ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING
2005:1

Svenska Arkivsamfundet

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING
utges av Svenska Arkivsamfundet
med stöd av Vetenskapsrådet.
REDAKTION

huvudredaktör
FD Staffan Smedberg, bitr. stadsarkivarie, Stockholms stadsarkiv
(staffan.smedberg@ssa.stockholm.se)
FK Håkan Lövblad, förste arkivarie, Riksarkivet
(hakan.lovblad@riksarkivet.ra.se)
FK Lars Lundqvist, Dokonria
FM Kajsa Hartig, Nordiska museet (bildredaktör)
(kajsa@blenda.se)
REDAKTIONENs ADRESS

Arkiv, samhälle och forskning
do Stockholms stadsarkiv, Box 22063, 104 22 Stockholm
Fax o8-so8 z8 301
(staffan.smedberg@ssa.stockholm.se)
REDAKTIONsRÅD

Cand. phil. Inge Bundsgaard, Iandsarkivar
Landsarkivet for Sjrelland, K0benhavn
FL Torbjörn Kjölstad
FD, Doc. Anna Brita Lövgren, fd landsarkivarie, Lund
FL J ari Lybeck, direktör
Landsarkivet, Tavastehus
Dr. philos. Hans-Eyvind Nress, statsarkivar
Statsarkivet i Stavanger
FD Anna Christina Ulfsparre, professor emerita, Lund
GRAFISK FORM

Julian Birbrajer
ORIGINAL

Nora Liljeholm
TRYCK

Edita, Stockholm
!SSN 0349-0505

SVENSKA ARKIVSAMFUNDET

bildades 1952 och har till ändamål attväcka och vidmakthålla intresset för arkiv i offentlig och enskild ägo, att
arbeta för den svenska arkivvårdens utveckling och att
sprida kännedom om dess uppgifter och villkor.
Hemsida: www.arkivsamfundet.org

Ordfo"rande (tillika ansvarig utgivare)
Prof. Berndt Fredriksson, departementsråd,
Regeringskansliet och Stockholms universitet
Vice ordfo"rande
Carina Sjögren, arkivchef, Dokumentarkivet
Sveriges Radio
Sekreterare
Julia Norebring, arkivarie, Stockholrns stadsarkiv
skattmästare
Peter Nordström, förste arkivarie, Krigsarkivet

PRENUMERATION

Arkiv, samhälle och forskning utkommer med två häften om året.
Den kan erhållas genom medlemsskap i Svenska Arkivsamfund et.
Årsavgiften för zoos är zoo kr för personliga medlemmar. För institutioner (motsv.) 400 kr.
Anmälan om medlemsskap eller adressförändring göres till
Svenska Arkivsamfundet, do Landsarkivet i L"und, Box 2016, zzo oz Lund.
Fax 046-19 70 70

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2 005 : 1

6. Från Isoo-tal till nutid

ARTIKlAR

Leif Gidliif
]ELD Strömberg

7. Informationsfrihet eller historiedidaktik
23. Den nya tidens arkivsystem - arkivutvecklingen under Isoo-talet i Sverige

ÖVERSIKTER

Jan Dahlström, Bo Lzmdstriim,

50. Krigsarkivet 200 år

Peter Nordströ"m & Ulf Söderberg
Christer Bogefeldt
Louise Lönnroth

59· Att fånga det flyktiga - arkiven och det immateriella kulturarvet

62. Genus- och mångfaldsperspektiv i arkivverksamhet

RAPPORTER

Lars Lundqvist
Katharina Prager

68. Internationell arkivkongress i Wien 2004
7r. Upphovsrätt- från teori till praktik

RECENSIONER

Lars Lundqvist

78. Arkiven i forskningens tjänst

Lars Lundqvist

8o. Från handskrift till XML

Håkan Lövblad

82. Ny handbok om bevarande och gallring

84.

SVENSKA ARKIVSAMFUNDETS VERKSAMHET

8s.

ATT LÄMNA BIDRAG TILL TIDSKRIFTEN

86.

MEDVERKANDE l DETTA NUMMER

2004

Omslagsbild: llluStration ur Artilleriboken; "Svenskt fyrverkeri". KrA,
manuskriptsamlingenXV/:47. Detalj (hela bilden, sid 53). Foto Bertil Olofsson.

Från Isoo-tal till nutid
VÅRT FÖRRA NUMMER BEHANDLADE DET ARKIVMATE-

rial som bevarats från svensk medeltid. Vi kunde då
konstatera att det bevarade materialet inte är särskilt omfattande. Något annat som är karakteristiskt för medeltidsmaterialet är att det är svårt att se
handlingarnas koppling till arkivbildande organisationer. De spår av medeltida arkivbildning som
finns är ganska otydliga. Den svenska statsförvaltningen byggdes upp under 15 00-talet. Det är därför
roligt att kunna följa upp medeltidsnumret med en
uppsats om 1500-talets svenska arkivutveckling,
skriven av JBLD Strömberg. Han diskuterar bl a de
speciella arkivproblem som uppstår när arkivbildaren inte har en fast geografisk placering.
En arkivinstitution med anor är Krigsarkivet,
som i år fyller 200 år. Vi får en kortfattad beskrivning av KrA:s historia och nuvarande verksamhet.
Det är intressant att följa KrA:s utveckling från en
del av den militära informationshanteringen till en
modern arkivinstitution.
Kulturarv är ett ord som blivit vanligt. Det finns
i arkivlagens portalparagraf. En viktig uppgift för
arkivarier är alltså att bevara kulturarvet, samtidigt
som det ställs allt större krav på tillgängliggö-
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rand e. Leif Gidlöf reder ut begreppen i sin artikel
och diskuterar prioriteringar.
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor blir allt viktigare i allmän debatt. Det är frågor som prioriteras
av politikerna. Men hör de hemma i arkivsammanhang? Självklart är frågorna intressanta, t ex hur vi
skall kunna tillgodose nya forskni_ngsfält i vårt tillgängliggörande, men också när vi beslutar om
gallring och i accessionspolitiken. Louise Lönnroth har skrivit en tänkvärd artikel kring dessa frågor.
Artiklarna visar på en bredd i debatt och forskning kring arkivfrågor. Men jag vill upprepa min
tidigare vädjan tillläsekretsen att bidra med artiklar eller diskussionsinlägg i tidskriften.
Jag vill också uppmärksamma läsarna om att
Svenska arkivsamfundet i höst lanserar en ny
hemsida. Adressen är: www.arkivsamfundet.se. Den
skall också fungera som en informationskanal vid
sidan av tidskriften, vilket innebär en utökad service
till medlemmarna.
Staffan Smedberg

Huvudredaktör
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Informationsfrihet eller
historiedidaktik
Några reflektioner kring arkivens kulturarvsbevarande uppgift
MÅL OCH MEDEL I ARKIVENS ARBETE FÖR KUL TUR-

arvet är inte alltid självklara. Under alla förhållanden måste de ses i ett långt tidsperspektiv, ibland
kanske omvärderas. I skilda sammanhang har jag
haft möjlighet att redovisa egna erfarenheter och
synpunkter kring detta. Vid de nordiska arkivdagama i Reykjavik 2003 var modernisering av traditionell källutgivning tema för ett av seminarierna.
ABM -perspektivet på bevarande och tillgänglighet
- Archives among the memory institutions- stod i
fokus för en konferens i Warszawa våren 2004. I
symposiet Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, som arrangerades i Norrköping sommaren 2004 av TEMA QKultur och samhälle vid Linköpings universitet, var
utgångspunkten i första hand den kulturvetenskapliga forskningens.
Artikeln är ett försök till summering av vad jag
velat lyfta fram vid dessa tre tillfällen, inte alls som
någon forskningsansats utan enbart som uttryck för
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egna erfarenheter och värderingar. Den ingår i liknande form i den antologi från symposiet i N orrköping, som nyligen publicerats (red: Peter Aronsson
& Magdalena Hillström). Med hänsyn till de delvis
skilda målgrupperna publiceras den även här efter
en lättare översyn och med några tillägg.

Helhetsambition och rollkonflikt
Som symbol för arkiven och deras uppdrag- här i
meningen specifikt arkivförvaltande myndigheter
och organisationer- möter man ofta antikens Janus-ansikte, som vänder sig åt två håll samtidigt.
Tanken är naturligtvis att detta skall markera kontinuiteten, överblicken och de dubbla perspektiven
både bakåt och framåt. Med andra glasögon skulle
Janus lika väl kunna förkroppsliga motsatsen, en
kluvenhet mellan olika uppgifter, en rollkonflikt,
ett antingen-eller. Båda tolkningarna är sanna beroende på vad man söker och vill belysa.
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Artikelrubriken antyder någon form av tvingande
val mellan två vitt skilda perspektiv. Men i grunden
är motsättningen skenbar. Den formella tillgången
till allmänna handlingar är ju minst sagt väl garan~
terad och utgör grunden för vår "passiva" informationsfrihet. skillnaden ligger mer i grad än i art,
och som varudeklaration är tillgänglighet ett mer
kvalificerande och uppfordrande ordval än tillgång.
Därmed förutsätts aktivare åtgärder för allmäninformation, utvecklade söksystem, interaktivitet
och identifikation av forskningspotentiaL
Enkla ordpar som vårda och visa eller bevara
och förmedla kan tyckas uttrycka skilda uppgifter,
som lätt framstår som passiva respektive aktiva
men i sak förutsätter varandra. I den svenska arkivteorin ligger att se processen mellan arkivbildning
och tillhandahållande som ett sammanhängande
helt, även om ökande professionella krav och kanske också skiftande värderingar brutit ner den i
praktiskt mer hanterbara delmåL Men här som
överallt är det framför allt viktigt att skilja på mål
ochmedeL
Arkivens uppdrag väger mellan ytterligheter
som i princip är konstanta men där tyngdpunkten
tydligt förflyttat sig över tid. Är arkivet i första
hand ett instrument för ren förvaring utan entydigt
syfte, för offentlig insyn och kontroll, för rättsbärande dokumentation, för effektivare förvaltningsarbete, för historieorienterad forskning eller för
kulturpolitiska ambitioner? Frågan ger sig lätt men
knappast svaret. Att vilja omfatta allt låter sig nog
sägas, men i praktiken går det knappast att undvika
känslan av valsituationer och rollkonflikter.
Om något kan ses som övergripande är det rimligen kunskapsutveckling, inte heller det helt
okontroversiellt. Men alldeles oavsett syfte får arkiv som inte används- eller brukas för att använda
ett ord som ger känslan av större djup och medvetenhet - i praktiken ett starkt begränsat värde.
Grundförutsättningen är samtidigt att arkiven redan från början bildas och fortsatt bevaras i sökbart, och därmed brukbart, skick. Om inte minskar
utrymmet för fortsatta vägval och prioriteringar,
när väl de mer kortsiktiga behoven klingat av och
kultur och forskning hunnit bli huvudmål.

8

Attityder, motiv och målgrupper
Frågan om arkiv som mer än depåer för förvaring
och intern administrativ användning har egentligen
ingen längre tradition bakom sig än till sent 18ootal. Först på 1870- och 188o-talen fick Riksarkivet
och Krigsarkivet en mer uttalad forskningsprofil,
och vid sekelskiftet började landsarkiven byggas ut.
På den kommunala arkivkartan tillkom Stockholms
stadsarkiv i mer utvecklad form 1930, men i övrigt
kom konturerna att bli tydligare först i och med
kommunsammanläggningarna i perioden 19511974. Vid sidan av ett antal väletablerade stadsarkiv
och landstingsarkiv med rötter i so-talet eller i något fall tidigare finns numera hela skalan av kommunala ambitionsnivåer, även om de legala grundkraven är i princip desamma i stat och kommun.
Tidigast ute på den enskilda sidan blev Arbetarrörelsens arkiv 1902, som först efter andra världskriget kom att följas av ett allt större antal länstäckande folkrörelsearkiv, numera ibland kallade
föreningsar kiv. TAM-Arkiv, en institution för tjänstemännens centrala organisationer, bildades 1984
som andra institution av rikskaraktär. Rena näringslivsarkiv är fortfarande inte lika talrika, om vi
definierar dem som självständigt förvarande i egen
regi och inte enbart som organisationer med främjande och samordnande uppgifter. D en största i dag
är Stockholms Företagsminnen, grundat 1974.
Försök att få till stånd ett "riksarkiv" för företagen
gjordes redan på 70-talet men misslyckades genom
omöjligheten att finna uppslutning och finansiering
till ett så gigantiskt projekt utan någon självklar och
pådrivande företrädare. Numera finns också ett antal länstäckande arkivorganisationer med varierande benämningar
Det är lätt att se de ideologiska cykler som präglar denna gradvis framväxande institutionella arkivstruktur. Fram till6o-talet dominerar den vetenskapliga forskningens behov. Under den offentliga
förvaltningens Sturm- und Drang-år mot 6o-talets
slut och under 70-talet vänds blicken i stället mot
arkivbildningen. Profileringen då blir framför allt
arkiven som organ för gallring och kontorsrationalisering. Rådgivning, tillsyn och service mot arkivbildarna betraktas som grundläggande och pla-
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ceras utan tvekan framför både vård och användning. Dessutom kommer 1976 den första stora utredningen om AD B och arkiv.
Samtidigt börjar göra sig gällande en rörelse i
riktning mot den breda amatörforskningens behov
och arkivens roll även i kulturliv och kulturpolitik.
Omsvängningen under Bo-talets lopp kan bäst illustreras med titlarna på två av decenniets arkivutredningar från Samhällets arkivproblem 19.81
med dess fokus på massarkiv och gallring till Oppenhet och minne 1988, där arkiven framträder
mindre som belastning och mer som resurs att utnyttja för kultur- och forskningsändamåL Kulturarv och tillgängliggörande blir under 90-talet nästintill modeord i beskrivningen av arkiv, bibliotek
och museer.
Under ett par år nu har politiska begrepp som
24-timmarsmyndigheter och e-förvaltning gett öppenheten ytterligare en dimension med tanken på
det digitala medborgarkontoret i centrum. Detta
närmast instrumentella anslag i relation till allmänheten är väl politiskt i första hand tänkt för de vanliga förvaltningsmyndigheterna, men även de offentliga arkiven måste i sin särskilda roll som informationsförmedlare givetvis betraktas som sådana.
Samtidigt är det tydligt att millennieskiftets !Tkris i förening med ökande praktiska erfarenheter
börjat nyansera euforin inför teknikutvecklingen
och dess enorma potential på informations- och
kommunikationsområdet. När volymen tenderar
att skymma kvaliteten, gäller det att göra genomtänkta prioriteringar av digitaliseringsinsatserna
men också att finna de tekniska formerna och resurserna för ett långsiktigt bevarande -lätt nog att
förtränga i dagens entusiasm. Därutöver finns i rikt
mått den information som från början tillkommit i
digital form (bom digital) och bara existerar som
sådan. Detta är i högsta grad ett internationellt fenomen, som ständigt söker sin lösning med tankemodeller som migrering och emulering, eftersom
databärarens fysiska livslängd inte längre framstår
som den avgörande begränsningsfaktorn.
Utåt har kanske hittills KB:s satsning på bevarande av hemsidor rönt störst medial uppmärksamhet och också blivit mest omstridd från skilda
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rättsliga utgångspunkter, men detta är trots allt en
mycket speciell problematik. Större och i varje fall
tekniskt mer heterogen och svårhanterlig är den
accelererande digitala informationsmassa som eförvaltningen ger upphov till.
I den delen är att hoppas på att Riksarkivets
LDB-projekt (Långsiktigt Digitalt Bevarande) under projekttiden 2003-2006 kan få igång en process mot effektivare överförings- och bevaranderutiner. Samarbetspartners är främst Luleå tekniska
universitet med sin doktorandutbildning samt Bodens kommun, där projektet är lokaliserat. Arbetet
sker också i kontakt med bl a kommun- och
landstingsförbunden samt Mittuniversitetet och
med en kommande större digital leverans från
Försäkringskassan som pilotfall. Utifrån denna
kontaktpunkt mellan praktiska behov och avancerad forskning pågår förberedelser att etablera ett
kompetenscentrum i universitetsmiljön med Riksarkivet och andra som medintressenter. De stora
digitala informationsmängderna måste i förlängningen även kunna tillhandahållas snabbt och rationellt, och begreppet bevarande innesluter även
tekniker för presentation.
Helhetsintrycket blir att professionen taktisktväl
anpassat sig till det senaste halvseklets växlande
politiska förväntningar. Men vågrörelserna kan nog
också ses som gemensamma och styrda av samhällsförändringar som i växelverkan präglat både
beslutsfattande och exekutiva nivåer, även om de
starka kast som skett inte saknat motktafter i sin tid.
Kunskapsuppbyggnad och forskningskontakt
Vid 2ooo-talets ingång har ordet kunskapsutveckling fått en allt starkare värdeladdning och tagit plats som ett av de ideologiskt drivande elementen även i arkivpolitiken. Sedan några år begär regeringen att de statliga arkivmyndigheterna skall
redovisa kunskapsuJ?pbyggnad som en särskild
verksamhetsgren vad gäller resursinsatser och resultat. Samtidigt kompliceras saken av att forskning
och utveckling, alldeles oavsett finansiering, är och
måste vara ett starkt integrerat element i kärnuppgifter som normering, standardisering, bevarande och tillgängliggörande. I arkivmiljön kan
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inte lika lätt som på forsknings- och utbildningsområdet kunskapsuppbyggnad betraktas som ett
självständigt mål, än mindre huvudmål. Men givetvis som ett medel för ökad effektivitet och säkerhet, som en nödvändig motor och stödfunktion.
Positivt är att även arkiv, bibliotek och museer
(ARM-institutionerna) fått framträda som aktörer i
de fyraåriga forskningspropositionerna och även
uttryckligen ombetts redovisa sina kunskapsstrategier, i arkivverkets fall senast för perioden 20os20o8. Även om vissa s k sektorsforskningsmedel utgår till de statliga arkivmyndigheterna sedan 90-talet, används dessa för rätt verksamhetsnära fou-rnsatser kopplade till utveckling av arkivinformationssystem, arkivguider, viss starkt forskningsrelaterad utgivningsverksamhet (t ex Svenskt Diplomatarium), teknik- och metodutveckling på skilda
områden m m. Rent vetenskapliga projekt inom humaniora och samhällsvetenskap kan också kopplas
till t ex Riksarkivet men måste då normalt externfinansieras via Vitterhetsakademien, Riksbankens
jubileumsfond, EU-medel eller andra resurskällor.
Säkert är det inte för djärvt att påstå att både
teknikutvecklingen som sådan, bredare värdeskalor
och kanske även ett visst politiskt tryck har fört
ARM-institutionerna närmare varandra - något
som jag återkommer till längre fram . skillnader
finns naturligtvis i historisk framväxt, regelverk, arbetsredskap och andra förutsättningar, men ett aktivt hanterat kulturarv som gemensam ideologisk
plattform har efterhand blivit tydligare.
Att attitydförskjutningarna i arkivsektorn satt
sina avtryck även i personalrekryteringen under de
senaste 30-40 åren är knappast förvånande eller
mindre legitimt. Tvärtom måste fler specialistkompetenser in och många nya krav mötas jämfört
med vad som gällde ännu in på 6o-talet- modem
dokumenthantering, !T-problematiken och andra
teknikfrågor, arkivorienterad juridik, arkivpedagogik, ärendehantering, utvecklade former för extern
och intern information, internationellt samarbete.
För att inte tala om de hela tiden accelererande
kraven på administrativverksamhetsredovisning.
Självklart styrs mål och prioriteringar i praktiken
av de referensramar som är företrädda hos den
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"riktningsansvariga" personalen, och då långtifrån
bara på ledningsnivå. Luckor i personalbasen eller
kunskapsklimatet i stort kan sällan korrigeras av
aldrig så välformulerade uppdrag, regelverk eller
verbala strategier. Det grundläggande behovet av
förankring i forskarsamhället, som på gott och ont
närmast helt dominerade ännu på so-talet, har snarast accentuerats en andra gång genom betoningen
från politiskt håll av kunskapsutveckling och sektorsforskning. Ett särskilt problem, som ingalunda
kan avfärdas som bara potentiellt och som Riksarkivet lyft fram i sin kunskapsstrategi, är därför den
tilltagande svårigheten att rekrytera forskarutbildad arbetskraft till den reguljära verksamheten.
Numera en av många kompetensgrunder men nog
så viktig att ändå ha kvar.
Frågan har många aspekter, men det är angeläget
att dagens nedåtgående trend med mycket få
forskarutbildade under so år kan brytas. I annat fall
fjärmas arkivsektorn från forskarsamhället enbart
genom denna matematik. Att bara skylla på konkurrensen från den expansiva universitets- och
högskolesektorn är inte heller tillräckligt konstruktivt. För att i dagens läge nå resultat måste troligen
till någon form av skräddarsytt rekryteringsprogram, där arkivutbildning, arbetsinnehåll och anställningsvillkor anpassas till delvis annorlunda
förutsättningar. Problemet är att finna ett samlat
resursutrymme för detta, som i grunden är ett annat
koncept än den forskarskola med fondfinansiering
som prövas vid N ordiska Museet.
Behovet accentueras ytterligare av erfarenheten
att forskarsamhället hittills inte varit berett att medverka särskilt aktivt vid nödvändiga beslut om bevarande och gallring eller andra frågor om den
långsiktiga informationsförsörjningen på arkivområdet. Men kanske finns även andra former för
kompetenstillskott därifrån som ännu inte prövats.
Ett gemensamt förslag från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien i början av
20os om mer systematiskt stöd till trainee-system
vid riktad nyrekrytering samt forskningstid för kvalificerade ~änstemän vid kulturarvsinstitutionerna
ger ett intressant bidrag till denna diskussion.
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Hur som helst för detta oss över till de motsägelser som även i övrigt präglar det komplexa arkivoch informationsområdet.
Informationssamhällets paradoxer
I den svenska öppenheten ligger en paradox, som
på senare år vållat debatt på ett i praktiken tabubelagt område. Kan de nästan obegränsade insynsmöjligheterna genom sina psykologiska verkningar,
om än oavsiktligt, få negativa konsekvenser för
produktion och bevarande av information i dag?
Innebär systemet att samtidens kontroll- och ruedieintressen i sak prioriteras på bekostnad av källäget för morgondagens forskning? Överväganden
i restriktivare riktning på sekretessplanet måste bedömas som en politisk omöjlighet, samtidigt som
en längre gående reglerad dokumentationsskyldighet än i dag inte heller är särskilt realistisk. Den underliggande motsättriingen mellan dokumentation
och långtgående insyn tenderar därmed att göra den
extrema öppenheten till sin egen fiende- ett långtifrån skenbart moment 22.
Att digitalisera handlingar, bilder på föremål
(fornfynd, konst etc) och register över deras innehåll, karakteristika, förvaring m m är naturligtvis i
sig en efterfrågad och lovvärd form för öppenhet.
Men vad innebär den ur säkerhetssynpunkt? Att
digitalisera ökar utan tvivel säkerheten i meningen
att originalen endast i undantagsfall behöver röras.
Samtidigt ges offentlig tillgång till information om
objekt som i vissa fall kan vara stöldbegärliga, vilket minskar säkerheten - speciellt i den mån föremålen är fasta fornlämningar eller av andra skäl
finns kvar i sina ursprungsmiljöer. Även denna balansgång, där viss information av säkerhetsskäl kan
behöva utelämnas, väcker den ständigt aktuella frågan om öppenhetens pris.
Även i ED-perspektivet tvingas vi ofta hantera
motstridiga signaler och överlappande ambitioner.
Tydligast är kanske konfrontationen i ett slags triangelform mellan informationsspridning, vars
höga ambitioner uttrycks genom t ex "Lund action plan" från 200I och ED-projektet Minerva
(www@minervaeurope.com), integritetsskydd och
upphovsrätt. Alla tre med politisk uppbackning, ·
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starka intresseföreträdare och legitima som sådana.
Men de demonstrerar också politikens ovilja att
göra avvägningar mellan skilda samhällsintressen
liksom tendens till tunnelseende på de punkter där
målen inte kan förenas fullt ut eller av andra skäl
inte samtliga kan realiseras.
En alltför hårt driven känsla för det egna kulturarvet kan verka exkluderande och ytterst bidra till
att återuppliva och nära konflikter. Minnet kan få
en destruktiv dimension, vilket tydligt nog demonstreras av aktuella exempel från t ex Balkan, Mellanöstern, Mghanistan och miljöer i tredje världen
med en kolonial bakgrund. Kulturideologiska motiv har lämnat sina spår från Frankrikes revolutionära I 790-talliksom från Sovjets och Östeuropas I9oo-tal. Och varför inte påminna sig I8ootalets rivningar och ombyggnader av svenska medeltidskyrkor och efterkrigstidens förstöring av
många äldre stadskärnor, i båda fallen med rent
funktionella argument. Det är svårt att komma
ifrån hämndmotiv i krigssituationer som bombningarna av Dresden i andra världskrigets slutskede och 90-talets förstörande av nationalbiblioteket i Sarajevo och världsarvsbron i Mostar. Även
etniska rensningar- före och efter Förintelsen- är
givetvis i grunden uttryck för historiemissbruk av
ett slag som också kan drabba arkiven. För aktörerna är målet att utradera en kultur och dess uttryck.
Kraven på fysiskt återförande av kulturgods som
reses då och då kan vara psykologiskt förklarliga
men är trots allt sällan konstruktiva, om förvaringen har lång hävd, grundar sig på vid tiden accepterade förhållanden och inte kan påvisas vara
stöld i juridisk mening. Det är inte meningsfullt att
försöka vrida klockan tillbaka av nationella prestigeskäl - och i så fall till vilken tidpunkt? Avgörande bör i stället vara förutsättningarna i dag för
god vård och öppen tillgång. Då är initiativ av typen "Reconstitution of the Memory of Poland"
med inriktning mot inventering och reproduktion
en långt mer framkomlig väg.
Regional- och arbetsmarknadspolitiska medel till
verksamheten är i sig gott och väl, men ett beroende
av dessa även för vissa grundläggande funktioner
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skapar åtskilliga problem. Det väcker samma fråga
om kulturarvets egenvärde som uppdragsarkeologin med dess låsning till var samhället väljer att
lägga sina infrastruktursatsningar. Lokaliseringen
till Gotland av en del av Riksantikvarieämbetet som
ersättning för försvarsnedläggningar speglar en liknande attityd, som sällan eller aldrig tar hänsyn till
verksamhetens egna krav utan främst betraktar den
som ett paket av arbetstillfållen. Från sakliga utgångspunkter finns en grundläggande skillnad mellan i princip platsoberoende ~änsteproduktion som t ex Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna och
Riksarkivets enhet Mediakonverteringscentrum i
Fränsta-och basfunktioner med höga krav på både
kontinuitet, personalkompetens och tillgänglighet.
Oavsett detta kan man naturligtvis för den statliga arkivorganisationens del fundera över vad departementstillhörigheten betyder för hurverksamheten värderas, finansieras och bereds utrymme i
största allmänhet. Fokus på kultur, forskning,
rättsvärden eller ekonomifrågor kan skapa skilda
politiska verkligheter. För helhetssynens skull bör
därför sammanföraodet av utbildnings- och kulturdepartementen hösten 2004 snarast värderas som
en förbättring, även om det ännu är för tidigt att
säga vad det konkret kan tänkas innebära.
Aven den kommersiella aspekten är värd att reflektera över. Med fri informationstillgång som utgångspunkt- hur långt kan man då i den offentliga
miljön motivera avgifter som ett sätt att finansiera
vidareutveckling av sökmedel, digitalisering m m?
Frågan har ställts åtskilliga gånger från brukarhåll,
kanske mindre riktad till arkivföreträdare än till
arkivbildande myndigheter som t ex Lantmäteriverket med höga ambitioner men också mycket
höga taxor. På museiområdet kan vi påminna oss
den ambivalens som demonstrerats i samband med
den påbjudna fria entren till flertalet statliga
centralmuseer. Om än med anslagskompensation
och besökarmässig succe i utgångsläget reduceras
den framtida handlingsfriheten. Generellt har givetvis museerna en starkare och mer utvecklad
kommersiell tradition än arkiven, som till stor del
har offentlighetstänkandet som både en tillgång
och en börda. De näringslivsarkiv som utvecklats
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måste naturligtvis ha ett inte obetydligt marknadsberoende i botten.
Köparen av en bok eller en cd/dvd-skiva funderar knappast över detta, men det blir genast svårare
om motsvarande presenteras på Internet. Det självklara svaret när "gratisprincipen" utmanar de
framtida produktionsmöjligheterna finns knappast
-det visar om inte annat debatten om nedladdning
av film och musik. Hur som helst är det en alltviktigare nyckelfråga om det måste till kommersiella
intäkter för att kunna förbättra informationstillgången utöver den lagreglerade miniminivån, då
rimligen definierad som informationens ursprungsskick.

Tillhandahålla eller tillgängliggöra?
Begrepp som informationsfrihet och historiedidaktik ryms båda med en rimligt vid tolkning inom
den neutralitet som den lagreglerade tillgängligheten förutsätter - transparens för att använda ett
internationellt gångbart uttryck för öppenhet. skillnaden ligger i graden av aktiv förmedling och därmed det intrång i den totala neutraliteten som definitionsmässigt måste följa av varje form för urval eller prioritering. Ena ytterligheten innebär då enbart
ett tillhandahållande på begäran, den andra en aktiv bearbetning av centrala delar av informationen
för att göra tröskeln lägre och öka användningen.
Ett hittills inte så observerat men likafullt potentiellt resursproblem för arkivverket blir därmed hur
begreppet "full kostnadstäckning" vid nyleveranser
- det finansieringssystem som statsmakterna påbjudit sedan 1993 - skall tolkas. Utan tvivel har
arkivmyndigheterna ett aktivt tillgängliggörandeuppdrag till skillnad från de arkivbildande myndigheterna, som formellt kan nöja sig med att tillhandahålla information enligt förutsättningarna i TF.
Hur ska i princip den större eller mindre "överkostnaden" för tillgängliggörandet täckas, såvida
detta inte sker helt och hållet genom avgiftsfinansiering och/eller omprioriteringar i verksamheten?
Frågan har än så länge inte fått något tydligt politisktsvar.
I den praktiska verkligheten är skillnaden kanske
inte så stor och framför allt sällan särskilt över-
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vägd. D en kan bero på materiella möjligheter som
begränsar handlingsutrymmet men ibland också
på underliggande ideologiska motiv i ena eller andra riktningen. Även den aktiva bearbetningen kan
naturligtvis formas mer eller mindre neutralt - med
fokus på stora grundläggande källserier eller på
mer pedagogiskt anlagda urval. Profilen beror för
det mesta på syfte och målgrupp i det enskilda fallet.
Men alldeles bortsett från de inkonsekvenser
som informationssamhället ibland bjuder på ärnaturligtvis som alltid tillgången en sida av saken, efterfrågan en annan. Värdet består även i att det
finns nyfikenhet, motivation och kapacitet nog hos
den enskilde att faktiskt söka reda på och göra något eget av den information som finns att få . Och
därmed skapa ett tryck. Men hur stora och vilka
"extra" insatser från informationsägarens sida är
befogade och möjliga?
Av principiella skäl skulle kunna hävdas att tillgången till information bör utformas så att den i
sig inte påverkar- eller kan upplevas påverka - hur
den används eller vad som används. I det perspektivet prioriteras helt naturligt arbete med stora register och andra grundläggande sökmedeL Om
reprografiska insatser i en eller annan form ändå
görs, koncentreras de tilllånga generella referensserier som t ex folkbokföring eller fastighetsinformation och med begränsade metadata. Denna
grundprincip har beskrivits som råvarufo'rmedling.
Med en alternativ infallsvinkel kan denna homogena och storskaliga reproduktion även betraktas
som ett sätt att säkra det långsiktiga bevarandet av
frekvent basinformation. Digital registrering av
sakinnehållet, och sålunda inte bara sökvägarna,
kan också i enstaka fall "öppna" information som
annars skulle vara svårtillgänglig, om inte legalt så
dock i praktiken med hänsyn till den komplexa
sökstrukturen. Kanske är det tydligaste exemplet på
detta det s k rotemansarkivet i Stockholms stadsarkiv med folkbokföringen 1878-1926 Ofr nedan).
Bevarandehänsyn-fysiska såväl som logiska- kan
därmed bli ett kompletterande inslag i motivbilden
för ökad tillgänglighet.
En annan modell är att producera mer utvecklade sökmedel och dokumentutgåvor i traditionell
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eller digital form. D äri ligger att informationen
organiseras, söksystemen skräddarsys på ett tekniskt mer avancerat sätt och informationen presenteras mer systematiskt. Denna inriktning mot vad
som kan kallas informationsfo'rädling har ett tydligt
pedagogiskt eller rentav didaktiskt syfte- en vilja
att främja reflektion över och insikt i historiska frågor, bredda användarprofilerna, stimulera till källkritik och lyfta fram forskningspotentialen.
I botten ligger naturligtvis två skilda förhållningssätt - ren informationsfrihet för i första hand
insyns- och kontrollsyften respektive aktivt förverkligande av kultur- och forskningspolitiska ambitioner. Förenklat uttryckt tillhandahålla och tillgängliggöra, även om informationen formellt sett
är lika åtkomlig i bägge fallen. Det kan hävdas att
begreppet tillhandahålla, när det gäller allmänna
handlingar, relaterar till den Ininiininivå som arkivlagen och TF utgör för de arkivbildande myndigheterna. Att det krävs mer av arkivmyndigheterna är en annan sak.
Målkonflikten mellan råvaruförmedling och
informationsförädling väcker följdfrågor. I vilken
situation är det motiverat att gå vidare från råmaterialstadiet till mer kvalificerade urval, satsa på
innehållslig och teknisk bearbetning samt ta fram
utvecklad förståelseinformation? Kan det aktiva
urvalet och tillrättaläggandet gå för långt? Och vilken metod eller kombination av metoder- utan att
beakta principfrågan- är mest effektiv, om nu detta
vore möjligt att mäta? Borde man rentav kunna
överväga ett mindre men mer kvalitativt arkivbevarande? Oavsett svaren är det möjligen så att
varje form för aktivt historiebruk belyser sin samtid lika mycket som sitt föremål.
Den tyske medietearetikern Wolfgang Ernst har
på ett mer udda sätt velat se aktiva urval och
bevarandebeslut som en form för prospektiv arkeologi. Vad betyder "mediearkeologiskt" valet av
medium och överföringen mellan olika medier för
förståelse och tolkning över tiden? Greppet är intressant och kan motivera ett djärvt hopp även till
den traditionella arkeologins stickprovsvisa utgrävningar som ett sätt att med tidens begränsningar
ändå ge underlag för vissa generaliseringar och
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kunskapsvinster. Som alternativ till strategisk
punktutgrävning på t ex Birka eller vid nya väganläggningar för att ta fram och sprida kunskap om
en äldre tids samhällsliv hade man givetvis kunnat
välja att lämna platsen orörd - naturligtvis inte i
alla lägen fysiskt möjligt- i avvaktan på framtidens
teknik. Kanske ligger i detta en principielllikhet
med arkivens val mellan att vårda mycket och visa
en del, extensivt eller intensivt bruk, även om materiella lämningar i sin ursprungsmiljö i praktiken
inte är åtkomliga för den enskilde på samma sätt
som stora och ogallrade, om än obrukade arkiv.
På denna teoretiska och synnerligen övergripande nivå är det givetvis lättast att se om inte annat en gradskillnad mellan ett vetenskapligt forskningsperspektiv, som på i och för sig rimliga grunder tenderar att föredra massbevarande och så
öppna materialförutsättningar som möjligt, och ett
mer arkivpedagogiskt med kulturpolitiska förtecken. Kanske kan man också se detta som en
fråga om hönan och ägget - kommer problemställningen eller källmaterialets faktiska möjligheter först?
Ur den svenska arkivmiljön
Alldeles bortsett från den traditionella arkivförteckningen och de manuella register som ibland
fogats till denna har numera hunnits med åtskilliga
satsningar i Sverige på vidaregående sökhjälpmedel
och publicering. Alla representerar de i någon mening en mer eller mindre genomtänkt position mellan neutralt tillhandahållande till avancerade former av historiedidaktik Utan att på något sätt värdera dessa båda infallsvinklar innebär de ett extensivt förhållningssätt kontra ett intensivt, ett fokus på
kvantitet kontra kvalitet. Några konkreta exempel
kan åskådliggöra problematiken.
Särskilt från 8o-talet och framåt har producerats
rätt många institutions- ochfeller temaorienterade
beståndsiiversikter, oftast innehållande kringinformation med uppgifter om historik och kontext rörande de beskrivna arkiven. Mest omfångsrika i
tryckt form är hittills beståndsöversikterna för
Riksarkivet respektive Krigsarkivet. En generell
ambition har arkivinformationssystem som NAD

(Nationella ArkivDatabasen), som numera är tillgänglig både som cd och på Internet men där det
funnits problem med uppdateringen. En aktivering
och breddning av arbetet är på gång i Riksarkivet.
Vissa av de mer generellt inriktade registren har
numera vidareutvecklats och digitaliserats. Däribland kan nämnas register till de närmare 40 ooo
medeltids breven, till de s k landskapshandlingarna
(mantalslängdernas föregångare) i Riksarkivet
samt till mantalslängder och mantalsuppgifter
I8oo-I875 i Stockholms stadsarkiv. Register över
konseljakter I840-I920 samt vissa länsräkenskaper finns digitalt tillgängliga i expeditionsmiljön.
Register över bouppteckningar, indelta soldater,
inskrivna på sjömanshusen m m har tillgängliggjorts digitalt på skilda sätt och inte sällan på lokala
initiativ. Ett stort projekt som Emibas, drivet av
Emigrantinstitutet och Sveriges släktforskarförbund, avses resultera i en cd över emigranter I84oI9JO. Naturligtvis kan täckningsgrad, ambitionsnivå och informationskvalitet växla.
Storskalig reproduktion av grundläggande kältserier
kan representeras av kyrkobokföringen I 89 5- I 99 I,
som finansieras genom särskilda anslag och där
man under 2003 övergått från mikrofilmning till
digitalisering. Som mikrofilm finns även domböcker, mantalslängder m m. Ett annat närmast
gigantiskt arbete av liknande typ är Lantmäteriverkets digitalisering av kartmaterial och förrättningsakter. Båda de nämnda projekten bedrivs med
särskilda medel helt respektive till allra största delen vid Riksarkivets mediakonverteringscentrum
(MKC) i Fränsta, som i dag producerar över
75 ooo skannade bilder per arbetsdag. LMV-projektet beräknas färdigt ca 2007 och folkbokföringsprojektet ca 20I 3, varefter kvarstår den svåra
frågan om resurser för fortsatt drift i samma syfte.
Naturligtvis gäller det här också att hitta rätt
tekniknivå, inte för litet och inte för mycket, liksom en så jämn beläggning som möjligt av den
stora produktionsapparaten.
Den digitala tillgången till yngre folkbokföringsmaterial har dock legala komplikationer, vilkas räckvidd föranlett den särskilda utredningen
Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna
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(SOU 2004: 106). Ett enskilt företag har på senare
år delvis digitaliserat den äldre mikrofilmen av
kyrkoböcker för tillhandahållande över Internet på
kommersiella villkor, men i det fallet har tiden undanröjt de juridiska begränsningarna. Även Mormonkyrkan, som låg bakom den ursprungliga
mikrofilmningen, har visat intresse för denna möjlighet.
Gränsen till mer specifika och avgränsade käl/serier
är naturligtvis flytande. Riksarkivets enhet SVAR i
Ramsele (Västernorrlands län) har inte bara uppgiften att sprida publikationer och mikrofilm- via
Internetbokhandeln-utan också skannade produkter i bunden form eller över Internet i den mån de
går att finansiera. Bara som ett exempel av många
på skanning av originalhandlingar kan näinnas
fångrullor med foton I877-I926, som liksom en
del andra arkivkällor är tillgängliga över SVAR:s
portal Den digitala forskarsalen (www.svar.ra.se).
Kartmaterial i Krigsarkivet är ett annat exempel på
pågående projekt.
Det tidigare nä1nnda rotemansarkivet I878I926 är föremål för ett projekt i Stockholms stadsarkiv som pågått sedan 70-talet och ännu har en
bra bit kvar in i mål. I detta skannas inte originalen, vilket ur söksynpunkt vore ineffektivt, utan i
stället registreras hela sakinnehållet och görs sökbart - delvis som ~d/dvd-produkter Qfr nedan).
Folkräkningarna I89o och I9oo publiceras som cd
men är även tillgängliga över SVAR:s portal. Ytterligare ett rätt avancerat exempel är Lantmäteriverkets dvd med häradskartor I859-I934·
Landet runt pågår digitaliseringar av olika karaktär, som inte kan redovisas här. Inte minst tydligt är ett starkt intresse att digitalisera lokalt anknutna bildsainlingar. Exempel på andra intressanta uppslag, som är på tal men ännu inte kommit i
produktion, är I8oo-talets patenthandlingar (tills
vidar:e oklar finansiering) och Statens biografbyrås
granskningsakter från stumfilmsperioden I 9 I II 92 8 (finansiering via Riksbankens jubileumsfond).
Utgångspunkten har någon gång kunnatvara information som redan från början skapats i digital
form (horn digital). På detta sätt har som cd kunnat
publiceras uppgifter om avlidna I947-2003 (se-
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naste version av "Sveriges dödbok") samt ur
mantalslängder I970, de första i digital form, och
I98o ("Sveriges befolkning" I970 resp. I98o). Vad
gäller mantalslängderna blev det nödvändigt att
spärra vissa sökmöjligheter för att få publiceringen
rimligt förenlig med gällande lagstiftning. Utgivare har i båda dessa fall varit Sveriges släktforskarförbund med uppgifter som förvaras digitalt
i Riksarkivet.
Även den traditionella vetenskapliga källutgivningen har nåtts av förändringens vindar och blev
föremål för ett särskilt seminarium vid de senaste
nordiska arkivdagarna på Island hösten 2003. Vid
utgivningen av Svenskt Diplomatarium (nu framme vid I 370-talet) fortsätter det traditionella
trycket, men parallellt läggs numera också originalbreven ut på Internet med den möjlighet till kritisk granskning av editionen som detta ger. Även
äldre tryck från I829 och framåt är sedan helt nyligen tillgängligt över nätet.
Andra projekt av liknande karaktär och med utnyttjande av modern teknik är fortsatt utgivning av
Axel Oxenstiernas brevväxling, de geometriska
jordeböckerna (kartorna) från perioden I635-I655
samt medeltida pergamentsomslag (MPO-projektet). Samtliga är kopplade till Riksarkivet men helt
eller delvis beroende av fondbaserad eller annan
extern finansiering. Utgivningen av Stockholms
tänkeböcker fram till I 63 5 i stadsarkivets regi
kommer däremot inom de närmaste åren att slutföras i traditionellt tryckt form.
Intressanta nya inslag i denna vetenskapligt
orienterade utgivartradition är att det kan vara möjligt att parallellt jämföra med originalet, att edition
och databasbygge framstår som likvärdiga mål
samt att forskaren redan under arbetet kan få tillgång till utgivarens "vei'kstad".
På senare år har också tillkommit tematiska produkter såtillvida att de lyfter in olika typer av material kring ett bestämt tema. De kan också betecknas som "blandade" i meningen att även ljud och
rörlig bild ofta finns med, dvs inte enbart traditionella arkivhandlingar och stillbilder. Därmed förutsätts en vidare ram för samverkan mellan olika
institutioner och informationsproducenter samt
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specifika personalkompetenser för research, teknik
och design.
Tillgänglig över Internet (www.nb.no/baser/
1905) är sedan januari 2004 den hemsida som tillkommit som en del av Joo-årsmarkeringen av
unionsupplösningen Sverige-Norge 1905. Tryck
av typen tidningar, pamfletter, riksdagshandlingar
m m samt arkivmaterial som speglar de politiska
och Inilitära processerna på ömse sidor liksom
privata brev och dagböcker har digitaliserats i
samarbete mellan norska och svenska intressenter.
Eventuellt blir något liknande samarbete aktuellt
med Finland 200 år efter 1809.
Ett annat färskt exempel är Estoniasamlingen
(www.estoniasamlingen.se), som likaså lagts ut på
nätet under hösten 2004. På regeringens uppdrag
och med Riksarkivets hjälp har Styrelsen för psykologiskt försvar samlat och digitalisera t information om Estoniakatastrofen 1994 från bild- och
TT-material till arkivhandlingar från en rad myndigheter och organisationer. I grunden ligger givetvis ett politiskt motiv, men arbetet har även i teknisk och juridisk mening gett erfarenheter av värde.
Stockholms stadsarkiv har på senare år givit ut en
serie cd/ dvd-skivor om skilda stadsdelar, främst
Söder (1998), Gamla Stan (2002) och Kungsholmen (2005). I Gamla Stan-skivans dvd-version ingår folkbokföringen med fokus framför allt på
industrialiseringsperioden (rotemansarkivet), kartmaterial från 1625 och framåt, 12 ooo bilder (doljudspår, en timmes rörlig bild,
kument, foton),
ett tusental artiklar samt en bibliografi. I sökskalet
ligger en rad avancerade bearbetningsmöjligheter.
Samarbetet omfattade flera arkivinstitutioner men
också Stockholms stadsmuseum och Sveriges Radio. De legala problemen var i detta fall främst
upphovsrättsliga, som dessvärre av kostnadsskäl
fick lösas genom uteslutning av visst bildmaterial.
Temaprodukter har på andra håll utgått från
Ådalshändelserna 193 1 (SVAR) och bruksnäringen
i Värmland (Värmlandsarkiv), för att bara ta några
exempel.
I dessa fall närmar man sig naturligtvis läromedlet. På 1905-hemsidan finns en del särskilt anpassad för den norska grund- och gymnasieskolan.
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Här har pedagogiken utvecklats till att också ställa
frågor relaterade till fredlig konfliktlösning, satiren
som politiskt vapen m m. I Stockholm har påbörjats ett skolinriktat arbete i samarbete mellan stadsarkivet och utbildningsförvaltningen kallat "Stockholmskällan". SVAR arbetar även med läromedel
utifrån ett omfattande digitaliserat kartmaterial
med sökmöjligheter ut till andra källor.
Läromedel i mer traditionell form har också
kunnat vidareutvecklas med teknisk hjälp, bl a i
form av en cd med paleografisk inriktning (SVAR).
Ett alltmer synligt problem är att även studenter på
universitetsnivå numera ofta har svårt att tyda
handskrift så sent som under 1900-talets första
hälft och därmed på ett olyckligt sätt blir beroende
av tryck eller utgåvor. Kunskapen om äldre handskrift verkar i dag paradoxalt nog allra bäst företrädd bland de mest erfarna amatörforskarna.
Kanske kan i sammanhanget även näinnas projektet "Historieundervisningen i dag", som bedrivs
vid Lärarhögskolan i Stockholm och tar upp en
rad historiedidaktiska frågor med relevans för både
skol- och universitetsiniljöer. Att dessutom historia
åter blir ett kärnämne i skolan kan ses som en positiv markering men bör nog inte övertolkas med
hänsyn till den allt hårdare faktiska konkurrensen
om undervisningstiden. Trots allt är lärarna nyckelgruppen som i praktiken avgör om arkivpedagogiska insatser i skolan efterfrågas och blir
effektiva.
Alla de nä~nnda exemplen går sålunda från generella översikter och massreproduktion i olika former till starkt tematiserade produkter med arkivpedagogiska för att inte säga historiedidaktiska
förtecken . Alldeles oavsett vilken syn man har på
dessa metodval, är det uppenbart att de förutsätter
skilda former av finansiering och personalinsats.

strategiska vägval i publiceringsarbetet
I all digitaliseringsiver har medvetenheten ändå
ökat om att det krävs infrastruktur och personal inte
bara för det rent tekniska skanningmomentet utan
också för kunskapstillförseln om materialet, prepareringen, driften och bevarandet. D en avancerade
teknologin skapar stora mervärden för användaren

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2005 :1

Infomzationsfrihet eller historiedidaktik

men innebär för producenten också avsevärda kostnader och långsiktiga åtaganden.
Ett strukturproblem ligger dessutom i det tilltagande beroendet av externfinansiering och tillfälliga projektlösningar, som i båda fallen försvårar
planering i ett längre perspektiv. Detta gäller i hög
grad arkivmyndigheterna. Samtidigt har digitalisering och/eller distribution genom utomstående
ideella eller kommersiella aktörer ibland visat sig
vara ett gott komplement för produkter som annars
troligen inte kommit till stånd. Särskilt så i fallet
Sveriges släktforskarförbund. Andra koncept på
området har av olika skäl inte varit lika lätta att
hantera, eftersom det gäller att kunna förena ett
icke-monopol (när det rör sig om allmänna handlingar) med full handlingsfrihet även för den förvarande institutionen.
UtredningenKB-ett nav i kunskapssamhället
(SOU 2003:129) har föreslagit mer organiserade
offentliga resurser för digitalisering, men hur det
blir är än så länge helt öppet. Likaså i vilken mån
detta i så fall skulle komma också andra kulturarvsområden än forskningsbiblioteken till del. På
samma sätt har utredningen Bevara ljud och rörlig
bild (SOU 2004:53) med särskild inriktning mot
verksamheten vid Statens ljud- och bildarkiv visat
vilka stora kostnader som är förenade med digitalt
framtidsbevarande av ljud- och bildbärande medier
men också tangerat urvalsproblematiken på området. Medel för en begränsad försöksperiod har aviserats i den på annan plats nämnda forskningspropositionen.
Det kan bli intressant att notera om detta perspektiv har lättare att slå rot inom ramen för
forsknings- och utbildningspolitiken än kulturpolitiken, och att dessa politikområden numera ingår i ett samlat departement är därvidlag troligen
en fördel. Det pågående arbetet med att utforma en
mer genomtänkt digitaliseringsstrategi inom arkivverket är hur som helst mycket angeläget, och
såväl policy- som prioriteringsfrågor är en central
uppgift inom Samarbetsrådet för Riksarkivet och
landsarkiven (tidigare Produktrådet).
I några olika sammanhang har jag ungefär på följande sätt försökt ge en struktur åt de motiv och
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valmöjligheter som ligger bakom ett aktivt tillgänglighetsarbete.

Grundläggande incitament
- forskningsorienterade
- kulturorienterade
- resursorienterade (varhelst resurserna står att få)
-kommersiellt orienterade (efterfrågan och
intäktsmöjligheter)
Målgrupper och "konsumentperspektiv"
- satsning på register och andra sökmedel eller på
informationen som sådan
- masskanning eller mer pedagogiskt utvecklade
produkter
- vetenskapliga editioner eller publicering för en
bredare publik
- gratisprincipen eller avgiftsfinansiering
Struktuifrågor och produktionssätt
- i en helt intern process
- i mer eller mindre långtgående samarbete med
andra institutioner
- överlåtande till externa producenter
- i en kontinuerligt verkande organisation med
giVna resurser
- i mer tillfällighetsbetonad projektform
Alternativa tekniska lösningar
- traditionella tryckta publikationer
- mikrofilm och mikrokort
- cd- och dvd-skivor
- användning av Internet
Inte heller här finns anledning att gå in i några värderingar utan enbart konstatera att man på de flesta
håll har att lämpa efter lägenhet och hitta möjligheterna i den egna verkligheten. Men samtidigt är det
viktigt att tänka efter hur och varför.

Några ABM-perspektiv
Vid en jämförelse mellan arkiv, bibliotek och museer är det uppenbart att metoderna att organisera
verksamheten samt att dokumentera, beskriva, registrera och lyfta fram det kulturarv man vårdar
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delvis skiljer sig åt i juridisk och teknisk mening.
Det politiska regelverket- arkivlagen, TF och övrig offentlighetslagstiftning, lagstiftningen om
pliktexemplar, bibliotekslagen, kulturminneslagen
m fl- skapar något olika utgångspunkter inte bara
för tillhandahållandet utan också för accessionen.
Historiskt sett representerar museerna och speciellt de lokala biblioteken (folkbiblioteken) en mer
renodlad kultur- och folkbildningstradition än arkiven, som i grunden är framvuxna och vidareutvecklade ur rena förvaltnings behov. Aktiv och mer
eller mindre samordnad insamling präglar museerna, medan detta görs bara undantagsvis (t ex inom
vissa folkrörelsearkiv) på arkivområdet. Kontaktytan mot det akademiska forskarsamhället delar arkiven med särskilt de vetenskapliga biblioteken och
de större central- och länsmuseerna. I bibliotek och
museer blir av rätt givna skäl ämnesinnehållet (pertinensen), upphovsmannen och det enskilda objektet
överordnat, i arkiven ursprunget och de organiska
sambanden (proveniensen).
Trots detta är den underliggande ideologin att
tillgängliggöra kulturarvet för olika samhällsbehov i princip densamma. De mer tematiskt inriktade publikationer som nämnts ovan innehåller
även material av en karaktär som oftare förknippas
med bibliotek och museer som tryck, ljud, bild,
konst. Det är inte heller ~ärskilt svårt att identifiera
ett antal både mentala och tekniska trender under
särskilt de senaste 10-15 åren som fört arkiv, bibliotek och museer- numera ofta kallade ABM-institutioner- närmare varandra.
- Begreppet kulturarv- föga använt före 90-taletsom uttryck för en gemensam målbild
- Starkare ställning i det politiska uppdraget för
arkivens roll inte bara i dokumenthantering, fysisk vård och legalt tillhandahållande utan även i
aktivt tillgängliggörande
- Större efterfrågan på forskning och kunskapsuppbyggnad inom gemensamma områden som
kulturvetenskap och långsiktiga bevarandefrågor

- Ökat intresse för bild- och ljudmaterial som
överbryggande element mellan sektorerna
- En vidareutveckling och breddning av utställningsmediets möjligheter
- Sist men inte minst utvecklingen av den digitala
tekniken, som ( 1) vidgat perspektiv och överblick
genom Internet, (2) skapat nya och mer övergripande sökverktyg samt (3) i praktiken reducerat
betydelsen av teoriskillnaden mellan pertinens
och proveniens
Däremot är intresset i Sverige bland berörda sektorsorgan inte särskilt stort för någon form av byråkratisk ABM -överbyggnad av den typ som vi kan se
i t ex Norge och England. Tvärtom menar man att
samverkan bör växa fram underifrån med de skilda
förutsättningar som trots allt finns. Det lilla koordinerande sekretariat, som på försök under våren
2004lokaliserats till KB som resultat av en större
ABM-utredning på regeringens beställning, är ett
uttryck för denna rätt försiktiga hållning.
Samverkansfrågan har hittills kommit att koncentreras till den fortsatta digitaliseringen på respektive områden, och någon utvärdering har ännu inte
skett.
Men naturligtvis finns både ideologiska och
praktiska skäl att öka samarbetet på må~ga områden, inte minst i användarnas intresse. Aven i de
sektoriella utbildningssystemen kommer vi troligen efterhand att se alltfler av ABM-element. På
arkivsidan märks detta tydligast i den utbildning
som bedrivs vid Uppsala universitet.
Ökad praktisk samverkan med andra kulturarvsaktörer i framför allt tillgänglighetssyfte är också
tydlig inom ramen för landsarkivens nätverk liksom
på lokala plan utanför den traditionella institutionsstrukturen. Kulturarv Östergötland med ArkivD ata
är ett ABM-inriktat exempel från den regionala
miljön med Linköpings universitet som en viktig
drivkraft. Även de s k forskningsarkiv som etablerats i universitetsorter utan landsarkiv som Umeå
och Örebro faller in i detta perspektiv av bättre
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samlad informationsförsörjning, då speciellt i förbindelsen bibliotek-arkiv.
Samtidigt finns risken att ARM-utvecklingen
stannar vid ett elitprojekt, som inte tränger ner i
vardagen. Att den är en alltmer närvarande kraft lokalt och regionalt är uppenbart, men mindre tydligt
är än så länge genomslaget på bredden i våra centrala kulturarvsinstitutioner. Och i vilken omfattning kan det hårdare resursklimatet och det ökande .
beroendet av intäktsfinansiering försvåra ett tvångsfritt och gränsöverskridande icke-kommersiellt
samarbete om specifika produkter? Möjligen finns
tendenser som motiverar frågan.
Vilket är kulturarvsuppdraget?
Inom museivärlden har på senare tid uppstått en diskussion om kulturarvsuppdragets mål och mening.
Upphovet har främst varit Riksantikvarieämbetet
med de programskrivningar som följt på projektet
Agenda Kulturarv samt Statens historiska museer
med dess uttalat friare hållning till sitt uppdrag. Hur
långt kan och bör vi gå för att öka samtidsrelevansen? Bör presentationen av kulturarvet främst ses
som en plattform för värdedebatt i stort kring t ex
maktstrukturer, konfliktlösning, genusfrågor och integration? Hur mycket faktisk kunskap behövs
bakom pedagogik och scenografi? Vad innebär dagens mångkulturella samhälle för kulturarvsbegreppets tillämpning? Även om frågorna inte ställs
riktigt på det viset, följer de av själva anslaget och går
inte att väja för. Även utredningar som Genus på
museer (Ds 2003:6I) och myndighetsbildningar
som F o rum för levande historia med dess primärt
opinionsbildande syfte måste rimligen uppfattas
som tidspolitiska anvisningar.
Även den senaste forskningspropositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2oo~os:8o) förtjänar att
citeras (s. 2 I s). "Från att ha haft som huvudsaklig
uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra det som uppfattats som ett objektivt kulturarv,
växer nu kraven, såväl internt som externt, på att institutionerna också aktivt skall medverka i samhällsdebatt och normbildning. Denna förändrade syn på
kulturarvsinstitutionernas roll innebär också att synen på forskningen förändras" . VIlken tolkning man
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än väljer att göra speglas ett tydligt uppifrånperspektiv med tonvikt på kulturarvet som redskap
för en av informationsägaren önskad opinionsbildning, där ordet objektiv framställs som föråldrat
och passivt. Även termen historie bruk, som används
ibland i arkiv- och forskarkretsar, har ett instrumentellt anslag men med den motsatta utgångspunkten. I centrum står brukarens egna behov och
frågeställningar, vilka naturligtvis också måste ses
som både föränderliga och samtidsrelevanta. Konsumenten blir i stället den viktigaste aktören.
Å ena sidan är det uppenbart att vi i dag- det må
gälla dokument, tryck eller föremål - ställer allt
högre anspråk på förståelseinformation, interaktivitet, sökbarhet och design. Därmed krävs också
nya perspektiv och kompetenser i förmedlingsledet. Användarna måste uppleva kulturarvet som
en resurs och inte bara som en marginalkostnad i
konkurrens med sociala tjänster eller andra materiella nyttigheter- den kampen blir i så fall ojämn.
Bevarandet måste legitimeras på ett även för bredare grupper engagerande sätt. Kulturarvsinstitutionernas effektivaste väg till den politiska nivån
går då med säkerhet via användarna, som mestadels
lär se sig själva mer som aktiva kunskapssökare än
som mottagare av färdiga budskap och problemformuleringar.
Å den andra är kontinuiteten avgörande i långa
loppet, och kunskap som gått förlorad genom alltför hårt profilerad eller trendstyrd personalomsättning är svår att återta. Bevarandet har inte bara en
fysisk utan också en intellektuell dimension och
måste grundas på levande insikter i högkvalitativ
mening. Registerkunskap eller digitalisering räcker inte som alibi. En aldrig så aktiv pedagogik och
aktualitetsanknytning kan inte, lika litet som i skolans värld, ersätta substans. Kunskap och förmedling i tidens form måste ses som ett både-och. En
förhoppning är att det nationella arkivpedagogiska
uppdrag, som enligt senaste arkivpropositionen
(prop. wo~os: I 24) skall tilldelas en enskild arkivinstitution, kommer att grundas på detta givna
samband.
De tankar på utvecklad kulturarvsvetenskaplig
forskning som i början av zooslanserades av Riks-
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antikvarieämbetet och Statens historiska museer är
i sammanhanget intressanta men tenderar också att
sätta fokus mer på pedagogiken än på kunskapsuppbyggnaden om samlingarna. I motiveringen för
detta tänkta kulturforskningsprogram (se t ex Birgitta Johansen i SvD 23h 2005) hänvisas särskilt
till den s k tredje uppgiften för universitet och högskolor att föra ut sina resultat. För kulturarvsinstitutionerna är rimligen tredje uppgiften naturligt integrerad i basuppdraget på ett annat sätt än
för renodlade forskningsinstitutioner. Frågan är
inte om den bör finnas utan hur långt den får
politiseras.
Den självklara slutsatsen är att kulturarvssektorn
behöver ha kvar och även kunna nyrekrytera ett
tillräckligt stort inslag av personal med såväl
orientering mot källornas innehåll och egenvärde
som helst egen erfarenhet av kvalificerad forskning
- en problematik som har berörts även i det föregående. Men då måste arbetsgivaren också kunna
erbjuda ett rimligt utrymme för beståndsorienterad
forskning och kunskapsbildning i sin verksamhet.
Annars blir vinsten på längre sikt ändå begränsad.
Även om man bejakar kulturarvet som en fond
för kunskap och förståelse snarare än för ideologisk skolning, kan meningarna gå isär om förmedlingens former. Hur långt räcker föremålet eller
handlingen i sig utan tolkning? Och vilken är
egentligen målgruppen? "Skall museet vara en illustrerad vetenskaplig artikel eller en plats för upplevelser", som saken något tillspetsat uttrycktes i
debatten kring Östasiatiska museets nya och mindre konsthistoriskt orienterade profil (Mats Björkin i SvD sho 2004). Också diskussionen kring
det nya Världskulturmuseet i Göteborg, som invigdes i december 2004, har kommit att fokuseras
till gråzonen mellan kunskapsbaserat museum och
upplevelsecentrum - en varubeteckning som snarast för tankarna till kommersiella affärsideer.
Hur vi nu än värderar metoderna för lärande och
interaktivitet får inte kunskapsuppbyggnad och
kunskapsförmedling reduceras till retorik. Faktisk
kunskap med dess givna gränser måste vara förankrad i museer och arkiv utan att blockeras av en
utmanande historierelativism och/eller brist på
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tilltro till vad besökaren kan ta till sig. Det är uppenbart att tunga forskningsfinansiärer som Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond
börjat oroa sig för både den krympande finansieringsramen för humanistisk forskning i allmänhet
och det ökande avståndet mellan universitetsmiljöerna och de kulturhistoriska minnesinstitutionerna, vilket föranlett de förslag till rekryte. ringsstöd som nämnts tidigare. Om de s k lärda
verken på sikt förlorar sin egen forskningskompetens och intresset för åtminstone delar av kunskapsbildningen, är risken stor att de på samma
gång tappar i trovärdighet som bidragsmottagare
av forskningsmedeL
Naturligtvis begränsas handlingsutrymmet alltid
av fmansiering, tillgänglig teknik, mänskligt kapital och samverkansmöjligheter, vartill kommer
fullt legitima konkurrerande krav och prioriteter i
verksamheten. Större bekymmer och olust inger
den specifika beställningskultur som utvecklats ur
makten över resurserna och även inom kulturpolitiken ersatt det tidiga 90-talets öppnare förhållningssätt baserat på förtroende och en gemensam rolluppfattning. Det faktum att den svenska
modellen med exekutivt självständiga myndigheter
ifrågasätts - om inte i ord så i handling- tenderar
att leda till ansvarsmässiga gråzoner, hämma beslutsförmågan och försvåra planering på ömse håll.
Inte minst tsunamikatastrofen har alldeles nyligen
visat detta, om än på ett mycket vidare plan.
Sammanflätningen av politiska och professionella mål blir allt tydligare (för en stringent
problemsammanfattning, se t ex Hans De Geer i
SvD 71I 2005), en utveckling som stöds av utnämningsmakten och den lojalitets- och beroendekultur som följt i dess spår. Om Ansvarskommitten (dir. 2003:10, 2004:93) och Grundlagsutredningen (dir. 2004:96), som har tid på sig fram
till 2007 resp. wo8, hittar nycklarna till en bättre
ordning återstår att se. Kulturområdet utgör här
ingen frizon, även om det i praktiken inte varit det
mest utsatta. Kanske är det rentav så att den kontinentala traditionen med större departementala
myndighetsstrukturer ur ledningssynpunkt fungerar tydligare och effektivare, eftersom den poli-
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tiska maktutövningen då är bättre integrerad i
verksamheten från början och inte behöver ta sig
konstlade uttryck. D en svenska modellen är bra om
den respekteras och fungerar, annars inte.
Men alldeles oavsett aktuella styrnings- och
förvaltningsformer finns i bakgrunden skilda ideologiska uppfattningar av kulturarvsinstitutionernas
grundläggande roll, som starkt förenklat skulle
kunna åskådliggöras som tre nivåer.
- Ett förråd av lagrad historisk information med
det minimum av metadata som krävs för själva
framsökandet, öppen för alla att använda men i
övrigt helt passiv. Det fysiska bevarandet i fokus.
- En aktivt verkande kraft för att även sprida och
förklara denna information i mer eller mindre utvecklade former för intressemobilisering, kulturverksamhet och forskningsstöd . Tillgängliggö·randet och användningen i fokus .
- Ett verktyg för att i första hand stimulera och förstärka diskussionen kring samtida existentiella
frågor i stort med kulturarvet mindre som egenvärde än som illustrerande eller aktiverande bakgrund. Det instrumentella värdetfor samtidsdebatten
i fokus .
I dessa frågor konfronteras lätt ett professionellt
och ett politiskt synsätt, men verkligheten är sällan
ett antingen-eller. Alla tre nivåerna kan finna sina
motiv beroende på utgångspunkt. Men den museidebatt om mål och medel som apostroferades tidigare har oroande inslag, och det är nödvändigt att
kulturarvet tillmäts en självständig betydelse. Det
får inte reduceras till en kuliss eller förevändning
för i grunden andra syften, om än aldrig så sakligt
eller taktiskt angelägna.
Samtidigt behöver skillnaden mellan den professionella och den politiska ingången inte vara absolut. Den tidigare nämnda Estoniasamlingen på
Internet kan i sin speciella miljö sägas bygga en bro
mellan faktabanken för ökad kunskap och den politiska symbolhandlingen.
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Epilog
Som avrundning förtjänar upprepas att begrepp
som informationsfrihet och historiedidaktik inte
nödvändigtvis behöver ses som ett motsatspar, men
de symboliserar de ytterligheter mellan vilka
metodvalen måste göras. Som ideer kan passivt
tillhandahållande i ursprungligt skick, extensiv
rävaroförmedling utan större bearbetning och intensiv informationsförädling mycket välleva sida
vid sida och svara mot olika slag av efterfrågan och
ambitioner. Hur de konkreta resultaten sedan ser ut
i de enskilda fallen beror naturligtvis på materiella
förutsättningar men också på attityder, samarbetsförmåga och kreativitet.
Oavsett angreppssätt måste bakomliggande kunskap hållas aktiv och levande och kan aldrig ersättas av slagordskultur eller fasadmålning. Politiskt
korrekta svar får inte levereras innan de grundläggande frågorna ställts om kulturarvsuppdragets
egentliga innebörd. Nyfikenheten och ett aktivt historiebruk gagnas inte av färdiga budskap och en
underskattning av brukarna utan av goda sökverktyg. Samtidigt kan en långt driven materialbearbetning mobilisera intresse och är alltid fullt
legitim så länge som den ger instrumenten men avstår från slutsatserna. Attraktiva former att öppna
arkiven innebär inte heller att arkivarien måste
lämna förmedlandet för att bli historieberättare eller att arkiven behöver förvandlas till upplevelsecentra i vågsvallet efter en just nu tydlig museitrend.
Bevarandet bör också betraktas som en långsiktig investering med dennas rimliga krav på att
skapa mervärden genom användning. Men samtidigt är betydande delar av arkivens bestånd i praktiken döda, ett faktum som om inte annat kanaktualisera balansen mellan bevarande- och tillgänglighetsinsatser. Finns det skäl att - inom en oförändrad resursram - öka gallringen, göra valet från
mer positivt formulerade bevarandekriterier och i
slutänden satsa ytterligare på vad som blir kvar?
Vore gallringsbeslut i flera etapper över längre tid
en rimlig avvägning även med ett mer offentlighetsinriktat eller legalistiskt synsätt?
Det dialektiska anslaget framställningen igenom
kan verka tillspetsat men syftar framför allt till att
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markera behovet av eftertanke. Huvudmålet med
kulturarvsuppdraget måste vara att skapa bästa
möjliga förutsättningar för obunden kunskapsbildning. Detta står på intet sätt i motsättning till
att historisk information relateras till dagens problem och förhållanden, inte heller till begreppet
historiedidaktik i dess produktutvecklande mening. Men de aktiva insatser som görs skall i första
hand öka potentialen och stimulera efterfrågan,
medan problemval och resultat överlåts åt brukaren. Vad som ligger i vågskålen är kulturarvets
självständiga värde och därmed dess relevans oberoende av den för dagen gällande agendan. Ordet
objektiv är i den meningen knappast föråldrat.
Kan däremot inte rågången upprätthållas mellan
förståelseinformation och åsiktsförmedling, uppstår frågan om informationsfrihetens syften och
innehåll. Dessutom kan äventyras det brukarstöd
som sist och slutligen avgör hur kulturarvet värderas och det politiska utrymmet utvecklas. I längden
kan en politisering riskera att bli kontraproduktiv
även utanför museivärlden.

Denna artikel har en uppläggning som inte motiverat någon löpande notapparat i traditionell mening.
Jag väljer i stället att ytterst selektivt och subjektivt
ge några exempel på litteratur som från olika utgångspunkter berör arkivens uppdrag i skärningspunkten mellan förvaltningsstöd, informationssamhälle, forskningsbehov och kulturpolitik.
Access to Official Documents and Archives. EU-Conference
on Access to Official Documents andArchives 5-6 April
200I, Lund, Sweden. Skrifter utgivna av Riksarkivet. I9
(Borås 2002)

22

Arkiv för alla- nu och i framtiden. SOU 2002:78 (Sthlm
2002)
Arkiven inför tvåtusentalet. Programskrift för Riksarkivet
och Landsarkiven. Skrifter utgivna av Riksarkivet. 9
(Sthlm I994)
Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna
(Lund 2004)
Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering, prioritering. SOU 2004:53 (Sthlm 2004)
Bevarandet av nutiden. Riksarkivets gallrings- och
bevarandepolicy (Uppsala I995)
J an Brunius, Arkiven i forskning och kultur. I: Rapporter til
de I7. Nordiske arkivdagene i Hamar IO.-I3· August
I994, s. I32-I59 (Oslo I994)
Berndt Fredriksson, Vad skall vi bevara? Arkivgallringens
teori, metod och empiri. I: Arkiv, Samhälle och Forskning
2oo 3:2, s. 21- 58.
Leif Gidlöf, Arkiven som forskningsresurs och informationsförrnedlare. I: Referater fra de 17. Nordiske arkivdagene i Harnar IO.-IJ. August 1994, s. 21-43 (Oslo I995)
" - , Arkiven och !T-samhället. I: Arkiv, Samhälle och
Forskning I995:I, s. 39-50
" - , Var finns den forskande arkivarien? I: Arkiv, Samhälle
och Forskning 1999:2, s. 7I-76
Handlingsoffentlighet utan handlingar? Skrifter utgivna av
Riksarkivet. 2 I (Sthlrn 2004)
Börje Justrell, Att bevara och tillhandahålla handlingar i
digital form - en historik. I: Rapporter til I9· Nordiske
Arkivdage år 20oo, s. 15I-I65 (Viborg 2000)
Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson (red.),
Historiedidaktik (Lund I997)
KB - ett nav i kunskapssamhället. SOU 2003:I29 (Sthlm
2004)
Jan Lindroth, Arkiven och den akademiska forskningen. I:
Arkivvetenskap, s. I96-2I3 (Lund 1995)
Nils Nilsson, Arkiv i förvandling. Studier i arkivens teori
och tillgänglighet (Sthlm I983)
" - , Arkiv i rörelse. Essayer och kåserier (Sthlrn 1971)
" - , Arkiven och informationssamhället (Lund I 976)
Erik Norberg, Mellan historia och framtid. I: Arkivvetenskap, s. 26I-277 (Lund I995)
Sveriges kulturarv: att förvalta det förflutna (Sthlm I998)
Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället. SOU
I988:1I (Sthlrn I988)

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2005:1

JBLD STRÖMBERG

Den nya tidens arkivsystem arkivutvecklingen under I 500-talet
i Sverige
UNDER SENARE TID HAR MAN I ARKIVVETENSKAPLIG

forsirning diskuterat att tillämpa ett postmodernistiskt
angreppssätt. Inom detta ämne har den postmodernistiska utgångspunkten sagts bestå i en
orientering "mindre mot texten än kontexten". Det
är fråga om att inte längre sätta själva produkten
(arkivhandlingen) i centrum utan i stället inrikta
analysen mot förhållandena bakom dess tillkomst.'
Texten är givetvis fortfarande viktig, men fokus riktas mot arkivhandlingens egenskap av produkt i en
samhällelig process. Relativt stort utrymme bör
därför beredas i arkivistisk forsirning åt att belysa
något som i förstone kan te sig en aning perifert: de
materiella villkoren i den tid och det samhälle då
handlingarna skapades.' Man kan analysera hur
arkivariernas arbetsredskap utvecklades, och lära
av historien dessas relation till den värld där de uppstod: arkivet som funktion i samhället. Det förflutna
är en främmande kultur. Det existerade en gång,
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men all vår kunskap därom förmedlas genom symboler (enkannerligen skriften i arkivalierna), som vi
ofta Inisstolkar.J Innehållet i det fysiska arkivet är
ett avtryck av det som föregick dess skapande: själva
tanken, psyket. Detta måste förstås.4
På senare år har postmodernistisk arkivteori formulerats av bland andra Eric Ketelaar och Terry
Cook. Dessa anser att samhällets strukturella beskaffenhet ensidigt påverkar arkivens utformning.
Därför, menar de, förstår man den sistnämnda blott
genom att klarlägga det totala samhällsperspektivet.
Terry Cook har hävdat att postmodernistisk teori
kanske inte är så ny och främmande förarkivistiken
som den i förstone kan tyckas. Arkivlärans traditionella fokusering på proveniensens betydelse, menar
han, innebär i någon mån att sådant tänkande funnits länge bland arkivarier, om än på ett mera
oreflekterat plan. s (Det motsatta skulle å andra sidan också kunna göras gällande; bland arkivarier
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finns stundom en övertygelse om att någon absolut
sanning skulle följa ur proveniensprincipen, trots att
denna teori uttolkas olika i varje land etc.)
Postmodernistisk teori har förvisso sina avigsidor, och bedöms ibland onådigt av mera positivistiskt inriktade forskare . Här må nämnas Christer Winberg, vars kritik går ut på att sagda
forskningstradition inbjuder till "impressionism"
och slarvigt spekulativa tolkningar. (Begreppet
"postmodernism" är dessvärre också imprecist och
töjbart.) Det finns också en uppenbar tendens att
postmodernism utvecklas till en trend som alla söker följa utan att ifrågasätta dess innebörd och konsekvenser.6
Det postmodernistiska angreppssättet inom
arkivvetenskapen har hittills i huvudsak haft sin
tillämpning i form av ansatser till frågeställningar
och hypotesbildning. Jag menar att det är viktigt
att föra diskussionen vidare. Det handlar om att utveckla såväl teoribildning som forskningsmetoder
men också om att tillämpa angreppssättet i konkreta undersökningar för att pröva dess tillgångar
och svagheter.
Utmärkande för postmodernistiskt angreppssätt
inom arkivvetenskapen är ifrågasättaodet av ifall
några grundläggande normer egentligen finns för
hur arkiv skall hanteras och hur deras innehåll
skall tolkas. Strukturen och innehållet i arkivhandlingarna måste förstås utifrån arkivverksamheten.
Denna i sin tur måste förstås och analyseras utifrån
sitt samhällssammanhang. Det finns inget fast,
självklart, naturligt, generellt. Allt är relativt, sett
utifrån sitt sammanhang. En analys av dessa samband är nödvändig för att rätt förstå och tolka såväl
arkivets generella utformning som innehållet i
handlingarna. Just i synen på och betonandet av
dessa kontextuella sammanhang äger det postmodernistiska angreppssättet kanske sin största
styrka, i kravet på samhälleligt helhetsperspektiv. I
vårt fall skall arkivet alltså inte studeras som isolerat fenomen utan analyseras och förstås i sitt sociala och funktionella sammanhang som en del av
ett samhälle, en tradition. Arkivstudierna får med
detta synsätt ett bestämt syfte som ger dem större
djup och meningsfullhet.

Ett centralt begrepp inom postmodernistisk
arkivvetenskap är termen arkivsystem (se närmare i
nästa kapitel). Tidigare forskning inom området
arkivetnologi har betonat betydelsen av jämförelser
i samtiden mellan skilda arkivsystem. I den metoden ingår som en del historisk analys för att förklara den aktuella situationen. Mitt eget bidrag till
denna forskningstradition är att i stället applicera
teori och metoder rörande arkivsystem på ett från
arkivvetenskapliga utgångspunkter viktigt skede i
den historiska utvecklingen av arkiv i Sverige.
Artikeln handlar konkret om I 500-ta/ets statliga
arkivsystem. Den är delvis en summarisk redovisning av forskning som jag redan genomfört. (Läsare vilka främst intresserar sig för empiriska detaljer däri bör även konsultera de bakomliggande
studierna.)? Därutöver har jag dock ambitionen att
här utveckla arkivteorins begrepp utifrån dessa tidigare forskningsresultat. Jag kommer även att ta
upp potentialen för framtida studier.
Analyser av de statliga arkivens utveckling, menar jag, är nödvändiga då man vill förstå den centrala statsapparatens utveckling. Dessa är en funktionell del därav. Arkivhållningens framväxt speglar själva förvaltningens och förhållandena i den
värld där denna tillkom .Jag vill undersöka det ömsesidiga sambandet, för att även kunna tolka arkivens betydelse i relation till samhällsutvecklingen. s
Arkivförhållandena är en reflex av det större sociala systemet, inklusive dess tidsbundna tänkesätt.
Jag vill alltså polemisera mot tänkande där arkivutvecklingen ses som något isolerat.
Detta arbete skall ses som ett exempel på vad
som ibland kallas "empirisk arkivvetenskap".
Sagda huvudinriktning inom ämnet syftar till att,
genom studium av bestånd och arkivbildare, ge
dem som använder arkiven bättre kunskapsmässiga fi;>rutsättningar att rätt tolka innehållet i handlingarna. Man skall söka förstå vilka tankar och avvägningar som låg bakom tidigare lösningar, för att
därigenom vinna bättre insikter om senare förhållanden.9
Undersökningen är tänkt som ett bidrag till att
utveckla teori och metod inom arkivvetenskapen
vad gäller tillämpningen av ett postmodernistiskt
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angreppssätt inom den arkivetnologiska forskningsgrenen. Samtidigt är syftet att med denna
uppläggning utvinna ny, fördjupad kunskap om det
sammanhang i vilket handlingarna tillkommit, för
att öka förståelsen av innehållet i dessa. Det finns
förvisso en rad arbeten som på olika sätt behandlat
arkivhandlingar från I soo-talet. Men de har alla
tagit sin utgångspunkt i en begränsad källserie eller i ett avgränsat bestånd av handlingar. Denna
undersökning har som objekt det samlade beståndet av arkivhandlingar, insatta i sin samhälleliga
kontext.

Arkivvetenskapliga teoretiska utgångspunkter
- arkivsystemet
Arkivsystemet, vad är då det? Frågan har besvarats
olika. Ett generellt drag i postmodernistisk arkivvetenskap är benägenheten att uppfatta arkiven som
"system". ro Man talar om olika tidsperioders respektive länders och kulturers arkivsystem. I det internationella kunskapsutbytet inom arkivarieprofessionen idag är det nödvändigt att inse och förstå
skillnaderna mellan olika arkivkul turer. Detsamma
gäller skillnader mellan tidsperioder. Analysobjektet för sådana arkivkulturer är arkivsystemet. Det är
möjligt att särskilja mer grundläggande, väsensskiljande områden (diskurser) liksom delkulturer
(diskursiva fält inom respektive diskurs).
Detta "systemiska" sätt att uppfatta arkivet innebär att man dels kan sätta .olika arkiv i relation till
varandra och studera deras funktion sinsemellan,
dels göra analyser av arkivbeståndens roll som faktor i samhällsutvecklingen. Begreppet arkivsystem
är inte att förstå som helt enkelt ett annat ord för
arkiv. Här rör det sig om ett system på högre nivå än
det enskilda arkivets. Femtonhundratalets statliga
arkivsystem, exempelvis, utgjordes av diverse arkiv
knutna till staten. Detta arkivsystem hade en roll i
samhället, och det är snarare den än arkivaliernas
innehåll som är av intresse då systemet blir föremål
för analys. Dess uppbyggnad kan med fördel studeras som ett sätt att bättre förstå den värld där det
hörde hemma." Berndt Fredriksson har myntat den
svenska termen "arkivetnologi", som anger attvarje
arkivaliskt sammanhang är att uppfatta som en sär-
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skild kultur, vars diskurs forskaren måste lära sig
för att kunna rätt tolka dess arkivalier."
Exakt vad som gör en uppsättning arkivförhållanden till ett "system" är en oavgjord fråga.
Vissa menar att arkivsystemet har att göra med
varje lands egenart. Så har hävdats av Eric Ketelaar.
Mot detta har Berndt Fredriksson framhävt att
olika arkivkulturer finns på betydligt lägre nivå
(samhällssektorer, typer av arkivbildning), alltså ett
flertal arkivsystem inom ramen för varje nation.
Fler definitioner är tänkbara. Fernanda Ribeiro beskriver arkivsystemet mer abstrakt, närmast som ett
flöde av information. I min egen studie är begreppet arkivsystem främst knutet till en tidsperiods särart. Så har denna term tidigare använts av Sven
Lundkvist.'l Min definition på arkivsystem är dock
inte direkt övertagen från vare sig denne eller någon annan utan är ett försök att själv bidra till utveckling av diskussionen kring begreppet. D en
skiljer sig från exempelvis Ketelaars och Fredrikssons definitioner. Dessa använder historiska
återblickar som ett sätt att belysa nutida förhållanden. Det är dock relevant att studera arkivsystem
historiskt även för sakens egen skull, för att få
bättre insikt om förhållanden under äldre tid. '4
Arkivsystemet utformas delvis av människors
förmåga att se användningsområden för arkivalier.
Detta fenomen kommer här att benämnas arkivsyn
och skall behandlas närmare nedan. Arkivsystemet
är dock också (främst) en spegling av det större
samhällssystemet, dess rent materiella behov och
möjligheter. Genombrottet för mer avancerade
stadiga arkivsystem har att göra med ett nytt samhälles framväxt, och med en ny statsmakts intressen.
Arkivet är en produkt av skrifilig kommunikation. Skriften får sin roll i samhället genom människornas behov och handlande. ' 5 Det är helt olika
saker att (å ena sidan) upprätta förbindelse genom
mundigt direkt samspel med konkreta människor
och att (å andra sidan) agera i sociala formationer
där skeendet går via objektiva och institutionaliserade mekanismer, såsom de vilka producerar
och går i borgen för allehanda skriftliga intyg
(adelstidar, ägorättshandlingar, akademiska betyg,
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och så vidare). ' 6 När väl detta sakernas tillstånd har
etablerat sig sker maktrelationerna inte längre individer emellan utan förmedlas via institutioner.
De lagar och andra bestämmelser som styr människornas handlande är till formen dokument, vilka
kodifierar strukturen på maktförhållandet mellan
grupper och klasser. (På detta vis blir exempelvis
tillgripande av det öppna våldet som medel för
underkuvande vanligen onödigt.)'7 Skriftgods som
ackumuleras och bevaras utvecklar sig slutligen till
arkiv, vilka bidrar till det ovan beskrivna samhällssystemet genom att i såväl tid som kontext utsträcka de skrivna ordens giltighet. Arkivsystemet
är sålunda samhällssystemets avspegling och i viss
mån formgivare.
Låt oss anknyta begreppsapparaten till mer allmänna samhällsteoriers motsvarigheter. Arkivsystemet kan sägas vara en manifestation av det
större teoretiska begreppet struktur. ' 8 Den exakta
innebörden i termen "struktur" är än mer notoriskt
svårdefinierad. Det mest fruktbara betraktelsesättet
torde vara att uppfatta de strukturella förhållandena i samhället såsom en ständigt föränderlig dialog med det historiska skeendet. Strukturen är ett
system av relationer som ständigt används. Den utgör resultaten av ett (mer eller mindre medvetet)
försök från de historiska aktörernas sida att tolka
ochfeller styra den motspänstiga verkligheten.
strukturen förändras oavbrutet och gradvis genom
användandet, eftersom den aldrig riktigt stämmer
överens med verkligheten. strukturer kan bara finnas om de används, men de kan inte användas utan
att omformas. De har vidare den egenskapen att
inget element däri kan ändras utan att hela systemet blir påverkat. ' 9 Någon av dess minsta beståndsdelar byter alltså form under varje ögonblick. Till
sist, långsamt eller hastigt, har vi en struktur med
helt annorlunda utseende. Vad som för eftervärlden
ter sig som olika samhällsstrukturer övergick i
själva verket ofta i varandra tämligen omärkligt. ' 0
Så förhåller det sig vanligen med "nya strukturer": de består typiskt sett av samma element som
tidigare, vilka efter någon modifiering har fått hela
systemet att se annorlunda ut och fungera på ett
nytt sätt. Detta är ett viktigt skäl till att exempelvis
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inte alltför snabbt glida förbi Isoo-talet då man
skriver den statliga svenska arkivhanteringens historia. Man bör noga känna till elementen i det
gamla för att kunna förstå det nya. Genom detaljerad kännedom om utgångspunkten fiire reformer
får man en bild av "alternativet". Detta ger bättre
insikt om hur det kunde ha sett ut istället, om i vilken utsträckning det var möjligt för de historiska
aktörerna att handla annorlunda ifall de inte handlat som de gjorde, och om vad konsekvenserna av
detta skulle ha blivit.
Det ger också en fördjupad insyn i den tidens föreställningsvärld, diskurs, vilken torde ha satt viktiga gränser för människors uppfattning om vad
som var möjligt att åstadkomma. Vid förklaring av
historiska skeenden, åtminstone då det är fråga om
avsiktsförklaringar, är kännedom om detta oumbärlig. Begreppet arkivsyn, som skall användas här,
anknyter närmast till det större fenomenet diskurs.
Människor handlar under skilda omständigheter i
enlighet med sina egna kulturella förutsättningar;
universum existerar inte annat än så som de tänker
sig det."
Således blir det en angelägen uppgift att visa hur
samhällets koder förändras i en konkret historisk
process, hur reproduktionen av ett system leder till
dess transformation. Giltigheten i en sådan teori
om relationen mellan struktur och händelse kan
lämpligen prövas genom en undersökning av de
empiriska detaljerna i I 500-talets arkivsystem.
D etta kan ses som studiens yttersta syfte, även om
forskning i empiriska detaljer med mer begränsade
anspråk naturligtvis samtidigt har ett värde i sig.
Berndt Fredriksson har i en arkivetnologisk undersökning av Utrikesdepartementets arkiv sökt
operationalisera termen arkivsystem och att använda den i tillämpad forskning med syftet att utveckla metoder för denna typ av undersökningar.
En central del av metodutvecklingen är att precisera och utveckla de variabler som är viktiga att
analysera i ett arkivsystem. Jag följer i huvudsak
Fredrikssons modell genom att undersöka: I)
arkivbildaren - den centrala statsförvaltningen, i
mycket identisk med konungen personligen; 2) arkivhandlingarna, vilka undersöks från olika syn22

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2005:I

Den nya tidens arkivsystem

punkter (såsom ordningsprinciper, dossierbildning; söksystem, fysisk förvaring och kontrollen över handlingarna- "makten över arkivet"); 3)
arkivfunktionens relation till arkivbildaren, en variabel som likaså sönderfaller i delområden (användningen av handlingarna, konstitutionellt-maktpolitiskt samt praktiskt, tillgång till handlingarna);
4) för min undersökning är det därtill relevant och
intressant att undersöka själva synen på arkiv och
utvecklingen av arkivmetoder.

Andra tänkbara storheter finns givetvis också
som skulle ha kunnat bli föremål för studium.
Samspelet med användarna samt förhållandet till
dem som var utestängda från arkivbestånden, särskilt i ett konfliktperspektiv, berörs blott översiktligt. Det internationella perspektivet kunde givetvis också ha vidgats utanför det nordiska området.
Sådant kan bli objekt för kommande forskning.
Till detta återkommer jag dock nedan.
Arkivbildaren: I 500-talets nationalstat
Studiens ämne är vad som förenklat kallats I 500talets statliga arkivsystem. Mera noga räknat rör det
sig om förhållandena under Gustav Vasa och dennes arvtagare, alltså från I 5 20-tal och fram till det
följande århundradets två första decennier. Detta
analyseras i relation till ett större begrepp, statsmakt. Med andra ord: studien därav fattas till stor
del såsom ett sätt att även komma åt en bakomliggande politisk-organisatorisk verklighet. Arkivsystemets grad av förfining presumeras då svara
mot statens utvecklings grad.
Varför är just detta arkivsystem från I 500-talet
intressant? Det avspeglar nationalstatens framväxt;
det framväxte inom ramen för kungamakten. Vad
utmärker nationalstaten? Den kontrasterar på
många sätt mot det gamla medeltida styrelseskicket. Förändringen i samhälleliga förhållanden
presumeras avsätta spår i arkivsystemet. Därför bör
de intressantaste dragen i I 500-talets arkivsystem
här inledningsvis genomgås.
Systemet antas för det första spegla en övergång
från ambulerande till stationär kungamakt. I medeltida statsskick krävdes att den styrande fanns personligen på plats, vilket resulterade i vad som kan
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kallas "resekonungadöme", ett styre som kännetecknas av att kungen och hovet ständigt bytte vistelseort istället för att etablera centralförvaltningen
i en huvudstad.'J Nationalstaten har däremot ett
delegerat, mindre personligt styre med kungliga
tjänstemän ute i landet. Detta leder till betydligt
mer omfattande skriftlig kommunikation. (Sannolikt berodde skillnader i förhållandena delvis på
själva ambulerandet, men även på att muntlighet
var viktig i äldre samhällstyper; det var dyrt att
skriva, många var analfabeter, etc.)
Kungarna hade länge endast ambulerande och
magra arkiv. Övergång till stationär och centraliserad arkivhålltiing skedde i Europas stora länder
betydligt tidigare än hos oss. Franska Archives
Nationales uppstod exempelvis, berättas det, genom att kung Filip August beslöt upphöra att
transportera med sig de kungliga brevkistorna på
sina resor och istället låta Paris bli permanent
förvaringsort för dessa. (Beslutet fattades under en
vistelse på slottet Louvre sedan monarken tvingats
lämna kvar arkivalierna efter slaget vid Freteval
I I94, då han förlorat mot Rikard Lejonhjärtas
trupper och flydde i hast.)'4 Denna förändring
uppfattades troligen då inte som särskilt viktig.
Den permanenta arkivläggningsorten följdes dock,
väl att märka, av andra innovationer. Kring I 200
började de kungliga kansliernas arkiv att ta form .
Under samma sekel utvecklade franska räknekammaren sin arkivbildning, så även parlamentet. '5 Sakta mognade detta frö till ett annorlunda
arkivsystem, avspeglande ett mer skriftbaserat samhälle. Förloppet avspeglar en generell europeisk
trend; den svenska utvecklingen ligger dock senare
i tiden än de stora europeiska ländernas. ' 6 Redan
senmedeltiden i Sverige utvecklade visserligen ansatser till vad som under I 500-talet omsattes i
större skala; skillnaden är dock så betydande att
man i vårt land bör kunna tala om olika arkivsystem då medeltid övergått i renässans.
Centraliseringen av arkivfunktionen torde i någon mån kunna kopplas till statsmaktens urbanisering. Arkivbildarna var ofta knutna till städer.
skriftlighetens genomslag hänger i grunden ihop
med samhällets utveckling, och då kanske främst
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med städernas. Det är ingen tillfållighet att skrivna
handlingar inte brukar kodifiera vardagslivets skeende utan istället några få utvalda företeelser, nämligen de som utgör bärande element i ett av stadslivet präglat samhälle, knutpunktema mellan producenterna och de styrande. ' 7 Det exterioriserade
minnet var i äldre tid typiskt sett urbant, och även
förknippat med samhällets högsta styre. Huvudstadens aktörer, främst monarken själv, blev navet i
furstemaktens minnespolitik Kungarna skapade
där också institutionella minnen, såsom arkiv.' 8
Samhällen med svag urbanisering har däremot
vanligen föga behov av skriften. Under medeltiden
hade muntligt och skriftligt minne således en ungefär lika stor betydelse, skrivna ord var mest ett
komplement till de talade som ibland kunde behövas. (I sitt cartularium samlade till exempel adelsmannen de pergamentsbrev som han måste förete
då han skulle hävda sina privilegier, det "feodala
minnet".)'9
Beträffande arkivbildarens egenskaper har I sootalets system en spänning mellan envälde och oligopol som är intressant. De äldsta historiskt kända
arkiven var förknippade med enväldiga styrelseformer, med det kungliga minnet. Ännu under den
tidigmoderna eran var de uttryck för (den eventuellt upplysta) despotismen. Det sentida begreppet
offentlighet uppfanns sent; dessförinnan hade arkiven nästan alltid icke-publik form.3° Helt och hållet knutet till den monopoliserade makten var arkivet å andra sidan inte. Renodlat personligt styre av
gammaldags tyranner brukar inte avsätta arkivbildning. Sådan framträder däremot då detta ålderdomligare regemente börjar försvagas och övergå i
mer kollektiva former. Arkivet har sitt ursprung i
fåtalsväldet snarare än enväldet. Detta har stor betydelse i sammanhanget. Kännetecknande för en
dylik regim är att den legala dokumentationen visserligen har en viss principiell offentlighet, men
ändå ingalunda blir tillgänglig för allaY
Meningen med statlig arkivbildning har med
rätta satts i relation till självhärskamas maktutövning. Där blir den dock ett tveeggat svärd som
även ibland vänds emot sin skapare. I ett visst skede
av samhällets utveckling kan kungamaktens funk-
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tioner nämligen tas i anspråk av obehöriga som använder den för sina egna syften, emot andra
intressegrupper. Suveränitetens mekanismer kan
då hamna i händerna på vem som helst med tillräcklig förslagenhet. De avtappas sina effekter och
gynnar ibland någon annan än arkivets herre, fursten. Så var det när medeltiden övergick i den
tidigmoderna epoken. Kungen som utfärdade breven förlorade alltmer av sin traditionella makt, vilken övertogs av en administrativ maktfaktor.l'
Maktstrider mellan adel och kung om rätten att utnyttja arkiven samt uppkomsten av ofrälse sekreterarregementen är symptom på det nämnda.
Äldre tiders arkiv kan stundom ses som en följd
av furstemakten, stundom som ett usurperat enväldes minne. Handlingar skapas för att tjäna ett
intresse, men övertas ofta av helt andra sådana vilka mjölkar det på uppgifter för att skapa en viss
bild av det förflutna.JJ På senare tid har man i
forskningen analyserat den moderna statens födelse
under I 500- och I6oo-talen genom att leda uppmärksamheten bort från kungen och mot kungatjänama, den politiska personalen. Denna inriktning har också min egen studie.
Själva tidsperioden Isoo-tal är för övrigt särskilt
intressant, från många synpunkter. En orsak är att
perioden låg närmast före den tid då Riksarkivet
tillkom. Uppfattningen bör dockytterligare motiveras. Seklet sqm låg mellan medeltid och stormaktstid är på många sätt en viktig brytpunkt. Jacques LeGoff ser Isoo-talet som en grundläggande
intellektuell, religiös och generellt andlig omdaning; århundradet beskrivs som "en förstudie till
vår tid".H Exempel på detta finns även vad gäller
hantering av skriftgods. Man kan lämpligen studera det skrivna minnets utveckling med I 500-talet som startpunkt; under medeltiden intog detta
ännu en ganska jämlik rangordning gentemot det
okodifierade minnet, därefter har skriftlig dokumentation ständigt tillväxt i betydelse .J s Här kan vi
alltså i tiden placera en viktig tyngdförskjutning.
Ett flertal skäl finns sammanfattningsvis till att
fokusera just på detta sekels arkivsystem. Statsmakten övergår då från ruralt ambulerande styre
till urbant och centralt, statsskicket slits mellan en-
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välde och oligopol, det medeltida tänkandet och
samhället ifrågasätts och omdanas i största allmänhet på ett ditintills aldrig skådat sätt. Koncentration
till Stockholm medför att man i ökad omfattning
kommunicerar skriftligt med övriga landsdelar.
Det politiska system som arkivsystemet avspeglar
är nya tidens nationalstat.
Bestående statlig arkivbildning torde förutsätta
att staten utvecklats till en territoriellt väl definierad, samt centraliserad nivå. Dessutom bör statsmakten vara av en opersonlig art, frigjord från beroendet av kungen såsom fysisk individ. (Oklara
gränser och splittrat styre ökar risken för att
handlingsbeståndet skingras; beroende av en fysisk
person gör att arkivets fortlevnadsmöjligheter hotas då sagda person avlider eller eljest blir oförmögen att ta sig an det.) Vissa av dessa premisser förelåg under vår undersökningsperiod, andra gjorde
det inte mer än i form av en ansats.
Sverige på Isoo-talet var betydligt bättre geografiskt definierat än under föregående sekler; framför
allt gjorde den definitiva brytningen med skandinaviska unionen att svenska statsakter inte längre
lämnade landet. Någon opersonlig statsmakt eller
någon total centralisering av rikets administration,
varav arkivfunktionen var en del, genomfördes däremot aldrig under I soo-talet; de försök därtill som
gjordes var likväl mer omvälvande än något i Sveriges tidigare historia. Detta sekel var en period av
intressanta ansatser, som aldrig fullt blommade ut.
Trots detta hävdar jag att det centrala statliga arkivsystemets framväxt i Isoo-talets Sverige var något helt nytt, ett brott med medeltida förhållanden.
Ett viktigt inslag i Isoo-talets arkivsystem är
tendenserna till att frigöra statsmakten från kungen
som fysisk person. Dessa förblev ofullgångna fram
till seklets slut.36 Endast den finansiella sidan av
administrationen, kammaren, visar spår av någon
större förfining. Det är dock kansliet som främst
studerats i min forskning.J7 Detta tycks mest ha
sysslat med att föra registratur: en relativt liten organisation med få tjänstemän - endast som mest
uppåt ett so-tal. Huvuddelen av dessa var stationärt placerade i Stockholm. Blott en mindre grupp
följde med kungen på hans resor.
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Statsmakten var ännu markant knuten till kungens personliga maktutövning. Monarken fungerade
inte bara som beslutsfattare utan tog själv del i
handläggningen av ärenden. Det fanns ingen uppdelning i avdelningar eller annan specialisering
inom kansliet annat än vad gäller språket. Man talade om det svenska respektive det tyska kansliet.
Personalen var ofta till stora delar av tyskt ursprung och dessa kungatjänare förde med sig ideer
från sitt hemland om förvaltningens uppbyggnad
och verksamhet som under vissa perioder fick inflytande . Under några år fram till I 542 fanns vissa
tendenser till att anamma en mer avancerad förvaltning efter tysk modell, men denna utveckling avbröts och man återgick till personligt envälde. In i
det sista misstrodde Gustav Vasa ~änsteelement. Så
förblev det genom hela I 500-talet, även Om ansatser till förnyelse framträdde under vasasönerna.38

Arkivhandlingarna
Det faktum att kungen och andra makthavare under
medeltiden ofta befann sig på resande fot inom landet gjorde det nödvändigt att föra med sigvissa särskilt viktiga och aktuella handlingar. Större bestånd
av äldre arkivalier lades i förvar på olika platser där
de ansågs tillräckligt skyddade, såsom i kyrkor,
borgar osv. Detta var ett mönster som utvecklades i
Europa redan under 900- och woo-talen.
Vad som kännetecknar utvecklingen under I sootalet är tillväxten i omfång av det skriftliga materialet. Jämfört med medeltiden närmast exploderade
mängden skrivna handlingar. Bakgrunden till detta
är att nationalstaten utmärks av en centraliserad
maktutövning. Därmed uppstod ett behov att kommunicera med underlydande organ ute i landet, vilket genererade en omfattande korrespondens. Till
detta kom införandet av protestantismen och indragandet av kyrkans egendomar till kronan. Med
dessa egendomar följde också bestånd av handlingar
vilka utgjorde grund för ägande och som i övrigt ·
var relaterade till kyrkans förvaltning av dess egendomar.
Denna utveckling ledde i sin tur till en förskjutning så att andelen handlingar som förvarades stationärt ökade högst betydligt. Samtidigt kan man
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se att förvaringen av den centrala, statliga förvaltningens arkiv samlades på ett ställe: Stockholms
slott. Med ett större bestånd av handlingar samlade
på ett ställe uppstod behov av att hålla dessa ordnade och registrerade så att man snabbt och effektivt kunde söka fram önskad information. Detta är
den allmänna bakgrunden till I 500-talets svenska
arkivsystem, eller om man så vill nationalstatens
arkivsystem.
Det har sagts ovan att strukturer vanligen omärkligt övergår i varandra. På samma sätt bör det
i stor utsträckning ha förhållit sig då till exempel
I 500-talets svenska statsmakt Övergick i Stormaktstidens, och även då Axel Oxenstiernas institutionella Riksarkiv "grundades". Den sistnämnda
förändringen torde inte ha uppfattats som något radikalt nytt av samtiden, kanske inte ens av upphovsmannen själv. Liknande åtgärder finns belagda
flera gånger både tidigare och senare. Det är tveksamt i vad mån kanslern drevs av någon äkta nitälskan för arkivaliernas välbefinnande i sig; troligast
var det mer fråga om hans önskan att själv få kontroll över de viktiga statsakter som kunde stärka
hans egen och adelns ställning gentemot kungamakten.J9Inte heller är det självklart att den oxenstiernska reformen I 6 I 8ledde till någon bestående
förändring. Det kan överhuvud ifrågasättas vad
som egentligen var nytt i stormaktstidens arkivvård
och vad som bara var en lätt omformning av tidigare förhållanden.
Nyheter fanns förvisso redan i arkivsystemet på
I soo-talet. Då kom materialet att få en annorlunda
karaktär på så vis att korrespondensen snabbt ökade i omfång och blev allt viktigare på urkundernas
bekostnad. Den starka ökningen av handlingar
krävde nya och bättre lokaler, samt sökhjälpmedel
såsom signa, repertarier m m.4° I Sverige var det
främst statlig arkivhållning som fick ett markant
uppsving.4' Detta är att se som en reflex av att just
den politiska centralmakten starkt avancerade vid
denna tid, på andra maktfaktorers bekostnad.
En verkligt omdanande nyhet under detta sekel
har att göra med övergången från isolerade aktstycken till sammanhängande system av arkivalier.
I motsats till medeltida urkunder är modernare ad-
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ministrativa handlingar försedda med hänvisningar
(alfanumeriska koder och dylikt) som placerar det
enskilda aktstycket inom en sö.kprocess vilken bygger på beslutsfattandets gång; akten (icke längre
urkunden) är den basala enheten. Detta tillhör
kärnegenskaperna i det nya SOm kom på I 500-talet.4'
Med det mer avancerade arkivsystemet följde behov av ett systematiskt tänkande kring arkivalierna.
Man bröt då också med äldre paradigm som hindrat uppkomsten av en arkivsyn där sådant hade en
.Plats.43 Till detta skall jag återkomma.
Vilka konsekvenser fick dessa nya förhållanden
och synsätt? Från Isoo-talet kan man belägga att
arkivalier bildar verkliga system i betydligt högre
utsträckning än tidigare. Häri framstår sagda århundrade som en vändpunkt. Vi får visserligen
räkna med att även föregående sekler hade något
som möjligen kan kallas arkivsystem, men dessa
var betydligt mindre avancerade. Systemen formades av att de hörde hemma i sinsemellan olikartade
samhällstyper. Samtliga arkivsystem bör ha föregåtts av en "försystemisk" tid, då arkiv och skrift
ännu inte hade någon funktion att fylla.44
Frågan om var ett arkivsystem går över i ett annat är dock som sagt ingalunda självklar. Möjligen
kan ett äldre medeltida system urskiljas från den tidigaste svenska statliga arkivbildningen och fram
till år I 300, ungefär. Detta var perioden då Sverige
ännu höll på att bli ett sammanhållet rike. Generellt var riksstyret ännu svagt utvecklat, även om
ansatser till något mer ambitiöst skymtar i exempelvis Alsnö stadga.
Därefter skulle då följa ett yngre medeltida
arkivsystem som ungefärligen äger bestånd fram
till I40o-talets slut. Detta präglas starkt av det faktum att Sverige periodvis var förenat i union med
de övriga nordiska länderna (då den politiska och
arkivmässiga utvecklingen till stor del skedde i
Danmark) och under andra perioder bröt sig loss
ur det unionella styret. Denna tids arkivförhållanden har ingående beskrivits av Herman
Schiick.4s
Ämnet för min egen studie blir i sådant fall
svenska centralmaktens tredje arkivsystem, vars
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kronologiska hemvist är I 500-talet, med en viss
förlängning in på det följande seklets två första årtionden. Sagda period är brytningstiden mellan
medeltid och stormaktstid.
Frågan är dock om inte denna tids arkivsituation
hellre bör uppfattas som något helt nytt, som det
fo"rsta egentliga svenska statliga arkivsystemet. Nu
kommer för första gången ett bevarande av skriftlig dokumentation som är så omfångsrikt och så
avancerat att benämningen arkivsystem ter sig motiverad. Att några isolerade aktstycken överlevt från
en viss tid är däremot inte skäl nog att använda en
så anspråksfull term. (Äldre arkivistisk forskning,
såsom den tyska, har haft en tendens att börja tala
om "arkiv" något för lättvindigt.)46 Detta skulle i så
fall vara det kanske främsta skälet att intressera sig
för just I 500-talets svenska statliga arkivsystem, att
det var det första.
Tidigare arkivhistorisk forskning har relativt
sällan fokuserat på den ungefär hundra år långa
epoken mellan unionsstyrets bortvittrande och Axel
Oxenstiernas tidevarv. Snarare har perioden i någon mån "tappats bort". Själv vill jag därför sätta
I 500-talets arkivförhållanden i scenens centrum.
Arkivsystemet skall som sagt här tolkas såsom
samhällssystemets spegling. Ett viktigt begrepp i
studien måste då bli nationalstaten och dess framväxt ("nation building").47 Sveriges konsolidering
som separat rike, frigjort från Danmark, hör till det
mest betydelsefulla i I 500-talets svenska politiska
utveckling. Vid denna tid försvinner vasallsystemen
och kyrkans ställning förändras . Detta leder till ett
ökat behov av statlig uppbördsförvaltning. Förr
gavs statens inkomster bort till konungens länsherrar; när denna praxis ersatts av kronans direktstyre krävdes en ny typ av administration, som var
baserad på skriftliga åtgärder och sparade sin dokumentation över mycket lång tid. Vilken roll har
arkivutvecklingen spelat i sagda process? Vilka metoder har arkivmännen använt för att hålla ordning
på denna skriftliga dokumentation? Varifrån har de
svenska arkivmännen hämtat sina ideer? Frågorna
sammanhänger med professionens framväxt.
En undersökning av perioden I 500-tal såsom
utryck för ett särskilt arkivsystem innebär att dess
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grundläggande redskap studeras: strukturering, registrering. Materialet är sprött, varför alla slutsatser måste fattas med viss försiktighet. Den bild
man kan förvänta sig är att olika former framträder
parallellt. Många lösningar hade sannolikt karaktär av "ad hoc", men kanske möter även mer genomtänkta ideer.
Mitt hypotetiska antagande är att nationalstatens
utveckling tvingar fram ett nytt arkivsystem, som sedan
fortsätter efter r6r8, men som skiljer sig från medeltida förhållanden. Jag vill alltså se en kontinuitet
mellan I5oo-tal och I6oo-tal, men däremot ett
markant brott i utvecklingen gentemot senmedeltiden. Det nya som kom efter I 6 I 8 var blott en organisatorisk överbyggnad. Studiens syfte blir då
(med alla de faror som ett teleologiskt synsätt medför) att spåra fo"rstadierna, embryot till det som
komma skulle.48

Ordningsprinciper, dossierbildning, söksystem
Arbetet med att strukturera och registrera handlingar styrdes av synen på handlingarnas värde. De
medeltida arkiven innehöll i huvudsak skriftgods av
juridisk art som rör ägoförhållanden osv. En del av
I 500-talets arkivutveckling var genomslaget för
"politiska" aktstycken. Bland dessa urskilde man så
kallade förnämliga handlingar, vilka förtecknades
betydligt mer noggrant och detaljerat än övrigt material. Det senare kunde ofta redovisas klumpvis,
som endast "en knippa handlingar" eller dylikt. Ett
typiskt drag i undersökningsperiodens principer för
arkivvård är att man sökte identifiera "dyrgripar"
snarare än att åstadkomma någon helhettig förteckning över bestånden.
Detta är en av de principer för strukturering och
redovisning som implicit låter sig utvinnas ur vår
kunskap om beståndens utseende. Det är dock så att
det inte finns något källmaterial bevarat som ger
uttrycklig information om vilka överväganden som
ligger bakom och vilka principer som tillämpats i
struktureringen och redovisningen av I 500-talets
arkivhandlingar. Underlaget för sådana studier
måste därför bli arkivmaterialet självt. En central
serie från denna tid är kopiorna av kungliga brev,
dvs riksregistraturet. Men det finns också bevarat

3I

JBLD Striimbtrrg

åtskilliga andra typer av handlingar. Den stora
mängden räkenskaper från kammaren må nämnas.
För denna undersökning är dock uppgifterna i
Riksarkivets ärobetsarkiv den främsta källan till
kunskap om hur dessa övriga typer av handlingar
strukturerats och redovisats.
Vad gjorde en handling till en dyrgrip? Grunden
för värdesättning torde främst ha varit textens sakinnehåll. Dokumentation av juridiska rättigheterinklusive diplomatiskt intressanta aktstycken som
styrkte territoriella rättigheter- stod uppenbarligen högst i kurs. Det som sparades var av tradition
främst urkunder vilka styrkte kronans juridiska anspråk. Skillnaden i värde mellan original och kopia
tycks inte ha varit lika självklar; till detta återkommer jag i kapitlet om arkivsynen.

strukturering av materialet
Det finns en rad uttalanden från I 500-talet om att
rikets arkiv var i oordning. Vi har dock ingen anledning att fästa någon större tilltro till dessa påståenden. De var en del av den politiska propagandan.
Det är likväl intressant att notera att arkivet tillmättes sådan betydelse att anklagelser om oordning
hade propagandavärde.
Sveriges statliga arkivhandlingar var under I 500talet i stor utsträckning sammanförda till Stockholms slott. Arkivcentraliseringen var stark, i skandinaviskt perspektiv. Danska statsakter inhystes vid
samma tid på ett flertal olika ställen (ofta kyrkliga
institutioner). De skillnader som kan ha funnits
mellan länderna vad gäller respekt för ursprunglig
ordning behöver dock inte tyda på att danska arkivalier vid denna tid hade bättre möjligheter att
överleva än de svenska.49Den något mer decentraliserade danska modellen fungerade kanske lika bra
som dess svenska motsvarighet, varken mer eller
mindre.
Det som utmärker äldre tiders system för att
strukturera och redovisa handlingar är att man utgår från deras fysiska förvaring i askar, tunnor och
skrin. Breven tycks ha legat vikta i dessa med en
rubriksida ("zedellen", där en påskrift brukade
finnas som angav skrivelsens innehåll) vänd uppåt.
Skrinen var eventuellt något som påminde om sen-
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tida kassaskåp. Kistor framträder som en annan
vanlig förvaringsplats. Bevarade förteckningar redogör för innehållet i dylika förvaringsenheter.
Arkivskåp tycks framför allt ha använts för äldre
material; stundom fick de namn efter den regent
under vars tid materialet tillkommit. Hyllor fanns
också i arkivlokalerna; dessa förefaller inte ha haft
nummer eller dylika igenkänningstecken, eftersom
deras placering brukar anges blott genom vaga beskrivningar av rummet.
Man kan skönja tendenser till att särskilja handlingar med divergerande typer av innehåll genom
deras fördelning i olika askar osv. Tre principer
konkurrerade. Dels sammanfördes arkivalier som
berörde samma geografiska område. (Som exempel
kan nämnas förteckning 35 i Riksarkivets ämbetsarkiv, vilken redovisar geografiskt ordnade jordräkenskaper; till denna princip kan också räknas
ordningen i riksregistraturet efter städer, serien
diplomatica likaså.) Dels kunde man ordna i tidsfo'ljd. Det förekommer också ansatser till indelning
efter det ämne som handlingarna berörde.
En ansats till akt- eller dossiersystem kan urskiljas. Tysk forskning har hävdat att Sverige var föregångare i utveckling av sådana.so Ibland lades brev
tillhörande samma ärende eller ämne i någon särskild ask eller kista, vilken alltså fungerade som en
sorts akt eller dossier. (Exempelvis asken A i
ärobetsarkivets första förteckning, Västerås ordinantia och recess.) Man kunde också förse sådana
sammanhörande handlingar med fascikelomslag i
pergament samt binda in dem i bokform. Dessa
"böcker" hade stundom även lösa handlingar liggande mellan arken.
Någon total överblick på vad som fanns i gömmorna torde I 500-talets arkivarier aldrig ha haft.
Resultatet av kontrollmekanismerna blev troligen
ett ständigt letande. Många bland ärobetsarkivets
"förteckningar" kan tänkas ha tillkommit som
checklistor, en dokumentation av att man sökt igenom ett kaos på jakt efter något som man trodde
fanns där. Dylika inventeringar kan ha verkställts
då man saknade någon intressant handling på
kansliet, eller sedan någon uttagit material från
arkivet. Ty trots de kontrollrutiner som fanns för
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utlåning tycks oreglerat lånande likväl ha skett;
statsakter kunde exempelvis påträffas i kronatjänares dödsbon.
Ingenting i ämbetsarkivets förteckningar tyder
på att vi vid denna tid kan räkna med förekomst av
något allomfattande arkiveringssystem, inkluderande arkivdepåns hela innehåll. Ett tydligt intryck
som dessa förteckningar ger är tvärtom att de hade
mycket begränsade ambitioner. Det var som sagt en
fråga om att leta fram ett fåtal intressanta "dyrgripar" bland de många handlingarna. Man försökte
alltså aldrig genom denna sorts upptecknande
åstadkomma någon mera generell sökbarhet nere i
arkivkällarna.
Redovisning
Någon fast form för arkivförtecknande fanns inte.
De primitivaste förteckningarna i Riksarkivets
ämbetsarkiv nöjer sig med att helt enkelt beskriva
något karakteristiskt i brevens utseende. Ibland
gjorde man inte ens detta utan angav blott hur kistan eller skåpet såg ut där de förvarades. (Riksarkivets ämbetsarkiv, förteckning 34, omnämner
till exempel brevknippor "wthi then stora kwpote
kistan".) Andra förteckningar går däremot ända ned
på dokumentnivå. (Exempelvis ibidem, förteckning
E.) Samma förteckning kan växla mellan olika grader av detaljrikedom. skillnaderna bör återigen ha
sammanhängt med hur värdefullt materialet ansågs
vara, möjligen också med arkivmannens flitY
Bruk av datumangivelse, numrering och signum i
förteckningarna förekommer blott sporadiskt; några regler för när sådana kontrollredskap tillgreps
låter sig inte urskiljas. Vad gäller dateringen angavs
ofta blott år. Inte ens när det var fråga om att
klumpförteckna mycket stora enheter, såsom brevkistor, var det någon självklarhet att sätta nummer
eller signum på dessa. Man gjorde sannolikt sådant
endast då det var fråga om speciellt värdefullt material som löpte särskilt stor risk att förfaras . Dessutom saknar vi vanligen möjlighet att avgöra huruvida dylika igenkänningstecken bara var något som
fanns i förteckningen, och alltså inte även skrevs på
själva arkivmaterialet. Riksregistraturets olika band
tycks ha saknat nummer, eftersom man kände be-
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hov att noga beskriva deras utseende. Symboler användes för att särskilja askar från varandra. Ett enstaka exempel finns i ämbetsarkivet på en förteckning (betecknad E i min studie) där ett alfanumeriskt system av signa skapats, vilket mycket påminner om moderna motsvarigheter. Så grannlaga förtecknande gjordes emellertid på dokument- och
akt/dossiernivå, inte för att beskriva några serier i
arkivet. Det tycks också ha varit förbehållet blott
"förnämliga" handlingar.
Vissa arkivförteckningar är måhända inte alls att
uppfatta som söksystem i egentlig mening. Ofta
tillkom en förteckning när arkivalierna bytte vistelseort, som ett sätt att gardera sig mot att något
skulle förkomma. Packlistor av sagda typ omfattade allehanda kungliga värdesaker (även kläder,
smycken etc), arkivhandlingarna var blott en bland
många andra kategorier av tillhörigheter. När någon större mängd handlingar uttogs ur arkivet
gjordes en dokumentation därav, vari åberopade
vittnen fick intyga att allt gått rätt till; ämbetsarkivet innehåller förteckningar av denna sort. I
det resande kungadömet borde teoretiskt sett sådana listor ofta kunna ha gjorts; de få som här undersökts är dock från tidigt I 6oo-talY
sökregister
Andra sökhjälpmedel än förteckningar fanns också.
Kansliets tidigaste diarier är de äldsta bevarade i
vårt land. Från mitten av Isoo-talet finns separata
sådana för både inkomna och utgående brev. Dessförinnan ingick diarier som en del av riksregistraturet. Diarierna fungerade dockvid denna tid inte
främst som ett sökinstrument till beståndet av handlingar utan mer som minnesanteckningar om vad
som skrivits. I diarierna registrerades uppgifter om
och sammandrag av den mer rutinartade korrespondensen; i registraturet skrev man av handlingar
av större betydelse. De båda instituten fungerade då
som komplement till varandra.

Förvaring och kontroll över handlingama
("makten över arkivet")
Kungarna torde under denna tid ha varit mycket angelägna om att ha kontroll över informationen i
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arkivet. Denna ambition realiserades dock sannolikt inte särskilt väl. Arkivalierna hade länge saknat
central arkivdepå och därför blivit lämnade här och
var, efter stundens behov och möjligheter. Trots
centraliserande tendenser under vår undersökningsperiod fanns de ännu utspridda, både på olika
orter och på diverse förvaringsplatser inom samma
ort, till exempel Stockholms slott. Under 1500-talet samlades huvuddelen av den svenska centrala
statsmaktens handlingar i slottet Tre kronor. Handlingama förvarades dock på flera skilda ställen i
slottet. Statsakter förvarades därtill även ibland på
andra slott än det i Stockholm. Det var inte fråga
om någon total centralisering.
Arkivalier var för övrigt alltjämt ute och rörde på
sig ibland. Förutom flyttning av hela arkivbestånd
kunde ibland enstaka handlingar lämna arkivdepån. Kontrollrutinerna vid utlåning var stundom
mycket primitiva och summariska. I något fall framgår blott hur många kistor som uttagits. Det finns
dock även ganska detaljerade låneliggare, vilkas utformning varierar mycket. Stundom kan man följa
en bit bakåt i tiden hur en handling cirkulerat mellan olika personer. Efter att något uttagits ur en ask
eller kista gjordes- åtminstone ibland- en förteckning över det bortförda materialet, avsedd att instoppas där detta tidigare funnits. På motsvarande
sätt dokumenterades att nytt material tillfördes
arkivet. B
Kontrollen över information var bristfällig vad
gäller den rent fysiska förvaringen. Detsamma kan
sägas om övriga kontrollmekanismer. Arkivalier
som tillmättes låg dignitet beskrevs såsom nämnts
summariskt, blott mer omistliga ("förnämliga")
aktstycken detaljerat. Kungamakten hade sannolikt
själv dålig överblick, övervakningen mot obehörig
användning av materialet torde också ha varit bristande. Vidare tilldelades ingen av kungatjänarna
arkivtjänsten såsom huvudsyssla. Huruvida det
verkligen rådde så stor oordning som samtida källor ibland gör gällande är oklart, men rationell och
genomtänkt arkivvård hade uppenbart svårigheter
att slå igenom, till stor del beroende på att statsmakten bars upp av en enväldig ambulerande monark.
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En viktig del av kontrollen över handlingar var
systemet med registratur. Genom att fortlöpande
skriva av upprättade kungliga brev i bundna volymer försäkrade man sig mot att någon i efterhand
lade till eller tog bort sådana brev ur sin serie. Kopiering av brevens sakinnehåll ersatte alltså i någon mån bevarande av original.
Arkivfunktionens organisering och relation
till arkivbildaren
Studiens ämne är arkivhantering i ett ännu skäligen
decentraliserat och personligt styrt rike. (Utvecklingen i Sverige följer nära den i Danmark; dock
indrogs såsom nämnts inte kyrkliga arkivalier till
Köpenhamn på samma omfattande sätt som motsvarande skeende i Sverige.) Arkivsystemet hade
samma begränsade utvecklingsmöjligheter ifråga
om äldre material som beträffande handhavandet av
ännu aktuella handlingar.
Alltifrån Gustav Vasa var det statliga arkivväsendet uppdelat i två avdelningar- ett arkiv för de aktuella handlingarna, vilka förvarades i kungens närhet; ett annat, det större, för mindre aktuella handlingar, vilka förvarades på Stockholms slott. Tjänstemän (av lägre grad) arbetade med att ordna och
förteckna handlingarna. Det fanns inga särskilda
arkivarier. Likväl fick en och annan kungatjänare
mer uttalat sig tilldelade arkivarieupp gifter, såsom
Rasmus Ludvigsson. Under Johan III särskildes
arkivfunktionen som en separat verksamhet, skild
från övriga kansliet.
Arkivet var i princip stängt för andra än kungen
och vissa av dennes tjänare, men det var inte omöjligt att få ta del av materialet. Utlåning av arkivalier skedde ofta i samband med att svenska diplomatiska beskickningar behövde urkunder som
styrkte kronans anspråk gentemot främmande
makt. Några få exempel finns dock också på att
material av intresse för historisk forskning lånades.
Detta är intressant vad gäller frågan om arkivhållningens syfte och ambitionsnivå.
Synen på arkiv
Undersökningen som ovan redovisats kretsar mer
kring arkivmännens praktik än kring principerna
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bakom denna. En principiell fråga som berörs är
dock synen på originalkaraktären. I en tid då arkiven till stor del fungerade som "juridisk vapenarsenal" kan det något förvåna att bevisvärdet och begreppet original inte var så starkt kopplade till varandra som man måhända kunnat vänta sig. Arkivvården under I 500-talet gick till ganska stor del Ut
på att avskriva handlingar (främst koncept), så att
innehållet inte gick förlorat. Det är inte helt klart
hur stor vikt man fäste vid att spara original, men
faktum är att det åtminstone i Sverige (och då vad
gäller kronans korrespondens) har bevarats ytterst få
sådana jämfört med hur många brev som är kända i
avskrift genom främst riksregistraturet. Hur viktig
handlingarnas originalkaraktär ansågs vara är alltså
osäkert, det angavs dock ibland huruvida det förtecknade var original, kopia, koncept eller extrakt.
Det är inte heller klart huruvida någon skiljaktighet i synen på värdet av att ha fysisk besittning av
originalet låg bakom det faktum att svenska och
danska kronan kom att handskas ganska olika med
arkivalier. De två nordiska rikena hade i vissa avseenden tämligen divergerande arkivsystem under
denna tid. Gustav Vasa drog brutalt in kyrkors och
klosters ägo brev. Även äldre kungliga arkiv överfördes till Stockholms slott. I Danmarkvisade man däremot en jämförelsevis stor respekt för ursprunglig
ordning, och lämnade kvar materialet på den ort där
det av hävd förvarats .
Att arkivalierna som nämnts utlånades för historisk forskning är av intresse. Uppenbart existerade
en viss känsla i denna tids Sverige för att objektivt
vetande om det förflutna var något som kunde
framsökas i arkivgodset. (Vissa belägg finns för att
redan I 500-talets människor själva ansåg att deras
sekel med dess forskning hade kommit att bli
mycket mer orienterat mot det dokumentariska än
vad man traditionellt har varit, detta som kulmen
på en utveckling som börjat i relativt näraliggande
tid.)54
Detta för oss över på fenomenet som jag ovan i
förbigående benämnt arkivsyn. Jag skall här uppehålla mig något ytterligare vid detta. Forskning
kring synen på arkivhandlingar kan göras på olika
nivåer. En fördjupning av ovanstående vore att ge-
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nerelit försöka fånga tidens mentalitet vad gäller
skriftgodset. Denna bör vara en del av samhällets
mer allmänna tänkande.
Studium av tidsbundna tänkesätt blir då en generell varningsflagga. Analysen bör givetvis - liksom
alla studier rörande äldre tiders förhållanden utgå från en medvetenhet om att moderna människor ofta missförstår vad de finner i källorna och
felaktigt identifierar det med någon liknande företeelse i senare tid. Sociologen Pierre Bourdieu må
i detta sammanhang citeras. Han skrev en gång:
"Man kan hävda att dans är en sorts geometrisk
verksamhet eftersom danssteg bildar geometriska
mönster, däremot vore det fel att kalla dansare för
geometriker."ss Detta illustrerar svårigheten i att
förstå varfdr människor handlar som de gör.
Vi måste alltid ifrågasätta forskares (även våra
egna) möjligheter att vara objektiva inför empiriska fakta. Det som ger obser-Vationen av dessa
någon mening är ju tolkningen, vilken oundvikligt
påverkas av de lärdas egen bakgrund och personliga egenskaper.5 6 Man tillskriver lätt äldre tiders
innovationer helt felaktiga avsikter.
Ett konkret exempel på skiljaktiga tolkningar är
frågan om svenska Riksarkivets grundande, vilket
ju ofta förläggs till tiden strax efter vår undersökningsperiod (och även är en faktor som gör just
studium av det närmast föregående seklets förhållanden intressant). Severin Bergh hävdade en gång
att Axel Oxenstierna var grundaren av ett verkligt
svenskt riksarkiv, detta emedan rikskanslern avdelade en särskild tjänsteman till att på heltid ombesörja arkivvården.57 Sven Lundkvist såg saken annorlunda. Arkivutvecklingen före I6I8 uppfattas
av denne istället som en illustration på svensk botten till spänningar som runtom i Europa fanns
mellan den gamla personliga kungamakten och de
kollegiala organ vilka uppstått under I 500-talet.
Lundkvist menar att sedd i sitt historiska sammanhang ter sig I 6 I 8 års kansli ordning, vilken ofta
tolkats som belägget för Riksarkivets grundande,
betydligt mindre viktig. Axel Oxenstiernas syfte
med denna var troligast inte att revolutionera
arkivvården utan att ge adeln tillträde till statsmaktens arkivalier, och därigenom stärka dess
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makt gentemot kungens. Årtalet I 6 I 8 blir då bara
ett bland andra i Riksarkivets historia)8
Vad som förnyar ett arkivsystem är ofta helt oavsiktliga, ibland omedvetna förändringar. Det är att
likna vid stigar i djungeln vilka trampas upp av ett
djur för något bestämt ändamål- men sedan fortsätter att användas av andra djur, för syften vilka
skiljer sig från det ursprungliga. Innovationer är
med andra ord ofta oplanerade; kanske fanns inte
ens något behov av dem när de tillkom, men deras
existens skapade ett nytt behov.s9
Vid studium av arkivsystems historia bör man
således undvika att se varje nytt element som en
medveten utveckling av systemet. Ofta hade
nyordningen helt andra syften än arkivförbättring i
sig. Samma institut kan dock sedan ha levt vidare
och fått en annan funktion än det tidigare haft.
Här är vi inne på den komplicerade frågan om
hur gångna tiders människor rimligen tänkte när de
gjorde något. Vilka tankar var möjliga inom ramen
för en svunnen epoks tidsanda? Detta fenomen
brukar i större samhällsteorier benäinnas diskurs;
inom ramen för forskning om just arkiv föreslår
jag termen arkivsyn.
Arkivsynen har att göra med frågan: vad är ett arkiv, och vilken anses (ansågs) vara dess uppgift?6o
Moderna människor har sitt svar, sin arkivsyn.
Skrivna handlingars betydelsebärande tecken är
exempel på vad historikern Pierre Nora kallat
"Ininnesplatser", en sorts stödpunkter för hågkomsten. 6 ' Arkivet är ett exterioriserat Ininne, som
alltså genom skriften befriat sig från bandet till den
ursprungliga rinnesbärarens fysiska person, varigenom hågkomsterna förlängs i tiden och får en
vidare giltighet. En viktig egenskap hos arkiven är
att deras slutgiltiga funktion förblir obestämd:
ingen vet vad de kan användas till. Likaså är
användarkretsen okänd. Deras uppgift är att skapa
trovärdighet.62 De tillhandahåller vad filosofen
Karl Popper kallat "objektivt vetande". 6J Arkivgodset skapas för vissa syften, men lever sedan sitt
eget liv, delvis oberoende av dessa.
Detta är en modern uppfattning. Men kan man
verkligen fö_rvänta sig denna arkivsyn på I500-talet? Knappast mer än i rudimentär form. D en pop-

perska synen är den mest avancerade av tre olika
potentiella ambitionsnivåer som kan urskiljas beträffande synen på arkiv:
I. Den

lägst ställda nivån är åsikten att en skriftlig
notering fungerar såsom ett rent InneiDotekniskt
hjälpmedel, ett stöd för de individuella Ininnesfunktionerna . En arkivhandling ses då som ungefär likvärdig med till exempel en knut på näsduken som någon gör för att inte glömma bort något. Denna knut är obegriplig och meningslös
utom då den kopplas till själen och hjärnan hos
just personen som gjorde knuten. Utomstående
förstår intet av den.
z.En något mer avancerad inställning är att
arkivallen visserligen har någon sorts betydelse
även frikopplad från författarens person, men
bara en mycket begränsad sådan. Den kan alltså
till exempel användas som bevis då man önskar
styrka någon rättighet. (Denna syn manifesterade
sig i arkivets roll som "juridisk vapenarsenal".)
F ortfarande uppfattas den dock som begriplig endast för personer vilka själva är berö'rda.
3.Den mest avancerade nivån utgörs av uppfattningen att objektiv kunskap om det förflutna är något som mycket väl kan nås genom forskning i
skriftgodset. D etta är en ganska modern inställIung.
D en nivå som torde vara mest relevant att studera
beträffande vår undersökningsperiods förhållanden
är den mellersta. På I 500-talet dokumenteradesforvattning, även om man som biprodukt kunde låta
forskning bedrivas av utomstående. Detta gick däremot inte på medeltiden. Att sådant överhuvudtaget
blev möjligt var något nytt; omfattningen därav far
dockinte överdrivas.
Arkiven skulle vara stängda i äldre tid. Arkivet kan
under dessa perioder lämpligast tolkas i ett maktperspektiv. Att stänga andra ute från arkivets faktauppgiftervar maktutövning. Gustav Vasa gav Peder
Swart uppdraget att skriva svensk historia, men inte
ens denne fick kontrollera källorna. Dessa var
kungens maktmedel. Att de kungliga arkiven som
fanns i Uppsala domkyrka indrogs till Stockholms

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2005:I

Dm nya tidens arkivsystem

slott kan tolkas som att kungen ville utplåna varje
spår av Olaus Petris historiska författarverkstad
därstädes. Kyrkliga och framför allt adliga dignitärer ville mycket gärna ha tillträde till arkivet för att
kunna hålla reda på sina rättigheter. (Axel Oxenstierna utbildade sig till ämbetsman genom att läsa
handlingar i arkiven.) Tillträde nekades dock ofta
eftersom monarken inte ville ge regimkritiker eller
rivaler om makten åtkomst till kunskapens farliga
vapen. Arkivsynen vid denna tid torde ha mycket att
göra med vilka maktintressen som var styrande i
arkivsystemet.114
För övrigt fanns en ganska svag tradition av att
sätta arkiv i förbindelse med forskning. Antik lärdom, vilken behöll sin giltighet även i medeltidens
värld, var överhuvud föga orienterad mot den
skrivna handlingen. skriftbaserad hågkomst stod
förvånansvärt lågt i kurs i exempelvis Platons
skrifter. Dennes syn kompletterades i samma anda
av diverse antika efterföljare. Med tiden skulle den
visserligen utvecklas mot det skolastiska paradigm
där man sökte kunskap genom att slå upp i gamla
skrifter och "svära på magisterns ord" istället för
att studera verkligheten direkt; likväl var den i
grunden motsatsen till detta. (Skolastikernas tänkesätt förefaller mer hämtat från citerande ur bibliska
verser.)6s Historisk forskning är alltså inte vad vi
främst bör tänka på när vi studerar äldre tiders
arkivtänkande. Det skulle dröja länge innan vetenskapen på allvar intresserade sig för arkivens egenart. Utvecklingen av arkivvetenskap hade således
dålig jordmån. Den uppmärksamhet arkiv fick i
äldre tid var mer praktiskt motiverad.66
Likväl brukar man idehistoriskt anse att just
Isoo-talet var en viktig vändpunkt då det skriftliga
minnet omsider totalt triumferade. Även om arkivalierna då ännu främst begagnades som juridiska
bevisföremål kan man skönja ansatser även till den
popperska synen på skriftgodsets förmåga att förmedla objektivt vetande om det förflutna. D et var
med renässansen som källkritik kom. Synen på
skriften såsom medium för att nå gången tid upplevde alltså här ett genombrott. Främst avspeglar
detta som sagt rimligen ett materiellt mer utvecklat samhälle. Även ett nytt sätt att tänka, ett
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kuhnskt paradigmskifte (eller ett nytt episteme, med
Michel Foucaults terminologi), har emellertid
kopplats till förändringen.6 7
Man sysslade alltså sammanfattningsvis främst
. med att förvalta dokumentation av juridiska rättigheter; även en viss (om än tillrättalagd) historisk
forskning förekom dock.68 Således en glidning
mellan ambitionsnivåerna 2 respektive 3 ovan.
Femtonhundratalets arkivaliska paradigmskifte
bör ha framväxt ur äldre tiders traditionella tänkande; trots detta framstår resultatet som något kvalitativt nytt och annorlunda.
Hur bedriver man då konkret forskning kring
äldre tiders arkivsyn? Flera sätt är tänkbara. Ett relevant spår kan vara att söka indirekta indicier på
vad arkivalier ansågs kunna användas till, varför
man alltså skrev och sparade breven. En kortfattad
analys av arkivaliernas sakinnehåll kunde göras för
att belysa skillnader mellan olika tidsperioder. 69
Ännu intressantare är dock vad som uttryckligen
sades om saken, med andra ord: varifrån kom I so otalets arkivprinciper? Denna fråga kan främst ställas
då man skall bedöma vilken ambitionsnivå som
arkivmännen rimligen haft i sin verksamhet. Direkta influenser torde bli svåra att belägga. Men
huvuddrag i tidens mentalitet kan framträda och ge
ett större djup åt tolkningen av arkivsystemets utformning.
Det finns inget källmaterial som direkt dokumenterar hur svenska arkivmän tänkte kring sitt arbete.
Detta kan däremot bli belyst genom vetskap om
varifrån ideer möjligen influtit, om hur pass allmänt omfattade dessa var i samtiden. Finns till exempel något embryo i danskt I4oo-tal, unionens
kansli? Är det möjligt att se om (och i så fall hur)
metoderna för att strukturera och utnyttja arkivet
under svenskt I 500-tal hämtat sin inspiration från
övriga Europa? Ett sätt att belägga eventuella utländska förebilder är att göra jämförelser med
principer inom den tidens arkiv/ära.
Sverige fick sin administrativa (och därmed även
arkivmässiga) inspiration från de tyska staterna.
Det är därför av särskilt intresse för oss då en
framstående auktoritet på området hävdar att den
äldsta arkivdoktrinen föddes ur I 500-talets Utveck-
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ling av just dessa områdens centrala ämbeten.7o J ag
skall med några korta ord antyda vad för sorts
arkivtänkande som cirkulerade i Europa under ungefärligen vår undersökningsperiod. Att handböcker i ämnet börjar utges vid denna tid bör
kunna ses som resultatet av nationalstatens utveckling mot stora centrala förvaltningar, byggda på
skriftgods.
Den förste arkivistiske skriftställaren var verksam redan på själva I5oo-talet. Han hette Jacob
von Rammingen. Hans far hade grundat staten
Wiirtembergs arkiv i Stuttgart. Sonen författade två
läroböcker som handlade om arkivistik, båda
tryckta I 57 I i Heidelberg. Han drev även där en
skola i arkivlära. Skrifterna är ingalunda några
enkla praktiska manualer utan anknyter till tidens
samhällsteori er. I den första boken finner vi de tidigaste försöken att skapa en teori som anvisade
"registraturet" (motsvarande det vi skulle kalla arkiv) dess plats inom den administrativa apparaten.
Framställningen strävar också efter att ge arkivfunktionen en självständig position, till hälften
grundad på administrativa behov, till hälften på
mera abstrakta sådana. (Rammingen var här långt
före sin tid; denna autonoma placering blev förverkligad först efter franska revolutionen, och även
då endast i stora drag.)7' Ämnet i författarens andra
bok är arkivets ordningsprinciper. strukturen utgår
från den tidens alltjämt föga komplicerade förhållanden inom territorialstaten och dess registratur,
vilka ännu utgjorde två oskiljaktiga företeelser.
Arkivteorin speglar alltså statens beskaffenhet.7'
Italien uppträder snart vid Tysklands sida på
arkivteorins område. Under tidigt I6oo-tal publicerade sig den venetianske juristen Baldassare
Bonifacio. Denne var en av tidens många italienska
skriftställare inom arkivrelaterade ämnen.7J Han
föddes I 584 och dog I659· Boken De archivis liber
singularis trycktes I632 i hans hemstad. (Liksom i
Sverige har man nu internationellt börjat använda
ordet "arkiv" för det fenomen som tidigare ofta
gick under benämningen "registratur".) Författaren lägger tonvikt på arkivens offentliga natur; han
vill i själva verket blott räkna "acta publica" såsom
arkivalier. Som jurist tillskriver han arkivhandling-

arna en sorts helighet. Deras syfte är att ge upplysning i rättsliga frågor. Bonifacio är dock främst intressant genom sina klassificeringsplaner, där han
visar sig vara en systematiker.74
Senare arkivteoretiker är Ahasver Fritsch,Jacob
Bernhard Multz von Oberschönfeld, Veit Ludwig
von Seckendorff och Georg Aebbtlin (samtliga tillhörande I 6oo-talets andra hälft).75
En utveckling tycks sammanfattningsvis ske
inom de arkivistiska principerna under I 500- och
I6oo-tal. Först utgår man från totalt empiriska
indelningsbegrepp: fursten, den regionala staten,
förhållandet till utlandet (Rammingen). Parallellt
därmed, en bit in på I6oo-talet, möter dock en rent
tankemässig indelningsgrund (Bonifacio). Till sist
kommer en klassificering som mer åberopar
arkivets egen organisation, närmare bestämt indelningen i ett bestånd av urkunder samt ett annat av
akter och dossierer (Aebbtlin). I den sistnämnda
klassificeringen känner man av inflytande från en
separation, påbörjad redan under sen medeltid,
mellan perioden då det dokumentariska godset var
fåtaligt samt inhyst i diverse säkra depåer långt
från kansliet, och en senare tid då materialet istället samlade sig i kansliets närhet. (Gamla och nya
"archivum", med samtida svensk terminologi.)
En litteratur om arkivens skötsel, av viss omfattning, fanns således under I 500-talet (samt inte alltför långt därefter). Det källmaterial som ligger till
grund för slutsatserna i denna artikel är oftast
äldre än litteraturen som här citerats. Någon direkt
påverkan är i sådana fall givetvis inte tänkbar. Likväl var författarna verksamma inom ungefär vår
undersökningsperiod och kan ha fångat upp den tidens (samt närmast föregående decenniers) kollektiva tankegods. Kanske kan således principer som
formuleras i arkivläran återfinnas i praktisk svensk
arkivvård från denna tid. Jämförelser mellan samtida teoretisk litteratur och de praktiskt ffiriktade
arkivreglementena kunde möjligen här bli givande.7 6
Ute i Europa fanns detaljerade reglementen på
I 500-talet för hur arkiv skulle skötas. D et spanska
Simancas var ytterligt strängt.n Finns likheter med
svenska förhållanden? Man har i forskningen konstaterat utländska motsvarigheter till svenske
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kanslerns förhållningsregler. (Bestämmelserna för
exempelvis de habsburgska kanslererna uppvisar
ibland god överensstämmelse.)78
Inhemsk arkivlitteratur saknas för övrigt inte
helt. Svenska adeln under tidigt I6oo-tal gav sin
syn på arkivets uppgift i skriften Postulata nobilium,
som var författad av Hagenskild Bielke och slutredigerad av Erik Sparre, vilka haft arbetsuppgifter
som kan kallas arkivtjänst. 79 I samband med detta
diskuterades frågor såsom den statliga arkivhållningens syften samt vem som borde ha tillträde
till arkivet. Analys av dylika tankar kan ha åtskilligt att säga om det närmast föregående seklets
arkivaliska paradigm. (Här är vi också inne på en
fråga som annars är svår att dokumentera: rivalitet
mellan arkivets olika användargrupper.)
Arkivet och samhället
Denna artikel har behandlat Isoo-talets statliga
arkivkultur med utgångspunkt i ett postmodernistiskt angreppssätt utifrån begreppen arkivsystem
och arkivsyn, arkivistiska motsvarigheter till termer
som "struktur" och "diskurs" inom mer allmän
samhällsteori. Med arkivsystemet avses i detta sammanhang interaktionen mellan samhället (dvs i
detta fall den centrala statsmakten under I 500-talet) och arkivverksamheten samt de handlingar som
skapades i statens verksamhet. Systemet formades
av synen på arkivs tänkbara användningsområden,
inom ramen för de gränser som sattes av tidens materiella villkor.
Arkivverksamheten inom den centrala statsmakten i Sverige under Isoo-talet framstår som ett eget
arkivsystem, skilt från det medeltida och stormaktstidens. Det är tydligt hur det med framväxten
av den svenska nationalstaten under Gustav Vasa,
vilken baserades på skriftlig dokumentation, uppstod ett behov att hålla stora mängder handlingar
ordnade och sökbara. Detta belyser samhällsutvecklingens betydelse för formandet av arkivverksamhetens innehåll och former.
Samtidigt är det uppenbart att utvecklandet av
I 500-talets arkivsystem var icke blott en produkt
av, utan även en aktivt verksam komponent inom
det politiska system som skapades vid samma tid.
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Den centraliserade kungamakten hade ett behov av
att utnyttja den samlade informationen i arkivet på
ett rationellt sätt för att driva statsmaktens intressen. Ett väl fungerande arkiv var med andra ord en
av förutsättningarna för Gustav Vasas statsskick.
Intressant är att sagde monark i sig högeligen personifierade den personliga maktutövning som utövades av kungen. Samtidigt ledde dock arbetet
med att ta tillvara rikets centrala dokumentation
till att det utvecklades en grupp tjänstemän som
förvaltade den centrala informationen. (Det handlade fortfarande om en med dagens mått mätt priInitiv verksamhet där man prövade olika former
för att strukturera och redovisa innehållet i arkivhandlingarna.)
I denna utvecklingvar förhållandena i Sverige en
del av en samtida europeisk utveckling. Nationalstatens krav på rationell hantering av arkivhandlingar drev fram en utveckling med handböcker
och en ny syn på arkiv. Medeltidens arkivsystem
karakteriserades av en begränsad mängd handlingar av huvudsaklig juridisk karaktär. Med I sootalet skapas arkivhandlingar som en rutin inom den
löpande förvaltningen . Vi har ännu inte nått fram
till nästa steg i utvecklingen - stormaktstidens
svenska arkivsystem, som karakteriseras av en begynnande specialisering inom arkivarieverksamheten och av mer förfinade former för att strukturera och redovisa arkiv. Vad gäller organisatoriska
strukturer står inrättandet av Riksarkivet I6I8 som
en symbol för detta.
Studiens frågeställningar gör ingalunda anspråk
på attvara utredda genom vad som ovan har sagts.
Till stor del är artikeln en sammanfattning av min
hittills gjorda forskning. Vilket vidare intresse har
då dessa slutsatser? Hur skulle man kunna fördjupa
resonemanget? Vad är viktigast att undersöka i det
som ovan antytts?
Studium av arkivpraktiken får sitt intresse främst
genom koppling till den problematiska frågan om
hur riktlinjer förhåller sig till verklighet. Regelverket för arkiv blev förvisso mer detaljerat på Axel
Oxenstiernas tid än under I soo-talet. Men innebar
detta verkligen att praxis förändrades? Frågan torde
kunna belysas såväl med internationella paralleller
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som med svenska exempel. (En tänkbar väg är att
till exempel jämföra reglerna med vad som är känt
om Peder Månsson Utters faktiska arbetsrutiner.) 80
Man kan dock givetvis också mer förutsättningslöst följa hur arkivariernas arbetsmetoder utvecklats. I kansliets arkiv hittar vi de kanske äldsta formerna i Sverige för att strukturera och redovisa arkivhandlingar av någon större omfattning. Det
vore exempelvis en lockande uppgift att utifrån
RA:s ämbetsarkivs förteckningar och med utgångspunkt i Riksarkivets ämnesordnade handlingar
söka rekonstruera kansliets brev och aktstycken.
Därtill torde kansliets inkomna handlingar vara de
som främst stod i fokus för I8oo-talets ämnesordnande. Ett spår att söka följa skulle i så fall vara
hur kansliets handlingar ordnats och omordnats
under seklen. (Tillgången på källmaterial för att
belysa sagda fråga är dock osäker.)
En speciell fråga är i vad mån det stämmer att
I 500-talet var den första "pappersexplosionens"
århundrade. Man får detta intryck vid exempelvis
ett studium av antal bevarade kungabrev från detta
sekel jämfört med de närmast föregående . Väldigt
mycket av skillnaden i kvantitet förklaras dock av
att riksregistraturet har bevarats. Därför bör denna
källas betydelse analyseras. Sådant har gjorts tidigare av bland andra Ernst Nygren och Ivan Svalemus, men saken torde kunna fördjupas ytterligare.8' (En jämförelse med de ämnesordnade koncepten skulle kanske kunna klarlägga huruvida
riksregistraturet är att fatta som ett medvetet urval
från en mer omfattande brevmängd.)
Ett mera övergripande mellanting mellan arkivpraktik och arkivsyn är frågan om hur bra eller dålig arkivvården egentligen varunder vår undersökningsperiod (samt i vad mån den därefter verkligen
förbättrades) . Speciellt ordningsprinciperna blir då
av intresse.
Ett flertal samtida vittnesbörd om detta finns visserligen, och de brukar beskriva arkivdepåerna
som kaotiska. Dock bör det åter sägas att dessa
ingalunda alltid går att använda som opartiska belägg. De är vanligen så tendentiösa att de källkritiskt sett närmast saknar värde. Man måste vara
medveten om varfor den sortens utsagor framförs .

Skälet är nästan alltid att någon under politiska
tvister vill nedsvärta den som ansvarade för arkivalierna.8'
Adeln framförde under sent Isoo-tal och tidigt
I6oo-tal en hel del krav på tillträde till det kungliga arkivet. D essa bifölls dock näppeligen i
kungaförsäkran.83 Det kungliga sekreterarregementet av gammal typ bestod alltså. Axel Oxenstiernas reformer var ett led i adliga försök att motverka detta. Någon direkt uppryckning i kansli och
arkiv tycks däremot inte ha inträtt genom hans tillträde som kansler. Kungen skrev I 6 I 3 och klagade
på förhållandena där. Han tycks alltså inte ha varit
särskilt nöjd.84 Man skall också akta sig för att
överdriva skälen till missnöje dessförinnan. Kungens kontroll över arkivet framträder främst genom
registrering. Sådan pågick av allt att döma flitigt
från åtminstone I 540-talet. 85 D essa frågor kan måhända utredas närmare.
Ett tänkbart större mål i framtida studium vore
att närmare analysera vilka förebilder som kan ha
funnits då I 500-talet Utvecklade sin arkivvård och
hur dessa omsattes i praktiken. (Likaså - ifall begreppet femtonhundratal skall kunna anses fullt
genomforskat - återstår att undersöka i vad mån
vasaättens tid skiljer sig från seklets tidigaste decennier, sturamas arkivsystem; källäget från denna
tid är dock sådant att möjligheterna till forskning
ter sig betydligt sämre, det troliga är också att
nydaningen kom med Gustav Vasa.) 86
Undersökningen kan göras på två plan. D els såsom ett rent konkret klarläggande av hur handlingar förvarades och strukturerades (varvid intresset riktas mot arkivariernas praktiska metodologi
och "verktyg"), dels genom granskning av varfo'r
man gjorde detta, alltså av de principer som låg
bakom arkivmännens handlande (då fokus hamnar
på arkivets användning, syftet med att bevara handlingar). Här kommer vi då åter in på frågan om
arkivhanteringens ambitionsnivå. Var arkivalierna
tänkta att tjäna till något mer än påminnelse åt dem
som själva var berörda? I vad mån fanns högre ambitioner, såsom någon känsla för att man tillhandahöll "objektivt vetande"? D et sista bör kunna utvecklas i ett fördjupat studium .
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Hur påverkades arkivbildning och arkivrutiner
av att en mer genomarbetad statsförvaltning växte
fram under Gustav Vasa och dennes söner? De påverkades på så vis att utvecklingen trots allt gick i
riktning mot de förhållanden som måste till för att
en bestående statlig arkivbildning skall tillkomma.
Riket var visserligen i hög grad lokalstyrt under
denna tid, jämfört med senare tiders centralism;
likväl togs de ditintills största stegen åt det motsatta hållet, såsom centraliseringen av kronans arkiv. Styret var i hög grad personligt, men handhavandet av de statliga arkivalierna hade trots detta
utvecklat en tillräcklig oavhängighet av monarkens
person för att kunna fortsätta sin funktion på tämligen likartat sätt även efter dennes död.
Efter Gustav Vasas bortgång blev ju kansliet inte
nyskapat och statsakterna skingrades inte, så som
däremot brukat ske när de föregående seklens regenter dog eller avsattes. Först inom I6oo-talets
maktstat, när samhället blev mer komplext och
kungarnas större politiska ambitioner drev dem att
tillbringa lång tid utanför Sverige, slog fröet ut i
full blom. Men det är min arbetshypotes att övergången från I 500-talets till I 6oo-talets arkivsystem skedde på ett tämligen smidigt och aspektakulärt
sätt. En struktur omformades gradvis, genom det
ständiga mötet med praxis, och modifierades till att
bli en annan struktur. Grunden för central statlig
arkivverksamhet är själva staten. Statsmakten som
utvecklats under Gustav Vasa och hans söner hade
skapat tillräckligt många bestående inrättningar i
rikets administrativa maskineri för att hindra den
traditionella skingring av arkivalierna som torde i
stor omfattning ha lett till att materialet förfors under tidigare regenter.
En större och grundligare studie skulle kunna
söka UtrÖna principer för hur I 500-talsmaterialet
överlevde in i det närmast följande seklet. Dekarakteristiska drag i traderingsprocessen som då
sannolikt skall visa sig bör ha åtskilligt att säga om
hur stor kontinuiteten trots allt var från Gustav
Vasa till Axel Oxenstierna. Ett sammanhang i
arkivsystemen.
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Summary
This artide discusses archival culture in the sixteenth-century Swedish state administration from a
postmodernist perspective. A substantial part of the
text is devoted to a discussion of how to develop
suitable theoretical and methodological tools for
this type of archivistic studies (labelled "empirical
archival science", a term invented by Professor
Berndt Fredriksson). The analysis is focused around
two theoretical terms, through which the empirical
reality is explained: arehivat system and arehivat
conception, identified with "structure" and "discourse" in social theory.
The archival system is defined as an interaction
between society (i. e. the central state apparatus of
the I 5oos) and archival activity, induding records
produced by governmental activivity. The form of
this system was modeHed in part by contemporary
ideas about the potential use of archival records
(archival conception), and in part also by material
limits created by the conditions of the age. Archival
activity in sixteenth-century Sweden stands out as an
archival system in its own right, different from both
the conditions of the Middle Ages and those of the
Swedish empire during the I6oos. The main difference, however, was the new situation created by the
as cent in I 52 3 of the Vasa dynas ty. The period of
investigation mainly stretches from this year until
I6I8, when the institutional National Archives is
traditionally supposed to have been "created".
During the I 50os, the first decisive steps were taken towards a more elaborate archival culture; for
the first time in history, Sweden had conditions
which make a pretentions term as "archival system" meaningful. What had existed before this
time, in the medieval state, was a haphazard survival of some isolated documents. What came
after, during the I6oos, was a sequel and institutionalisation of what had started in an embryonie
form in the preceding century. The study of
archival conditions in sixteenth-century Sweden is
consequently of a particular importance. This
artide summarizes previous research, and at the
same time discusses potential future study of the
subject, with a focus on theory and methodology.

JBLD Strömberg

NOTER

Se exempelvis Terry Cook, "Archival science and
postmodernism - new formulatians for old concepts",
Arehivat Science I, zo01, sid I3, z I, z4; Hermann
Rumschöttel, "The development of archival science as a
scholarly discipline", Arehivat Science I, zooi, sid I 53·- l
en D-uppsats om vasatidens arkivväsen har jag skisserat
ett tänkt större arbete. GBLD Strömberg, Centralmakten

1.

och arkivet - r so o-talet, ett brytningsskede mellan medeltida
och modernt arkivsystem, zoo3 .) Föreliggande artikel är en

vidareutveckling av uppsatsen. Tankarna här är avsedda
att stå som en inledning till sagda empiriska studie. Men
de har förhoppningsvis också en mer generell teoretisk
räckvidd som kan vara till nytta då andra undersökningar
om arkivets väsen skall göras i ämnet arkivvetenskap. Från Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond har
bidrag utgått till denna studie, vilket härmed tacksamt
erkännes. Hela forskningen har skett under professor
Berndt Fredrikssons handledning.
z. Den sortens avsnitt är inte att förstå som perifera
utvikningar från ämnet. Det är nämligen knappast möjligt
att rätt tolka innebörden i en arkivalles text utan att också
känna till tiden och samhället vari den tillkom. Forskaren
som läser arkivhandlingar har en viss bakgrund, härstammar från en miljö som skiljer sig från den tid och det
samhälle vari arkivalierna tillkom. Därför finns en
förståelsemässig klyfta som är ytterst svårhanterlig. Som
läsare faller man lätt offer för en assirnilatorisk läsart. Man
har en viss förförståelse. Det är då bekvämast att låta det
lästa införlivas med de uppfattningar som man redan
format. En illusion av förståelse skapas ofta på detta sätt.
Ty varje text har vanligen en undertext. Försåtliga .
innebörder ligger dolda i orden. Ett behov av empaosk
läsning finns alltså, av att försöka tränga under ytan och
verkligen förstå. Se exempelvis Elisabeth Kaplan ("Many
paths to partial truths - archives, anthropology, and. the
power of representation", Arehivat Science z, zooz, s1d
ZI4, zi7, 218); Terry Cook & Joan M Schwartz,
"Archives, records and power- from (postmodern) ~eory
to (archival) performance", Arehivat Science z, zooz, s1d
I7z, I8I. Musealogisk forskning fokuserar också mycket
på sagda problematik (exempelvis Tony Bennett, The btrth
of the museum, London I 99 5, sid 12 8).
.
3· Cook zo01, sid 10; Donato Tamble, "Archival theory m
Italy today'', Arehivat Science I, zoo I, sid 99; Eric
Ketelaar, "Tacit narratives - the meanings of archives",
Arehivat Science I, ZOOI, sid I4I.
4· Målet för tolkningen är dock korrekt tydning av textens
innebörd, vilken inte nödvändigtvis är identisk med vad
författaren medvetet önskade förmedla; utöver dennes
avsedda budskap innehåller texten vanligen spår av
samtidens kollektiva tänkande, vilka kan vara minst lika
intressanta att studera. - Relationen psyke-arkiv är en
ledande tanke i Jacques Derrida, Mal d'archive- une
impression frettdienne, Paris I995 (där dock arkivbegr~ppet
är ett annat än det gängse). Se även Ketelaar zooi, s1d

I3z; Cook & Schwartz zooz, sid I78.- Arkivet kan sägas
ha sex olika dimensioner, på franska kallade umversaux.
Dessa är: arkivbärande medium, författare, budskap,
mottagare, syfte, samt det outsagda och underförstådda.
(Citerat från Marie-Anne Chabin, Je pense cknc j'archive l'archive dans la societi de !'information, Paris I 999, sid I 35I36.)
5· Ketelaar zooi, Cook zooi; jfr. Cook & Schwartz zooz.
Denna debatt finns recenserad och kommenterad från
svensk synpunkt i Berndt Fredriksson, "Arkivvetenskap historia och framtid", Arkiv Samhälle och Forskning zooz.
6. Se exempelvis Fernanda Ribeiro, "Archival science and
changes in the paradigm", Arehivat Science I, zooi;
Ketelaar zooi· Cook & Schwartz zooz. Cook zooi, sid
I7. Christer Winberg, "Nyhistorism och postmodernism i
dagens svenska historieskrivning", Hi:to:Jsk Tidskr}ft I 99 I.
En allmän översikt över postmoderrusosk forskningstradition är: From modernism to postmodernism - an
anthology, ed. Lawrence Cahoone,. z.nd expand~d edition,
Blackweil Publishing zoo3. En kr1nsk granskning av den
postmodernistiska traditionens fram?da potential är: A(ter
postmodernism - an introduction to mttcal realmn, eds. J ose
Lopez & Gary Potter, Athlone Press zooi.
7· Strömberg zoo3.
8. Begreppen statsmakt och arkiv är av tradition ~ära
sammankopplade. (Se till exempel Cook zooi, s1d I8;
Rumschöttel zooi, sid I44; James O'Toole, Cortes's
notary-the symbolic power of records, Arehivat Science z,
zooz, sid 5I-sz.) Nationsbyggarnas arkivalier dokumenterar inte bara staten, de formger den också - genom att
tillhandahålla all vår kunskap om den. (Ketelaar zo01, sid
I 33; Eric Ketelaar, Archival temples, archival prisons,
modes of power and protection, Arehivat Science z, zooz,
sid zz6 .) Det som inte finns belagt i arkiven, det "finns"
inte alls, enligt samhällets kollektiva mentalitet: "quod non
est in actis, non est in nmndo". (Ibid., sid z z z, z p.)
9· Det kan vara fråga om högst konkreta undersökningar av
arkivariens "verktyg", i form av diverse sökhjälpmedel
(exempelvis diarieföringens historia) och olika former för
att strukturera handlingarna (såsom dossiersystemens
utveckling). Ämnets andra huvudinriktning är normativ
arkivvetenskap, vars syfte är att utveckla arkivverksamheten. Fredriksson zooz.
Io. Berndt Fredriksson, "En institutionell historia, UD:s
arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv", Arkiv Samhälle och
Forskning zooi; cf. Fredriksson zooz; Ribeiro (zo01, sid
303, 308). -Begreppet arkivsystem kan ses som en sorts
arkivistisk motsvarighet till större socialteoretiska
begrepp - exempelvis termen "strukrur" eller den
marxistiska indelningen i samhällsformationer, då man
talar om hela den omgivande världens utveckling. Dock
tål jämförelsen givetvis inte att överdrivas.
I 1. Arkivet är ett minne. Minnets motsats är glömskan.
Både minne och glömska kan ses som något bra eller
något dåligt. (Paul Ricreur, La mimoire, l'histoire, l'oubli,
Paris zooo, sid 374, 654, 5zz, 537, 525-6, 530, 587,
6Io.) Cf. Jacques Le Goff, Histoire et mbnoire, Paris I988,
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sid rz8, I29, I30. Man måste hitta en järnvikt mellan
minne och glömska. Arkivet har här en central roll.
(Ricoreur 20oo, sid 408, 436, 442, 553.) Det formar ju
eftervärldens syn på sin samtid, avgör vilken bild som skall
leva vidare.
I2. Fredriksson 2002, sid 78.
I3· Ibid., sid 83; Ribeiro 200I, sid 303; Sven Lundkvist,
"Riksens arkiv och makten - en studie i Riksarkivets
utveckling före I6I8", Arsbok for Riksarkivet och landsarkiven I994, sid 267.
I4- Se Fredriksson 20oi , i polemik mot Ketelaar.
I 5. Sktiften var från början sakral men blev sedan nyttobetonad. Därmed omdanades världen. Den har betytt mer
genom att den bytt funktion än genom själva uppfinningen därav. Le Goff I988, sid 226.
I6. Pierre Bourdieu, Outline of a theory of practice, Cambridge
I977• sid I87- I88. Max Webers teorier brukar åberopas i
dessa sammanhang. Se exempelvis Thorsten Nybom i
Sociologisk Forskning nr 4, I985, sid 2I-37·
I7. Bourdieu I977, sid I87-I88.
I8. Det är en gammal fråga inom samhällsforskningen i
vilken utsträckning människorna själva förmår skapa sin
historia och i vad mån aktörerna är slavar under villkoren
som påtvingas dem av den värld där de lever (strukturen).
Begreppen struktur och aktör har ofta ställts emot varandra
på ett föga fruktbärande sätt. (Strukturalismen var I 960och I970-talens dominerande inrikming.) Sedan Bo-talet
har de dock såsom renodlingar råkat i stark upplösning.
Sedan dess har fokuseringen hamnat på strukturens
förändring genom mötet med praxis, handlandet i
konkteta historiska situationer. Se exempelvis Bourdieu
I977i Anthony Giddens, Central problems in social theory action, structure and contradiction in social analysis, Cambridge
I979i Sherry Ortner, "Theory in antropology since the
sixties", C0111parative Studies in Society and History, nr 26,
I984; Bo Rothstein, "Aktör-strukturanalysen, ett
metodiskt dilemma", Statsvetenskap/ig tidskrift nr I, I988;
Marshall Sahlins, Kapten Cooks dbä, Stockholrn I988.
I9. Formuleringarna är delvis hämtade från Arne Jarrick
och J ohan Söderberg (Praktisk historieteori, 2 upplagan,
Stockholm I998, sid 27-28), vilket härmed tacksamt
erkännes.
20. Låt oss ta ett konktet exempel genom att citera en
studie av David Crouch om hur en engelsk earls förvaltning framväxte på uoo-talet. Crouch tänker sig att
organisationens förändring inte var någon produkt av
regelrätt administrativt nytänkande utan utvecklades
ryckvis i form av att äldre institutioner modifierades, efter
stundens behov. Fyra olika utvecklingslager kan urskiljas.
Först fanns det gamla domänsystemet med dess fogdar.
Sedan kom innovationen att göra funktionärernas titlar
ärftliga, varigenom mäktiga adelsfamiljer knöts till earlens
curia och gjorde ytterligare reformer nödvändiga. Tredje
fasen kom då earlen hamnat i penningknipa och därför
inrättade en räknekarnrnare; eftersom han inte längre
kunde fritt besätta de äldre, ärftliga befattningarna med
utbildat folk kringgick han istället dessa genom att
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uppfinna nya befattningar. Sista utvecklingslagret var
kompetensreformer på u9o-talet (då ansvaret för länets
styre formellt uppdelades mellan justiciarie och steward);
inte heller det sistnämnda innebar någonting nytt utan var
blott en partiell innovation som integrerades i det äldre
systemet. (David Crouch, "The administration of the
Norman earldom", Journal of the Chester Archaeologicat
Society, vol 7I, Chester I991.) Hela denna utveckling
skedde sannolikt utan att aktörerna själva hade klart för
sig att de alls gjorde något "annorlunda". För eftervärlden
kan de gradvisa ändringarna däremot te sig som att nya
strukturer och samhälleliga S)'Stem uppstod.
21. Formuleringen återgår på Ernile Durkheim, citerad
efter Sahlins (I988, sid u8). -Verkligheten i en historisk
situation är alltså att förstå som ett system (exempelvis ett
arkivsystem) sammansatt av föreställningar (t ex arkivsyn)
och materiella betingelser. Inget sådant system torde vare
sig äga kontinuitet utan att förändras eller förändras utan
kontinuitet. Genom det ständiga mötet med de historiska
skeendena ("praxis") blir systemets vedertagna kategorier i
praktiken omvärderade, funktionellt omdefinierade,
varigenom själva systemet ("strukturen") kornmer att mer
eller mindre förändras . Processen börjar såsom reproduktion av det gamla, men slutar som transformation till
något nytt. Sahlins I988 (sid 72, u8, rz6, I58, I83, 204,
209, 2I4-2I5); Cook & Schwartz (2002, sid I73).
22. Formuleringarna lånade från Lars Magnusson, Den
bråkiga kulturen, Stockholrn I988 (sid 65), och Sahlins
(I988, sid I97).
23 . Jag har från historisk synpunkt behandlat det svenska
resekungadömet i annat sammanhang. GBLD Strömberg,
"The Swedish Kings in Progress - and the Centre of
Power", Scandia, band 70, häfte 2, 2004.) Fernanda
Ribeiro (O acesso ii informafäo nos archivos, Coirnbra 2003,
sid 63-64) beskriver med portugisiska exempel hur hovets
ambulerande gav upphov till en decentraliserad arkivläggning där kungen föreskrev hur många exemplar som
skulle göras av en urkund och var varje exemplar skulle
förvaras . Danska kungar ännu på I 500-talet gav liknande
föreskrifter om lokal arkivering (Strömberg 2003).
24. Le Goff I988, sid I4o; Chabin I999> sid 79·
25. Samtidigt - i Italien något sekel tidigare - uppstår
notariers arkiv. Även städerna far arkivbildning. (Le Goff
I 988, sid I4o.)
26. Bernard Guenee, States and ruters in later medieval
Europe, Glasgow I985 , sid rz6-I36. Man har i svensk
forskning talat om ett "sarneuropeiskt författningsliv"
under medeltiden. Ideer om statsskicket tycks ha spritts i
betydande omfattning, delvis i form av direkta kontakter.
För skandinaviskt vidkommande framstår det tyska inflytandet såsom starkast. (Se exempelvis Birgitta Oden,
Rikets uppbörd och utgift - statsfinanser och finansforvattning
under senare I soo-talet, Lund I95 5, sid 7--9 med referenser.)
27. LeGoff I988, sid u8.
28. Ibid., sid u9, 265.
29. Åke Ljungfors (Bidrag titt svensk diplomatik fdre 1350,
Lund I955, exempelvis sid 56) redogör för hur skriftlig
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dokumentation länge under medeltiden bara var ett
komplement till muntliga uttalanden, även då det gällde
att styrka ägande och andra rättigheter.
JO. Thomas Osborne i tidskriften History of the Human
Sciences (fortsättningsvis kallad HHS) r999· Arkivets
egenskaper har ibland tolkats med utgångspunkt från
själva ordet. Isidorus av Sevilla hävdar att "arkiv" ("area")
har att göra med latinets "arceat" (stänger ute, döljer) och
"arcanum" (hemlig). Ordet knyts etymologiskt även till
"arche" (styrelse). Arkivet skulle då ursprungligen ha varit
något som hölls hemligt och som hade koppling till de
styrande i samhället. Se exempelvis Harriet Bradley i
HHS r999; Stephen J Milner i HHS r999; Roberto
Gonza:Jez Echevarria, Myth and archive, Durham/London
r 990, sid J 1.
J 1. De gamla athenska arkiven brukar således anses ha
uppstått med institutionen arehon ("arkont"), vilken enligt
Aristoteles (Athenaion Politeia, kap. 56) infördes i samband
med att staden övergick från monarkiskt till aristokratiskt
styre. Till skillnad från de gamla kungarna var arkonterna
skyldiga att respektera sådana förhållanden som av
tradition rått; för att kunna hålla reda på dessa behövdes
den byggnad som efter arkonterna blev kallad archeion
(varav vårt ord "arkiv"), där man bevarade auktoritativa
handlingar med uppgift om vad alla medborgare ägde vid
ingången av varje arkonts ämbetsperiod.
J2. Se Michel Foucault: Powe-~; truth, strategy, Sydney r979,
sid 85-89.
J J. Ännu idag är det så, när forskaren sitter och enväldigt
reallimerar handlingamas innehåll. (Thomas Osborne i
HHS r999.)
34· Le Goff r988, sid 98 ("une prefiguration de notre
temps").
JS. lbid., sid r ro.
J6. Inte ens kejsarna hade ännu mer än primitiva administrativa apparater för rikets styrelse. I Nordeuropa hörde
Englands och Frankrikes hov till de högst utvecklade i
detta avseende. Skandinavien påminner dock närmast om
de tyska staterna, vilka var avsevärt mindre avancerade.
Svenska medeltida kungar hade ofta en hovfunktionär
benämnd kansler, men vilket kansli denne kan tänkas ha
förfogat över är oklart. Ofta var det troligen fråga om
blott en hederstitel. Gustav Vasas kansli framväxte i varje
fall inte ur någon medeltida föregångare utan tillkom helt
enkelt genom att kungen avdelade vissa av sina personliga
tjänare till att utföra skrivarsysslor.
J7· En orsak till att räknekammarens material ibland fick
ingå i kansliets arkiv och förvaringsutrymmen kan vara att
det sistnämnda hade bättre arkivlokaler (för det modernare materialet). Möjligen går denna fråga att ytterligare
klarlägga. (Ingvar Peterzen, Studier ro·rande Stockholms
historia under Gustav Vasa, Stockholm r94s, sid 2JO; Oden
r9ss, sid ss, 94ff, rso.)
J8. Hanteringen av aktuell korrespondens tycks ha tillgått
så att breven sändes med kurirer. När de kom fram fick de
under normala förhållanden bara öppnas av kungen själv,
som även fungerade såsom handläggare. Vissa skrivelser
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var dock av offentlig karaktär och deras innehåll utropades vid marknader och andra möten. Till och med
kansliets huvudsyssla, att införa breven i riksregistraturet,
skedde ibland efter många års fördröjning. Ofta fattades
personal. Kanslisterna hade länge nära anknytning till
kyrkan, särskilt i Danmark. Bristen på folk torde delvis ha
berott på att utbildningen av skrivare inte var omfattande,
men säkert även på att monarken hade mycket höga krav
och fick svårt att hitta någon som han ansåg sig kunna lita
på.
J9· Jämför Lundkvist r994 med Severin Bergh: "Svenska
riksarkivet r6r8-r8J 7", Meddelanden från svenska
riksarkivet, ny följd II:s, Stockholm r9r6, kapitel I och rv:
(Slutsatsema blir tämligen olika, beroende på Lundkvists
grundligare studium av just r soo-talets utveckling.)
40. Lundkvist r994·
4r. Vad gäller bevarat arkivmaterial är Gustav Vasas
trontillträde en viktig vattendelare endast då man talar
om statsakterna. Städernas arkivbildning genomgick inte
samma förändring. Kyrklig svensk arkivbildning fick ett
visst uppsving med den nationella kyrkan. Redan rs7r
föreskrevs att förmåga att läsa de kristna huvudstyckena
skulle vara en förutsättning för nattvardsgång, även om
detta troligen mer var en ambition än en realitet.
Projektet avsatte arkivalier, som dock inte alltid överlevde. Det har beräknats att cirka JO% av r s96 års
volymer gick förlorade. (Arnold Sandberg, Linköpings stifts
kyrkaarkivalier till och med år r8oo, Lund r948, kap 4, s.)
42. Ahasver von Brandt, "Vorbemerkungen zu einer
mittelalterlichen Aktenlehre", Arehivar und Historiker,
Berlin r9s6; Wolfgang Ernst i HHS r999·
4J· Adolf Brenneke menar att arkivdoktrinen uppstod
såsom ett resultat av centrala förvaltningars utveckling
inom det tyska området på rsoo-talet. Adolf Brenneke,
Archivistica - contributo alla teoria ed alla storia archivistica
europea, Milano 1968, kap 4· (Tysklands olika stater hade
drabbats speciellt hårt av omordning efter ämne, och
kände måhända därför särskilt starkt behov av att avhjälpa
oredan.) Jacob von Rammingen grundade en skola i
registraturlära redan rs7r; i mitten av r6oo-talet hade
arkivlitteraturen fått ett genombrott, varigenom även det
föregående seklets tankeutveckling dokumenterades. (Till
detta skall jag återkomma nedan.) Observera dock att
författarna uppfattade arkivläran såsom en del av diplomatiken, icke som en särskild vetenskap. Eugenio Casanova,
Anhivistica, 2 ed., Siena r928, sid 378f. Baldassare
Bonifacio, Albertino Barisone och Fortunato Olmo hörde
till de tidigaste som skrev framställningar om arkivistik
och diplomatik. Andra namn är Nieola Giussani, J]
Mader och Scipione Maffei. Ämnesordnande är något som
möter ofta i dessa författares skrifter. De befattar sig inte
med stora arkivistiska frågor, såsom centralarkivets
skötsel. Deras ambition är helt enkelt att underlätta det
omedelbara forskandet i arkivet.
44· Intet belägg finns exempelvis för att runorna användes
som redskap i rikets förvaltning, även om själva detta
skriftsystem teoretiskt sett mycket väl kunde ha dugt
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därtill. De isländska sagorna visar att man föreställde sig
det vikingatida Island såsom ett samhälle där runor
användes för att skicka meddelanden. Gisle Surssons saga
innehåller ett exempel. När brodern inte vill öppna för
honom skriver Gisle runor på en träpinne och kastar in
den, varpå brodern läser meddelandet och kommer ut. I
Grette Amundssons saga sänder huvudpersonen en
runkavie med ett par visor inristade till en präst, som läser
budskapet. (Isländska sagor översatta och utgivna av Hjalmar
A/ving, vol 2, Stockholm I936, sid 48, 266.) Dessa sagor
är givetvis föga tillförlitliga; de reflekterar väl snarast hur
man under sagornas tillkomsttid (uoo- eller rentav I400tal) tänkte sig att det tillgått. Cf. Ljungfors I955 (kap II),
som visar att skriften länge hade en högst begränsad
betydelse i det medeltida samhället.
45. Herman Schiick, Rikets brev och register, Stockholm
I976, passim; Herman Schiick, "Riksarkivet 375 år- eller
700 år", Arkiv Samhälle och Forskning nr I, I994·
46. Exempelvis Ernst Posner: Archives in the ancient world,
Harvard University Press I972.
4 7. Begreppet "nation building" har ofta diskuterats i
historisk och vetenskapsteoretisk debatt. Se exempelvis:
Perry Anderson, Den absoluta statens utveckling, Malmö
I978; Anthony Giddens, "A contemporary critique of
historical materialism", vol 2, The nation state and violence,
Berkeley I985; Guenee I985; Harald Gustafsson,
"Statsbildning och territoriell integration", Seandia I99Ii
Charles Tilly (ed.), The formation of national states in Western
Europe, Princeton I975i densamme, "War making and
state making as organized crime", Bringing the state back in
again, eds. Evans, Ruschmeyer & Skocpol, Cambridge,
Massachusetts, 1985; densamme, Coercion, capita!, and
European states, AD 990-1990, Oxford I990.
48. En sak som bör noga hållas i minnet vad gäller
begreppet arkivsystem är dess karaktär av teoretiskt
analysredskap i forskarens efterrationaliseringar. Det är
naturligtvis inte så att Isoo-talets förhållanden kan
självklart avgränsas från vare sig I4oo- eller I6oo-tal.
Människorna som levde vid denna tid behöver exempelvis
inte ha märkt av någon större skillnad.
49· Uppenbarligen försummade Danmarks kyrkliga
befattningshavare många gånger vården av handlingarna.
Dessa fanns i undermåliga lokaler utan tillsyn. Danske
kungen befallde ibland att kopiering skulle ske, just därför
att han fruktade att originalen kunde förfaras. Typiskt sett
hette botemedlet mot dåliga bevaringsförhållanden
"registrering", alltså avskrift eller åtminstone någon sorts
mer summariskt förtecknande. Man gjorde i Danmark
många förteckningar över breven, som förvarades på olika
ställen. Sådant omtalas inte i samma utsträckning i
svenska riksregistraturet; ärobetsarkivets förteckningar
föreligger dock ofta i flera exemplar och visar spår av att
ha använts på samma sätt. Rasmus Ludvigsson, närmaste
motsvarigheten till en svensk riksarkivarie, tycks ha hållit
en någorlunda god ordning. Denna spolierades emellertid
efter hans död, och dess förträfflighet tål inte att överdrivas. Han själv hade tydligtvis ofta statsakter på sin egen
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privata kammare istället för att förvara dem i någon
arkivlokal på slottet. (Kanske var detta lika väl, eftersom
arkivalierna annars ständigt flyttades runt i slottet, och
ibland även murades in så att de blev oåtkomliga.)
Centralisering av arkivgodset var inte liktydigt med god
arkivvård.
so. Brandt I956.
sr. Exaktare källhänvisningar i Strömberg 2003 .
52 . Från sent I4oo-tal finns en arkivförteckning som torde
ha förts av ambulerande monarker. (Anonym utredning i
Meddelanden från svenska riksarchivet, b, sid 35-54.) Från
I 30o-talet finns ett inventarium belagt. (Inventariet,
Diplomatarium Suecanurn 3484, omnämner bland annat:
"unum scrinium litteranmz, item duo askte, in quibus litterte
domini 1·egis sunt, item unum scrinium, in quibzzs [=in quoJ
sunt litterte regis, quas personaliter bene scit".) J fr. Casanova

1928, sid 332.
53· Detta kan jämföras med danska rutiner. Visserligen
överfördes en hel del arkivgods till Köpenhamn när denna
borg blivit kungarnas huvudresidens, men åtskilligt
lämnades också kvar i äldre depåer - såsom på Kalundborg, eller hos kyrkliga inrättningar. Därifrån utlånades
materialet om det behövdes för något praktiskt syfte.
Reglerna för utlåning var ganska noga genomarbetade.
Materialet skulle återställas på samma plats varifrån det
uttagits. Dessa föreskrifter har ingen motsvarighet i de
svenska kungabreven. Tystnaden skulle kunna tolkas som
att man inte var lika noga med sådant i Sverige. Å andra
sidan visar ämbetsarkivets förteckningar att sagda praxis
tillämpades även av vasakungarnas arkivpersonal, dock då
beträffande uttagande av arkivalier som redan befann sig i
kronans besittning: på Stockholms slott eller någon annan
kungaborg.
54· Olaus Petri räknade med att brev och register rörande
svenska förhållanden icke existerat längre än cirka 300 år
bak i tiden emedan den föregående tidens kultur var
muntlig. Han skriver (Olai Petri svenska krönika, ed G.E.
Klemming, Stockholm I86o, sid 6-7): "Thet mästa som
finnes när oss scriffuit wara, thet är scriffuit, i näst
forlidhen tryhundrade åår, huilkit som med gammul
register och beseglat breeff jw mest bewijsas kan, ther ock
thenna Cröneka om sama tryhundrade åår mest
wtdraghen är, Men om thet som förra skeedt är, haffuer
man icke sådana bewijs, som wij här epter hörandes
warde." - I det följande (sid 44) konstateras att även
rättssystemet var muntligt tills för 300-400 år sedan. ("Ja
i försonne hade the ingen laghbook, vtan konungen war
sielffuer laghboken".) - Sedan (sid 99) tolkas den skriftliga
kulturens utbredning som ett tecken på nyare tiders
moraliska degenerering: "J a, thet pläghar gemeenliga så
skee i werldenne at jw swårare eedher och forplichtelse
med breff och insigel, jw mindre warder thet hållit...
Ffordom dags war troo och ära i werldenne, och fögho
breeff eller eedher, Men med tijdhen forminskades troo
och ära, och förökades eedher, breeff och insigel."
55· Bourdieu I977, sid u8.
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56. Habitus är det namn som Bourdieu givit åt systemet
som styr människors agerande. Tolkning av detta
handlingsmönster är alltid problematiskt. Det finns kort
sagt alltid en oförmåga hos den läsande att tänka på
samma sätt som den skrivande. (Ibid., sid 72, 79, So-83,
95> I06-IO], 115, I56.)
57· Bergh I9I6, kap I (sid 3-5).
58. Lundkvist I994· Funktionellt sett kan man lika gärna
hävda att Riksarkivet har rötter långt bak i medeltiden
och att det var Gustav Vasa som på avgörande sätt gav det
sin form, menar Lundkvist.
59· Karl R Popper: Objective knowledge, Oxford I972, sid
119, 120-12I, I47-I49·
6o. Läroböckernas traditionella arkivdefinition (exempelvis
Nils Nilsson, Arkivkunskap, Malmö I973, sid I9) är
"bestånd av handlingar som efter hand har växt fram hos
en arkivbildare till följd av dennes verksamhet och lagts
för förvaring (arkivlagts) hos denne". Även jag utgår från
sagda grundbetydelse; vad som i det följande sägs är ett
försök att ytterligare precisera, inte ett ifrågasättande av
den nämnda definitionen.
61. Pierre Nora har utgivit ett stort verk med samlingsnamnet Les lieztx de mimoire; en viktig uppsats som ingår i
detta är "Comment ecrire l'histore de France" (vol III:I,
Paris I992, sid 9-3 r). Författaren använder begreppen
"lieux de memoire" och "milieux de memoire" för att
beskriva minnets funktion.
62. Se exempelvis Osborne i HHS 1999; Ricceur 2000, sid
I6g, I]O, ISr-2, 20I-203, 302-3, 315.
63 . Popper I972, sid II], 119-12I, I47-I49· Citerad med
tanke på arkiv av Thomas Osborne i HHS I999·
64. Om Olaus Petri, se Schiick I994i om Peder Swart, se
Lars-Olof Larsson, Gustav Vitsa landsfoder eller tyrann,
Falun 2002 , sid 269, not r s; om Axel Oxenstierna, se
Gunnar Wetterberg, Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid,
Stockholm 2002, sid 24of. Arkivet i maktperspektiv finns
behandlat i Lundkvist 1994.
65. Sista kapitlet i den äldsta kända arkivhandboken, från
IS]I, innehåller ett slutkapitel vari författaren Jacoq von
Rammingen försöker anknyta arkivläran tiU antik
kunskapstradition; de exempel han förmår uppbåda har
dock mest biblisk-kristen anknytning. Boken heter Von
der Registratur und jren Gebäwen [=Gebäuden} und Regimenten (Rammingen I57Ia). Om antikens syn på minnet och
skriften: LeGoff Ig88, sid I33, 237-242, 3I3i M.l.
Finley, "Archaeology and history'', Daedalus, C, I, pp.
r68-86; densamme, "Myth, memory and history'', History
and Theory, vol IV; No 3, pp. 28I-302; Josefos, De bel/o
Judaico, I. I4-I5i Platon, Faidros 275; Aristoteles, Physica
IV; Xlll, 222b, De mnnoria et reminiscentia 449-450;
Augustinus, Confessiones (X, viii, 12-14; XI, xiv, I7i XI,
xvii, 22; XI, xviii, 23). Cassiodorus, Vttriae Vl:6, Vl:I6,
XII:2 1. (Cf. Casanova I928, sid 300-301; Brenneke Ig68,
sid I45i Elio Lodolini: "L'insegnamento della teoria
archivistica", Archivum XXXIV; Paris Ig88.) Cassiodorus
använder ordet armarium som benämning på arkivet.
Enligt Du Cange kan detta i senare latin användas som

mer eller mindre utbytbart mot såväl archivum som
bibliotheca. Det rör sig alltså om skriftgods i största
allmänhet. (Charles Du Fresne Sieur Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, tornus primus, omtryckt
i Graz 1954, sid 389, uppslagsord "armarium".)
66. Under I3oo-talet kom till exempel de första
inventarierna rÖrande arkivalier. J\;: I 356 slöts det första
internationella avtalet som befattar sig med arkivens öden.
(Le Goff Ig88, sid 141; jfr. Casanova 1928, sid 332.) För
svenskt vidkommande kan nämnas vår äldsta "arkivförteckning" från samrna tid, ett inventarium upprättat
r 340 över kungliga skattkammaren (Diplomatarium
Suecanunz 3484). Angående den äldsta arkivvården, eller
ansatser till sådan, se Posner 1972. Bibeln har åtskilliga
omnämnanden av arkivens användning (Esra 4:Is-r9,
s :I], 6:I-2j Nehemja 2:23, 6:r, 9'3i Ester I0:2 etc).
67 . Alltifrån denna epok (detta är en central tes hos
Foucault) blev nämligen det skrivna ordet starkt uppvärderat. Det betraktades nu som mer "genuint" än det
talade. En hel mystik framväxte kring bokstäverna. De
ansågs bevara minnet av ett magiskt-gudomligt urspråk
som skulle återfinnas även i naturens synliga kännetecken
och former - vilka likaså uppfattades såsom ett slags
skrift. Den historiske forskarens uppgift, fram till I 6ootalets mitt, blev att göra väldiga kompilationer av såväl
dokument som andra "tecken" vilka kunde uppdaga
någon sorts dold mening som fanns i urspråket. Arkivintresse var en naturlig följd därav. (Michel Foucault, Les
mots et les ehoses - une archiologie des sciences humaines, Paris
Ig66, sid 53, 142-I44, 298, 319, 380.) Le Goff rg88, sid
I49> ISO-ISI, 313-318.
68. De lärda som på medeltiden hade befattat sig med
arkivmaterial var ofta krönikörer. Exempel på sådana är
Jean Froissard, William av Malmesbury, Gregorius av
Tours och Adam av Bremen; dessa hörde till de första som
införlivade statsakters ordalydelse i sina historieverk.
Senare, under humanismens tidevarv, blev litteraturen
alltmer nationell. Vartenda litet rike skulle ha ett kansli,
lett av någon lärd. Dess historia skulle också skrivas.
Därmed blev arkivet intressant. Den katalanske författaren Zurita, vilken I 548 fick ställning som kungariket
Arageniens krönikör, hade principen att överhuvudtaget
aldrig införa en enda notis i annalerna om han inte med
egna ögon hade sett originalhandlingen varpå informationen återgick. Zurita belyser såväl det nya arkivintresset
som dess begränsade möjligheter. Han blev nämligen den
ende historiograf som kunde berömma sig av att ha forskat
i Sirnancas, där det nya spanska centralarkivet fanns.
Arkivalier vid denna tid var ingalunda lätt åtkomliga för
den som viUe forska. Filip ll:s arkivreglemente för
Sirnancas från I s83 var ytterst strängt. Det är inspirerat
av andra föreskrifter med något mjukare linje, exempelvis
de som gällde för Torre do Tombo i Lissabon. (Casanova
I928, sid 356f.) Cf. LeGoff Ig88, sid rog, 250, 256;
Ricoceur 2000, sid 2I]-2I8.
6g. Jag har i koncept gjort sådana undersökningar rörande
hertig Carls registratur, jämfört med medeltida material.
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Vi torde komma att finna en övergång från en tid då
skrivna handlingar mest används för att styrka ägande och
andra rättigheter till ett mera avancerat samhälle där
ambitionsnivån i arkivhållningen är högre. Arkivet kan
förväntas övergå från mnemotekniskt hjälpmedel vid
styrkande av privata rättigheter till ett redskap för de
härskandes styrning av undersåtarna. Och kanske också
till att bli uppfattat som en källa för objektivt vetande om
det förflutna.
70. Arkivteoretikern ifråga är Adolf Brenneke. (Den
följande redogörelsen om arkivteorins historia bygger då
annat icke anges på Brenneke I968, kapitel 4, samt
Casanova I928, sid 378ff.)- Kanske var behovet av
ämnesordnande särskilt stort i de tyska staterna, vilket
skulle kunna förklara att arkivteorin där fann sin solidaste
grund. Man hade där en växande press över sig att få
ordning på den föregående tidsperiodens arkivalier.
Längre västerut i Europa hade kanslierna infört det
ordnande i serier som blir fö ljden av att handlingarna
registreras, och således fanns inte samma problem; redan
före I 500-talets stora ansvällning existerade där diverse
centrala ämbetsverk med sina egna "registratur" (serier av
register). De tyska arkiven bekämpade däremot arkivets
kaos genom ett ämnesordnat registratur, en ordning som
underlättade administrativ aktivitet.
71. Rammingen I57Ib. Författaren urskiljer "registraturet"
såsom en tredje gren av administrationen, vid sidan av
kansliet och kammaren. Det är endast med hjälp av
arkivet och dess information som statsmakten kan
förverkliga sina ambitioner. Detta är också arkivfunktionens uppgift, menar Jacob von Rammingen, den är ytterst
till för att tillgodose territorialstatens behov. (Sagda
utgångspunkt förklarar bokens intresse för arkivens
utvecklingshistoria från äldsta tider.) Därutöver finns dock
ett socialt medvetande om arkivets betydelse för att
säkerställa en samhällsordning grundad på lag och rätt (i
god överensstämmelse med den tidens protestantiska syn
på förhållandet mellan överheten och undersåtarna):
"Registraturet är ett hjärta, en förtröstan och en skatt för
fursten som äger och vårdar det, så ock för hans undersåtar." Det påpekas speciellt att även de fattiga avses.
72. Boken har titeln Summarisches Bericht was es mit einer
Kiinstlichen und vollkom:menen Registratur fur eine Gestalt
(Rammingen I57Ia). Den har tre huvudsakliga avdelningar: "causae domini" (furstens angelägenheter), "causae
subditorum" (undersåtarnas angelägenheter, alltså
inrikesärenden), samt "causae extraneorum" (utrikesärenden). Alla tre kategorierna har sedan varsin underavdelning "realia" och "personalia". Ingen som helst hänsyn
tas till proveniens, ett begrepp som var författaren
obekant trots att det vid denna tid hade hunnit uppstå
ämbetsverk vilka kunde ha bildat utgångspunkt för en
indelning efter arkivbildare. Vi har enligt Brennekes
uppfattning att göra med en induktiv ordningsprincip;
kategorier skapas efter hur handlingarna ser ut i det
enskilda fallet.
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73· Arkivistisk litteratur blev en etablerad genre under vår
undersökningsperiod eller strax därefter. Fler italienska
författare må nämnas. Alb ertino Barisone (I584-I659)
skrev Commentariis de archivis antiquonmz. Abboten
Fortunato O lmo fick år I636 förtroendet att ordna
breven i Venedigs dogepalats samt i San Mareos prokuratorium. Sagda uppgift gav material till hans sammanställning Direttario et arte per intendere le pubbliche scritture
(I 64 7). Detta var ett tidigt arbete om både arkivistik och
diplomatik. Verket publicerades dock aldrig. Tryckt blev
däremot ett likartat senare arbete av milanesaren N icoiC,
Giussani (latiniserat Ginssianus Nicolaus): Methodus
archivomm sive modus eadem texendi ac disponendi, Milano
I684.
74· Han indelar materialet i första hand efter geografisk
tillhörighet, sedan efter ämne, i sista hand kronologiskt.
Han är inte styrd av praktiskt-induktivt tänkande, enligt
Brennekes bedömning, utan använder även de mest
abstrakta kriterier, vilka icke kan härledas ur specifika och
konkreta situationer. Bonifacios generella utgångspunkt är
lokalpertinens. Dock är indelningen något konsdad. Den
skapar en motsättning mellan ämne och ort; likväl spelar
ämnestillhörighet stor roll, och det lämnas såsom öppen
fråga vilken ort som skall vara den bestämmande i
klassificeringen. ("Ordo ipse quiddam divinum", konstaterar författaren och erkänner att ingen människa kan
efterlikna den gudomliga och fulländade ordningen.)
75· Tysken Ahasver Fritsch var verksam i Schwartzburg
som kansler. Hans skrift Tractatus de jure archivi et
cancellariae trycktes I664 i J ena. Den behandlar arkivrättsliga frågor. Tidigare framställningar i ämnet hade
begränsat sig till blott en viss typ av arkiv, nämligen de
som fanns i de tyska områdena och i kejsardömets fria
städer. Fritsch är den förste som uttrycker medvetenhet
om att arkiv finns även i andra städer än de nämnda.
Rätten att hålla sig med en egen arkivinstitution ("aktiv
arkivrätt") bör dock enligt denne tillerkännas blott
kejsaren samt imperiets olika "stater". Författaren
företräder även tanken att en arkivhandling får ett särskilt
värde genom att den tillhör exempelvis kejsarens arkiv.
Denna teori ("passiv arkivrätt") har ibland uppfattats som
första ansatsen till senare tiders proveniensprincip. Några årtionden därefter skulle J acob Bernard M ultz
von Oberschönfeld, som var hemlig rådgivare i Göttingen, utge en bok där proveniensen framträder än
tydligare som ordningsprincip (De jure cancellariae et
archivi, Göttingen I692). Han visar en tendens att skilja
mellan material som producerats av andliga, politiskajuridiska respektive finansiella centrala ämbetsverk. Någon
strikt åtskillnad mellan ordnande efter proveniens och
ämnesordning finns dock inte hos honom. - Veit L udwig
von Seckendorff (Teutscher Fiirstenstaat, Frankfurt I66o)
urskilde arkivarien såsom en speciell ämbetsman; i äldre
tider hade denne ofta varit samma person som
registratorn. Seckendorff definierar arkivarier som
tjänstemän vilka ansvarar för viktigare originalhandlingar
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rörande statens styre. Det är blott fråga om ett urval av
politiska dokument vilka har särskilt högt juridiskt värde.
Uppgiften för arkivfunktionen är alltså att förse staten
med rättsliga argument. - Teoretikern Georg Aebbtlin
(Tractatio de archivis atque regisratuns vulgo Anfiihrung zu der
Registraturkunst, Ulms I669) urskiljer i praktiken arkiv
från registratur, även om hans term "registratura"
innefattar bådadera. Närmare bestämt tredelar han
handlingsbeståndet. Dels talar han om ett vanligen
otillgängligt hemligt arkiv bestående av privilegiebrev och
andra värdefulla originalurkunder; dels om kansliets och
kammarens avställda akter och dossierer från I 500-tal och
framåt, vilka är tillgängliga; dels om de alltjämt aktuella
handlingarna producerade av sagda inrätmingar.
76. Resultaten av dessa tiders juridiska och specialiserade
arkivutredningar kom under I700-talet att sammanfattas
av Jacob Wencker, som var staden Strasbourgs arkivarie.
Dennes skrift Appamtus et instructrts archivo1·um ex 1/Slt nostri
temporis vulgo von Registratur und Renovatur trycktes I 7 I 3 i
hans hemstad. Författaren är att betrakta som en
empiriskt verksam skolastiker. Boken är en sammanställning som innehåller föga nytt.
77· Tryckt i Casanova I928, sid 359ff.
78. Lundkvist I994· Ferdinand l utfardade rsz8 en
instruktion för överste kanslern som liknade svenska
regler. (T Fellner & H Kretschmayr, Die österreichische
Zentralven;;altung, l :2 Aktenstiicke I49I-I68r, I907, sid
244.) Det finns enstaka notiser som visar att Jöran Persson
utövat ett dylikt överinseende över kansliets handlingar;
han hade nycklarna som gav tillträde till arkivet. (Nils
Eden, 01n centralrege~·ingens organisation under den äldre
vasatiden (rszJ-1594), Uppsala I899, sid 2I6 not 5.)
79· Sven A Nilsson, Kampen om de adliga privilegierna rsz6I594• Lund 1952, sid uoff. Ett av styckena i skriften
utelämnades vid slutredigeringen, men är likväl mycket
intressant för vårt vidkommande. Den dokumenterar
adelns missbelåma syn på hur de svenska statsakterna gått
förlorade, vilket nu gjorde det svårt för frälsemännen att
styrka rätten till sina gamla privilegier. Att man idag inte
hade tillgång till mer än avskrifter var föga överraskande,
hävdades det. Orsaken uppgavs vara att tidigare seklers
främmande kungar och regenter hade avhänt svenska riket
många riksens brev och handlingar. Försvarsmekanismen
mot denna osed hade varit de försök som gjordes av
biskopen i Strängnäs att förvara arkivalierna därstädes.
Arkivdepån därstädes hade dock utplånats av Gustav Vasa.
Därefter hade kungarna inte skött kansliet ordentligt,
utan överlämnat det i ovärdiga händer. Främst är det
utländska kungatjänare (Konrad von Pyhy, Georg
Norman) som kritiseras. Ofrälse sekreteraren Jöran
Persson är en annan utpekad bov. Under dessa mörka
tider var alla adelsmän "platt av kansliet utestängda",
klagas det. Kungarnas ovilja att bruka infödda svenska
män i styrelsens viktigaste åligganden beskrivs som rikets
fördärv. När detta skrevs var Sverige efter drygt sjuttio års
inhemskt styre på väg att åter få en utländsk monark,
Sigismund, som skulle kunna föra ut statsakter ur landet

på motsvarande sätt. Intresset för arkivaliers förvaring hör
alltså hemrna i en situation där sådant var politiskt
motiverat. C f. Schiick I 976, sid 55 r.
Bo. Se Peder Månsson Utter, "Bref till Riks- och KammarRåd angående några handlingar och om Archivets
dåvarande förvaringsrum", Meddelanden från svenska
riksarchivet, bd I, vol rv: Om hanteringen av Rasmus
Ludvigssons handlingar finns en del litteratur. (Se detta
namn i Kulturhistoriskt lexikon for nordisk medeltid; Birgitta
Fritz, "De svenska medeltidsbrevens tradering till IBootalets början", Meddelanden från svenska riksarkivet,
Stockholm 1976-I977, sid 76ff.) Ytterligare arkivarbete
vid sidan av denna verksamhet förekom dock, syftande till
att "inventera kanslihandlingar och vara därhos till
skiftes". Det har i forskningen hypotetiskt talats om en
"arkivavdelning n:r 2 för de handlingar, som Rasmus
Ludvigsson ej haft om händer". Det är denna andra
avdelning som enligt Sven Lundkvists mening (I994, sid
73) blir bäst belyst genom ärobetsarkivets dokumentation
av kansliets arkivförhållanden.
Br. Ernst Nygren, "Företal", sidorna iii-xv i Privilegier,
resolutioner och fo"rordningar fo·r Sveriges städer, Stockholm
l93i; Ivan Svalenius, "Rikskansliet i Sverige I56D-I592",
Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 7, Stockholm 1991.
82. Beståndsöversikterna i ärobetsarkivet och de stränga
kontrollreglerna för arkivhandlingar torde till stor del vara
tillkomna under maktstriden under I590-talet samt I6ootalets första decennium mellan det gamla sekreterarregementet och den nya välutbildade adelsgeneration som
krävde insyn i kungliga kansliet och dess arkiv. En särskild
omständighet var det faktum att Sverige nu hade fått en
polsk konung, som eventuellt skull·e kunna bortföra
svenska statsakter ur riket. Detta tvingade svenska
stormän att börja tänka igenom reglerna för arkivvård.
Många av de arkivistiska uppstramningarna i regelverket
är alltså knutna till en konkret politisk situation. Man bör
akta sig för att automatiskt dra slutsatsen att de fick
någon mera bestående inverkan, eller att de ens genomfördes i praktiken.
83. Vissa eftergifter skulle komma: i r612 års adelsprivilegier sägs bland annat att adelns barn skall ha rätt att få
anställning i kansliet. (Svenska riksdagsakter, l:2:r, sid u3f
p. 3 och 6.) Dock inga omvälvande förändringar.
84. C. G. Styffe, (ed.): Samling af instructioner riirande den
civila forvattningen i Sverige och Finn/and, vol r, I B56, sid
298f. Först I6I8 fick en särskild sekreterare, Peder
Månsson Utter, uppdraget att ha riksens archivum - det
nya såväl som det gamla- "under händer och i förvaring".
Detta står i en kansliordning som är uppsatt av Axel
Oxenstierna själv, inte av kungen. Nämnda dokument
brukar betraktas som belägg för att kanslern grundat det
institutionella Riksarkivet. Men det innebar alltså föga
mer än en önskan om nyordning från dennes sida.
Kanslern tilldelades först r626 en mera klar ställning som
kansliets ledare. Detta skedde dock då Gustav Adolf
skulle avresa till kriget i Preussen. Arrangemanget var
dessutom tillf:illigt, kungen hade endast översett men ej
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approberat det. Även Axel Oxenstierna skulle för övrigt
vid denna tid bege sig till krigsskådeplatsen. Riksrådets
ledande man slrulle alltså inte kunna personligen ta över.
(Lundkvist 1994, sid 285.)
85. Det finns notiser i riksregistraturet som visar hur
registreringsarbete och arkivgöromål pågick under 1540talet. ("Konung Gustaf den förstes registratur", Handlingar rorande Sveriges historia, första serien, vol I-XXIX,
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Stockholm r86I-1916, åren 1546-1547, sid 356, 360,
alltså 21/z och zzlz 1547; Ivan Svalenius, Georg Nonnan,
en biografisk studie, 1937, sid 179f; densamme, "En Gustav
Vasa-krönika", Seandia 1967, sid 27ff.) Cf. Rådslag januari
1542, RA, Rådets handlingar och brev vol 1.
86. Stureark:ivet påminner mer om medeltida förhållanden
än om riksregistraturet. Det är rikt på material endast
under vissa perioder. Se Schiick 1976, sid 400, 412, 448.
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