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Arkivhistoria, arkivetnologi,
arkivvetenskap...
ÄR DISPUTERADE HISTORIKER BÄTTRE ARKIVARIER?

Det frågar sig Fia Ewald i en av de reaktioner som
kommit på de båda debattinläggen i ASF 1999:2
om förhållandet mellan arkivverksamheten och
forskningen. Även den som inte oreserverat är be
redd att svara ja på frågan, torde dock kunna intyga
att disputerade historiker har en självklar plats i
arkivariekåren inte minst när det gäller utvecklin
gen av den arkivhistoriska forskningen. Vi har i
detta nummer av ASF glädjen att kunna publicera
ett gott bevis på detta genom Jan Brunius artikel
som belyser de s k landskapshandlingarnas historia
i Kammararkivet.
Arkivhistorisk forskning är ett exempel på tvär
vetenskaplig forskning som är angelägen, inte minst
i ett land som Sverige, med arkiv- och förvaltnings
traditioner som utmärks av en osedvanlig kontinui
tet. Men givetvis finns även andra tvärvetenskapliga
forskningsområden som bör lyftas fram. Arkivet
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nologi är ett sådant spännande område, som den
nederländske professorn i arkivistik, Eric Ketelaar,
nyligen uppmärksammat i ett europeiskt, kompa
rativt, perspektiv. Vi är glada att kunna publicera
ett utdrag ur ett uppmärksammat föredrag från
förra året om detta ämnesområde i denna utgåva av
ASF.
Mycket mer kan naturligtvis sägas om även alla
andra bidrag i detta, det nya millenniets första ut
gåva av Arkiv, samhälle och forskning. Vi låter dock
bidragen tala för sig själva och vill samtidigt åter
uppmana alla läsare till bidrag och reaktioner på
vad som publiceras, såväl artiklar, översikter, rap
porter, recensioner som rena debattinlägg.
Välkomna med bidrag!
Mats Burell

huvudredaktör
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JAN BRUNIUS

Landskapshandlingarna i
Kammararkivet
Frän kammarens register till databas
UNDER GUSTAV VASA GENOMFÖRDES EN BETYDANDE

omorganisation av förvaltningen, både på lokal och
central nivå. Antalet fogdar spridda över hela Sve
rige växte snabbt, och omkring 1540 fick kamma
ren sin ställning som centrum för finansförvaltnin
gen. Varje fogde var skyldig att få sina räkenskaper
granskade och reviderade av kammaren. Räkenska
perna inlevererades till kammaren från 1540 till
1630 och de bildar alltjämt stommen i kammarens
arkiv, Kammararkivet, som sedan 1922 är en del av
Riksarkivet. De utgör tillsammans samlingen Landskapshandlingar, som fått sitt namn av att räkenska
perna tidigt ordnades efter olika landskap, en upp
delning som ännu består. Med sina drygt 19 000 be
varade räkenskapshäften som omfattar nära 600 hyll
meter, är landskapshandlingarna vårt största sam
lade arkiv från 1500-talet och 1600-talets början.
Omfattande forskningar har baserats på det stora
kamerala materialet. Frågor kring skattesystem och
förvaltning under 1500-talet har undersökts av his
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toriker från Hans Forssell till Birgitta Odén. Agrar
historiker och medeltidshistoriker har använt kam
marens arkiv för forskningar kring 1500-talets och
medeltidens agrarsamhälle.1 För lokalhistorisk forsk
ning är landskapshandlingarna det självklara käll
materialet om 1500-talet och 1600-talet. Hittills har
det stora räkenskapsmaterialet ändå varit relativt
svårtillgängligt, främst på grund av att moderna ar
kivförteckningar saknats för en rad landskap. I mån
ga fall har man fått nöja sig med 1700-talsavskrifter
av de äldsta arkivförteckningarna från 1600-talets
början. Tack vare ett registreringsprojekt som nyli
gen avslutats, finns nu en databas över fogderäken 
skaperna från samtliga landskap, som kompletteras
av ett antal moderna arkivförteckningar.
Det nya förteckningsläget motiverar också nya
arkivhistoriska undersökningar. Man kan konsta
tera att landskapshandlingarna är väsentliga också
ur strikt arkivhistorisk synvinkel. Medan medelti
dens skattelängder i regel inte bevarades, innebar
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Jau Brun ins

Gustav Vasas forvaltningsreformer i princip ett to
talt bevarande av allt ska ttema terial. Skälet var kro
nans krav på en sträng kontroll av lokalförvaltnin
gen och därmed också en strikt revision av fogde
räkenskaperna. Denna bevarandepraxis, som i fråga
om kronans räkenskaper fortsatt in i vår egen tid,
var en innovation i förhållande till tidigare. Här
skiljer sig Sverige - och Finland fram till 1809 - ra
dikalt från Danmark och Norge, där omfattande
gallringar av 1500- och 1600-talets skattelängder
genomfördes under 1700-talet.2 Det är därför vä
sentligt att se närmare på formerna för revisionen
och arkivbildningen i kammaren under 1500-talet,
men också uppmärksamma de stora ordnings- och
förteckningsarbeten i räkenskaperna som ägt rum
från 1620-talet fram till dagens databasprojekt. I ett
avslutande avsnitt görs ett försök att rekonstruera
de arkivförluster som skett i landskapshandlingarna
sedan 1620-talet, främst genom bränder i början av
1800-talet.
Fogderäkenskapema och kammarens
arkivbildning
Under medeltiden fördes räkenskaper och skatte
längder av liknande slag som under senare perio
der, men de medeltida räkenskaperna bevarades
normalt inte sedan de förlorat sin aktualitet. De
löpte också stor risk att förstöras av brand eller
olämplig förvaring, och mycket få sådana räkenska
per har därför blivit bevarade. Det gäller både Nor
den och andra länder. Från Sverige har endast en
räkenskap av ickekyrklig art bevarats, den mecklenburgske riddaren Raven van Barnekows räkenskap
från 1360-talet för Nyköpings län. Förhållandena
är desamma i flertalet europeiska länder. I Tyskland
exempelvis, har högst 2-4 % bevarats av de medel
tida räkenskaper som en gång funnits.3 Utifrån no
tiser i Sturearkivet har Ingrid Hammarström visat
att även Sturetidens fogdar förde lokala skatteräkenskaper och också infann sig hos riksförestånda
ren för att få dem granskade. Endast två av dessa rä
kenskaper finns kvar, en för Värmland 1502-03 och
en för Östergötland på 1510-talet. De äldsta beva
rade fogderäkenskaperna från Gustav Vasas tid är
däremot enbart sammanställningar från omkring
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1530 som bygger på ingivna räkenskaper, som se
nare gått förlorade.4
Från 1540-talet tillkom en rad nya fögderier. De
fåtal fogdar som fanns på 1530-talet hade i regel
stora fögderier som nu uppdelades på flera mindre
distrikt, ofta ett eller flera härader. Särskilda fogdar
svarade som hittills för förvaltningen av kronans
slott, men de många nya avelsgårdar som kungen
inrättade runt om i Sverige, totalt omkring två
hundra, fick också sina särskilda fogdar. Andra fog
dar svarade för förvaltningen av kyrkans och klost
rens gods som drogs in till kronan efter reforma
tionen, och särskilda fogdar tillsattes som ansvariga
för kungens egen snabbt växande privata godsmas
sa, de s k arv- och egetgodsen. Särskilda fogdar
fanns också för gruvor och bergslagsområden, kro
nans fisken och andra verksamheter. Antalet fogdar
utökades från ett trettiotal omkring 1530 till drygt
tvåhundra vid Gustav Vasas död 1560.
Varje fogde förde en löpande räkenskap över fögderiets inkomster och utgifter varje år. Till denna
fogades olika verifikationer, viktigast av dem jordeboken, som var fogdens norm för uppbörden av de
enskilda gårdarnas jordskatter, den s k årliga rän
tan. Hit hörde också tionderäkenskapen, som bygg
de på prästernas lokala längder över böndernas ti
onde, som från att ha varit en kyrklig avgift under
medeltiden blivit en årlig skatt till kronan. Dess
utom uppgjordes längder över saköre, dvs böter vid
häradstinget, samt extraskatter och andra lokala
skatter. Gårds- och slottsfogdarna förde utöver sin
räkenskap också andra längder. De viktigaste var
mantalsregister över gårdens eller slottets personal,
löningsregister över gårdsfolkets löner och förtäringsregister över livsmedelsförbrukningen. Där
utöver förde fatburshustrun ett särskilt fatbursregister över gårdens textilier och lösöre och går
dens smed ofta ett separat smidesregister. Inom
varje fögderi fördes därför en rad olika räkenska
per.5
Det var inte enbart fogdarnas olika räkenskaper
som reviderades i kammaren. Alla andra förvalt
ningsorgan fick också inge sina räkenskaper för re
vision: hovets och slottets olika ämbetskrivare, kro
nans bergsbruk och faktorier, varuhus och provi-
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anthus, flottans och härens skrivare, tullväsen och
myntväsen. Även räkenskaper från domkyrkor,
hospital och vissa städer inlämnades för revision till
kammaren. Genom arkivförteckningar från 1620talet kan man år för år följa den stora expansionen i
förvaltningen.6 En grafisk sammanställning av an
talet räkenskapshäften för olika landskap, som åter
finns i diagrammet nedan (s 23), visar en brant sti
gande kurva fram till kungens död 1560. Lokal
förvaltningen byggdes ut i alla delar av det dåva
rande Sverige. Under Erik XIV och Johan III
skedde däremot en minskning i den lokala förvalt
ningen: ett stort antal av de nya kungsgårdarna la
des ner, de kyrkliga godsen lades in under härads
fogdarna och flera fögderier fogades samman till
större områden. Som diagrammet visar gav detta
också utslag i räkenskapsflödet till kammaren.
Kammaren som ledde förvaltningen hade existe
rat redan under Gustav Vasas första år, men den
fick en fast form genom kammarordningen 1541.
Kammarordningen som finns bevarad både i ett
utkast på svenska och på tyska, hade tyska förebil
der, och tysk förvaltningspraxis kom därmed att
prägla räkenskapssystemet I spetsen för kammaren
sattes ett kammarråd om tre personer och kammar
ens arbete uppdelades på två avdelningar som levde
kvar långt in på 1600-talet, räknekammaren för
kontroll av räkenskaperna och ledning av finansför
valtningen, och räntekammaren som svarade för
uppbörd och utbetalning av penningmedel. Räkne
kammaren, som i detta sammanhang är den mest
intressanta delen, hade under Gustav Vasas tid en
personal om 4-5 kamrerare och som mest ett tret
tiotal kammarskrivare. Antalet ämbetsmän växlade
mellan olika år, och gränsen mellan kamrerare och
kammarskrivare fastställdes först mot slutet av
1500-talet.7
Varje fogde och alla andra räkenskapsskyldiga
ämbetsmän måste infinna sig i räknekammaren på
Stockholms slott med sina räkenskaper en gång om
året för att få sin räkenskap granskad, eller ”för
hörd”, som termen löd. En rad notiser i fogde
räkenskaperna om kostnaderna för denna resa till
Stockholm visar att det i regel var fogdens skrivare
som företog resan till räknekammaren med allt
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räkenskapsmaterial. Han fick sedan vänta där, ibland i flera veckor, medan kammarskrivarna utar
betade den slutliga räkenskapen på grundval av de
insända uppgifterna. Visserligen omtalade en kam
marordning från 1547 att fogdarna skulle erhålla en
modell för hur räkenskapen skulle vara uppställd,
men i allmänhet upprättades ändå den slutgiltiga
räkenskapen av kammarens ämbetsmän.8
Även om skrivarna svarade för det skriftliga arbe
tet med räkenskaperna, hade fogdarna det yttersta
ansvaret för förvaltningen och måste därför inställa
sig personligen i kammaren. Revisionen var ytterst
noggrann: kvittenser för leveranser och uppbörd
granskades och jämfördes även med räkenskaper
från närliggande fögderier. De anmärkningar som
framkom sammanfattades i anmärkningar, ”till
minnes”-anteckningar, som senare bands in till
sammans med räkenskapen. Att revisionen var in
riktad på detaljer, framgår av en instruktion för
revisionsarbetet, som kamreraren Mats Törne skrev
1566. Den upptar sammanlagt 74 punkter över så
dan uppgifter som skulle kontrolleras. Ett exempel
kan nämnas: revisionsanmärkningen till räkenska
pen för Västerås slott 1584 nämner att man skulle
kollationera olika poster i räkenskapen mot mot
svarande uppgifter i räkenskaper från sammanlagt
tolv olika fögderier. Om räkenskaperna inte stäm
de, blev räkenskapsföraren personligen ersättningsskyldig, och ett skuldkonto infördes i nästa års
räkenskap. I det fall fogden avled utan att ha betalt
sin skuld, övergick skulden till hans familj.9
Den närmast pedantiska revisionen innebar ock
så att man gick tillbaka i äldre räkenskaper för att
kontrollera redovisningen för ett fögderi. I kam
marrådet Nils Pedersson Bielkes konceptbok, en av
de få källor som berättar om kammarens arbete,
nämns att Gustav Vasa vid en vistelse på Gripsholms slott i februari 1549 begärde att personligen
få se på slottets äldre räkenskaper som förvarades
på Stockholms slott, för att kunna själv granska
dem på platsen. Nils Pedersson fick då skriva till
slottsfogden i Stockholm och begära att denne
skulle sända honom Gripsholms räkenskaper för
åren 1542-44. Kamreraren Hans Hermansson fick
1595 i uppdrag att granska alla finska räkenskaper
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Jan Br unins

Jordebokfrân Döderhults socken i östra Smaland (Småland 1558:25:2). Foto: Kurt Eriksson.
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tillbaka till 1584 för att kontrollera militära utbe
talningar. I många fall gick man flera decennier till
baka i tiden för räkenskapskontrollen.10
Den noggranna revisionen medförde att så gott
som allt räkenskapsmaterial bevarades i kammarens
arkiv. Även kammarens eget arbetsmaterial i sam
band med revisionen finns ofta kvar. Den enda gall
ring som gjordes gällde fogdens egna handlingar,
de uppbördsböcker och koncepträkenskaper som
han förde löpande under verksamhetsåret. Endast
ett fåtal av dessa räkenskapsutkast är bevarade. En
jämförelse mellan fogdens koncept och den slutgil
tiga räkenskapen visar, som forskningen uppmärk
sammat, flera viktiga förändringar. De enkla kon
cepten ersattes av betydligt mer komplicerade rä
kenskaper, vilka var uppställda kontovis.11
För att underlätta det omfattande revisionsarbe
tet vidtog man tidigt olika åtgärder. Dels försökte
man fördela arbetet på olika tidpunkter under året,
dels uppdelades granskningen mellan olika grupper
av skrivare ledda av en kamrerare. Redan kammar
ordningen 1541 föreskrev att fogdarna i olika de
lar av landet skulle inge sina räkenskaper vid olika
tidpunkter. Fogdarna i Uppsala och Strängnäs stift
skulle inleverera sin räkenskaper före midsommar,
Åbo och Västerås stift före Mårtensmäss (11 no
vember), Skara stift före Mikaeli, Linköpings och
Växjö stift före jul. Nils Pedersons Bielkes koncept
böcker innehåller flera brev från 1549 och 1550
som uppmanar fogdarna att hålla de fastställda
tidpunkterna. 12
Uppdelningen över året återkom även senare. En
sammanställning för de finska räkenskaperna 1590
nämner fyra terminer: under den första, fram till
pingst, skulle räkenskaperna för varuhus, proviant
och skeppsgårdar i Finland granskas; under den
andra, fram till Jakobi eller Olai, cirka fyra veckor,
skulle sex namngivna fogdar infinna sig; under den
tredje, fram till Bartolomei, cirka fyra veckor, skulle
ytterligare tolv finska fogdar tillkallas; medan un
der den fjärde, fram till Mikaeli, omkring 5 veckor,
skulle ytterligare fem fogdar infinna sig. En förord
ning från 1600 stadgade att fogdarna i Västergöt
land skulle infinna sig vid nyår eller i januari, de i
västra Småland och Östergötland i februari, de
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norrländska fogdarna och vissa Upplandsfogdar i
mars, andra Upplandsfogdar i april, Västmanland
och Dalarna i maj, övriga Östergötlandsfogdar i
juni, samt fogdar från östra Småland i juli och där
efter alla finska fogdar.13
Någon bestämd uppdelning av olika landsdelars
räkenskaper på olika kammarskrivare fanns inte
från början. Ursprungligen fanns enbart det förbe
hållet att en kammarskrivare inte tilläts granska en
räkenskap från det fögderi som han själv kom ifrån,
naturligtvis med tanke på möjligheten till fusk i rä
kenskaperna.14 En minnesanteckning för arbetet en
dag i oktober 1559, som bevarats av en slump, vi
sar att de då 28 skrivarna arbetade med fogderä
kenskaper från olika delar av riket men också med
räkenskaper från ämbetsskrivare på Stockholms
slott. En skrivare granskade räkenskaper från Da
larna men också en finsk gårdsräkenskap; en annan
arbetade med Svartsjö gårds räkenskap från Upp
land men granskade också en räkenskap från Stock
holms slotts vinkällare.15
En uppdelning av revisionsarbetet på olika grup
per av kammarskrivare för olika landskap under
ledning av en kamrerare nämns tidigast omkring
1570 i en sammanställning över revisionsarbetet:
- kamreraren Per Håkansson och 6 kammarskri
vare: räkenskaper från Finland och Norrland
samt från vissa ämbetsskrivare;
- kamreraren Mats Törne och 7 skrivare: räkenska
per från flottan, hären (ryttare och knektar) samt
arkliet (artilleriet);
- kamreraren Per Svensson och 6 skrivare: räken
skaper från Uppsala, Västerås och Strängnäs stift;
- kamreraren Knut Persson och 4 skrivare: räken
skaper från Östergötland, Västergötland och
Småland samt vissa ämbetskrivares räkenskaper.16
Den kammarskrivare som granskade en räkenskap
skrev oftast namn och årtal på den räkenskap han
reviderat (en notis av typen: ”Mats Törne förhörde
1572"). Detta system gör att man lätt kan visa att
den fastställda gruppindelningen följdes. I Mats
Törnes grupp som reviderade militära räkenskaper,
ingick en kammarskrivare med det ovanliga nam
net Jacob von Arboga. Hans namn finner man som
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väntat endast i samband med de militära räkenska
perna.
I en ny kammarordning 1618 fortsatte man sam
ma arbetsuppdelning, men mer detaljerat för de
olika kamrerarna och deras skrivare, som då var
uppdelade på nio grupper:
- räkenskaper för hovlöner och slottsstaten, ränte
kammaren, klädkammaren och husgerådskammaren, tullväsen samt myntväsen;
- räkenskaper för flottan, arkliet, rustkammaren,
faktorier, salpeterbruk samt fogderäkenskaper
från Norrland;
- räkenskaper för hovets förtäring, Stockholms
proviant samt räkenskaper från Östergötland
och Uppland;
- räkenskaper för bergsbruk samt räkenskaper
från Västmanland;
- räkenskaper från Västergötland och Småland;
- räkenskaper från Finland;
- räkenskaper från Estland och Ingermanland;
- räkenskaper från varuhus och handling;
- räkenskaper angående jordrevning mm.1"
Revisionen försiggick ofta i räknekammaren, men
det förekom också att räkenskaperna granskades
ute i landet. Gustav Vasa, som ständigt flyttade
omkring mellan sina slott, åtföljdes ofta av en kam
rerare och kungen deltog ofta personligen i gransk
ningen. På kungens befallning skrev Nils Peders
son i oktober 1549 ett cirkulärbrev till alla fogdar i
Småland, Östergötland, Västergötland och Upp
land att de skulle infinna sig med sina räkenskaper
på Stegeborgs slott i Östergötland; ett liknande
brev i januari 1550 krävde att fogdarna skulle bege
sig till Vadstena, där kungen då vistades. Nils Pe
dersson hade flera kammarskrivare med sig för att
underlätta revisionsarbetet.'8
Också senare förekom det att delar av räknekammarens personal följde med kungen på hans
resor eller själva företog lokala revisionsresor. Ett
exempel är att kammarrådet Bengt Gylta 1565 vis
tades med ett antal kammarskrivare i östra Öster
götland och Småland, där de ofta följde Erik XIV
på kungens resor. Påskrifter på räkenskaperna om
att ”förhören” skett i Uppsala, Kalmar, Örebro el
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ler Västerås, där kungen vistades, är inte ovanliga.
I de flesta fall kallades dock fogdarna till Stock
holm, ett krav som för flertalet år under 1500-talet
också gällde fogdarna i Finland. En särskild finsk
räknekammare fanns några år på 1550-talet i Åbo
under Johan III:s hertigtid, och en annan i Viborg
1598-99 som upprättats av kung Sigismunds an
hängare. I Åbo fanns också en räknekammare för
Finland åren 1603-19 och 1623-41, där räkenska
perna från Finland reviderades. Under den övriga
tiden var det enbart räknekammaren i Stockholm
som var den reviderande instansen.’9
Trots ansträngningarna att underlätta arbetet fö
rekom det hela tiden förseningar i ingivandet och
granskningen av räkenskaper. I kammarens korre
spondens återkommer hela tiden brev till försum
liga fogdar. Blev fördröjningen alltför stor, kunde
det leda till att fogden avsattes och dömdes för för
seelsen. Räknekammarens arbete fungerade inte
särskilt väl under senare delen av 1500-talet. En
stor personalbrist och en alltför stor anhopning av
räkenskaper förorsakade långa väntetider för fog
deskrivare och fogdar. Rådet väckte 1573 och 1585
förslag om en effektivisering av revisionen genom
att decentralisera räkenskapsgranskningen till ståt
hållare i de olika landsdelarna med hjälp av en
landskamrerare, men förslaget avvisades helt av
kungen.20 Först på 1620-talet inträdde ståthållarna
som en mellaninstans mellan fogdarna och kamma
ren med uppgift att övervaka fogdarnas verksam
het. Samtidigt innebar den utarrendering som då
företogs av kronans inkomster och skatteuppbörd,
att revisionsarbetet i räknekammaren minskade
starkt.21
Fogderäkenskaperna utgjorde stommen i kam
marens arkiv, men var också en förutsättning för
kammarens egen arkivbildning. Redan i kammar
ordningen 1541 föreskrevs att kammaren skulle
föra åtta särskilda liggare eller register för att få
överblick över finanserna. Ett första var ett grundlägggande huvudregister kallat ”Erbareboock” med
en term lånad från nordtysk finansförvaltning
(Erbbuch = jordebok), en landsomfattande jordebok uppställd stiftsvis. Ett andra register skulle fö
ras över de olika fögderiernas årliga inkomster, ett
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Det förekom att räkenskaperna granskades ute i riket, eftersom kungen ständigtflyttade mellan sina slott. Med på
dessa resor var kamrerare och kammarskrivare. 1januari âr i y 50 begärde Gustav Vasa att fogdarna skulle bege
sig till Vadstena, där kungen dä vistades. Plan över Vadstena slott, första våningen, troligen före 1620. Stads- och
fästningsplaner Sverige, Krigsarkivet. Foto: Bertil Olofsson.

tredje register över vad som förbrukats av inkom
sterna innan räkenskapen gjordes, ett fjärde över
ovissa inkomster, som växlade år från år, ett femte
över restantier i skatteuppbörden, ett sjätte regis
ter i form av en ämbetsförteckning över fogdar och
andra ämbetsmän. Även för dessa register fanns
tyska förebilder, som Odén visat. Flertalet av liggarna kom till stånd, och de finns ännu kvar som sär
skilda samlingar i kammarens arkiv. Erbareboken
motsvarar idag av samlingen Summarier över stif
ten, den andra utgörs av Sammandrag över årliga
räntan m m, den femte är Kammarens restantieräkenskaper och det sjätte är Länsregister.22
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Bortsett från fogderäkenskaperna är kammarens
arkiv inte ordnat proveniensmässigt efter den då
varande förvaltningsstrukturen utan utgörs av en
rad samlingar av strödda handlingar. Ett problem
att avgränsa kammarens arkiv i egentlig mening är
att många av de strödda serierna innehåller både
lokalt material från fogdar och ämbetmän och cent
ralt tillkomna bearbetningar och räkenskaper.
Kammaren hade inte heller något eget kansli utan
kamerala brev infördes i kansliets registratur.
Spridda rester finns dock av en korrespondens mel
lan kammaren och fogdarna. Problemen kring
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kammarens arkivbildning har behandlats av Bir
gitta Odén i en otryckt promemoria.23
Det är inte heller mycket känt om hur arkive
ringen av fogderäkenskaperna under 1500-talet
skedde, utan man får dra slutsatser från det beva
rade räkenskapsmaterialet. Sedan fogdens huvud
räkenskap sammanställts bands den in tillsammans
med kvittenser och revisionsanmärkningar. Tillhö
rande verifikationer, främst jordebok, tiondelängd
och andra räkenskaper bands in i separata häften,
ofta redan lokalt genom fogden. Som inbindningsmaterial användes i regel blad ur medeltida hand
skrifter. Tack vare den inventering som gjorts i det
pågående MPO-projektet, som katalogiserar de
medeltida pergamentomslagen, vet vi att man re
gelmässigt använde medeltida bokfragment som
pärmar till flertalet räkenskapshäften under hela
perioden från 1530-talets slut till 1620-talet. Inbindningen i pergamentsbladen skedde både lokalt
i fögderierna och centralt i kammaren. Fortfarande
finns ca 12 000 pergamentomslag kvar, av vilka de
flesta fortfarande tjänstgör som räkenskapspärmar.
Endast de allra viktigaste räkenskaperna bands in i
bokband av skinn: kungens privata räkenskaper,
räntekammarböckerna, dvs räntekammarens egna
räkenskaper, och räkenskaperna för Sala silvergruva
och Falu koppargruva.24
Sedan räkenskaperna inbundits, försågs huvud
räkenskapen med uppgift om fogdens namn, fög
deri och räkenskapsår men ofta också med en notis
om antalet räkenskapshäften eller ”register” för ett
fögderi (t ex ” R. 3”). De olika häftena från ett fög
deri bands sedan samman med ett snöre, ett förfa
rande som gett ännu synliga spår på pergament
omslagen. Nils Pedersson Bielke begärde i septem
ber 1549 att slottsfogden Botvid Larsson på Stock
holms slott skulle skicka honom ”något segel garn
att binde rekenskaperne tilhope”. Räkenskapsknippena lades sedan i kistor, dåtidens vanliga förva
ringsplats. En notis talar om kamrerarens Herman
Hinderssons kista där ett antal räkenskaper förva
rades. För tillsynen av kistorna fanns en särskild
”kistedreng” anställd i räknekammaren.25
Lokalmässigt var räknekammaren 1540 förlagd
till södra delen av förborgen till Stockholms slott.

H

År 1567 talas om ”gamla räknekammaren” medan
en ny inrättats i en byggnad mellan nordvästra
hörntornet och den rundel där flera ämbetsverk
hade sina lokaler. Någon särskild arkivlokal för
räknekammaren är inte känd, men några uppgifter
finns i brevmaterialet.261 Nils Pederssons brev till
fogden på Stockholms slott om Gripsholmsräkenskaperna ber han honom att i räknekammaren
hämta nyckeln till ett ”thett hualffde rummet ther
uppe wedh then ganble recknekammren ther regenskaperne ligga inne som Lasse orgalekare hafuer lattit förhöra”. Bland dessa räkenskaper som
reviderats av kammarrådet Lars Organista, skulle
Botvid hämta Gripsholms slotts räkenskap för 1542
och 1543 ur ett skrin (”arck”), samt Gripsholms rä
kenskap 1544 och en räkenskap för Uppsala dom
kyrkas gods 1544, som båda förvarades i ett annat
skrin. Det välvda rummet var uppenbarligen räknekammarens arkiv där fogderäkenskaperna förva
rades.27
Furstendömenas och livgedingens arkiv
Huvuddelen av fogderäkenskaperna arkiverades
tillsammans, men det finns också spår av olika se
parata arkivbildningar utanför den kungliga kam
maren, nämligen hertigdömenas och livgedingens
arkiv. Dessa separata arkiv har hittills inte närmare
undersökts trots att de spelat en viktig roll i sitt sam
manhang.28
I sitt testamente avskilde Gustav Vasa särskilda
hertigdömen åt sina söner Johan, Erik, Magnus och
Karl. Johan erhöll 1556-57 ett hertigdöme i Fin
land, Erik ett i östra och södra Småland kring Kal
mar slott. Magnus furstendöme omfattade västra
Östergötland, Dalsland, nordöstra Västergötland
och södra Närke. Karl fick som sitt hertigdöme
Värmland, Södermanland, Närke samt norra Väs
tergötland.
Hertigarna var helt självständiga i förhållande till
kungariket och disponerade de ordinarie skatterna
inom sina hertigömden. För förvaltningen på cent
ral nivå inrättades liksom i det övriga Sverige en
räntekammare för penningskatterna och ett varu
hus för handeln med skattevaror, medan den lokala
fogdeförvaltningen fortsatte i samma former som
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tidigare. För Johan inrättades en räntekammare
och ett varuhus i Abo 1557, för Magnus motsva
rande organ i Norrköping 1561. Inom hertig Karls
furstendöme fanns från 1568 räntekammare och
räknekammare, varuhus, kansli och hovförvaltning
i Nyköping. Flertalet hertigdömen blev kortlivade.
Eriks hertigdöme återgick under kronan i samband
med hans trontillträde 1560, medan Johans finska
furstendöme drogs in till kronan 1563. På grund av
Magnus sjukdom upphörde särförvaltningen av
hans furstendöme från omkring 1570, även om
hertigens räntekammare fanns dock kvar till 1590talet för att täcka utgifterna för Magnus hov.
Endast Karls hertigdöme blev kvar under en
längre tid, från 1560-talet då hertigen tillträdde
förvaltningen och fram till 1590-talet då han blev
riksföreståndare. Redan 1562 tillsatttes en ståthål
lare som skulle svara för uppsikten över hertigdömets fogdar, och ett varuhus inrättades i Stock
holm för inköp av importvaror för furstendömets
förvaltning och hertigens hov. Efter tronskiftet
1568, då hertig Karl flyttade till sitt furstendöme,
flyttades varuhuset till Nyköping. Också fogde
räkenskaperna överfördes till den nyinrättade kam

maren i Nyköping. En lista från 1568 räknar upp
de fogderäkenskaper för Värmland, Södermanland
och Närke, som skulle föras över den furstliga för
valtningen.29 Även i Nyköping reviderades fogde
räkenskaperna i en räknekammare, som också sva
rade för granskningen av hertigens övriga organ,
nämligen hovförvaltning, tullräkenskaper för Sö
dertälje och Nyköping samt militära organ.
Också de senare vasasönerna tilldelades hertig
dömen. Johan III:s son Johan fick 1590 i förläning
ett hertigdöme som kom att omfatta Östergötland,
norra Småland och Västergötland samt södra När
ke, vartill 1611 ytterligare delar av Västergötland
tillkom. Även hertig Johan hade en egen ränte
kammare, som fungerade fram till hans död 1618,
då hertigdömet återgick under kronan.
När hertig Karl tillträdde som riksföreståndare
uppgick hans förvaltning successivt i den kungliga
förvaltningen i Stockholm. Stora delar av hertigens
arkiv förvarades alltjämt kvar i Nyköping, eftersom
staden 1609 blev huvudstad även för sonen Karl
Filips hertigdöme, som i stort sett omfattade Karls
gamla område. Under Karl Filips omyndighetstid
styrdes hertigdömet från Nyköping av hans moder

Under Vasasönernas regeringsperioder skedde en minskning i den lokala förvaltningen, vilket avspeglar sig i
antalet räkenskapsböcker efter 1560. Karl IX hade under sin tid som hertig en egen räntekammare i Nyköping,
vilken sedermera togs över av hans son hertig Karl Filip. Först ar 1627 levererades hertigdömets räkenskaper till
Stockholm, där de fördelades mellan Riksarkivet och räknekammaren. Porträttsamlingen, Krigsarkivet.
Foto: Benil Olofsson.
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Kristina d.ä. Först efter Karl Filips död 1622 och
änkedrottningens död 1625 införlivades hertigdömet med kronan, och 1627 levererades dess ar
kiv till Stockholm. Handlingarna fördelades efter
sitt innehåll mellan det nyligen inrättade Riksarki
vet och räknekammaren.30
Hertigdömenas arkiv har i senare tid inordnats i
olika samlingar, oftast utan hänsyn till den ur
sprungliga särförvaltningen. Visserligen har räken
skaperna från de olika furstendömenas räntekammare sammanförts till en egen samling, men arki
ven från Magnus och Karls varuhus ingår i sam
lingen Varuhus och handling, och hertigdömets
tullräkenskaper från Nyköping och Södertälje åter
finns i den allmänna samlingen Lokala tullräken
skaper. Arkiven från hertigarnas hovförvaltning in
går i samlingarna Hovstatsräkenskaper och Hovförtäringsräkenskaper i Slottsarkivet. De furstliga
fogderäkenskaperna har förts till de olika serierna
av landskapshandlingar.3 '
I ett av bestånden i landskapshandlingarna, Sö
dermanlands handlingar, inordnades oegentligt
nog också flera arkivrester från hertig Karls förvalt
ning, något som uppmärksammats först nyligen vid
förteckningsarbetet. Bland fogderäkenskaperrna
upptogs i den äldsta arkivförteckningen från 1620talet räkenskaperna från varuhuset, räntekamma
ren, klädkammaren och tullförvaltningen i Nykö
ping. I senare tid har man visserligen flyttat delar
av dessa arkiv till andra samlingar, men fortfarande
finner man spår av den furstliga förvaltningens
arkivbildning i de sörmländska fogderäkenska
perna.3 2
Detsamma gäller också arkivet efter s k livgeding,
de landområden som änkedrottningar fick till sitt
underhåll med rätt att uppbära skatter och andra
inkomster. Dessa områden blev också liksom
hertigdömena särförvaltade. För perioden före
1630, som här är aktuell, återfinns främst det
livgeding som tillföll drottning Kristina d.ä. och
som omfattade delar av Södermanland, Östergöt
land, Närke och Gästrikland. Livgedingets arkiv
bildar ett eget arkiv i Kammararkivet men stora
delar av arkivet finns också i samlingen Kungliga
arkiv i Riksarkivet. Även här finns också delar av
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arkivet insprängt i landskapshandlingarna, särskilt
i Södermanlands handlingar.33
Bengt Ingolfsson och generalregistren från
1620-talet
De första ordnings- och förteckningsarbetena i
fogderäkenskaperna inleddes kring 1620. Med den
nya kammarordning som tillkom 1618 fick kam
marens arkiv, kammararkivet, en mer framträdande
ställning. Det föreskrevs att kammaren skulle ha
”ett rum dijt Räckenskaperne och andra handlingar
Räntorne angående, ordentligen legies och åhrligen inbähres och förwaras kunne”, dvs den första
speciella arkivlokalen.34 En särskild tillsyningsman
för arkivet, kallade ”liberis tillsiare”, tillsattes 1619,
ytterligare en år 1630. Beteckningen ”liberi”, dvs
bibliotek, som användes om arkivet ännu på 1650talet, tyder på att man ännu inte klart skilde mellan
arkiv och bibliotek. Den förste innehavaren av
tjänsten som kammararkivarie var Bengt Ingolfsson
som omkring 1618 inledde omfattande ordningsoch förteckningsarbeten. I en odaterad supplik,
troligen skriven 1638, där han begär att få ut sin
resterande lön för en rad år, ger han en målande
skildring av arkivet. Ingolfsson skriver att han un
der tjugo års tid ”medh min hand och ringa förståndh ett berömmelig Cammar Archivum oprätthat, där före migh aldrigh war, vthann et förwirret Wärck, där dett ene bladet naeplighen dett
andre fölgde, vthi en hop, ij ett mörcktt hwalf
gamble och nye handlinger tillsammankastade,
lijka som Höö vtij een Ladha, vthann någenn Ordningh på Landskapenn eller åhrtalen, dätt mongom
wetterligitt ähr”.35
Arbetet med att sammanföra räkenskaperna
landskapsvis och efter år resulterade i en rad regis
ter. De sammanfattades i ett stort generalregister,
uppgjort 1628 av kammarskrivaren Ludvig Fritz,
där fogderäkenskaperna uppdelades på nio land
skapsregister delvis med utgångspunkt i den dåva
rande stiftsindelningen:
- Uppland
- Södermanland och Närke (Strängnäs stift)
-Västmanland och Dalarna (Västerås stift)
- Östergötland
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Omslag, tagetfrån en engelsk mässbok från iioo-talet, till en räkenskap for Gullbergs härad i Östergötland 1554
(Östergötland 1554:17:1). Omslaget harflera olika påskrifter: 1) rubriken medfogdens namn och fögderi skriven
1554, 2) påskrift skriven pä 1800-talet, 3) draglappen med landskapets namn, räkenskapens nummer och antal
häften inom numret, skrivet på 1620-talet. Foto: Kurt Eriksson.
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- Västergötland, Värmland och Dalsland (Skara
stift)
- Småland och Öland
- Norland samt Österbotten och Aland
- Finland
- Livland, Ingermanland och Estland

Grupperingen av räkenskaperna efter landskaps
grupper var säkerligen inte nyckfull utan byggde
troligtvis på den ovan beskrivna arbetsfördelningen
mellan olika kamrerargrupper som tillämpades i
1500-talets räknekammare. Inom varje register re
dovisades räkenskaperna årsvis och inom varje år
efter ett slumpvis tilldelat nummer för varje enskild
fogdes räkenskaper (t ex i Södermanlands register:
”1573 Num. 8. Håkan Erikssons för Öcknebo,
Daga och Hölbo herader”. För varje fogde angavs
också antalet räkenskapshäften som ingetts (”R[egisterj. 4”).36
Samtidigt med fogderäkenskaperna uppordnades
också övriga räkenskaper som reviderats i kamma
ren. Ett andra generalregister, troligen upprättat i
slutet av 1630-talet, omfattar följande grupper av
handlingar, som motsvarar flera aktuella samlingar:
- räntekammarräkenskaper (nu Räntekammar
böcker 1526-1630)
- varuhus-, proviant- och handlingsräkenskaper
(nu Varuhus och handling resp. Provianträken
skaper)
- tullräkenskaper (nu Lokala tullräkenskaper)
- amiralitets- och skeppsgårdsräkenskaper (nu
Skeppsgårdshandlingar)
- klädkammarräkenskaper (nu Klädkammaren och
Skinnkammaren i Slottsarkivet)
- arkli- (dvs för artilleriet) och rustkammarräkenskaper (nu Arkliräkenskaper i Krigsarkivet)
- militieräkenskaper för krigsfolks avlöning (nu
Militieräkenskaper i Krigsarkivet)
- löningsregister för slott och gårdar (nu Löningsregister)
- räkenskaper för salpeterbruk (nu Strödda militiehandlingar före 1631)
- rannsakningar av olika slag
- förläningsregister (nu Förläningsregister).37
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Det finns en klar koppling mellan registren och
själva räkenskaperna, ett samband som hittills inte
uppmärksammats närmare. Både fogderäkenska
perna och de övriga slagen av räkenskaper försågs
med ett arkivsignum i form av en lapp som klipp
tes ur omslaget eller syddes fast vid omslaget. På
lappen som användes för att snabbt kunna finna en
viss räkenskap, skrevs landskapets namn, räken
skapens nummer samt antal räkenskapshäften som
hörde till detta nummer (t ex ”Södermanland 1573
Num. 4 Register 4"). Som synes överensstämmer
lappens text helt med beteckningen i general
registret, och draglappen måste därför ha tillkom
mit i samband med Ingolfssons förteckningsarbete.
Skillnaden för de räkenskapsserier som inte var
fogderäkenskaper var att ett särskilt nummer inom
årtalet inte alls användes (t ex ”Klädkammaren
T573 Reg- 4”)-38
Draglappen användes för att snabbt få fram en
viss räkenskapsbunt men dess placering visar också
att räkenskaperna ursprungligen måste ha förvarats
liggande på hyllorna i arkivlokalen. Liksom under
1500-talet sammanhölls varje räkenskapsbunt med
ett snöre. Bengt Ingolfsson begärde 1639 att få
köpa ”merling”, dvs skeppssnöre, eller hampsnöre,
och från 1642 finns en uppgift om att Kammarkol
legiet anhållit hos amiralitetsbokhållaren att erhålla
snören till arkivet.39
Bengt Ingolfssons och hans medhjälpares ordningsprinciper med uppdelningen efter landskap
och år (t ex Uppland 1550:2) utgör alltjämt grun
den för ordningen i Landskapshandlingarna. Den
na stora kontinuitet har varit väsentlig för den
mängd av ärenden rörande jord och jordägande
som handlades redan på 1500-talet av kammarens
ämbetsmän och som fortfarande idag inkommer till
Riksarkivet.
Från 1600-talets generalregister till dagens
databas
De viktigaste förändringarna i samlingens omfatt
ning sedan 1600-talet har gällt räkenskaperna för
Finland. Som en följd av fredsslutet efter kriget
1808-1809 överfördes i olika omgångar de finska
handlingarna till Helsingfors och ingår numera i
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Är

Vol. Del Häf
te

CD 2412

1555 10 B

LH24
LH24

1555 11
1555 11

LH24
LH24
CD 2412

1555 11
1555 11
1555 14

CD 2412

1555 15

CD 2412

1556

3

CD 2412

1556

4

CD 2412

1556

6

CD 2412
CD 2412

1556
1556

8
8

Område

Fnr 1

Fnr 2 Räken Årlig Tionde Avkort- Ovissa Sak Dom Mantals FörLönings- Inven Kung Kvitten
skap
ningsränta längd
register tärings- register tarium liga
per
öre bok
ser
längd
sedlar
register
brev

Anmärkningar

3 Arv och eget i Jönåkers, Rönö,
Oppunda, Daga, Österrekame,
Åkers och Villåttinge hd,
Vårfruberga klosters landbor i
Akers och österrekame hd
1 Gripsholms slott
2 Gripshohns slott

84

X

Fragment. Endast
förökning och
förminskning

63
63

X
X

Räkenskap för uppbörd
Räkenskap för utgift och
leveranser

3 Gripsholms slott
4 Gripsholms slott
Selebo och Akers hd samt
Strängnäs stad
Biskops-, prebende-, kyrkooch klosterlandbor i Rönö,
Jönåkers, Oppunda och
Villåttinge hd
Julita gård samt Julita och
österåkers snr (i Oppunda hd)

63
63
65

X

86

X

Biskops-, prebende-, kyrkooch klosterlandbor i Rönö,
Jönåkers, Oppunda och
Villåttinge hd
Eskilstuna gård, Österrekame
hd, kyrkolandbor i Villåttinge
hd, Torshälla stad och
Eskilstuna klosters landbor i
Östergötland och Västergötland

1 Nyköpings slott
2 Nyköpings slott

X

X

62

X

X

86

X

X

69

X

X

58
58

X

X

X

X

X

X

X

ii

Sida ur den nya arkivförteckningen för Södermanlands handlingar.

X

X

Inventarium efter Johan
Turesson (Tre rosor)
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samlingen Fogderäkenskaper i finska riksarkivet.
Kvar i Sverige finns alltjämt en del finska landskapshandlingar som bildar samlingen Finska
cameralia.40
En annan minskning av samlingen inleddes på
1840-talet, möjligen på initiativ av kamreraren Carl
Sandberg som förestod Kammararkivet. Räkenska
perna som inte var direkt knutna till fogdeför
valtningen, utplockades till olika ämnesordnade
samlingar: Slott och gårdar, Kyrkor, skolor och
hospital, Fiske och vattenrätt, Kvarnar och sågar
etc. Även om ämnesordningen ökade sökvägarna i
materialet, innebar det dock att den gamla num
merordningen rubbades och att vissa räkenskaper
rentav slaktades. När proveniensprincipen senare
slog igenom, beslöt man 1923 att återföra de
ämnesordnade räkenskaperna till sina urprungliga
nummer, ett arbete som genomfördes successivt
under följande decennier. Endast i samlingen
Bergsbruk finns det alltjämt räkenskaper kvar från
Sala silvergruva som ursprungligen tillhört Väst
manlands handlingar. Återställandet avslutades
med att man 1968 återförde räkenskaperna för
Stockholms och Gripsholms slott från Slottsarkivet
till Upplands respektive Södermanlands hand
lingar.
I början av 1900-talet infördes den nuvarande
uppdelningen som utgår från landskap istället för
den gamla stiftsvisa indelningen. Handlingarna i
Södermanlands register uppdelades på Söderman
lands och Närkes handlingar, de i Västergötlands
register på Västergötlands, Värmlands och Dals
lands handlingar, de i Västmanlands register på
Västmanland och Dalarna. Även räkenskaperna i
Norrlands register fördelades landskapsvis: Gäst
rikland, Hälsingland, Medelpad, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och Norrlands
lappmarker, vartill kom Norrlands handlingar med
räkenskaper gemensamma för hela Norrland. Sam
tidigt överfördes alla handlingar till de nuvarande
arkivkartongerna som ersatte de gamla buntarna.
En viktig grund för alla senare förteckningsarbeten utgör kammarrådet Johan Axel Almquists
stora arbete Den civila lokalförvaltningen i Sverige
1523-1630, som utgavs 1917-23 och alltjämt är ett
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ovärderligt hjälpmedel för alla som arbetar med
Landskapshandlingarna. I det komplicerade mate
rialet utredde Almquist omfattningen av varje fög
deri i Sverige, Finland och det svenska Balticum,
upprättade register över alla fogdar och förläningstagare och införde en systematisk ordning genom
att ge varje fögderi ett särskilt nummer, från F 1
(Stockholms slott) till F 425 (Nyens skans i Inger
manland). Hans systematik kom senare att läggas
till grund för en rad specialregister och arkivför
teckningar.
När arbetet inleddes på 1950-talet med att skapa
moderna arkivförteckningar som definitivt skulle
ersätta de gamla avskrifterna av 1600-talets gene
ralregister, valde man en ny modell som kombine
rade generalregistrets nummerordning med Alm
quists fögderinumrering. Arbetet inleddes med
Västergötlands handlingar och fortsatte på 1970talet med Smålands och Östergötlands handlingar.
Holger Wichman, som då ledde Kammararkivet,
förfinade systematiken ytterligare genom att införa
ett kolumnsystem, där varje väsentlig räkenskapstyp fick en egen kolumn. Systemet, som i allt vä
sentligt kom att användas senare i databasarbetet,
upptar följande viktiga räkenskaper: huvudrä
kenskap, årlig ränta (jordebok), mantalsregister,
förtäringsregister och löningsregister. Också andra
handlingar fick sina egna spalter: avkortningslängder (längder över skattebefriade gårdar), dom
böcker, saköreslängder, längder över ovissa per
sedlar (särskilda mindre skatteavgifter), inventa
rium (inventarieförteckning för en gård eller ett
slott), kungliga brev, kvittenser.
Genom Kulturdepartementets stora satsning
SESAM fick Riksarkivet 1995 särskilda projekt
medel som kom att användas till det fortsatta arbe
tet med landskapshandlingarna (se ASF 1998:2).
Projektet, som möjliggjorde anställning av arbets
lösa akademiker under tre år, hade två syften, dels
att ge nya sökvägar i materialet på regional eller
nationell nivå, dels att kartlägga handlingarnas ytt
re skick och behov av vårdinsatser. Ett tredje mål
för projektet var att genomföra konserveringen av
handlingarna, men detta kunde tyvärr inte genom
föras eftersom medel inte beviljades. Projektarbetet
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innebar en inventering, registrering och besiktning
av vart och ett av de cirka 19 000 räkenskapshäften
som finns bevarade idag. Inventeringen innebar i
en rad fall att ny information togs fram. Några ex
empel kan ges. Flera tullängder har påträffats, som
tidigare inte varit kända. För vissa gårdar och slott,
t ex Läckö slott i Västergötland, har serien av rä
kenskaper kunnat byggas ut avsevärt. Uppgifter om
städer som tidigare endast delvis noterats, har nu
systematiskt genomförts för samtliga landskap. I
Dalarna, ett landskap där fögderiers gränser och
omfattning ständigt ändrades under 1500-talet, har
det varit möjligt att i detalj rekonstruera fogde
förvaltningen.
Redan från början valde vi att satsa på en databas
för registreringen av all information. Den tidigare
använda modellen med en fast räkenskapsterminologi innebar att ett auktoritetsregister redan
fanns tillgängligt som blev grunden för databasen i
en File Maker-applikation. Databasen innebar att
en rad nya sökvägar öppnades som dittills endast
funnits under perioden med ämnesordnade arkiv.
Förutom de geografiska sökvägarna på härader,
gårdar, slott och landskap är det nu möjligt att söka
förekomsten av olika räkenskapstyper, t ex tionde
längder, för en viss region eller för landet som hel
het. Men mer komplicerade sökningar är också
möjliga.
En av de stora vinsterna med databasen är just
sökningar på nationell nivå. Vi vet från Almquists
arbete att fögderier för vissa godskategorier, främst
arv och eget, dvs vasakungarnas privata gods, samt
domkyrkornas och klostrens gods som drogs in till
kronan efter reformationen, i regel inte var begrän
sade till ett särskilt landskap. Fogden över de går
dar som tidigare ägts av Vadstena kloster, redovi
sade i sin räkenskap 1545 (Östergötland 1545:7)
gårdar i Östergötland, Västmanland, Söderman
land, Närke och Uppland, även om hans räkenska
per endast återfinns i Östergötlands handlingar.
Fögderiet för arv och eget i Västergötland, Bohus
län, Värmland, Dalsland och Halland 1569 finns
endast dokumenterat i Västergödands handlingar
(Västergötland 1569:11). Genom att informatio
nen om ett visst landskap inte endast finns i land
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skapets egna handlingar, kan materialet för fram
tida forskningar byggas ut avsevärt genom data
basen. De forskare som söker material om Närke
finner nu uppgifter inte bara som väntat i Närkes
handlingar (ca 460 häften) utan också i Söderman
lands, Östergötlands, Upplands, Värmlands, Väst
manlands och Smålands handlingar (totalt ca 430
häften). Den samlade informationen har på detta
sätt kunnat utvidgas betydligt.
Inom SESAM-projektet bestämdes redan från
början att komplettera databasen med traditionella
arkivförteckningar på papper för alla de landskap
som ännu saknade sådana, totalt 16 stycken. De har
försetts med olika slags register över fögderier,
härader, socknar, städer osv. För att underlätta
framtida forskning har ytterligare register tagits
fram över olika längder som finns spridda i alla
landskap: tullängder, domböcker, längder över
brudskatter, Alvsborgs lösen 1613, arv och eget,
handlingar som gäller Finland samt handlingar
som rör städer och andra orter.
Skador och förluster
Sedan länge har man vetat att landskapshand
lingarna uppvisar beydande skador på grund av
bränder, fukt etc. Genom mormonfilmningen
kring i960 blev hela samlingen mikrofilmad, och
kompletterande filmning har senare skett. Land
skapshandlingarna är därför numera tillgängliga för
forskare endast via mikrofilm och mikrofiche. Den
exakta omfattningen av skadorna har däremot inte
varit känd tidigare. I SESAM-projektet ingick där
för även en inventering av skadeläget för varje
räkenskapshäfte. En särskild termordlista över ska
detyper, främst skador pga fukt, brand och mögel
utarbetades, och den har senare byggts ut till en
thesaurus för skaderegistrering som presenterats
inom arkivverket. Listan kombinerades med upp
gifter om särskilda åtgärdsbehov av typen buntning, paginering, register etc. Resultatet av inven
teringen, som framgår av tabellen nedan (s 22), var
att drygt hälften, eller 53 procent, av alla räkens
kapshäften uppvisade behov av vårdinsatser i någon
form, och att 5 procent av häftena var i akut behov
av vård. Skadebilden varierar kraftigt mellan olika
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summa

19 194

Tabell över skador i landskapshandlingaina.

8215

89 685

1 190

53%

5%

35%

11%

8%
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Uppgifter om vissa åtgärder i Landskapshandlingarna inom SESAM 1 (981016)
Besiktning
Dokumentation
Andelar i procent av alla häften
Bestånd
Antal
Antal
Koncept till Koncept till Vård Akut
Särskilda
häften volymer registerdata nya förteck behov vård
skadetyper
bas, antal
ningar, sidor
behov
poster
fukt
brand mögel
Uppland
2 469 1 273
12 320
50%
4%
22%
222
14%
4%
Södermanland
1 380
762
7049
56%
8%
34%
23%
119
4%
Östergötland
2 523 1 064
14 872
69%
3%
42%
11%
9%
Småland
4 828 1 780
20 480
34%
3%
39%
7%
6%
Västergötland
2 502 1 072
11 916
64%
5%
40%
254
6%
17%
Dalsland
178
69
1218
70%
7%
37%
7%
15
13%
Värmland
535
188
4335
73%
7%
63
49%
4%
8%
Närke
459
246
3232
65%
12%
26%
52
22%
9%
Dalarna
1 153
64%
435
1158
2%
35%
135
14%
5%
Västmanland
1 563
698
9479
54%
159
19%
46%
24%
17%
Gästrikland
269
97
1314
49%
12%
31
1%
1%
1%
Hälsingland
277
109
59%
601
0%
14%
34
2%
1%
Medelpad
166
76
337
40%
15%
7
1%
1%
1%
Jämtland och Härjedalen
43
14
5%
133
35%
0%
0%
0%
3
Ångermanland
312
94
698
42%
12%
48
0%
0%
0%
Västerbotten
318
116
320
39%
2%
26
13%
1%
0%
Norrlands lappmarker
147
65
149
50%
13
1%
9%
0%
0%
Norrland
72
57
74
9
53%
0%
7%
3%
1%

Diagram överförluster.
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landskap, med särskilt stora skador för landskap
som Västmanland, Närke och Södermanland. In
venteringen av vårdbehovet har senare kunnat ut
nyttjats t ex i samband med sammanställningar om
vårdinsatser inom arkivverket under våren 1999.
Vår förhoppning är att det unika räkenskapsmaterialet från vasatiden blir konserverat i sin helhet.
Vilken är den arkivhistoriska bakgrunden till de
skador man kan se idag? Det är möjligt att ge ett
detaljerat svar på frågan tack vare de gamla arkiv
förteckningarna och den nya databasen. En första
utgångspunkt kan tas i de uppgifter om antal häf
ten per fögderi och år som redovisades i general
registret 1628. Med hjälp av dessa notiser är det
möjligt att i detalj rekonstruera landskapshandlingarna på 1620-talet. En andra mätpunkt är en inventeringslista från 1783 som visar antalet räkenskapsbuntar och räkenskapshäften i samtliga land
skapsregister.41 Listan visar jämfört med general
registret 1628 att antalet häften vid denna tidpunkt
var i stort sett detsamma som hundrafemtio år ti
digare. Förlusterna måste alltså ha skett senare än
1780-talet. Listan har en notis tillfogad 1802 som
visar på de skador som vållades av den stora brand
som detta år drabbade Kammarkollegiet och dess
arkiv på Riddarholmen. Notisen gäller endast
Upplands och Södermanlands handlingar. Av de ca
6 300 häften från Uppland förstördes ca 2 800, el
ler närmare 45 procent. Antalet häften från Söder
manland reducerades med cirka 2 3 procent. Tyvärr
saknas helt uppgifter för övriga landskap, men man
kan misstänka att brandförlusterna även för dessa
var rätt omfattande. Ake Kromnow som behandlat
branden 1802 i en uppsats, menar att de största ska
dorna skedde i Kammarkollegiets yngre arkiv, och
inte så mycket drabbade landskapshandlingarna.42
Branden 1802 följdes fem år senare av en ny stor
eldsvåda i Kammararkivets arkivlokal, och denna
brand, drabbade särskilt hårt landskapshandlingar
och länsräkenskaper, som Holger Wichman visat.43
Tillsammans vållade de två arkivbränderna betyd
ligt större förluster och brandskador än den kända
slottsbranden 1697, där Kammararkivet i stort sett
räddades helt. Det var också efter de två bränderna
som man beslöt att inventera hela samlingen av
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landskapshandlingarna, och uppgifter om antalet
bevarade häften skrevs in i kopior av det gamla
generalregistret. Siffrorna för antalet häften på
1820-talet jämförda med det ursprungliga antalet
1628 visar att brandskadorna blev mycket omfat
tande även efter branden 1807. Naturligtvis kan
man inte säkert avgöra om alla skador och förlus
ter beror på bränderna, eftersom dåliga lokaler och
förvaringsförhållanden kan ha bidragit. Jämför
man sedan 1820-talets siffror med dagens är det
slående att siffrorna nästan helt överensstämmer
med läget idag. Några större arkivförluster har
alltså inte skett under de senaste hundrafemtio
åren. Det är därför möjligt att jämföra dagens läge
med siffrorna 1628, en jämförelse som här gjorts år
för år och landskap för landskap och som redovisas
i diagramform.
För landskapshandlingarna som helhet kan man
konstatera att 36 procent, eller drygt en tredjedel,
av alla häften som finns med i generalregistret från
1628, totalt 30 600 stycken, gått förlorade. Som
diagrammet visar, faller de största förlusterna på
den förra delen av vasatiden, decennierna från om
kring 1540 fram till omkring 1570. Tidigare har
understrukits att denna period också är tiden för
den snabba tillväxten av lokalförvaltningen och där
med också tillväxten av antalet räkenskapshäften
som levererades till kammaren. En andra förlust
period är också 1590-talet, där stora delar av hand
lingarna gått förlorade. Det finns också stora regio
nala skillnader. Räkenskaperna från vissa landskap
som Norrland och Småland är ovanligt intakt be
varade, medan andra som Uppland och Södermanland/Närke uppvisar stora luckor. För Norrland
och Småland finns 97 resp. 76 procent av häftena
kvar idag, för Uppland och Södermanland/Närke
endast 42 respektive 51 procent. Diagrammen vi
sar också att förlusterna under olika decennier va
rierar kraftigt mellan landskapen:
Uppland: luckor åren 1554-65,1574-1606,1614-30
Östergötland: 1552-78, 1614-30
Småland: 1587-89, 1593-97
Västergötland/Värmland/Dalsland: 1552-63,1591-99
Södermanland/Närke: 1539-80, 1613-30
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Västmanland/Dalarna 1552-66, 1592-99
Norrland: 1540-41

Databasen gör det alltså möjligt att rekonstruera ett
stort räkenskapsarkiv sådant det såg ut på 1620-talet men också på volymnivå få en bild av de förlus
ter som sedan dess ägt rum. Resultatet är intressant
ur rent arkivhistorisk synvinkel. Men sitt största
värde har rekonstruktionen som en källkritisk indi
kator för den framtida forskningen. De förhållan
den som här kunnat rekonstrueras har hittills inte
alls beaktats inom någon forskning som gäller vasa
tidens samhälle.
Ett exempel på pågående forskning är de studier
som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet un
der professor Janken Myrdal. I två avhandlingsar
beten utnyttjas landskapshandlingarna för agrarhistorisk forskning, dels tiondelängderna som käl
lor till skördeförhållanden, dels gårdsräkenskaper
för att belysa kreatursskötseln i Sverige. I båda fal
len bör man beakta arkivförlusternas regionala och
geografiska fördelning. Medan man för Småland
har långa serier av nästan intakta räkenskaper, mås
te materialet från exempelvis Uppland tolkas med
stor försiktighet. Väljer man att undersöka exem
pelvis bebyggelseförändringar över en längre pe
riod, bör man välja ett landskap där materialet be
varats mest fullständigt. Om man å andra sidan vill
se hur en viss skattepålaga får genomslag över hela
landet vid en viss tidpunkt, bör man välja ett decen
nium där materialet bevarats så komplett som möj
ligt för flertalet landskap.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att land
skapshandlingarna utgör ett unikt räkenskapsmaterial av stor betydelse för forskningen om vasa
tidens och medeltidens samhälle. Ett syfte med fö
religgande uppsats har varit att precisera bakgrun
den till räkenskapsarkivets tillkomst, formerna för
revisionen och arkivbildningen i kammaren utifrån
tidigare forskning, men också kompletterat med
egna iakttagelser i materialet. Det har också varit
möjligt att följa de ordnings- och förteckningsarbeten som skett i landskapshandlingarna från 1620talets första insatser fram till dagens databas. Data
basen över landskapshandlingarna har också gjort
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det möjligt att klarlägga hur ofullständigt land
skapshandlingarna bevarats till våra dagar. Denna
information gör det möjligt att styra forskningsint
resset geografiskt till områden med god material
tillgång eller perioder där materialet bevarats mer
fullständigt. Den digitala tekniken tillämpad på ett
gammalt räkenskapsarkiv kan därför skapa nya
möjligheter för regional- och lokalhistorisk forsk
ning som baseras på det unika räkenskapsmaterialet
från 1500- och 1600-talet.
SUMMARY

Around 1540 King Gustav Vasa organised a new tax
administration based on local bailiffs spread
throughout Sweden and Finland. In this system
preserved until around 1630, it was required by
every bailiff that he should draw up a number of
different tax accounts. The bailiff or his scribe then
had to go personally once a year to the Royal Pa
lace in Stockholm to have his accounts audited by
the Royal Chamber. The accounts were then pre
served in the archives of the Royal Chamber, and
the Chamber Archives still today constitute a
separate part of the Swedish National Archives.
Today the accounts of the bailiffs form a separate
collection, called Landskapshandlingar consisting
of accounts from the various Swedish provinces
(Swedish: ”landskap”).
A large research has already been done on the
accounts by scholars dealing with administrative,
agrarian, social and local history. However, the
accounts themselves have been rather difficult to
handle, since modern archival registers have been
missing. In the last years a database has been or
ganised giving new possibilities to modern re
searchers. The work leading up to the database has
also led to new studies in the archival history of the
Landskapshandlingar, and these studies are
presented here in this paper.
The work of the Royal Chamber officials, the
auditing system in the 16th century and the storing
of the accounts in the Royal Palace is presented in
detail, as well as the archival questions of the few
separate duchies established in 16th century
Sweden. In the 1620’s one of the first professional
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archivists in Sweden, Bengt Ingolfsson, started
organising the bailiff accounts in a system of
archival registers still functioning today. The work
of his successors up til the present database are
discussed more summarily. At last, as an example of
the possibilities of the database a survey is pre
sented giving details of the damages and losses in
the collection, caused primarily by fires, especially
a famous fire in 1802. As this survey indicates a
researcher today may choose a province where the
accounts are preserved more fully and avoid other
regions where the accounts are heavily damaged or
missing. Thus the database of an very old archival
collection may give quite new possibilities for all
researchers.
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HÅKAN LÖVBLAD

Munk, knekt eller konstnär?
Arkivarien, varat och vetandet
VETENSKAP KAN FÖRMODLIGEN ANGRIPAS PÂ ETT

flertal sätt. Att utgå ifrån begreppet paradigm är en
möjlighet som även har använts och används i den
arkivteoretiska diskussionen1. Jag ska i min artikel
behandla de teoretiska grunderna i arkivveten
skapen och försöka visa att dessa knappast är objek
tiva, utan är uttryck för ett tänkande som grundar
sig i olika synsätt, värderingar och världsbilder.
Begreppet paradigm introducerades av den ame
rikanska idéhistorikern Thomas S. Kuhn. Innebör
den är att ett paradigm utgör ett mönster som styr
vetenskapligt tänkande och innefattar synsätt, vär
deringar och världsbild. Inom ett paradigm bedrivs
det som benämns normalvetenskap och som syftar
till att förfina paradigmet. Att öka paradigmets pre
cision medför dock förr eller senare att företeelser
påträffas som inte låter sig inordnas i mönstret. Så
dana avvikelser utgör utgångspunkt för en kris
inom paradigmet. En kris möjliggör att nya radi
kala idéer gör sig gällande eller att gamla dissiden
ter återupptäcks och aktualiseras. När ett nytt pa
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radigm etableras som löser problemen inträffar en
revolution. Kuhn ser de olika paradigmen som ojämförbara eftersom de grundar sig på olika synsätt,
värderingar och världsbilder. Men vetenskapssam
hället strävar efter kontinuitet och tolkar det gamla
paradigmet som föregångare till det nya.2
Pedagogen Stig Lindholm försöker besvara frå
gan om vad som är vetenskapligt och finner att det
råder olika meningar om detta. Han konstaterar att
det florerar en hel del myter inom vetenskapen, bl
a myten om den absoluta sanningen, myten om den
vetenskapliga metoden och myten om idealvetens
kapen. De krav som Lindholm bestämmer sig för
bör gälla för vetenskap är kraven på explicitet, re
levans och expansivitet. Om vi har besvarat frågor
na om ontologi, logik, metodologi och kunskaps
teori så har vi kommit långt i explicitet. Uttryckt på
ett annat sätt menar han att detta innebär: ”att klar
göra sitt paradigm - dess ontologiska, kunskapsteo
retiska och värdemässiga grunder - och hur man
tillämpar det”. Med relevans menar han relevant
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utifrån de egna utomvetenskapliga värderingarna.
Slutligen anser han att expansivitet handlar om att
ständigt söka vidare.3
Håkan Törnebohm, professor i vetenskapsteori,
bidrar med intressanta forskningsmetodiska reflex
ioner. Han förordar en kontextuell ansats. Med det
menar Törnebohm att det ofta är fruktbart att sätta
in den företeelse som man vill studera och reflek
tera över i minst ett sammanhang. Han ser vidare
alla vetenskaperna som tvärvetenskaper och ingå
ende i det han benämner ”det universella forsk
ningsfältet”. Vetenskaperna som ingår i detta har
samband med varandra genom idéer, kunskaper
och metoder. Törnebohm karaktäriserar de olika
vetenskaperna som yrken. Han menar att innebör
den av att ha ett yrke är synonymt med att ha ett
paradigm som särskilt utmärker det yrket. Törne
bohm liknar ett paradigm vid ett isberg. Den min
dre del som är synlig motsvaras av paradigmets ar
tikulerade del som är medveten hos dess bärare.
Den större delen av paradigmet är oartikulerat och
därför även omedvetet. Han menar även att para
digm som regel är behäftade med defekter. Det be
ror på de processer, assimileringar och synteser,
som ligger till grund för paradigmet och genom
vilka det utvecklas. Assimileringar kan ha grundats
på felaktiga bedömningar och tolkningar. Synte
serna kan grunda sig på element som har assimile
rats vid olika tidpunkter.4
Det norska Riksarkivets Forskningsutvalg arran
gerade ett seminarium i slutet av år 1997 på temat

Vetenskaplig
förklaring & tradition

Hermeneutik
(subjekt)

Systemteori
(system)

Verklighetsnivåer

Ml

arkivteori med betoningen lagd på arkivämnets
klassiker. Riksarkivarien John Herstad inledde se
minariet med att förklara att temat var valt: ”fordi
vi trenger, og ofte synes å mangle, en felles faglig
plattform. ... Det må vaere en felles forståelse for
hva faget er og hva vi gjör i hele etaten.”51 en in
tervju uttalade professorn i arkivvetenskap Anna
Christina Ulfsparre: ”Jag ser ämnet arkivvetenskap
både som ett självständigt ämne och som ett led i
yrkesutbildningen”6.
Efter denna inledning drar jag slutsatsen att Her
stad, Lindholm, Törnebohm och Ulfsparre är öve
rens, även om de uttrycker sig på olika vis, om att
det är önskvärt att arkivvetenskapen utgör ett pa
radigm som ligger till grund för yrkesutövningen.
Det förefaller inte heller föreligga någon motsätt
ning mellan Ulfsparres syn på arkivvetenskapen
som ett självständigt ämne och Törnebohms syn på
alla vetenskaper som tvärvetenskapliga. Törne
bohm tillför metoder för att nå dit som Herstad och
Ulfsparre vill nå, nämligen genom att tillämpa en
kontextuell ansats och genom assimileringar nå
fram till en syntes.
För att tillämpa en kontextuell ansats på arkiv
vetenskapen tar jag hjälp av ett systemteoretiskt
schema, som givetvis är en av flera möjliga utgångs
punkter. Jag återger schemat (tabell 1) fritt efter
Göran Wallén, docent i vetenskapsteori, för att vi
ska få en uppfattning om denna metodologiska ut
gångspunkt7.

Exempel på ämnen

[ r
1

Positivism
(objekt)

t

Tabell 1. Ett systemteoretiskt schema. (Pilarna visarförklaringarnas riktning.)
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Vi tar del av några av Walléns kommentarer till
schemat.
De olika forskningstraditionerna kan ses som komp
lementära och relationerna belyses av figuren. Posi
tivismens grunddrag är en betoning av objektiva mät
ningar, och förklaringar riktas neråt i schemat (reduktionism). ... Objekt är föremål, ting, delar av levande
varelser. ... Hermeneutikens (och fenomenologins)
grunddrag är intresse för upplevelser, kommunika
tion, symboler och innebörder. Förklaringar ses
främst i kulturmönster och individens föreställnings
värld, de riktas ofta uppåt i schemat.... Subjekt är tän
kande och upplevande individer som har ett jagmed
vetande. ... System är objekt och företeelser som
växelverkar med varandra. Olika verklighetsnivåer har
olika slags förklaring. Många problem kan angripas på
olika nivåer beroende på syfte m m.8

Jag använder schemat för att infoga de verklighets
nivåer jag kan hämta ur mitt material och med
dessa bygga upp en egen systemteoretisk ram för
arkivvetenskapen. Det vetenskapliga utbytet före
faller alltmer grunda sig på tidskrifter och mindre
på monografier9. Jag baserar därför min studie på
artiklar i tidskrifterna Archivaria (The Journal of
the Association of Canadian Archivists), Der Archi
var (Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen)
och The American Archivist (The Society of Ame
rican Archivists) fr o m årgångarna 1990*°. Valet är
gjort utifrån mina språkkunskaper, men även med
stöd av en jämförelse av olika tidskrifters bidrag till
den arkivteoretiska diskussionen'1. Urvalet får en
anglosaxisk slagsida, som dock till en liten del upp
vägs av att tidskrifterna Archivaria och The Ame
rican Archivist publicerar bidrag även av författare
från andra länder.
Det kan först finnas anledning att lite fylligare
kommentera de olika forskningstraditionerna. Po
sitivism och hermeneutik torde vara mer kända för
de flesta än vad systemteorin är. Systemteorin kan
sägas vara ett pragmatiskt svar på de tillkortakom
manden som både positivismen och hermeneutiken
har drabbats av.
Några huvuddrag i dagens positivism är tilltron
till vetenskaplig rationalitet och forskarens objek
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tivitet. Kunskapen ska vidare vara empiriskt prövbar och kunna uttryckas i lagbundenheter. Kravet
på förklaringar är att de ska kunna uttryckas som
orsak-verkan. Den viktigaste kritiken mot positi
vismen är dess reduktionistiska förklaringsprincip.
Denna tar sig först och främst uttryck i foku
seringen på objekt, vilket kan innebära att man för
lorar sammanhang och helhet. För det andra ute
sluts forskning om innebörder i bl a kulturfenomen
som inte är objektivt mätbara. Wallén påpekar dock
att tolkning av texter och symboler fordrar att ut
gångsmaterialet, dvs människors handlingar, tal
och texter, är korrekt uppfattade.12
Hermeneutiken sysselsätter sig med tolkning av
innebörder i texter, symboler, handlingar, upplevel
ser m m. Tolkningen utgår från en förförståelse i en
språklig och kulturell gemenskap och sker alltid i
förhållande till en kontext. Metodiskt går tolk
ningen till genom att växla mellan del- och helhets
perspektiv och uppmärksamma motsättningar mel
lan dessa för en framåtskridande läsning. Syftet
med tolkningen är att finna bakomliggande inne
börder eller sammanhang som inte direkt framträ
der eller kan observeras i en text, ett samtal eller en
handling. Till hjälp för att finna dessa knyter man
ofta an till andra discipliner som socialpsykologi,
strukturalism (mönster i samhället och i språket),
semiotik (studiet av innebörden i symboler) och fe
nomenologi (filosofi om medvetandet, självmedve
tandet och intentionalitet). Wallén menar att även
hermeneutiken och fenomenologin är reduktionis
tiska eftersom det forskningsbara är beroende av en
språkgemenskap.13
Det grundläggande antagandet i systemtänkan
det är att information om en företeelse så små
ningom skapar ett sammanhang och slutligen up
penbarar ett mönster. En systemmässig utgångs
punkt för en undersökning är att fokusera på det
mönster som håller ihop fenomenet och bildar en
kontextuell enhet. Systemtänkandets metod är en
sammansmältning av analys och syntes. En analys
riskerar att dela upp fenomenet och gå i den reduk
tionistiska fällan. En syntes riskerar att gå i den
holistiska fällan och expandera syntesen utanför
den kontextuella enheten. En systemmässig ana-

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2OOO:l

Munk, knekt eller konstnär?

syntes integrerar de båda procedurerna analys och
syntes.’4
Ett system är en grupp av objekt som växelverkar.
Systemteorins antagande är att systemet som hel
het har andra egenskaper än vad som finns i de olika
delarna. Ett administrativt systems uppbyggnad,
växelverkan och avgränsning bestäms av att en viss
funktion upprätthålls. Huvudpunkter i en systemteoretisk analys är att undersöka systemets funktion
och avgränsa det mot omgivningen. Vidare stude
ras systemets uppbyggnad, dvs vilka delar som in
går och hur de är ordnade, och flöden av informa
tion i systemet och mellan system och omgivning.
Viktigt är att undersöka delarnas växelverkan och
vilka reglerfunktioner som finns i systemet. Sys
temteorins vetenskapsideal skiljer sig från positi
vismens främst genom en fokusering på helheten
och att orsak-verkan samband ersätts av växelver
kan, reglering och kontroll, men de har i övrigt
mycket gemensamt.’5
Arkiwetenskap
I detta avsnitt ska jag försöka definiera vad arkiv
vetenskapen består av och därmed också ange grän
serna för vad det är som studeras inom ämnet. I den
senast utgivna svenska läroboken i ämnet arkiv
vetenskap förefaller detta bestå av arkivteori, bevara
och vårda, medieval, arkivbildning, ordnande och
redovisning, bevarande och gallring, återsökningen
och forskningen. I den år 1973 utgivna lärobokens
definition, som framhålls som giltig ännu, beskrivs
ämnet så att arkivvetenskapen: ”innefattar det ve
tenskapliga studiet av arkivens natur, betydelse och
utveckling och av de metoder, som krävs för att vid
makthålla arkiven, gallra dem och göra dem funk
tionsdugliga. Kärnan i denna vetenskap är teori
bildningen om arkivens natur, om systematise
ringen och ordningsprinciperna.”’6
Redaktören och konsulten David Bearmans idéer
och argument har skapat en ojämförlig debatt
bland arkivarier över hela världen under den se
naste tioårsperioden. I Archival Methods år 1989
dekonstruerade Bearman teori och praktik till av
gränsade begrepp och principer.'7 Han ser fyra
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grundläggande aktiviteter inblandade i handhavandet av den fysiska handlingen: att välja ut arkiv
handlingar från mängden av vittnesbörd, att bevara
dessa handlingar från tidens gång, att beskriva
handlingarna och att möjliggöra tillgång och an
vändning av dem . Dessa fyra aktiviteter benämns:
1. Urval och värdering,
2. Bevarande och vård,
3. Ordnande och beskrivning och
4. Tillgänglighet och användning’9.
Fördelen med Bearmans ansats jämfört med de
svenska, är att han har formulerat fyra begreppspar
som är tydliga och beskrivande för arkivverksam
heten. Han har därmed även avgränsat området.
Vidare prioriterar han verksamheterna så att han
framhåller en av dem, urval och värdering, som den
absolut viktigaste20. En annan fördel är att Bearman
inte hänger upp sin analys i ett livscykelperspektiv.
Det skulle kunna vara förvirrande eftersom de na
tionella traditionerna skiljer sig åt i det avseendet.
Han koncentrerar sig istället på att ge ett antal
metodologiska begrepp ett konkret innehåll. Bearmans begreppspar torde inte vara främmande var
ken i samtiden eller historiskt. De är gångbara i t
ex både Tyskland: ”Sammeln, Bewerten, Ordnen,
Zugänglichmachen und Vermitteln”2’, och Frank
rike: ”la collecte, le tri, l’élimination, le classement,
la description, le traitement”22, även om givetvis
innebörden av begreppen kan skilja sig åt. Terry
Cook, University of Manitoba och tidigare verk
sam vid National Archives of Canada, framhåller de
två grundpelarna i arkivariens verksamhet, urval
och värdering respektive ordnande och beskriv
ning23. Luciana Duranti, professor i arkiwetenskap
vid University of British Columbia, ser endast två
funktioner inom arkiwerksamheten: ”preservation
(physical, moral and intellectual) and communi
cation of archival documents, that is, of the residue
and evidence of societal actions and transactions”24.
Duran tis sätt att definiera vård som moralisk, fysisk
och intellektuell tolkar jag som ett annat sätt att
formulera Bearmans tre första aktiviteter och står
enligt min mening inte i motsättning till dessa.
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Ett stöd för Bearmans arkivfunktioner historiskt
finns i den dramatiska utvecklingen av medeltida
arkiv där man hittar
archival management systems and records centers; the
development of sophisticated methodologies such as
simultaneous registration and formalized document
production; indexing, tagging, heading, and classifi
cation techniques; rudimentary records management
and conservation programs; and experimentation in
codification, supraregional standardization, format
control, multimedia, and improved communications
through courier service, adressing, notarization, pos
ting, and proclamation?5

Bearman för ingen metavetenskaplig diskussion om
hur han uppfattar arkivvetenskapen. Eric Ketelaar,
professor i arkivvetenskap vid universitetet i Ams
terdam, menar att utmaningen i arkivvetenskapen
är att noggrant beskriva varje område med ända
målsenliga begrepp innan metodologier formule
ras och separeras från arkivteorin20. Duranti anser
att de grundläggande begreppen i arkivteorin har
sitt ursprung i begrepp i den romerska rätten27.
Terry Eastwood, University of British Columbia,
utvecklar relationen mellan teori, metodologi och
praktik.
If we take theory to be the analysis of ideas, then
archival theory is the analysis of ideas about what
archives are, their essential characteristics and com
mon properties. ... Archival methodology acts as
bridge between theory and practice. It consists of
ideas based on theory about how to treat archival ma
terial, and rules of procedure for their treatment. So
ideas about what the material is are theoretical; ideas
about how to treat the material are methodological.
The results of the application of methodology in the
treatment of archival material constitute practice.28

Det finns även andra uppfattningar: ”Duranti’s
dictum that theory must drive methodology is a
recipe for disaster. ... Archives is an applied dis
cipline. The test of the theory is not its pedigree but
its utility.”29 Denna bedömning torde alltså även
omfatta Eastwood.
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Om Duranti och Eastwood kan sägas represen
tera en mer absolut inställning till de teoretiska
grunderna så är det flera som demonstrerar ett re
lativt teoribygge. De menar att det arkivteoretiska
tänkande har anpassats till grundläggande föränd
ringar i handlingarnas natur, hos arkivbildarna, av
dokumenthanteringssystemen, i användandet av
arkivhandlingar och de bredare kulturella, legala,
teknologiska, sociala och filosofiska trenderna i
samhället. Cook framhåller att de främsta arkiv
teoretikerna är de som har förmått att artikulera
dessa förändringars påverkan på arkivteorin och
dess praktiska användning.30
Det finns även de som tillbakavisar vetenskapliga
anspråk i arkivverksamheten: ”The problem lies in
trying to mechanize processes that cannot be
mechanized and in trying to put activities on a
scientific basis that are not scientific.”3’
Hugh Taylor, arkivkonsult och tidigare verksam
vid National Archives of Canada, har gjort den in
tressanta iakttagelsen att arkivariens arbete inte har
utsatts för arbetsdelning och specialisering i någon
större omfattning. Arkivarien tillägnar sig ett holistiskt arbetssätt som innefattar ett deltagande i
urval och värdering, ordnande och beskrivning och
tillgängliggörande.32 Taylor ser det som hoppfullt
att arkivarien inte så lätt kan etiketteras eftersom
detta uppmuntrar generalister istället för specialis
ter. Han ser detta som en paradoxal styrka i ark
ivariens professionella utbildning.33
Det kan finnas anledning att reflektera en aning
över relationen mellan teori och praktik. Den scientistiska eller idealistiska tankemodellen betraktar
teorin som överlägsen och överordnad praktiken
och ser praktiken som en enkel tillämpning av teo
rin. En alternativ kunskapssyn, materialistisk och
dialektisk, antar att kunskap är något som skapas i
och genom praktiken. I enlighet med denna syn kan
inlärd kunskap, t ex vetenskapliga teorier och be
grepp, fungera som redskap i omvandlingen av er
farenhet till kunskap, men den ersätter inte meto
dologin. I figur i, fritt efter sociologen Rosmari
Eliasson, illustreras skillnaden mellan dessa kuns
kapssyner.34
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Göran Brulin, docent vid Arbetslivsinstitutet, häv
dar att den linjära modellen har utsatts för en om
fattande kritik. Han pekar på en ökad praktisk re
levans inom högre utbildning och forskning sym
boliserat av begreppet ”multiversity” istället för
”university”. Brulin tecknar en bild av medeltidens
innovativa och experimenterande förhållningssätt
som bl a uppkom som ett resultat av klostrens sam
spel med varandra och sina omgivningar och hade
som förutsättning en geografisk och auktoritetsmässig splittring. Nationalstaternas framväxt gjor
de dock slut på denna kultur med en mångfald av
uttryck och ersattes av statsmaktens auktoritet och
en strävan efter enhetsvetenskap. I vår tid har
denna strävan kritiserats genom en postmodern re
lativisering av vad som betraktas som kunskap, ve
tenskap och sanning. Brulin menar dock att även
om den postmoderna problematiseringen av språk,
verklighet och förståelse har blivit alltmer accepte
rad återstår det dock att även kunskapsbildning ge
nom praktiken blir accepterad. Han ser en framtid
där forskare och praktiker utifrån den verkliga si
tuationen gemensamt arbetar med kunskapsbild
ning och teoriutveckling.35
Förnekandet av vetenskapliga anspråk i arkiv
verksamheten torde inte vara så unikt. En ganska
vanlig föreställning är att arkivverksamheten fram
för allt är en praktisk sysselsättning. Med den
scientistiska kunskapssynen som grund torde det
vara svårt att få skeptikerna att anamma teoretiska
anspråk i verksamheten. Med den materialistiska,
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dialektiska kunskapssynen blir situationen annor
lunda. Denna kunskapssyn värderar praktiken hö
gre och ser den möjligen även som drivkraft för ut
vecklingen av en metodologi med hjälp av teoretisk
begreppsbildning. Åtminstone ingår praktik, teori
och metodologi i en ömsesidig växelverkan. Mo
dellen är även mer dynamisk än den som Duranti
och Eastwood representerar, vilka med sin deduktiva ansats måste anses som scientistiska. Alterna
tivet är att se arkivvetenskapen som en del i det uni
versella forskningsfältet, ”multiversity”, och som
påverkas av denna omgivning.
I avsnittet har arkivvetenskapens metodologi översiktligt skissats och dess teori något berörts. För
att komma längre i explicitet koncentrerar jag mig
i fortsättningen på arkivteorin och lämnar metodo
login. Närmare bestämt avser jag att belysa arkiv
vetenskapens ontologi och kunskapsteori och logi
ken dem emellan.
Arkivens ontologi
I förra avsnittet nämndes att den tidigare svenska
läroboken i arkivvetenskap framhöll att ämnet bl a
innefattar studiet av arkivens natur. Eastwood me
nar, som vi nyss har sett, att arkivteori innebär att
formulera idéer om vad arkiv är, dessas egenarter
och gemensamma egenskaper. Att grubbla om
arkivens natur kan även uttryckas som att fundera
kring arkivens ontologi. Vi kan nämligen inte ge oss
i kast med Bearmans aktiviteter, som är metodo
logiska, innan vi vet vad vi ska inrikta vår verksam-
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het på eller som han själv uttrycker det: ”the
’methods as justification’ approach fails to answer
the underlying ontological question”36.
Först vill jag ge en definition av min egen begreppsanvändning. Jag använder begreppen hand
ling och dokument som synonyma med engelskans
’record’ respektive ’document’ och tyskans ‘Urkun
de’ respektive ’Dokument’. Att begreppsanvändningen kan vara problematisk speglas i följande ci
tat: ”A careful examination of the archival literature
on the concept of a record can leave on scratching
his or her head.”37
Positivistisk arkivvetenskap

I den europeiska arkivtraditionen så har svaret på
frågan om arkivens natur enligt Duran ti behandlats
utan variation. Hon väljer att som ram för sin dis
kussion återge Hilary Jenkinsons definition av vad
arkiv är. Jenkinson, som bl a var verksam vid Uni
versity of London i diplomatik och engelska arkiv,
gav år 1922 ut sin A manual of archive administra
tion för första gången.
Jenkinson wrote that a ’document which may be said
to belong to the class of Archives is one which was
drawn up or used in the course of an administrative
or executive transaction (whether public or private) of
which itself formed a part; and subsequently preser
ved in their own custody for their own information by
the person or persons responsible for that transaction
and their legitimate successor.’ Because they are
created as a means for, and a by-product of, action, not
’in the interest or for the information of Posterity’,
and because they are ’free from suspicion of prejudice
in regard to the interests in which we now use them’,
archival documents are impartial and ’cannot tell ...
anything but the truth’.38

Det utmärkande draget av opartiskhet i enlighet
med vilket arkiven är verklighetstrogna, gör dem
enligt Duranti, till de mest pålitliga källorna för
både juridik och historia. Hon förtydligar att opar
tiskheten är utmärkande för arkivhandlingarna,
inte för arkivbildarna vilka naturligtvis är partiska
och ser till sina egna intressen. Att skydda arkivens
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opartiskhet är att skydda deras förmåga att uppen
bara arkivbildarnas förutfattade meningar och
egenheter. Därför är det så svårt att styra den på
gående arkivbildningen, eftersom arkivbildarna
då blir medvetna om handlingarnas kapacitet och
frestas att förvrida eller förändra dem för att passa
eftervärlden. Arkivhandlingarna blir då inte längre
den osjälvmedvetna återstoden av verksamheten,
utan en medveten spegling av denna.39
Duranti återger därefter med hjälp av Jenkinson
fem utmärkande drag i arkiven; arkivhandlingar
kan utgöra vittnesbörd, är autentiska, har en natur
lighet, står i ett inbördes förhållande till varandra
och är unika.
1. Archival documents provide ’first-hand evidence
because they form an actual part of the corpus, of the
facts of the case.’
2. The second characteristic of archives is authenticity,
which Jenkinson links to the continuum of creation,
maintenance, and custody....
3. The third characteristic of archives is naturalness. ...
The fact that archival documents are not contrived
outside the direct requirements of the conduct of
affairs - that is, that they accumulate naturally, prog
ressively, and continuosly, like the sediments of
geological stratifications - provides them with an ele
ment of spontaneous yet structured cohesiveness.
4. This cohesiveness is the presupposition of their fourth
characteristic, interrelationship. ... Archival docu
ments are linked among themselves by a relationship
that arises at the moment in which they are created,
is determined by the reason for which they are crea
ted, and is necessary to their very existence, to their
ability to accomplish their purpose, to their meaning
for the activity in which they participate, and to their
capacity of being evidence. Therefore, in a very real
sense, an archives is a whole of relationships as well as
a whole of documents.
5. A corollary of the characteristics of interrelationship
is the characteristic of uniqueness, which derives to
each archival document by the fact of its having a
unique place in the structure of the group in which it
belongs and in the documentary universe. Even when
a document is an identical copy of another, the comp-
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lex of its relationships with the other documents
within and outside the group of which it is part is
always unique.40

Eastwood utvecklar relationen mellan information
och vittnesbörd. Han menar att varje arkivhandling
har en mycket speciell, värdefull och unik förmåga
att uppträda som en källa till kunskap om det för
flutna. Arkivhandlingar utgör den enda vittnesbörd
vi har om verksamhet i det förflutna därför att de
härrör från vårt handlande i relation till andra och
till händelser i vår omvärld. Inget litterärt eller ve
tenskapligt arbete kan på samma sätt som arkiv
handlingar vittna om sådana händelser. Arkivhand
lingar är medel med vilka vi bär med oss erfaren
heten och följderna av det förgångnas verksamhet
och med vilka vi försöker övervinna det nuvarande
tillståndets begränsningar och gränserna för vår
personliga erfarenhet. Arkivhandlingar utgör alltså
i första hand vittnesbörd och i andra hand informa
tion.41
James O’Toole, professor i historia, efterfrågar en
mer omsorgsfull analys vid bedömningen av om
arkivhandlingar är unika. Han menar att arkivarien
bör skilja mellan unik med avseende på handling
arna själva, informationen i dessa, processerna som
skapade dem och aggregeringen av handlingarna i
t ex serier eller delarkiv. Det enkla och ofta outta
lade antagandet att arkivhandlingar är unika och att
unika handlingar är arkivaliska är för onyanserat för
att kunna användas i en analys.42
Ett arkiv består alltså av handlingar och relatio
ner mellan dessa och uppstår i en arkivbildares
verksamhet enligt Jenkinson. Det rör sig dock inte
om vilka handlingar som helst utan handlingarna
ska även vara arkivhandlingar. Processen ges en
geologisk liknelse. Arkivet växer naturligt och kon
tinuerligt av sig självt och ger samtidigt upphov till
ett unikt, autentiskt och strukturerat sammanhang
mellan delarna, arkivhandlingarna.
Kritik har riktats mot analogin mellan strukturen
i arkiven och naturen. Kritikerna föreslår att den
biologiska synen på arkivens organiska tillväxt er
sätts med en förståelse av arkivens tillväxt som his
toriskt bestämd, dvs att mänsklig aktivitet bestäm
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mer arkivens struktur. Det förekommer även in
vändningar mot Jenkinsons syn på arkivhand
lingarnas opartiskhet med innebörden att den är
naiv. Vidare är äktheten ett ideal, men i praktiken
hanteras en återfunnen handling som äkta trots att
den har befunnit sig ur sitt sammanhang. Om det
inbördes förhållandet mellan arkivhandlingarna
konstateras det att den amerikanska synen är att
detta kan förbättras genom urval och värdering.
Kritikerna menar att Jenkinsons ståndpunkt kanske
beror på att han var medeltidshistoriker.43
Funktionalistisk arkiwetenskap

I början av 1990-talet återupptäcktes den funktio
nalistiska arkivvetenskapen som hade fört en slum
rande tillvaro i hundra år. Det kan vara värt att
stanna upp något vid begreppet funktionalistisk.
Funktionalismen inom etnologin väckte insikten
om fältforskningens betydelse och flyttade fokus
från redskapen till bruket av dem, från byggna
derna till boendet osv. Inom museiväsendet med
förde funktionalismen en ny typ av pedagogiskt in
riktade utställningar. Den funktionalistiska psyko
login fokuserar på beteendet i motsats till den
strukturalistiska psykologin som fokuserar på med
vetandets struktur och innehåll.44
Efter denna utvikning till medvetande, beteende
och användning så återgår jag till arkiven och ser
efter hur ett funktionalistiskt angreppssätt kan ut
nyttjas på dem. Den vid förra sekelskiftet verk
samma nederländska riksarkivarien Van Riemsdijk
fäste inte ögonen på den faktiska handlingen, utan
på arkivbildningen. Han försökte förstå varför och
hur handlingar bildades och användes av arkivbildarna, snarare än hur de skulle kunna användas i
framtiden. På så sätt skiljer han sig från sin kollega
Muller, som tillsammans med Feith och Fruin gav
ut den holländska arkivhandboken, Handleiding
voor het ordenen en beschrijven van archieven år
1898, och som med sin normativa ansats medförde
en forsteining av holländsk arkivteori för lång tid.
Van Riemsdijk är en föregångare till dagens funk
tionalistiska arkiwetenskap, som har ersatt analy
sen av de individuella handlingarnas utmärkande
drag med en förståelse av de verksamheter, ar-
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betsflöden och transaktioner som är grunden till att
handlingar bildas. Van Riemsdijk insåg att det är
endast genom en funktionalistisk tolkning av kon
texten som omger bildandet av handlingar, som
man kan förstå arkivens integritet och arkivhand
lingarnas funktioner i sitt ursprungliga samman
hang. Ketelaar menar att handlingarnas form och
funktion bestäms av de ärende-/affärsverksamheter
som leder till deras bildande. Därför måste vi ana
lysera och värdera verksamheten eller arkivbildarna
innan vi kan värdera eller använda handlingarna.45
Ann Pederson, University of New South Wales,
pekar på att arkivbildningen i sig själv i stort har
ignorerats som en kritisk och definierbar verksam
het. Snarare har den fungerat obemärkt och under
tryckt inuti det arbetsflöde den understödde. Arkiv
bildningen har alltså varit oundgänglig men samti
digt osynlig, inte olikt andningen. Någonting man
måste göra men knappast tänker på och som inte
väcker uppmärksamhet förrän något fel uppstår.46
Det finns dock exempel på traditioner där arkiv
bildningen ses som central. I Australien fokuseras
det på serienivån, både begreppsmässigt och prak
tiskt, som grundläggande i arkivbildningen. Ge
nom att fokusera på serienivån har man fått grepp
om kontinuiteten i arkivbildningen och kunnat
bygga upp system med överblick över och samband
mellan verksamhet, arkivbildare, arkiv och serier.
Australiens bidrag är särskilt övertygande i den
elektroniska eran där frågan om handlingens natur,
ursprung och funktioner är så sammansatt och där:
”the record is always in a process of becoming”.47
Bearman menar att dokumenthanteringssystem
snarare än arkiv, delarkiv eller serie bör utgöra
grunden för proveniens. Han menar att en sådan
precisering av begreppet gör det till ett verktyg för
arkivarien i informationssamhället och har den för
delen att proveniensen utgår från en verksamhet,
blir konkret och därmed möjlig att avgränsa. Bearman anför dock två viktiga förutsättningar. Den
första är att ett dokumenthanteringssystem definie
ras som ett särskilt slags informationssystem som
bevarar och understödjer återvinning av handlin
gar, medan informationssystem lagrar och möjlig
gör tillgång till information. Ett dokumenthante
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ringssystem åtskiljs vidare från andra system genom
den roll de har i att tillgodose en organisation med
vittnesbörd om ärendetransaktioner. Ett doku
menthanteringssystems egenarter är desamma som
inbegrips när man definierar en handling som vitt
nesbörd; innehåll, struktur och kontext. Den andra
förutsättningen är att ett dokumenthanterings
system inte ska ses som enbart en fysisk realitet. Ett
konceptuellt betraktelsesätt måste tillämpas som
inbegriper helheten av användare, regler, hårdvara,
mjukvara och rutiner för skapandet och användan
det av information inom en organisation.48
Bearman är kanske den som tydligast företräder
den funktionalistiska arkivvetenskapen och som
anlägger ett systemmässigt betraktelsesätt på ark
ivariens verksamhet. För att åskådliggöra detta vi
sar jag ett schema fritt efter Bearman över hur han
ser relationerna mellan handlingar, transaktioner,
form, verksamhet, serier och proveniens (Figur 2).
Vissa av Bearmans kommentarer till sin figur kan
vara värda att återge. Han menar att relationerna i
figuren är desamma i manuella som i elektroniska
system. Automatiseringen förändrar dock karaktä
ren hos serier, form och handlingarna själva och
resulterar förutom i ett mjukvaruberoende att sys
tem kan tjäna många olika och fysiskt spridda kon
tor med olika verksamheter, men även användas
enbart som informationskällor. Elektronisk infor
mationshantering medför vidare att det från olika
informationsskällor går att sammanställa logiska
beslutsunderlag utan att någon handling bildas. I
pappersvärlden används speciella blanketter för
specifika ärendetransaktioner. I en automatisk om
givning är målet att befria data från den form i vil
ken den bildades för att kunna återanvända dem.
Eftersom vi har så kort erfarenhet av elektronisk
dokumenthantering kan vi inte, som i den invanda
pappershanteringen, dra några slutsatser om rela
tionerna mellan form och innehåll, mellan form
och hur dokumenthanteringssystemet fungerade
eller mellan form och de processer som skapade
den. Relationen mellan dokumenthanteringssys
temet och verksamheten och dess funktioner är all
tid enkel, medan relationen mellan systemet och
organisatoriska enheter inte är det.49
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Figur 2. Arkivbildning som system.

Tom Belton, Archives of Ontario, menar att
the study of procedural context provides a deeper
knowledge of the nature of the records being exami
ned. A procedure may be defined as ’...the formal
sequence of steps, stages or phases whereby a trans
action is carried out. A completed transaction results
in the creation of a record, the purpose of which is to
represent and record the transaction. Supporting
documents illustrate the procedure followed to
complete the transaction.50

ner det kan anta under en viss tidsrymd som hand
lingen. En sådan handling kan endast fångas i sitt
processuella och funktionella sammanhang, dvs
som en undersökning av i vilket syfte systemet kon
struerades, de olika delarnas funktioner, metadata,
dataflöden inom och utom systemet, transaktions
faser, organisatoriska och verksamhetsmässiga sam
band, programmens processuella karaktäristika och
användningen av system och data.5*
Hermeneutiska arkivvetenskaper

Cook pekar liksom Belton på det orimliga i att be
trakta en flytande skärmbildssammanställning eller
något av ett elektroniskt dokuments otaliga versio
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Den hermeneutiskt individualistiska arkiwetenskapen har sin grund i Freuds tänkande och en av
företrädarna är professorn i filosofi Jacques Der-
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rida. Brien Brothman, National Archives of Ca
nada, ger i sin recension av Derridas Archive Fever
(utgiven år 1995) en inblick i detta synsätt. Förut
sättningen för arkiv är enligt Derrida skrivandet,
dvs en trogen avlagring av fonetiska symboler. Den
västerländska filosofiska traditionen har betraktat
skrivandet som ett simulerande, repeterande och
bevarande av tanke och tal. Derrida menar att detta
är en förfalskning av en äkta identitet, närvaro och
innebörd och menar att arkiven, för att vara tillräkneliga, behöver ett teoretiskt begrepp för skri
vandet. Derrida ser två identiteter, ett inre, natur
ligt psykiskt minne och en yttre, artificiell, tekno
logisk förvaringsplats benämnd arkiv. Frågan är hur
dessa inre och yttre identiteter överensstämmer
med varandra. Derrida ser med hjälp av Freud den
inre identiteten som äkta medan den yttre identi
teten består av tecken som är ytliga spår av texter
som finns registrerade och bevarade i minnet, i det
undermedvetna. Derrida menar att denna dikotomi
mellan dessa identiteter medför att det inte går att
tala om existensen av några originalhandlingar,
några ursprungliga skikt av inskriptiv integritet.
Det är bara frågan om spår som lämnar spår. Arkiv
handlingen fångar skrivandet, dvs representerar
språkspelet. Brothman anser att Derridas dekonst
ruktion av arkiv medför en syn på arkiv som kom
munikation, som en text att läsa eller ett kon
trakt att dekonstruera och han ställer frågan: ”do
institutions create archives or do archives create
institutions.”52
Den kollektiva hermeneutiska arkivvetenskapen
sysselsätter sig med det kollektiva minnet till skill
nad från Derridas individuella minne. Dess rötter
går tillbaks till den franske riksarkivarien Michelet
som verkade vid mitten av förra seklet. I vår nutid
har The National Archives of Canada identifierat
som sin uppgift att bevara nationens och regering
ens kollektiva minne och att bidra till skyddet av
rättigheter och att höja känslan av en nationell
identitet och har därmed antagit ett socialt och kul
turellt uppdrag. En metafor för verksamheten är att
rädda minnen från glömskans öde och att se det
kollektiva minnet som en kontinuitet och en åter
försäkring för nationen. Det arkivaliska arvet ses
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inte som ett kollektivt omedvetet, i vilket mörka
hemligheter och slumpvisa inslag lagras, utan som
en ordnad förvaringsplats för arkivhandlingar som
har bedömts vara av nationell betydelse. Konse
kvenserna av denna inriktning är att arkivarien
måste påverka arkivbildningen, själva skapandet av
handlingar. Han eller hon måste rycka ut för att
bevara material som inte annars skulle ha arkive
rats, stimulera muntlig historia, bli krönikeskrivare,
kort sagt aktivt söka dokumentation för att fylla
luckor.53
Judith Panitch, arkivarie vid Columbia Univer
sity Libraries, refererar till Pierre Nora i sin arti
kel om kollektivt minne och relationen till arkiv.
Nora definierar minne, särskilt kollektivt minne,
som ett slags levande arv. Ett osjälvmedvetet, kon
stituerande, inflytelserikt upprepande av traditio
nen som förenar ett samhälle med sitt förgångna. I
motsättning till minnet står historien som är en bild
av det förgångna och som försöker analysera, totali
sera och ge detta en mening. Nora menar att det är
minnets öde i en historiskt orienterad tidsålder att
destilleras till ”lieux de mémoire”; platser, föremål
och ritualer som samhället bestämmer utgör led till
det förgångna och som symboliserar dess nuva
rande identitet. Han ser en tendens i våra samhäl
len att undanta och privilegiera särskilda platser,
institutioner och andra ”lieux” som viktiga länkar
till det förgångna, värdefulla just på grund av att de
utgör länkar. Det är inte av en tillfällighet som
Nora karaktäriserar arkiven som en ”lieux de mé
moire”. Han anser att vårt nutida minne framför
allt är arkivaliskt och att det förlitar sig på spårets
materiella karaktär, registreringens omedelbarhet
och framställningens synlighet. Nora menar att den
betydelse som tillmäts dessa ”lieux de mémoire”,
inkluderande arkiven, är socialt bestämd och att de
framför allt är symboler som besitter varje teckens
föränderlighet. Deras betydelse kan öka eller för
svinna helt och hållet om samhället som ger dem
mening förändras. Han menar att arkivens bety
delse klart överstiger den information som de inne
håller. Nora framhåller att arkivens symboliska be
tydelse, att ge nationen mening, befästa dess legi
timitet och vidmakthålla dess myter, är det som ger
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dem dess existensberättigande. Arkiven ger alltså
nationen mening, men ytterst är det nationell kon
sensus som i sin tur tilldelar arkiven sin mening och
mystik.54

Joan M. Schwartz, National Archives of Canada,
skriver att
The role and nature of collective memory has under
gone profound transformations from oral to written
memor)7, from written to visual memory, and most
recently from physical support to electronic memory.
Archives as memory institutions have evolved in re
sponse to these changes and to the evolution of ideas
about the role of the past, of memory, of collecting,
and of the communication of information.55

Taylor menar att arkiven vimlar av tecken i dess
semiotiska betydelse och tillägger att: ”Our records
are more than a source for research, a means of
ensuring accountability or as evidence in contra
distinction to information without context. They
are an extension of ourselves.”56
Sammanfattande ontologisk jämförelse

Den viktiga förståelsen som har uppnåtts genom
jämförelsen är enligt min mening överensstämmel
sen om att det föreligger en skillnad mellan arkiv
bildningens utgångspunkt och resultatet av den,
arkiven. Denna gemensamma insikt pekar på arkiv
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vetenskapens processuella karaktär och förutsätt
ningen för arkivhandlingens förmåga att utgöra
vittnesbörd om den verksamhet som frambringat
den. När det gäller arkivhandlingens förmåga att
utgöra vittnesbörd föreslår funktionalisterna att vi
riktar blicken från de fysiska avtrycken av verksam
heten till verksamheten själv. Den postmoderna
kritiken skjuter horisonten än längre från handling
arna och problematiserar både skrivande- och minnesprocesserna. Arkiv och arkivhandlingar ses som
texter som är laddade med spår, tecken och symbo
ler. Jag anser att den kontextuella ansatsen, tydlig
gjord i tabell 2, tydligt visar att Duranti starkt för
enklar frågan om arkivens natur.
Arkivens kunskapsteori
Nu övergår jag till den kunskapsteoretiska eller
epistemologiska frågan om hur man når kunskap ur
arkiven. Wallén menar att ontologi, vad som verk
ligen finns, och kunskapsteorier går i varandra57.
Uttryckt på ett annat sätt ska jag syssla med hur
man ur arkiven eller dess beståndsdelar, om dessa
nu är arkivhandlingar, tecken eller spår, kan nå vet
skap om de har ett samband med någon händelse i
verkligheten. Duranti ger en kortfattad introduk
tion till problemet när hon skriver: ”a record is
reliable when it can be treated as the fact of which
it is evidence. By contrast, a record is authentic
when it is the document that it claims to be.”58

Verklighetsnivåer

Exempel pä ämnen

Kollektivt minne
Psykologiskt minne
Symboler, tecken
Inskriptioner, spär

Hermeneutisk kollektiv arkiwetenskap
Hermeneutisk individualistisk arkiwetenskap

Verksamhet
Arbetsflöden
Transaktioner
Arkivbildning

Funktionalistisk arkiwetenskap

Handlingar och
relationer mellan dessa

Positivistisk arkiwetenskap

Tabell 2. Arkivens utgångspunkt i verkligheten. (Pilama visarförklaringarnas riktning.)
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Duranti skiljer alltså mellan begreppen tillförlitlig
och äkta. Begreppet tillförlitlig använder hon för
att beteckna att arkivhandlingen kan anses utgöra
vittnesbörd om att det den beskriver faktiskt har
inträffat. Begreppet äkta reserverar Duranti för en
arkivhandling som är den handling den ger sig ut
för att vara.
Durantis definitioner för oss snubblande nära
den källkritiska historieforskningens metodologi.
Professorn i historia, Rolf Torstendahl, klargör att
för historikern är formen och användningen av ett
material av två olika slag. Han ger som exempel
påståenden om vad han har fått för betyg i skolan
och betyget självt genom vilket en handling, betyg
sättningen, fullgörs. De förra har en beskrivande
funktion och benämns historiska påståenden. De
senare har en performativ funktion och benämns
kvarlevor. De källkritiska metoderna syftar till att
dels bedöma om handlingen är äkta eller har för
falskats eller blivit missvisande, dels bedöma om
uppgifterna i handlingen är sanna eller falska.
Torstendahl nämner att för att bedöma en hand
lings äkthet har det under tidernas gång etablerats
systematiserade metoder om skrivsätt, papper, sigill
och formulär som kan avslöja avvikande detaljer.
Även handlingens förvaringshistoria liksom det
historiska händelseförloppet kan ge värdefulla in
dicier om äktheten. Enligt Torstendahl är emeller
tid det centrala för historikern inte att bedriva
äkthetsundersökningar av ett material, utan att vär
dera de historiska påståendena i handlingarna. In
formation även i en förfalskad handling kan nämli
gen vara antingen sann eller falsk och det är för att
bedöma detta som de egentliga källkritiska kri
terierna används av historikerna.59
Diplomatik är benämningen på den vetenskap
med rötter i medeltiden som sysselsätter sig med
äkthetsbedömningar av framför allt medeltida urk
under. Studiet kan avse både handlingens yttre ge
stalt som material, skrift och sigill och handlingens
innehåll som språk, komposition, formelväsen, un
derskrift, besegling och datering. Diplomatiken tar
även hjälp av vissa specialiserade hjälpvetenskaper.
Filigranologin sysselsätter sig med vattenmärken i
syfte att åldersbestämma handlingar. Sigillografin
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eller sfragistiken studerar sigillstämplar och av
tryck. Kronologin handlar om tidsindelning och
tideräkning. Paleografin är läran om skriftens ut
veckling och användning i äldre tid. Filologin är en
vetenskap om texttolkning för att fastställa en
handlings innehåll. Diplomatiken som vetenskap
går tillbaks till Mabillon (De re diplomatica libri
VI) år 1681 i vilken den latinska paleografin hade
inordnats. Under 1700-talet nådde den semiotiska
traditionen inom diplomatiken sin höjdpunkt med
Gatterer (Semiotica diplomatica) år 1765. Diplo
matiken fick under 1800-talet framför allt i Frank
rike och i Tyskland ett uppsving. Fickers begreppsdistinktion mellan Urkundstexten som den bevarats
och händelsen som föregick den och som åter
berättas i den var av stor betydelse (Beiträge zur
Urkundslehre, 1877-78). I Sverige integrerades
diplomatiken vid förra sekelskiftet i den historie
forskning som är inriktad på medeltida urkunder.60
Diplomatiken har sedan 1950-talet utvecklats i
en kvalitativ och en kvantitativ riktning. Utgångs
punkten för båda riktningarna är synen på hand
lingen som en källa och inte bara som en informa
tionsbärare. Handlingen ses som ett monument, en
”bevarare” av minne. Den kvalitativa inriktningen
ser handlingen som en spegling av makt och sam
hälle, formulär som tillhandahållande av typ av in
formation och bedrägliga handlingar som sannare
bevis än verkligheten i vår tid av bedrägeri. Inrikt
ningen har inspirerats av kulturhistoria, historisk
antropologi (i studiet av relationen mellan muntligt
och skriftligt), socio-lingvistik och semiotik. Efter
krigstidens intensifierade symbolforskning och den
ökade betydelsen av visuell kommunikation genom
medierna har medfört en pånyttfödelse av semiotiken. Tecken, skrifttecken, symboler och grafiska
symbolers funktion i textsammanhang kan få större
klarhet med hjälp av textlingvistik och paleografi.
Svagheten med den kvalitativa inriktningen är att
föremålet för dess intresse, handlingen, har genom
gått en kvalitativ försämring och en kvantitativ till
växt vilket har medfört att dokumentet har förlorat
sin symboliska betydelse. Den kvantitativa inrikt
ningen har inspirerats av utvecklingen inom eko
nomisk och social historia och menar att diploma-
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tikens analys är universell och tillämpar den på aggregerad information i arkiv som register, räkenska
per, förteckningar m m. Olivier Guyotjeannin, pro
fessor i medeltida diplomatik, anser trots dessa ut
vecklingar att diplomatiken riskerar att hålla fast
vid sin rigiditet och menar att historikerna har gjort
större framsteg i sina studier av administrativ och
politisk historia. En möjlig framgång för diploma
tiken skulle enligt honom kunna vara att ägna sig
åt studiet av språk och stilistik.61
Positivistisk diplomatik

Duranti introducerar diplomatiken i ljuset av vår
informationsteknologiska tid och menar att tilläm
pad diplomatik, det som hon benämner ”special
diplomatics”, kan vara av värde för arkivarien.
Duranti anför att diplomatiken studerar arkivhand
lingar och bygger på synen att dokumentvärlden
utgör ett system som måste dekonstrueras. Syste
met har ett syfte bestämt utifrån som avgränsar det
och tillhandahåller säkerhet och kontinuitet. Att se
handlingarna som system innebär att definiera och
avgränsa dess delar, deras relationer och den inre
ordningen. Konsekvensen av denna syn blev att
diplomatiken i sin tur måste konstruera ett meta
system för att förstå och förklara systemet. I diplomatikens metasystem ingår fem delar:
1. Det juridiska eller sociala system som är en nöd
vändig förutsättning för arkivbildningen.
2. Händelsen som är den bestämmande orsaken till
en handlings framställning.
3. Personerna som är händelsens och handlingens
upphovsman respektive förvaltare.
4. Rutinerna som styr dokumentationens gång.
5. Handlingens form genom vilket framställningen
av denna uppnår sitt syfte.62

Den revolutionerande insikten inom diplomatiken
på 1600-talet var, att om arkivhandlingar har en
relation till verkligheten så måste man för att för
stå verkligheten genom dessa, följa samma tillväga
gångssätt som styrt framställningen av dem. De
dekonstruerade handlingen i tre delar; fakta, form
och dokumentation. Utifrån detta såg de två olika
faser; verksamhetsfasen som relaterar till fakta och

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2000:1

dokumentationsfasen som relaterar till form och
innehåll. Verksamhetsfasen styrs av ett omgivande
reglerande system sett i vid bemärkelse som ett so
cialt system. Handlingarna kan vara av två slag, dis
positiv när handlingen är händelsen och probativ
när händelsen, t ex ett muntligt avtal, föregår
dokumenterandet i handlingen. Därutöver före
kommer det i diplomatikens värld understödjande
dokument och berättande dokument. De olika ty
perna av dokument är bestämd av den verksamhet
som frambringar dem utifrån en vilja och ett syfte.
Konsekvensen av detta är alltså att en förståelse av
verksamheten är grundläggande för en förståelse av
de dokument som den resulterar i.63
Byråkratin använder två metoder för att hantera
handlingen som fakta. Den första indirekta meto
den utgår från om den som framställer handlingen
är pålitlig, inte innehållet i handlingen. Den andra
metoden är direkt och utgår från om handlingen är
fullständig, vilket uttrycks i dess form bl a genom
underskrift och datering. De fakta som byråkratin
är direkt sysselsatt med är av ett speciellt slag. De
är rättsliga händelser som syftar till att nå de resul
tat som är legitimerade och garanterade av syste
met, dvs de är transaktioner. Handlingar är alltså
dokumenterade transaktioner, genom vilka man
kan sluta sig till vilken typ av information de inne
håller. Kravet på en transaktion som handling är att
den är pålitlig och fullständig, dvs i stånd att för
medla information och att uppnå det syfte för vil
ket den har framställts. Duranti ser diplomatikens
möjlighet i nutidens mångfaldiga relationer, som
resulterar i en ffagmenterad dokumentation av
verksamheten, i dess grundläggande antagande: att
en handling hänger samman med en aktivitet. Och
även om det inte alltid går att finna en enkel rela
tion mellan dessa kan diplomatikens metod tillhan
dahålla en kedja av relationer till handlingar.64
Jag ska återknyta till historievetenskapens källkri
tiska metod. Duranti menar nämligen att det före
ligger en grundläggande skillnad mellan arkivalisk
diplomatik och historisk diplomatik. Skillnaden
härrör sig till verksamhets- och dokumentationsfaserna. Dessa uppstår inte av sig själva utan de går
att relatera till åtminstone en vilja eftersom ingen
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händelse sker utan aktör(er) och inget dokument
utan upphovsman (män). Diplomatiken ger sig där
för in i definitioner av de olika roller som utgör för
utsättningen för och omger framställningen av en
handling:
1. den person som har åstadkommit handlingen
(proveniens),
2. handlingens innehåll (pertinens) och
3. handlingens form.
Den hypotes som formuleras är att en handlings
form betingas av upphovsmannen och att det är
formen som är utgångspunkt för analysen. Diplo
matiken sysselsätter sig alltså inte med handlingens
innehåll som historikern, utan fastställer prove
niens genom handlingens form. Duranti menar
dock att det är möjligt att utsträcka analysen av
form till att även omfatta rutiner för att definiera
en aggregerad mängd handlingars proveniens, t ex
en serie. För en enstaka handling är det dock nöd
vändigt för fastställandet av proveniensen att rela
tera den till dess upphovsman/’5
Uppkomsten av ett dokument omgärdas av om
sorgsfullt utarbetade rutiner. En rutin är en formell
ordningsföljd av åtgärder och etapper genom vil
ken en transaktion genomförs. Oavsett om rutiner
na är dokumenterade skriftligt eller ej så har dessa
en benägenhet att ha en struktur. Den integrerade
rutinens idealiska struktur för framställningen av
ett dokument består av initiativ, utredning, över
läggning, övervägande, beslutsfattande och verk
ställande. Varje fas är förknippad med framställ
ningen av dokument, men de tre sista faserna kan
ses som en sammanhängande process för upprät
tandet av den slutgiltiga handlingen som inbegriper
transaktionen. Inom diplomatiken ses denna idea
liska struktur som oberoende av kontext, upphovs
man och syfte. Däremot kan verksamheten inom
varje fas variera liksom de handlingar som återstår
från dessa aktiviteter. För att kunna identifiera ak
tiviteterna och de dokument de ger upphov till har
diplomatiken delat upp alla verksamhetsprocesser
i fyra kategorier grundade på deras syften. Dessa
kategorier är interna processer, stödjande proces
ser, verkställande processer och konstitutiva pro
cesser. De konstitutiva processerna är underinde-
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lade i tre grupper; beviljande, begränsande och be
myndigande processer. Duranti menar att denna
analysmetod och dess hypoteser är välbekant för
arkivarien som förstår och strukturerar arkiv
bildningen utifrån de specifika verksamhetspro
cesser som ger upphov till den. Duranti anser även
att samma metod kan användas för att exemplifiera
och generalisera processer eller funktioner i nuti
dens informationssystem Och hon framhåller att
en analys av de verkliga processerna kan avslöja av
vikelserna mellan hur dessa i verkligheten utförs
och hur de beskrivs i handböcker m m.66
Diplomatiken skiljer mellan fysisk form och in
tellektuell form. Den fysiska formens element de
finieras som yttre, medan den intellektuella for
mens element definieras som inre. Det första yttre
elementet som studeras är databäraren. Duranti
menar att denna analys kan få förnyad aktualitet
som ett sätt att avslöja syftet med den information
som lagras. Det andra yttre elementet är skriften. I
detta inbegriper Duranti dataprogram eftersom det
bestämmer layout och artikulation och därför kan
tillhandahålla information om proveniens, rutiner,
processer, användning och äkthet. Därutöver me
nar hon att kontrollerandet av systemdokumen
tation är en modern variant av diplomatikens ana
lys av skriften. Slutligen anser hon även att analy
sen som leder till strukturerade dokument är en
analys av skriften som logisk struktur, layout och
innehåll. Det tredje yttre elementet är språk, som i
relation till elektroniska handlingar kan ta sig ut
tryck i kodboken på grund av av dess instruerande
karaktär. Det fjärde yttre elementet är speciella
tecken som stämplar, monogram, initialer och si
gill. Det sista yttre elementet, och mest relevant för
nutida handlingar, är noteringar som signering, re
gistrering, tjänsteanteckningar, klassifikationsnum
mer, korsreferenser, datering och ev arkivmärkning/7
Den intellektuella, inre formens element utgörs
av sättet innehållet presenteras på. Den ideala inre
strukturen består av tre delar; inledning, egentlig
text och avslutning. Dessa tre delar är i sin tur
underindelade. De viktiga delarna i inledningen är
brevhuvud, datering, plats, dokumentets titel, ad-
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ressat, hälsning och saken. Den egentliga texten är
underindelad i inledning, kungörelse, utläggning,
viljeyttring och bekräftelse. Avslutningen innehål
ler underskrift(er) och eventuellt vidimering och
kanslinoteringar. Sammanfattningsvis innebär inte
denna typologi att man kan förvänta sig att alla dess
beståndsdelar uppträder i ett dokument. Den
egentliga texten, dvs innehållet, har inte större be
tydelse än de andra två delarna. Duranti menar att
diplomatikens analys är rigid och speglar ett arbets
sätt från det specifika till det generella, men att det
är den enda vägen att gå när en handlings kontext
är okänd. Diplomatikens syfte är att fastställa en
handlings funktion utifrån dess form, att få vetskap
om en arkivbildares verksamhet och därmed få
nödvändig kunskap för att verifiera en handlings
äkthet. Därför utgår den från handlingens form till
händelsen som initierade eller refereras i dokumen
tet. Därmed uppnås förståelse av de juridiska, so
ciala och förvaltningssammanhang och de rutiner
som skapade handlingen.68
Duranti sammanfattar diplomatikens bidrag till
arkivarien med att dess sätt att definiera begrepp är
viktig och kan få betydelse för standardisering av
begreppsanvändningen bl a för auktoritetsposter.
Vidare är relationerna mellan arkivhandlingen och
arkivbildaren och med andra arkivhandlingar cen
tral för arkivariens arbete, framför allt i en alltmer
flerdimensionell verklighet. Det viktigaste bidraget
är diplomatikens förmåga att tydliggöra arkivhand
lingens processuella karaktär och att dess form kan
förmedla och uppenbara innehållet och därmed
överbrygga klyftan mellan proveniens och pertinens. Bearman förtydligar innebörden av det se
nare när han skriver att: ”The form of documents
in any society reflects the meeting of a particular
technology of recording and the generic cultural
need to differentiate documents semiotically for
rapid decoding.... These distinctions among forms
of recorded information based on their content are
useful in complex societies and play a substantial
role in archival theory and practice, especially in
Europe.”69
Janet Turner, The City of Vancouver Archives,
håller med Duranti om att diplomatiken bör ingå i
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arkivariens verktygslåda: ”In conclusion, one can
state that diplomatics provides a rigorous and
precise means of examining the elemental archival
unit, and thereby serves to sharpen both our
individual perceptions and the other tools in the kit
of the complete Canadian archivist.”70 Cook däre
mot är tveksam och anser att diplomatiken som
metod möjligen passade för urkunder från en tid då
dokumentationen är knapp eller där de omgivande
verksamhetsmässiga sammanhanget är mer eller
mindre okänt. I ett sådant läge finns det inget an
nat val än att utgå ifrån arkivhandlingen. Nu är dä
remot situationen helt annorlunda. Det finns infor
mation om kontext lätt tillgänglig och dokumenta
tionen i samhället är överväldigande. Han tillägger
med hänvisning till Barbara Craig att: ”the records
themselves must be allowed to speak: ... they con
tain evidence of transactions and realities that may
modify, even contradict, the functional and struc
tural paradigms ’above’ them.” Men han sluter sig
ändå till att ett ovanifrån, holistiskt perspektiv är
nödvändigt för att skilja: ”the sweet music from the
meaningless noise”.71
Hur fungerar då diplomatikens metod i verklig
heten? En slutsats är att det är svårt att finna ett
bestämmande samband mellan händelsen och ar
kivhandlingen, men att diplomatikens analys kan
uppenbara aspekter av den historiska situationen
som inte återspeglas genom en studie av innehål
let72. En annan undersökning visar att de rutiner
som kunde identifieras inte på något avgörande sätt
skiljer sig från hur de beskrivs i handböcker och
andra administrativa källor. Förståelsen av rutiner
na var inte resultatet av en analys av form utan ge
nom analys av detaljer som datum, upphovsmän
och dokumentens innehåll. Dessa element av doku
mentframställningen snarare än en identifikationen
av yttre och inre form ledde till kartläggningen av
dokumentets framställning. Undersökningen fann
liksom Cook att diplomatikens ursprungliga syfte,
att bedöma separata dokuments äkthet i en miljö
där dessas ursprung inte var kända, skiljer sig från
nutiden. Vissa begrepp från diplomatiken som upp
hovsman, förvaltare, verksamhet och användning
och vissa grundläggande formelement framhålls

43

Håkan Lövblad

docksom användbara för att identifiera proveniens.
Den tillämpade diplomatikens metod att applicera
dessa begrepp på enskilda dokument är dock en arbetskrävande och tveksam väg att gå.73
Funktionalistisk diplomatik

Professorn i nutida diplomatik, Bruno Delmas, har
en uttalat funktionalistisk utgångspunkt när han
behandlar diplomatikens möjligheter i nutiden.
Den klassiska diplomatiken koncentrerade sig på
databäraren, men en nutida diplomatik måste byta
fokus från underlaget till den organiska informatio
nen som är underförstådd i begrepp som akter och
arkiv. Problemet är inte längre om en handling är
äkta utan värdet av informationen i den. Diploma
tiken bör alltså fokusera på organisk, strukturerad
och giltig information. Arkivhandlingar används i
fyra syften; att bevisa, att minnas, att förstå och att
kommunicera. De två första syftena utgör de ur
sprungliga grunderna för arkiven. De två andra syf
tena är av senare datum och skänker i vid mening
identitet och samhörighet åt samhället och dess
medlemmar. Utifrån dessa syften kan man se tre
grupper av användare av en nutida diplomatik. Den
första gruppen består av användare av arkivhand
lingar som har behov av riktig och identifierad in
formation som är kontrollerbar. Den andra grup
pen är de som skapar handlingar och organisk in
formation och har behov av metoder och kunskap
för detta. Det kan t ex handla om att skapa struktu
rerade elektroniska dokument. Den tredje gruppen
består av arkivarier som har behov av kunskap om
värdering och bevarandet av informationen så att
den bildar ett minne för andra.74
Delmas anser att en nutida diplomatik med en
forskningsorientering och en generell inriktning är
oumbärlig för arkivarien. Diplomatikens hittillsva
rande empiriska inriktning måste dock överges på
grund av de stora förändringar som har skett i
framställningen, förmedlingen och administratio
nen av information. När det gäller ett dokuments
form måste diplomatiken sysselsätta sig med meta
data och strukturerade elektroniska dokument för
att beskriva dataelementens funktion, innehåll och
identitet. Det är viktigt att få mer kunskap om me

dia och databärare för bevarandet av information
och för källkritik. För informationens ursprung är
det viktigare att studera beslutsprocesser och orga
nisationsutveckling än att koncentrera sig på hand
lingen. Sett i ett sådan kontext är det akten eller
dossieren som är verksamhetens redskap. Kategori
seringen av handlingar måste bygga på funktiona
litet och vetenskaplighet för att nå precision och
förnyelse i beskrivningen av yttre och inre element,
innehåll och den organiska informationens värde.
Delmas berör avslutningsvis muntliga källor efter
att ha konstaterat att många texter inte kan förstås
utan kommentarer från de som deltog i skeendet.
Han drar slutsatsen att bevarandet av minnen, som
är arkivariens uppgift, även omfattar muntliga vitt
nesbörd. För att samla in sådana vittnesbörd behövs
det dock metoder för att ge dessa en äkthet och här
menar Delmas att arkivarien kan ta hjälp av dip
lomatiken.75
Både Angelika Menne-Haritz, Archivschule
Marburg, och Michael Wettengel, Staatsarchiv
Koblenz, påpekar att informationsteknologin ris
kerar att reducera handlingen till enbart informa
tion utan spår av bearbetning eller ursprung, vilket
gör den gränslös och inte längre fattbar. MenneHaritz ser dock en möjlighet i att tekniken tvingas
till starkare centralisering och normering, Wetten
gel finner lösningen i systemen själva genom fast
lagda protokoll och dokumentation av dem.76
Hermeneutisk diplomatik

I Kanada har Brothman och Richard Brown, Na
tional Archives of Canada, inspirerats av post
moderna litteraturteorier, som formulerar skepsis
till att betrakta enbart texten, orden och språket
som meningsgivande, och dekonstruktion som me
tod istället betonat sammanhangets betydelse.
Handlingen ses som bärare av kontext snarare än
som informationskällor och genom att läsa hand
lingen på så sätt ökas kunskapen om den organisa
tion och struktur som har skapat den.
Brothman tar sikte på proveniensen i sin kritik av
diplomatiken. Han konstaterar att det som förenar
arkivvetenskap och diplomatik är de bådas beto
ning på arkivbildare respektive upphovsman. Dip-
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loma tiken har utnyttjat en kunskap om kontexten
- underskriften - för att etablera fiktionen av en
handlings vetenskapliga status. Brothman utsätter
därför analogin mellan signatur och proveniens för
tvivel. Han tar stöd av Jean Baudrillard som benäm
ner driften att dokumentera för en fatal strategi i
det moderna samhället, och som pekat på att den
förstorade betydelsen av tecken, kommunikation
och information kan spåras till en frestelse att söka
orsaker och ursprung som leder till ett utplånande
av slutgiltighet. Denna dokumentationsmentalitet
innebär att för varje dokument finns det alltid an
dra som underminerar eller uppslukar det tidigare
i nya angelägenheter. En handling pekar alltid ut
vägen till eller förklarar andra handlingar. Brothman konstaterar att: ”The ontological sign/guarantee of the signature is as illusory as it is neces
sary.”77
Eastwood kritiserar Brothmans utgångspunkter,
som han anser svårbegripliga, icke-teoretiska och
icke-arkivaliska, och tar med hjälp av Jenkinson
fäste i det som han anser vara det arkivaliska. Jen
kinson insåg, enligt Eastwood, att handlingens äkt
het är beroende av en förståelse av administratio
nens rutiner och arkivbildningen. Den kunskaps
teoretiska dynamiken ligger alltså i att förknippa
handlingen med det administrativa sammanhang
och agerande som skapade den. Inget mer. East
wood menar dock att arkivarien aldrig kan vara helt
objektiv i sitt förklarande av administrativ kontext
genom beskrivande av arkiven, men detta sker inte
för att handlingarna har någon speciell betydelse i
något särskilt syfte eller för deras kulturella inne
börd. Arkivariens uppgift är att förklara arkivets
egenart och sammansättning för att bevara detta
som grunden för tolkningen av de händelser som
har frambringat det.78
Brown utnyttjar diplomatiken från delvis andra
utgångspunkter än Brothman. Han försöker iden
tifiera handlingarnas omgivning i vilken samhälle
lig innebörd bildas. Aven Brown är ute efter prove
niensen, men har en annan metod för detta. Ut
gångspunkten är att innebörden i ett dokument kan
hämtas från de händelser som formar, strukturerar
och framställer det snarare än i dess innehåll. Ge
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nom att söka den inre kontexten som finns kodad i
handlingens narrativ fås en större förståelse av
verksamhet, rutiner och arkivbildning än genom att
söka förståelse i det yttre sammanhanget. Genom
att söka denna inre diskurs eller struktur avslöjas
proveniens, saken, ansvar, sammanhang och pro
cess. Genom en sådan dekonstruktion av hand
lingar eller arkiv, som alltså söker kontexten i tex
ten, menar Brown att man kan nå en förståelse av
den verksamhetsmässiga diskurs som skapat hand
lingen eller arkivet. Med diskursens narrativitet
menar Brown en ontologisk samling av texter, t ex
ett arkiv bestående av arkivhandlingar, i vilket en
underförstådd förståelse av särskilda verksamheter
eller strukturell formering finns representerad.79
Browns metod kan sammanfattas med att arkivarien lär sig att läsa handlingar som källor innehål
lande diskurs (kontext) snarare än som källor inne
hållande värde (information) för att få större kun
skap om organisation och struktur80.
Brown kritiserar Duranti och hennes argumen
tering utifrån vad vi med Torstendahl skulle kunna
benämna arkivhandlingens förvaringshistoria.
... during the creation of documents and during the
different phases of elaboration and disposal to which
they were (and continue today to be) subjected,
records underwent modifications of great importance
in form, substance, and status to the extent that there
was (is) significant separation between the relation
ship of the actual action and ’the shape of a manifes
tation of the will of the issuing authority.’ In other
words, understanding the process of making and
destroying records is equally as important - if not
more - as understanding the legal status/constitution
of the records themselves. ... It is in the recognition
and investigation of this ’creator context’, ideological,
historical, social or otherwise, that we arrive at the
heart of the most important occupational question
confronting the profession of archivy today, and
where I have the most profound difficulty in recon
ciling Duranti’s views with my own.81

Diplomatiken är en metod för att läsa texten i
handlingar som går utöver innehållet och söker
kontexten enligt Carolyn Heald, Archives of On-
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tario. Hon menar att skillnaden mellan Duranti
och Brown är deras olika perspektiv. Durantis per
spektiv är huvudsakligen underifrån eftersom hon
koncentrerar sig på handlingen och den händelse
som gav upphov till den. Brown perspektiv är
ovanifrån och koncentrerar sig på arkivbildaren.
Heald menar att det viktiga är att de möts i arkiv
bildningen och arkiveringen. Enligt henne är me
toden att söka efter andra tecken i en handling än
innehållet integrerad i det unika arkivaliska per
spektivet och uttrycks genom en undersökning av
språk, databärare, framställningssätt, form och de
historiska omständigheter och sammanhang som
ledde till uppkomsten av handlingen.82
Heald ser en fara med en betoning av handlingen
som en kulturell artefakt för detta medför en beto
ning på information utan kontext. Hon anför att
det är viktigt att komma ihåg att handlingen inte
förändras, däremot tolkningen av den. I vårt över
flöd av information och den postmoderna relativi
sering som vi upplever är det viktigt att förstå att
handlingar behövs mer än någonsin, inte för att de
är sakliga och oföränderliga, utan för att samhället
har bestämt att de är värdefulla. Arkiven och ark
ivariens arbete är liksom allt annat bestämda av kul
turen och det som diplomatiken kan bidra med som
en metadisciplin är en ökad självförståelse och en
ökad förståelse av arkiven. Heald efterfrågar en
arkivvetenskap där principer och praktik placeras i
sitt större socio-kulturella och historiska samman
hang. Arkivarien måste inse att uppdraget att för
stå ett samhälles kulturella produkter, som existe
rar i konkret form oavsett om de är papper, film el
ler elektroniska signaler, fordrar en dekonstruktion/läsning, inte genom objektiva linser, utan ge
nom subjektiv tolkning. Diplomatikens bidrag till
arkivarien är insikten att det är handlingen som står
i fokus och är det unika i arkivariens roll och av
gränsar arkivarien från historievetenskap och infor
matik. Arkivarien behöver dock ett postmodernt
självmedvetande.83
Arkivarien måste vara medveten om samhällets
förändring och den förändrade begreppsbild
ningen och dessas påverkan menar Bernadine
Dodge, arkivarie vid Trent University i Ontario.
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Dodges marxistiskt inspirerade kritik med begrepp
som vara, marknad, bruks- och bytesvärde går i
korthet ut på att marknaden kommersialiserar allt
och i takt med att staten överlämnar även det kul
turella ansvaret till marknaden så kan vi förvänta
oss att informationen blir en vara bland andra. I
kunskapsteoretiskt hänseende motsvaras begrep
pen bruks- och bytesvärde av processuellt värde
och informationsvärde vilka dialektiskt utgör hand
lingen. Med införande av ytterligare en marxistisk
term, varufetischismen, skulle man fritt kunna dra
ut Dodges kritik så att feodalismen närmast
fetischistiskt sysselsatte sig med handlingens processuella värde (diplomatiken) och den sena kapi
talismen kan förväntas ägna sig åt en informationsfetischism. Dodge betonar att arkivariens roll i
detta informationssamhälle är att hålla fast vid arkivaliska principer som kontext, proveniens och
handling och försvara sin plats vid sidan om, där det
i alla fall finns fragment från en tid då något hade
fasthet. Hon ser annars en risk i: ”the blurring of
both process and substance which constitutes
archival epistemology”. Arkivariens roll är som för
svarare av kulturen, när staten inte längre tar an
svar, och arkivens potentialitet är att förknippas
med nostalgi och historieberättande för att därige
nom skänka människorna samhörighet och förstå
else.84
Taylor delar de farhågor som Dodge påtalar och
han breddar även arkivens roll.
While the nineteenth century rediscovered history as
we have come to know it and the old record-keepers
provided the major source materials, the twentieth
century rediscovered the complexity of information,
and the modern archives are now in danger of falling
into the clutches of information scientists. We
archivists must nevertheless follow our own path,
where the verifiable record remains central to our
concerns. We should be wary of hypertext’s siren song
luring us onto the reefs of lost provenance. At the
same time, we shall join with other heritage profes
sionals in order to make leaps of the imagination from
documents to artefacts of’material culture,’ to art and
(why not?) to literature and theatre, always bearing in
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mind that the origin and context of human heritage
lies in life-forms which antedate and still surround us.
The new age will see a conceptual fusion of these
phenomena as we strive to live in the shadow of our
ancestors and their fellow creatures as parts of the
whole.85

the closer the document comes a voice, the less it
departs from the warmth which has produced it, and
the more it is the true foundation of historical
credibility. This is why the oral document is ulti
mately superior to the written document, the Legend
to the texts...86

Andra kulturella institutioner som gallerier och
muséer har ägnat sig mer åt utgivning, tolkning och
forskning än arkiven, som istället för individualitet
har eftersträvat en professionell homogenitet. Ar
kiven har i sin legala roll förknippats med sanning,
fakta och verklighet. Begreppen handling och arkiv
konnoterar dem som fakta även om de i sig själva
inte är fakta. Den alternativa användningen ser ar
kiven som en del i ett kulturellt arv och medför att
arkivens döda akter ges nytt liv genom att förknip
pas med begrepp som nostalgi och fantasi. Theresa
Rowat, Carleton University, menar att förståelsen
av arkivhandlingen kan befrias från sin potentialitet att fungera antingen som fakta eller fantasi ge
nom att istället betraktas som en kulturell kon
struktion. Hon citerar avslutningsvis Roland Bar
thes.

O’Toole betonar att arkivarien behöver en större
förståelse av de roller som handlingar har spelat
och anser att omständigheterna som skapat dem
inte är tillräckliga för förståelsen. Därutöver måste
man ta hänsyn till det symboliska sammanhanget
och innebörder. John A. Fleckner, arkivarie vid
National Museum of American History, menar att
arkivarien inte kan nöja sig med arkivhandlingen,
utan alltid måste ställa sig frågan vilken dokumen
tation som bäst utgör vittnesbörd om de kulturellt
konstruerade systemen av tecken, symboler och
innebörder.87

The roots of historical truth are therefore the
documents as voices, not as witnesses. Michelet con
siders in them, exclusively, that quality of having been
an attribute of life, the privileged object to which
clings a kind of residual memory of past bodies. Thus
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Sammanfattande kunskapsteoretiskjämförelse

Jämförelsen åskådliggör att frågan om arkivens
verklighet (tabell 2) och om hur man når kunskap
ur dem (tabell 3) går i varandra och att det förelig
ger logiska samband mellan verklighetsnivåerna i
tabellerna. Avsnittet visar att det råder överens
stämmelse om att arkivets kontext är den processuella förutsättningen för kunskap. Det kuns
kapsteoretiska schemat ger dock enligt min mening

Verklighetsniväer

Exempel pä ämnen

Kontext
Inre diskurs, struktur
Metakoder, tecken, symboler

Strukturalism
Dekonstruktion
Semiotik
Kvalitativ diplomatik

Organisation
Beslutsprocesser
Arkiv, serier, dossierer, akter

Kvantitativ diplomatik

Arkivhandlingens inre formelement
Arkivhandlingens yttre formelement
Strukturerade dokument och
metadata

Tillämpad diplomatik

Tabell 3. Arkivens kunskapsteoretiska utgångspunkt. (Pilarna visarförklaringarnas riktning.)
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en tydligare fingervisning om hur man utvinner
vittnesbörd ur arkiven, på vilka verklighetsnivåer
och med vilka metoder.
Av avsnittet framgår vidare att den arkivaliska
diplomatiken (ursprunget) inte är självklar. Delmas
företräder den historiska diplomatiken (innehållet)
vilken enligt min mening utgör den främsta veten
skapliga kopplingen mellan arkiv- och historieve
tenskaperna. Den postmoderna kritiken ifrågasät
ter inte den arkivaliska diplomatiken, men problematiserar närmandet till och tolkningen av kon
texten.
Det finns även synpunkter om att den kunskaps
teoretiska kontexten måste utvidgas utanför det
arkivaliska och schemat pekar indirekt på att arki
ven inte alltid är tillräckliga för att beskriva mänsk
ligt agerande, utan att det rör sig om en arkivalisk
verklighet.
SUMMARY

The foundation of the paradigm of archival science
was laid during the medieval period by establishing
a respect for provenance. The understanding of
evidential value as the foremost ontological and
epistemological category in archival science was
achieved under influence of diplomatics. Diploma
tics show an early example of a systemic approach,
the use of deconstruction as a method and an inte
rest for interpretation by the incorporation of
semiotics. The functionalistic interpretation of
archival science was abandoned at the end of the
19th century owing to scientific myths and a one
sided empirical focusing on the objects: the
records-creator and the record. The technological
advances have exposed the positivistic comprehen
sion of archival science to too many anomalies and
has re-established a functionalistic interpretation.
The contextual approach can give the impression
that we move into the 21 century with three com
peting scientific traditions of interpretation. An
other way of viewing this is that within the para
digm there are competing and complementing
traditions of interpretation depending on ontolo
gical level. The paradigm of archival science is, as
well as many other sciences, influenced by positi
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vism, cybernetics and hermeneutics. The relevance
of the paradigm depends on personal beliefs. A way
of deepening the understanding of the paradigm is
consequently to be sensible of one’s own values.
Science is a question of perpetual search for ans
wers and the major scientific traditions may show
both opportunities and demarcations.
The hermeneutic understanding of archival sci
ence emphasize the context and deconstruct central
concepts such as provenance, archives, record and
structure. Hermeneutics put emphasis on the
influence of conceptual changes and technological
advances on the perception. Hermeneutics stress
the necessity of a historical orientation of archival
science, as well as the importance of a self-assured
archivist deeply rooted in society and culture,
sensitive of progress and change.
The positivistic tradition is coloured by myths of
an idealscience. This is reflected firstly in the ana
logy of an archives, which is a socially and culturally
constructed artifact, and the nature, and secondly
a deductive method. Positivism is instrumental in
its demands for distinct definitions of concepts and
its insistence on the record as the basis of archival
science.
The flexibility of cybernetics makes evident the
complex relations between the context and the
record. It can at best work as a meeting-place for
researchers, archivists and users and accordingly
form the basis for new knowledge and theory for
mation. It makes possible a materialistic/dialectic
epistemology based in reality and inspired by other
relevant sciences. The result may be the foundation
of a systemic-functionalistic archival science with
activities, records-creation and the evidential value
in focus.
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ERIC KETELAAR

Arkivetnologi*)
Den nederländske professorn i arkivvetenskap,
Eric Ketelaar, höll ett uppmärksammatföredrag
under rubriken ”Arkivetnologi” vid den europe
iska konferensen om arkiv- och förvaltningstra
ditioner i Strasbourg i oktober 1999- Arkiv, sam
hälle och forskning har glädjen att här kunna
publicera ett utdrag av föredraget i svensk över
sättning av Alain Droguet,

I arkivlitteraturen hittar man en mängd böcker,
rapporter och artiklar om arkiv, arkivvetenskap och
arkivarier i olika länder. I de flesta fall är dessa pu
blikationer beskrivande. Det är etnografi som ger
oss en klar bild av situationen i ett visst land eller i
några länder. Det räcker t ex att bläddra i utgåvorna
från arkivens internationella rundabordskonferenser (actes de la Conférence Internationale de la
Table Ronde des Archives, CITRA) för att hitta ett
stort antal intressanta och värdefulla sammanfat
tande rapporter.
Jag har tittat på CITRA:s rapporter. Dessa rap
porter och jämförbara studier ger goda beskriv
ningar och analyser om hur ett arkivämne behand
las i olika länder. Jag skulle vilja beteckna dem som
transnationella studier, för att särskilja dem från de
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studier som beskriver förhållandet i ett bestämt
land. Dessa två kategorier hör till det som jag skulle
vilja kalla arkivetnografi. Men i och med att etno
grafi är etnologins grund , så skulle arkivetnografi
inte räcka. Det gäller inte bara att beskriva utan
också att förklara. Och denna förklaring, grundad
på en grundlig beskrivning och analys är den jäm
förande arkivvetenskapens mål, förklaringen på en
social, politisk, ekonomisk, kulturell, religiös och
historisk kontext. Den jämförande arkiwetenskapen är inte normativ, den ger inte ut regler utan
försöker att förstå vad man gör och varför. Den som
jämför letar efter orsak och effekt, relationer mel
lan observerade fenomen. Han börjar med en ”in
telligent hypotes” om en anad länk mellan fakta och
variabler. Sedan måste man granska hypotesen och
testa den.
Vår jämförande arkivvetenskap måste även jäm
föra olika tidsperioder. ”För att förstå nuet, måste
man gå ut ur det” sade Emile Durkheim för hundra
år sedan. Jämförelser måste göras i ett historiskt
perspektiv på institutioner, praxis och procedurer
vid olika tidpunkter och måste gå ut på att försöka
förklara skillnaderna. (...) I studierna, isolerar man
ofta arkivvetenskapen från sin sociala kontext när
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det är just relationerna mellan de politiska, ekono
miska, sociala och teologiska modellerna i ett kon
kret samhälle samt skapandet och användandet av
arkiv det handlar om, liksom de ömsesidiga påverk
ningarna.
Arkivvetenskapen måste vara jämförande som ve
tenskapligt område.
En väl gjord jämförelse av arkivpraxis och -pro
cedurer kan leda till att man väljer de ”bästa”, med
hänsyn till förhållandena och omständigheterna.
Detta är inte den jämförande arkivteorins självän
damål men kunde vara dess indirekta konsekvens.
Detta gäller också för upptäckten som den jämfö
rande arkivvetenskapen kan göra av helt nya eller
anpassade tillvägagångssätt och som kan införas nå
gon annanstans. För det tredje skall den jämförande
arkivteorin leda till ett bredare synfält, till en större
mottagningsförmåga och till en ökad professiona
lism. Den som bara känner till sitt eget system har
en viss tendens att betrakta de existerande struktu
rerna som nödvändiga och oföränderliga. (...) Den
jämförande arkivteorin visar oss att vissa begrepp

inte är gångbara överallt, att de är på väg bort eller
tom har övergetts i vissa länder. Den får oss att
ställa oss frågor.
Utgivning av jämförande studier bidrar till den
idéutväxling som är grunden till vår yrkesutveckling/förbättring.
Slutligen, skulle jag vilja nämna den jämförande
arkivvetenskapens ovärderliga bidrag till arkivariernas utbildning (...). Den skärper tänkeförmågan,
hjälper till att utvidga förståelsen och bekräftar
arkivvetenskapens vetenskapliga karaktär.
Att jämföra är inte enbart en metod, det är arkiv
vetenskapens essens. ”Den jämförande sociologin
är inte en särskild gren av sociologin, det är socio
login själv, för så vitt som den slutar att vara rent
beskrivande och strävar till att redogöra för fakta”.
I dessa Emile Dürkheims berömda ord kan man
byta sociologi mot arkiwetenskap.
*) Eric Ketelaars föredrag publiceras i sin helhet på
franska i La Gazette des Archives och på italienska
i Rassegna degli Archivi di Stato.
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ANKI STEEN

En internationell standard för
dokumenthantering
Vad ingår i ett dokumenthanteringssystem? Den
na och andra grundläggandefrågor är på väg att
få ett internationellt standardiserat svar genom
det arbete som bl a Anki Steen, arkivarie vid
Luftfartsverket, gör inom ramen för den inter
nationella standardiseringsorganisationen ISO.
Anki ger här en översikt över det pågående ut
vecklingsarbetet.
Alla som arbetar med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor håller nog med om att det finns be
hov av att standardisera grundkraven för hur man
ska hantera den information och dokumentation
som framställs i verksamheten. Trots att många av
oss arbetar inom den offentliga sektorn där man
kan säga att det i princip redan finns en standard
genom den offentlighetslagstiftning vi har i Sverige
känns behovet starkt ibland.
När kvalitetsstandarden ISO 9000 kom med sina
krav på dokumentstyrning och fastställda regler för
gallring och förvaring av olika dokument insåg be
tydligt fler än tidgare att det naturligtvis var nöd
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vändigt med ordning och reda för att man skulle få
bra kvalitet i verksamheten och i dokumentationen
av den. Detta uppfattades av många som en nyhet
som man genast måste ta itu med. Alltså startade
man stort upplagda projekt för att skapa reda i do
kumentationen. Av någon anledning involverades
oftast inte arkivarier och registratorer i arbetet. De
har ju annars sin dagliga gärning med just den här
typen av frågor och är experter på dokumenthan
tering. De hamnade dock för det mesta utanför det
här arbetet och fick på sin höjd ta reda på det som
skapades i processen.

Australiensisk standard
I Australien hanterade man detta på ett annat sätt.
De som arbetade med dokumenthantering insåg att
enda sättet att få bra system som uppfyllde de krav
som finns i ISO 9000 och samtidigt se till att också
traditionella krav på bra arkiv- och dokumenthan
tering uppfylldes var att utarbeta en standard för
Records management eller som vi kallar det, doku
menthantering.
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1996 utfärdades en australiensisk standard för
Records management. Den är uppdelad i sex olika
delar efter samma princip som ISO 9000. Del 1 tar
upp de generella kraven och förklarar vad Records
management är och varför det är viktigt att man har
väl utarbetade och fastställda rutiner för hur man
hanterar sin dokumentation. Del 2 reglerar ansvar
sområdena, del 3 de strategiska frågorna, del 4 be
skriver hur man ska kontrollera och styra doku
mentflödet, del 5 tar upp frågan om hur vikten av
information ska bedömas och när och hur man ska
göra sig av med den man inte behöver och del 6
slutligen behandlar förvaringsfrågorna.
När standarden hade publicerats visade det sig att
behovet av en sådan var stort. Records manegementstandarden är i dag den standard som är mest
efterfrågad i Australien och den används av alla ty
per av organisationer. Från den multinationella
koncernen till den lilla blomsteraffären på hörnan.
Det faktum att standarden blev så efterfrågad
gjorde att den australiska standardiseringsorganisa
tionen beslöt att försöka få den fastställd som en
internationell standard. Redan hösten 1996 skicka
des den därför ut från ISO som DIS (Draft inter
national standard) på ett sk fast track vilket innebär
att medlemsländerna i ISO röstar på ett färdigt för
slag direkt utan att det arbetas igenom i en kommit
té som är det vanligaste sättet. Accepteras förslaget
som DIS skickas det ut för slutlig omröstning och
blir då, om en majoritet godkänner det, en ISOstandard.
I det här fallet visade det sig att de flesta delarna
accepterades, även om det var med kommentarer,
så att den australiska standarden hade kunnat bli en
ISO-standard. Kommentarerna var emellertid så
många och från så tungt vägande medlemsländer
att man ändå beslöt att inte gå vidare utan att ar
beta igenom förslaget i en teknisk kommitté. Detta
beslut fattades på ett möte i London våren 1997.
Sommaren 1997 skickade man ut ett förlag till
medlemsländerna om att bilda en kommitté (SubCommitte) under TC 46 (Technical committee 46,
Information and Documentation) som skulle se
över möjligheterna att arbeta fram en internatio
nell standard för Records management. Förslaget
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accepterades och SC 11 ”Archives/Records Mana
gement” bildades.Gruppen träffades första gången
i Athen våren 1998. Där startade också mitt enga
gemang i frågan.

Svenskt engagemang
Det australiensiska förslaget till ISO-standard
skickades av den svenska standardiseringsorgani
sationen STG på remiss till ett antal myndigheter,
företag och organisationer. En av remissinstanser
na var AAS där jag då satt i styrelsen. Det blev min
uppgift att gå igenom förslaget och lämna ett svar
på AAS vägnar. AAS styrelse ansåg att frågan om en
internationell standard på dokumenthanteringsområdet var mycket viktig och var därför mån om
att också visa ett aktivt engagemang. Eftersom AAS
är medlem i STG fanns vid den här tiden och finns
fortfarande en representant i den arbetsgrupp (AG
129/1) som hade frågor rörande standardisering av
dokumenthantering och registrering som sin upp
gift. I gruppen sitter representanter för myndighe
ter, både statliga och kommunala, stora företag
med intresse av regler för dokumenthantering och
leverantörer av datorbaserade program för doku
menthantering.
För att kunna påverka och få en bra inblick i ut
vecklingen utökades AAS’ representation under vå
ren 1998 genom att jag utsågs att delta i arbetet
med den internationella standarden för Records
management. Strax före mötet i Athen utsågs jag
också till ordförande i den svenska arbetsgruppen
och också till Head of the Swedish delegation i
ISO/TC46/SC11 i Athen.
Arbetet i den internationella gruppen
Syftet med mötet i Athen var att ta reda på om det
över huvud taget var möjligt att ta fram en interna
tionell standard som alla medlemsländer kan accep
tera. Det är ju trots allt stora kulturella skillnader
även inom dokumenthanteringsområdet. Till allas
förvåning och sekretariatets glädje visade det sig att
detta antagligen skulle vara fullt möjligt. Delta
garna bestod till största delen av personer med yr
keserfarenhet från dokumenthanteringsområdet
och de kände behovet av en internationell standard
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på området så starkt att de var beredda att lägga ned
mycket arbete på att hitta framkomliga vägar.
Athenmötet ägnades också åt att välja ordförande
och sekreterare för SC i is fortsatta arbete. Efter
som arbetet skulle utgå ifrån den australiensiska
standarden var det självskrivet att sekretariatet för
kommittén skulle finnas i Australien. De deltagare
som Australien skickat och som under mötet fung
erade som ordförande och sekreterare valdes där
för också. David Moldrich som arbetar för Deloitte
Consulting valdes till ordförande och Peter Tre
seder, Standards Australia valdes till sekreterare.
Peter Treseder har numera överlämnat uppdraget
till Harley Coombes som delar det med Simon
Johnson.
De länder som hade skickat deltagare till mötet
var Australien, Canada, Danmark, Frankrike, Tysk
land, Sverige, Storbrittannien och USA. Samman
sättningen har sedan ändrats genom att Irland har
tillkommit medan Danmark överlämnade sin be
vakning till Sverige. Andra länder har deltagit då
och då, exempelvis Polen, Italien, Ukraina m fl,
men inte aktivt medverkat i arbetet. Delegaterna
kom från olika typer av verksamhet, både inom den
offentliga sektorn och den privata.
På det första mötet diskuterades mycket fram och
tillbaka om hur den framtida standarden skulle
kunna se ut. Samtliga delegater var eniga om att de
sex delar som den australiensiska standarden bestod
av inte var relevanta i ett internationellt samman
hang. Det skulle innebära alldeles för många upp
repningar i de olika delarna för att det skulle bli all
mänt accepterat. Vi enades om att standarden skul
le vara ett enda dokument men att strukturen och
upplägget i den australiensiska standarden i övrigt
var bra. Kommittén delades upp i olika ad hocgrupper för att arbeta vidare med innehållet.
I perioden fram till nästa möte inventerades tex
terna och behovet i de olika medlemsländerna och
ad hoc-gruppernas ledare satte ihop nya textver
sioner baserade på de synpunkter som framfördes
från de nationella grupperna. I Sverige samlades
den svenska arbetsgruppen flera gånger för att gå
igenom och ta fram synpunkter för vidarebeford
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ran till de olika ad hoc-grupperna. Den svenska ar
betsgruppens uppgift var och är förutom att själva
diskutera de olika frågorna att också hämta in syn
punkter från sina respektive uppdragsgivare. Det är
viktigt att de synpunkter som lämnas till den inter
nationella gruppen inte bara kommer från de olika
deltagarna i den svenska arbetsgruppen utan att de
också är förankrade i olika typer av verksamheter.
Mycket av diskussionen och de nya texterna la
des in på en websida för att vara tillgängliga för alla
deltagare på ett snabbt och enkelt sätt. Websidan
ska fungera som en diskussionsdatabas och arkiv
sida under hela arbetet med att ta fram standarden.
Här kan deltagarna och andra som har fått tillgång
till sidan lägga in egna synpunkter eller synpunk
ter som representerar landets officiella ståndpunkt.
Diskussionerna för att jämka samman de olika
kulturellt baserade sätten att hantera dokumenta
tion och naturligtvis de deltagande ländernas öv
riga åtskiljande synpunkter fortsatte i Washington
hösten 1998. Den framtida standarden kändes fort
farande väldigt långt borta men gruppen fattade
några viktiga beslut för att styra upp inriktningen
inför det fortsatta arbetet. Vi konstaterade att det
var absolut nödvändigt att fastställa att standarden
ska gälla för både statlig och privat sektor, den ska
omfatta dokumentens hela livscykel, alla typer av
dokument ska omfattas och detalj föreskrifter som
hur man numrerar i ett klassificeringssystem eller
länderspecifik terminologi och liknande ska inte in
gå i själva standarden utan läggas i appendix.
Under Washingtonmötet fastställde vi också en
rambeskrivning (scope) och titel för att kunna lägga
fram ett förslag om nytt projekt/arbetsområde till
TC 46, den tekniska kommitté som SC 11 lyder
under. Projekt ska alltid godkännas och fastställas
av medlemsländerna för att en kommitté ska kunna
arbeta med en standard. Därför skickas förslaget ut
för omröstning. Den titel vi så småningom enades
om var helt enkelt ”Records management” och det
scope som fastställdes för projektet löd:
Managing records (note) of originating organizations
(public and private) for external and internal clients.
Not included is the management of historical archives
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as such. (Note: In some countries, the management of
records applies to archives management as well.)

Noten lades till för att förtydliga det sätt vi i Sverige
och också i Tyskland arbetar med dokument
hantering på. Vi skiljer ju inte på de olika delarna i
dokumenthantering som man gör i t ex de anglo
saxiska länderna. Där skiljer man på records mana
gement och archives management medan vi ser
hanteringen av dokument som en helhet. Diskus
sionen runt utformningen av ”scopet”, så att ing
enting skulle kunna feltolkas och så att alla delar
som standarden ska omfatta också finns med, va
rade i nästan tre timmar. Den tid det tog för att
åstadkomma två korta meningar kan kanske säga
något om de kulturella skillnader som måste överbryggas.
För det fortsatta arbetet utsågs också en redigeringskommittee (editorial committee) bestående av
fem ledamöter varav en svensk, som ska titta på text
och layout i de förslag som tas fram undan för un
dan, innan de går vidare till resten av gruppen och
de nationella arbetsgrupperna i medlemsländerna.
I slutet av december 1998 skulle alla nationella
grupper ha lämnat synpunkter på standardens upp
lägg och struktur. Därefter skulle ett första utkast
finnas färdigt för kommentarer till slutet av mars.
Planen var att det skulle finnas ett s k working draft
färdigt till november 1999 så att man kunde gå ut
med en CD (Committee Draft) för kommentarer
till samtliga medlemsländer i maj 2000.
Inför mötet i Paris våren 1999 arbetade redigeringskommitten med att anpassa förslaget efter de
olika synpunkter som kommit fram och lyckades ta
fram ett utkast till standard som lämpade sig väl
som utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Redigeringskommitten föreslog att standarden skulle
delas upp i två delar. En ren standard där det fast
slogs på ett övergripande plan vilka frågor som ska
beslutas om och en teknisk rapport där man går in
mer i detalj och föreslår olika lösningar.
Den uppdelningen fastslogs och de ad hoc-grupper som bildats i Athen upplöstes. Tre nya grupper
eller kommitter bildades i stället. Dessa skulle fun
gera som redigeringsgrupper för de olika delarna i
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standarden. Den ursprungliga redigeringskommitten, där jag sitter med, fortsatte med själva standar
den, en ny bildades för den tekniska rapporten och
en för terminologidelen som ansågs så övergri
pande att en särskild arbetsgrupp behövdes. Sverige
representeras också i de två nya redigeringsgrupperna.
I Paris kunde vi konstatera att tidplanen som
gjordes upp tidigare inte kunde hållas eftersom en
sk CD måste vara klar inom 18 månader efter att
man startat arbetet. En CD måste vara klar i no
vember 1999 annars riskerade hela arbetet med
standarden att bli nedlagt. Det innebar att tidpla
nen måste kortas av och arbetet drivas hårt under
sommaren och under novembermötet som skulle
hållas i Melbourne. Detta gällde i första hand stan
darden. Den tekniska rapporten kunde dra ut lite
mer på tiden eftersom den inte behöver skickas ut
för omröstning och därför inte inte tar så lång tid
att processa. De båda delarna kunde ändå vara fär
diga för utgivning samtidigt.

Äntligen en CD
Tiden mellan majmötet och sommarsemestrarna
blev hektisk. Många kommentarer och utkast skicka
des fram och tillbaka mellan medlemmarna i redigeringskommitten för standarden och sekretariatet
i Australien där själva skrivarbetet utfördes. Resul
tatet blev i alla fall att det fanns ett någorlunda fär
digt utkast till CD inför mötet i början av novem
ber. Det fanns dessutom ett bra första utkast till en
teknisk rapport.
Tre arbetsamma dagar i Melbourne resulterade i
att SC i is sekreterare den 10 november kunde överlämna en CD till ISOs centrala sekretariat för
vidare distribution till alla medlemsländer för kom
mentarer och omröstning. Vad vi dessutom lycka
des åstadkomma var ett nytt och mera genomtänkt
utkast till teknisk rapport. Vi fastställde också att
den tekniska rapporten ska ha samma struktur som
standarden, dvs kapitelrubriker och indelning ska
helt följa standardens uppbyggnad. Det ska också
finnas referenser och hänvisningar till standard
texten för att tydliggöra att de båda delarna hör
ihop. Utgångspunkten är att standarden ska kunna
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läsas och följas för sig medan den tekniska rappor
ten i princip inte kan fungera självständigt.
Alla kommentarer när det gäller standardförs
laget har nu kommit in och har också arbetats ihop
till ett nytt förslag som ska ligga till grund för nya
diskussioner och en DIS (Draft International Stan
dard) efter det kommande mötet.
En DIS betraktas som så slutgiltig att den skickas
ut för att medlemsländerna ska anta eller förkasta
förslaget. Det finns dock fortfarande möjligheter
att lämna kommentarer till förändringar. Med
lemsländerna har fem månader på sig att lämna svar
när det gäller en DIS. Normalt brukar det behövas
ytterligare två månader för sekretariatet att admi
nistrera proceduren. Det innebär att om man enas
om en DIS på mötet i maj kan det finnas en FDIS
(Final DIS) i november eller december 2000. Vil
ket betyder att man i bästa fall kan hoppas på en fär
dig ISO standard första halvåret 2001.

Standardförslagets utformning och innehåll
Det förslag som föreligger i skrivande stund och
inför SC 1 is möte i Berlin maj 2000 är en samman
ställning av de synpunkter de olika medlemslän
derna framfört, synpunkter redigeringskommitten
har haft och också synpunkter från ICA.
Uppbyggnaden är tänkt att vara ett logiskt flöde
från de övergripande kraven på ett system för han
tering av dokumentationen genom de olika delarna
som bygger upp ett sådant till en avslutning som tar
upp kraven på utbildning.
En av de stora frågorna som vi diskuterade flera
gånger under arbetets gång var om standarden
skulle vara så starkt föreskrivande att ordet shall,
dvs motsvarande vårt skall, skulle användas eller om
should som närmast motsvarar bör, var det lämpli
gaste. Sverige och Tyskland förordade shall åtmins
tone på vissa övergripande nivåer medan övriga
deltagare i gruppen förordade should på alla nivåer.
Standarden är i dag alltså inte absolut föreskrivande
eftersom should används genomgående. Det är för
sta gången en sådan här standard tas fram och där
för ansågs det lämpligare att inte ta till den hårdaste
formen av kravstandard. Den frågan kan alltså åter
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komma vid den regelmässiga revideringen av stan
darden som ska göras efter fem år.

Scope
Standarden inleds med en rambeskrivning/scope
där förutsättningarna för innehållet definieras. Där
finns dels en anpassad version av den beskrivning
som ursprungligen gjordes för projektupplägget
dels en översiktlig redovisning av vad standarden
syftar till. Den gäller hantering av alla typer av do
kumentation oavsett format eller media och i både
offendig och privat verksamhet. Undantaget är ren
arkivhantering på arkivinstitutioner men den arkiv
hantering som redan ligger i vår tolkning av be
greppet dokumenthantering, dvs den som bedrivs
av organisationerna själva för att göra informatio
nen tillgänglig, ingår.
En, som jag tycker, viktig del av syftet är att stan
darden uttryckligen är ämnad att vara ett hjälpme
del för att skapa en så god kvalitet i dokumenthanteringsprocessen att en organisation kan uppfylla
de krav på dokumenthantering och dokument
styrning som finns i både ISO 9000 och ISO 14000.
Vad vi vill åstadkomma är att skapa en medveten
het om att om man uppfyller standarden för Re
cords management är kraven i ISO 9000 och ISO
14000 tillgodosedda.
Standarden ska också tillämpas på alla nivåer i en
organisation. Från chefen till den enskilde hand
läggaren, dvs alla som på något sätt har del i ska
pandet av dokumentation.
Terminologi
Ett antal relevanta termer är definierade. För att
undvika att skapa flera definitioner för samma ord
har vi dels använt oss av det arbete som görs inom
ICA för att ta fram bra definitioner på arkivtermer,
dels av ISOs eget arbete i terminologigruppen
TC46/SC3.1 vissa fall har vi dock valt att utforma
en egen förklaring då det saknades en definition för
just den formen av ordet som används i standarden
eller när vi var helt överens om att de andra var
otillräckliga. I enlighet med ISO-reglerna har bara
termer som används i standarden definierats.

Anki Steen

Business kan vara ett ord som lätt feltolkas om
standarden inte översätts från engelska till svenska.
Ordet betyder ju affärer men också verksamhet i
allmänhet och i standarden används det i den se
nare formen. Vi valde att inte definiera detta som
en term, eftersom användningen är vedertagen
men förklarar i stället i en not hur ordet används i
standarden för att utesluta den begränsning en fel
aktig tolkning kan innebära.

Generella krav
Generella krav på hur man ska bygga upp ett doku
menthanteringssystem kommer därefter. Doku
menthanteringssystem används i standarden som
en allmän term för ett system för att hantera doku
mentation, både manuellt och elektroniskt och inte
ett specifikt datasystem.
Standarden definierar de principer som ska till- *
lämpas när man bestämmer hur ansvaret ser ut när
det gäller dokument, dokumenthanteringspolicies
och processer, vilka principer som ska tillämpas när
dokument skapas eller tas emot samt vilka princi
per som ska tillämpas vid hantering och styrning av
dokument.
Dokument innehåller information som är en vär
defull resurs och en viktig tillgång. Därför är det till
stor nytta för verksamheten att utarbeta och ha bra
dokumenthanteringsrutiner. Man kan vara effektiv
och ger ett tillförlitligt intryck eftersom man har
ordning på sin dokumentation och därför vet vad
man gör. Ett bra dokumenthanteringssystem är
också ett stöd för att fastställa policies och fatta be
slut. Dessutom kan man skydda anställdas och an
dra intressenters intressen på ett bättre sätt genom
att ha fullständig tillgång till sin information. För
utom alla de fördelar en bra upplagd dokument
hantering innebär för den direkta verksamheten i
en organisation bevarar man också den information
som skapats och tillgodoser på så sätt organisatio
nens eget behov av ett minne samtidigt som den
framtida forskningen får tillgång till information.
Detta är vackra ord som alla som arbetar med den
här sortens frågor känner igen och sannolikt håller
med om. Det är också en del av texten i den kom
mande internationella standarden.
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De inledande kapitlen som behandlar generella
principer för hur man bygger upp en bra doku
menthantering och varför, förser många av oss med
bra argument i den egna verksamheten vare sig det
gäller en offentlig förvaltning eller ett privat före
tag. Man kan tycka att man inom den offentliga för
valtningen borde ha alla argument som behövs i
den lagstiftning vi har, men åtminstone jag upple
ver att det inte alltid är så. Kopplingen till kraven i
en internationell standard och dessutom till de in
ternationella kvalitetsstandarderna ger ytterligare
tyngd åt argumenten när vi ska övertyga en förvalt
ningschef eller en företagschef om nyttan med väl
fungerande dokumenthanteringssystem.
Vad ingår i ett dokumenthanteringssytem?
Standarden övergår från att beskriva varför vi ska
ha ett bra fungerande system till att gå igenom vilka
delar som ska ingå i ett sådant. Vad ska vi besluta
när det gäller dokumentationen i verksamheten? Vi
bör fastställa policies och föreskrifter, besluta vem
som ansvarar, upprätta och införa rutiner och rikt
linjer, bygga upp dokumenthanteringssystem och
sist men inte minst integrera dokumenthantering i
andra system och processer.
Standarden omfattar vad man på engelska be
nämner records och som väl närmast kan motsva
ras av en förklaring om vad det innebär mer än en
direkt översättning med ett ord i Sverige. Records
är vad vi inom den offentliga sektorn kallar all
männa handlingar. Inom den privata sektorn blir
det svårare att hitta ett enkelt begrepp men records
omfattar styrande dokument, beslutshandlingar av
olika slag, dokumentation som beskriver ett förlopp
och som dokumenterar verksamheten, ekonomiska
handlingar och viktigare korrespondens. Det är vä
sentligt att man när det blir fråga om de dokument
som har den karaktären att de ska ingå i dokumenhanteringssystemet också har framställt informa
tionen på ett sådant sätt att den uppfyller vissa krav.
Dokumentet ska vara autentiskt, tillförlitligt, an
vändbart, tillgängligt och korrekt. I standarden
fastställs vissa kriterier för att detta ska uppnås.
Därefter övergår texten till att beskriva vad som
utmärker ett bra dokumenthanteringssystem och
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vilka krav man ska ställa på dokumentation av verk
samheten, dvs vilka dokument som ska framställas
för att verksamheten ska vara tillfredsställande do
kumenterad och att den information som behövs
finns.
Legala krav
Det finns en litet stycke om vikten av att ta hänsyn
till de föreskrifter som gäller. Inte minst de legala
krav som finns. Detta skiljer sig naturligtvis bero
ende på vilken typ av verksamhet man bedriver. Ett
av de tyngst vägande legala krav vi har inom den
offentliga förvaltningen i Sverige är ju offentlig
hetsprincipen och standarden fastställer att om den
ska följas bör också offentlighetsprincipen och dess
följder uppfyllas.

Policy
En organisation som ska uppfylla kraven i standar
den bör ha en policy för hur dokumenten ska han
teras. Syftet med en policy bör vara att skapa och
bevara autentiska, tillförlitliga och användbara do
kument som kan ge ett stöd åt verksamheten. Policyn ska också vara känd och kommunicerad i hela
organisationen. Dessutom bör man fastställa var
ansvaret för dokumenthanteringen ligger och hur
det ser ut. Professionella arkivarier eller records
managers ansvarar för dokumenthanteringssyste
met i alla dess delar och för utbildning av dem som
hanterar dokumentationen i sitt dagliga arbete. Det
innebär inte att ansvaret enbart ska ligga på en el
ler två personer, som ska försöka få ett dokument
hanteringssystem att fungera i organisationen utan
alla bör vara medvetna om vad som gäller och ta an
svar för sin del av verksamheten inte minst led
ningen.
Dokumenthanteringssystemets uppbyggnad
Två stora kapitel handlar om hur man bygger upp
och inför ett dokumenthanteringssytem samt hur
dokumentationen läggs in i och hanteras av syste
met. Här handlar det inte bara om ett elektroniskt
system utan sättet man använder och de rutiner
som ingår för att ta hand om dokumentation. Flera
viktiga områden som måste beaktas tas upp. Man

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2000:1

måste t ex ta hänsyn till lagringsmedium och säker
het, konvertering, sökbarhet och gallring av doku
mentation när man bygger upp ett bra fungerande
dokumenthanteringssystem.
Varje organisation måste fatta beslut om vilka ty
per av dokument som ska finnas i systemet och hur
länge de ska finnas kvar. Också i detta sammanhang
måste man ta hänsyn till de legala krav som finns
och se till att information inte förstörs så länge den
behövs i verksamheten. Verkställande av gallring av
den information som man beslutat inte ska finnas
kvar bör ske systematiskt och rutinmässigt och ef
ter fastställda regler.
Det finns olika sätt att ”fånga in” dokument i ett
system. Syftet är att fixera dokumenten i sitt sam
manhang, att koppla dem till andra dokument som
de hör ihop med och att göra dem sökbara. Det
vanligaste sättet att göra detta är att registrera dem
i en logisk struktur som gör det lätt att se vilken
dokumentation som finns och gör det lätt att återsöka den. Det finns många typer av klassificerings
system man kan använda men standarden ger bara
grundkraven för vad ett sådant system bör åstad
komma. Exempel på olika system och hur man kan
bygga upp dem kommer att finnas i den tekniska
rappporten.
Grundkraven för förvaring och lagring finns med
i standarden men i huvudsak hänvisas till en annan
kommande internationell standard som tar upp de
kraven mer i detalj.
Dokumenthanteringsprocesserna bör dokumen
teras för att man ska kunna följa hur de är upp
byggda och också veta vilka beslut som är fattade
när det gäller dokumentstyrning och hantering.

Utvärdering och utbildning
En naturlig följd av detta blir att utvärdera doku
menthan teringssys temet. Varje organisation bör
regelbundet gå igenom sitt system och notera hur
effektivt rutinerna fungerar och att systemet an
vänds som det ska. Det som inte fungerar bra bör
förbättras och hela systemet bör modifieras i takt
med att behoven förändras. De förändringar som
görs bör dokumenteras och de som berörs informe
ras.
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För att uppfylla kraven i standarden bör man ha
ett utarbetat utbildningsprogram för dokumenthanteringsffågor. Alla nivåer och all personal i or
ganisationen bör vara delaktiga i utbildningen på
ett sätt som är anpassat till de uppgifter man arbe
tar med.

Slutord
Det som jag upplever viktigt i standarden är att den
klart fastställer alla organisationers behov av ett väl
fungerande dokumenthanteringssystem och att an
svaret för detta ligger på ledningen som ska vara

An

medveten och aktivt delta i uppbyggandet och in
förandet av bra dokumenthantering.
Viktiga strategiska beslut ska fattas av ledningen,
man bör ha en fastställd målsättning och dokumen
tation av verksamhetens transaktioner ska vara re
gistrerad och sökbar för att organisationen ska upp
fylla kraven på bra kvalitet.
Alla i organisationen ska med självklarhet vara
delaktiga och ta sin del av ansvaret men det över
gripande ansvaret för själva dokumenthanteringen
bör ligga hos någon som är utbildad för detta och
kan arbeta fram bra rutiner.
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”Gallring är en evig glädje”
Finska Riksarkivet arrangerade, som en följd av
det finska ordförandeskapet i EU, i november
1999 ett expertmöte i Tammerfors om principer
för gallring och hur de tillämpas i elektronisk om
givning. Jari Lybeck vidfinska Riksarkivet rap
porterar här om tilldragelsen.

Det samarbete som EU-kommissionens historiska
arkiv koordinerar inom DLM-Forum och som
koncentrerar sig på problematiken kring elektro
nisk dokumentförvaltning ur arkivväsendets syn
vinkel, har pågått sedan 1996. Samarbetet har upp
fattats som viktigt, och betydande resultat har re
dan uppnåtts.
Vid sidan av två större konferenser, som arrang
erats inom samarbetet för DLM-Forum, har min
dre expertmöten ordnats. Riksarkivet i Finland
ordnade i november 1999 ett sådant möte i vilket
deltog sammanlagt 70 representanter från olika
EU-länder och även utanför unionen. Temat för
det två dagar långa mötet var principer för gallring
och hur de tillämpas i elektronisk omgivning (the
Principles of appraisal and their application in
electronic enviroment).
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Generaldirektör Kari Tarkiainen, som öppnade
mötet i egenskap av ordförande och som även ledde
förhandlingarna största delen av tiden, betonade
problematiken kring elektroniska handlingar gallring inbegripet - som en central del av dagens
arkivfunktion. DLM-Forum har format sig till den
viktigaste europeiska arenan vad gäller behand
lingen av detta ämne.
På mötet hölls sammanlagt tolv föredrag eller
presentationer av datasystem. Föredragen publice
ras under våren 2000 både i en traditionell publi
kation och i elektronisk form på finska Riksarkivets
hemsida (http://www.narc.fi).
Inledningsvis presenterade chefen för EU-kom
missionens historiska arkiv, Hans Hofmann, DLMForums mål och resultat. Olika expertgruppers
samarbete har här en nyckelställning. Problemen
kan inte lösas utan samverkan mellan arkiven, den
övriga förvaltningen, adb-industrin och forsknin
gen. Enligt Hofmann borde man inom gallringen
sträva efter ett bredare europeiskt samarbete, inte
enbart beträffande utformningen av principer för
gallring, utan även på ett konkretare plan genom att
bekanta sig med de olika medlemsländernas gallringsverksamhet.
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Gallring 2000
Undertecknad höll ett föredrag om finska Riks
arkivets projekt Gallring 2000 och dess internatio
nella referensramar. Projektet har till uppgift att
definiera principer och kriterier för bedömning av
värdet av handlingar. Föredragets första del be
handlade i några översiktliga drag den nyaste inter
nationella arkivteoretiska diskussionen samt den
finländska gallringstraditionen och hur den påver
kats utifrån.
Diskussionen har varit livligast i USA och Ka
nada. Debatten har till stor del kretsat kring frågor
rörande förhållandet mellan arkivens informations
innehåll ochevidensvärde. Deskevidensialisterna
lyfter fram arkivens bevisstyrka. Av dessa tillbaka
visar Luciana Duranti helt och hållet gallring utgå
ende från innehåll. Alla försök att dokumentera
samhället innebär ett svek mot arkivariens mission.
Duranti menar att ”arkivfunktionens yttersta mål
är att till de kommande generationerna överräcka
ett tillförlitligt och fullständigt bevis över samhäl
lelig aktivitet, så att detta bevis kan fungera som en
grund för kommande beslutsfattande”.
I motsats till vad evidensialisterna förespråkar
finns andra sätt att angripa problematiken, t ex den
s k dokumentationsstrategin, som bl a har utveck
lats av amerikanen Helen Samuels. Avsikten är att
fånga in en så fullständig och detaljerad bild som
möjligt av samhället. För att uppnå detta måste
arkivarierna, bibliotekarierna, arkivbildarna, fors
karna och andra i detta sammanhang relevanta
grupper definiera de centrala tema och/eller geo
grafiska områden som dokumentationen skall kon
centrera sig på. Dokumentationsstrategin förkastar
inte proveniensprincipen och förnekar inte arkivbildarnas behov av funktionalistisk analys. Dessa
principer ställs dock inte i centrum, utan de fung
erar närmast som strukturella ramar, som hjälper
till att uppnå de mål som dokumentationsstrategin
har fastställt.
Ett annat sätt att närma sig frågan i försöken att
dokumentera samhället är den s k förvärvsstrategin
(acquisition strategy). Den förespråkas av Terry
Cook. Trots att dokumentations- och förvärvsstra-
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tegiernas mål i princip är de samma, så skiljer sig
deras teoretiska utgångspunkter stort från varandra.
Den förra riktar intresset mot innehållet, den se
nare mot funktionen. Förvärvsstrategin intresserar
sig för arkivbildarna, deras uppbyggnad och lag
stadgade (mandated) uppgifter.
Den framstående teoretikern inom gallringsteorin, Theodore Schellenberg, har en syn som kan
anses representera en kompromiss mellan beto
ningen på det innehållsmässiga eller det evidenskraftiga, låt vara att man fortfarande debatterar om
den ”verkliga” karaktären av hans teori.
Schellenberg har betytt mycket för den finländ
ska gallringsteorin, men i mitt föredrag behandlade
jag även de tyska och svenska gallringstraditionerna, vilka likaledes har haft ett stort inflytande på
den praktiska tillämpningen i Finland. Riksarkivet
i Sverige publicerade år 1995 ett handlingsprog
ram, Bevarandet av nutiden, som på ett allmänt
plan presenterar gallringens mål och kriterier (den
fick en uppföljning i Om gallring: Från utredning
till beslut, Riksarkivets rapport 1999:1). Den se
naste tidens arkivteoretiska diskussion i Sverige har
utgjort en betydande inspirationskälla för det fin
ländska Gallring 2000-projektet.
Den finländska gallringstraditionen har i likhet
med den svenska varit mycket pragmatisk. Lagar
och förordningar gällande gallring har varit vikti
gare än utvecklandet av gallringsteorier. Arkiv
verket i egenskap av beslutande myndighet i gallringsfrågor har under årtiondenas lopp blivit allt
aktivare. En märkbar förändring från tidigare prax
is skedde då den nuvarande arkivlagen (1994)
trädde i kraft. Arkivverket beslutar nu enbart över
vilket material som skall uppbevaras varaktigt;
arkivbildarna ansvarar själva för det övriga materia
lets förvaringstider. Vad gäller stora massmaterial
-tex patientjournaler samt skatte- och socialvårdshandlingar - har för den finländska gallringstradi
tionen en typisk urvalsmetod varit baserad på
födelsetid. Urval hör ihop med ett annat typiskt
finländskt drag, nämligen strävan till representati
vitet. Till skillnad från många andra länder fäster
man i Finland inte särskild uppmärksamhet på be-
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märkta personer eller elitgrupper, utan man försö
ker att ta tillvara hela den dokumentära samhälle
liga bilden, inbgripen den ”vanliga” människan. Vi
dare hör till de speciella dragen förhandsgallring;
ett centralt instrument för detta är arkivbildningsplanen.
Finska Riksarkivets Gallring 2000-projekt påbör
jades år 1997. Projektet strävar således till att fast
ställa principer och kriterier för hur handlingar
skall värderas. Tre konkreta saker försöker projek
tet få till stånd, nämligen regler för arkivverkets
gallringspolitik; en ”gallringshandbok” för arkiv
verkets tjänstemän; en anvisning för ämbetsverken
om hur handlingar skall värderas utgående från
olika kriterier som även innehåller föreskrifter om
gallringsförslag till arkivverket. Dessa konkreta mål
skall man försöka uppnå under år 2001.
En stor strategisk fråga är hur man skall förhålla
sig till gallringsteorins utveckling i USA, Kanada,
Sverige och på andra håll. Ställer den anglosaxiska
debatten om informationsinnehåll - evidens - den
finländska gallringstraditionen i en helt ny dager?
Inom projektet har man kommit fram till att så inte
är fallet. Synvinkeln som betonar evidensvärdet har
alltid ingått i den finländska gallringsstrategin, och
i handboken skall naturligtvis denna syn ges en
grundlig och klar teoretisk formulering. Vad gäller
handlingarnas informationsinnehåll skulle det vara
säreget att förneka dess betydelse. Gallring 2000projektet skall dock inte utvecklas i riktning mot
den amerikanska dokumentationsstrategin. Tvärt
om verkar det som om förvärvsstrategin (acqui
sition strategy) skulle stå projektet närmare. Arbe
tet har emellertid endast kommit halvvägs och olika
infallsvinklar måste ännu diskuteras och jämkas.

Principer, problem, lösningar
Arkivrådet Raimo Pohjola behandlade i sitt inlägg
principerna för och problemen med gallring av
elektroniskt datamaterial, i Finland förverkligade
gallringslösningar samt frågan om behovet av en
gemensam europeisk gallringslinje. Pohjola kon
staterade inledningsvis att gallring av elektroniskt
datamaterial är tvärt emot vad man allmänt anser
nödvändigt. De som förespråkar att allt skall spa
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ras tar inte i beaktande att metoderna och tekniken
för elektronisk långtidsuppbevaring ännu är rätt så
outvecklade. Material som skall bevaras måste ko
pieras och konverteras, vilket innebär ökade kost
nader. En oreglerad tillväxt av datamaterial skulle
medföra problem även för dem som använder sys
temen.
Gallring av elektroniskt datamaterial är i sig själv
inte något nytt. Erfarenheter finns från olika håll i
världen allt sedan 1960-talet. I jämförelse med nu
varande situation var valet av gallring och uppbevaringslösningar tidigare relativt enkelt. De nya
datatekniska systemen har dock krånglat till situa
tionen. Relationsdatabaser, multimedia och komp
lexa organisationsöverskridande datasystem har
gjort begreppen arkivbildare, fond och handling
problematiska på ett nytt sätt. Enligt Pohjola ver
kar det som om de under 1990-talet förda diskus
sionerna skulle ha stabiliserat vissa allmänna prin
ciper, som först introducerades av Charles M. Dol
lar och David Bearman. Principerna är:
- intresset skall fokuseras på de funktioner, åtgär
der och kompetenser, vilka producerar handlin
garna vid en bedömning av handlingarnas värde,
- arkivarierna skall fastställa de funktionalistiska
kraven vid behandlingen av handlingarnas livs
cyklar,
- arkivarierna skall delta i handlingarnas till
komstprocess i ett så tidigt skede som möjligt
och redan vid planeringen av datasystemen skall
gallringsfunktionen beaktas,
- i metadatasystemen borde ingå element som be
skriver olika skeden av de elektroniska handling
arnas livscyklar.

En godtagen princip har också blivit att bevara
handlingarnas tre egenskaper. Det räcker inte med
att enbart datainnehållet tas tillvara, utan man mås
te också bevara handlingarnas struktur och med
dem förknippad kontextinformation. Att förstå och
kunna utnyttja data är beroende av att dessa tre
egenskaper bevaras.
I den finländska gallringstraditionen finns ele
ment som hjälper anpassningen till en elektronisk
omgivning. Den finländska gallringen sker i förväg,
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dvs handlingarnas uppbevaringstider bestäms re
dan i början av deras livscyklar, i idealiska fall re
dan före handlingens tillkomst. Detta angreppssätt
är särskilt viktigt i fråga om elektroniska handlin
gar. Som instrument för gallring fungerar arkivbildningsplanen, vars betydelse ytterligare under
stryks av den nya lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet (trädde i kraft 1.12.1999).
Även det elektroniska datamaterialet bör tas i be
aktande i planen. Det rekommenderas att i planen
antecknas vissa basfakta om datasystemen såsom
offentlighetsgrad, uppgiften till vilken systemet
hör, datainnehållet och ansvarspersoner.
En annan faktor som underlättar behandlingen
av elektroniskt datamaterial är det s k livscykel
tänkandet, som befäst sin ställning inom den fin
ländska arkivfunktionen. Arkivfunktionens syn
punkter på bl a gallring, försöker man ta i beak
tande redan i början av handlingarnas livscyklar;
detta tänkande förankrades i arkivlagstiftningen i
början av 1980-talet. Förverkligandet av konceptet
med en livscykel är särskilt viktigt i samband med
adb-systemen. Som nya begrepp har kommit funk
tionella krav och metadata. De funktionella kraven
är datasystemens funktioner, vilka säkerställer att
handlingarna bevaras intakta, att de är tillgängliga
och att de stöder gallringsprocessen. Till dessa krav
ansluter sig också intimt metadata med vilket man
säkerställer bevarandet av de elektroniska hand
lingarnas kontextuella information. De funktionel
la kraven och metadataelementen borde bli en be
stående del av dokumentförvaltningens datasystem.
Pohjola betraktade även i sitt föredrag några i
Finland gjorda konkreta gallringsbeslut samt möj
ligheter till samarbete inom EU inom gallringens
område. Vad gäller EU-samarbete hänvisade han
till den år 1994 publicerade expertutredningen Ar
kiven i Europeiska unionen, i vilken bl a konstate
ras att arkivens utvidgning är ett gemensamt pro
blem i medlemsländerna. Någon allmänt vederta
gen gallringsmetodologi finns dock inte att tillgå.
Pohjola ansåg att det skulle vara förnuftigt att reda
ut möjligheterna till gemensamma modeller för
gallringsplaner, och vid utformningen av dessa
skulle man anlita nationella experter. Till en bör
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jan skulle det vara klokt att begränsa sig till sådant
material som förekommer i de flesta medlems
länderna. På lång sikt kunde man tänka sig att i
rekommendationssyfte utarbeta en handbok för
hanteringen av den offentliga förvaltningens arkiv.
Professor Pertti Vakkari från Institutet för infor
mationsforskning vid Tammerfors universitet pre
senterade institutets verksamhet ur dokument
förvaltningens och arkivfiinktionens synvinkel. De
olika informationsbranscherna håller på att närma
sig, och denna utveckling var enligt Vakkari en vik
tig bakgrundsfaktor till att man beslöt att ta in do
kumentförvaltningen och arkivfunktionen i under
visningsprogrammet. De lämpar sig också väl i in
stitutets målsättningar. Dokumentförvaltningen
och arkivbranschens allmänna utveckling i Finland
- ökningen av datateknikens användning, behovet
av akademisk utbildning - försvarar likaså intro
duktionen av ett nytt ämnesområde.
Undervisningen i dokumentförvaltning och ar
kivfunktion startade vid forskningsinstitutet i full
skala hösten 1997. Årligen påbörjar ett femtiotal
studerande huvudämnesstudier. Mellan 2(^25 läser
dokumentförvaltning och arkivfunktion och av des
sa har hälften informationsforskning som huvud
ämne, andra hälften studerar bl a historia, adb,
förvaltningsvetenskap och litteratur som huvud
ämne. Drygt tio studerande fortsätter och fördju
par sina studier i dokumentförvaltning och arkiv
funktion.
En magistergrad i samhällsvetenskap utgör 160
studieveckor av vilka huvudämnet - i detta fall
informationsforskning - är hälften, dvs 80 studie
veckor. Dokumentförvaltningens och arkivfunk
tionens andel av sistnämnda studiepresentationer
är högst 60 studieveckor, beroende på olika inrikt
ningar. Alla studerande som valt informations
forskning läser även i grundstudierna en viss mängd
dokumentförvaltning och arkivfunktion.
Samband med informationsteorin
Mats Burell från svenska Regeringskansliet be
handlade ämnet gallring och informationsteori. Han
belyste möjligheter att utnyttja teorin vid utveck
lingen av gallringens metodologi. Burell förklarade
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till att börja med informationsbegreppets olika di
mensioner. Man kan tala om tre olika typer av in
formation: syntaxisk, semantisk och pragmatisk.
Finns det i arkivteorin och i gallringens metodo
logi något speciellt koncept för information och
informationsteori? Burell svarade att det inte finns.
Förklaringen är enkel. Arkivteorins grundbegrepp
är mycket äldre än det motsvarande informationsteoretiska. Dessutom har den centrala trenden i
den internationella arkivteoretiska debatten under
de senaste tio åren uttryckligen varit koncentrerad
på att bygga upp ett arkivperspektiv på informa
tionssamhället i vardande.
Arkivvetenskapen är för närvarande starkt tvärve
tenskaplig. Olika traditioner inom skilda vetenska
per har också påverkat arkivvetenskapen. Burell
hänvisade till kollegan Håkan Lövblad och konsta
terade att i arkivvetenskapen kan man särskilja en
positivistisk, cybernetisk och hermeneutisk tradi
tion. Det centrala i den arkivvetenskapliga debat
ten berör uttryckligen gallring. Debattörerna har
närmat sig gallring utgående från vetenskapens
olika traditioner, vilket har lett till diametralt mot
satta synpunkter på ämnet.
Om själva gallringsbegreppet förs en debatt. Ar
det över huvudtaget möjligt att gallra handlingar
och värdera dem? Särskilt i Tyskland och USA är
det traditionella svaret på denna fråga jakande. Den
amerikanska gallringsmodellen, som till stor del
baserar sig på Theodore Schellenbergs syn, har på
verkat arkivarierna världen över. Dock inte på alla
håll. Enligt Burell har begreppet ”värdera” hand
lingar inte befäst sin ställning inom den svenska
arkivterminologin, utan gallringen har varit prag
matisk och koncentrerat sig på det som kan förstö
ras, inte på det som borde bevaras. För det svenska
systemet är också typiskt att besluten för materia
lets förstörelse står helt utanför arkivens överfö
ringsprocess. Någon bedömning eller fastställande
av handlingarnas värde vad gäller t ex innehåll el
ler beviskraft görs inte i samband med överföring
till arkivverket eller i efterhand. De officiella gallringsbesluten har gjorts långt före själva överfö
ringen.
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Efter att ha presenterat en kort översikt av den
senaste tidens arkivteoretiska utveckling återkom
Burell i sitt föredrag till grundfrågan: ”Har infor
mationsteorin något att ge gallringen”?
De flesta arkivarier anser fortfarande att hand
lingarnas informationsvärde är en lika viktig faktor
som bevisvärdet. Begreppet information lämnar
man dock ofta odefinierat. Detta medför ibland en
säregen diskussion i vilken den bärande tanken
tycks vara att bevisvärdet inte skulle få ha något att
göra med information.
Man kan påstå att till arkivariens uppgift räcker
att identifiera handlingarnas beviskraft och att det
är onödigt att bedöma handlingarnas faktiska infor
mation. Burell sade att han på sätt och vis förstår
denna syn men att arkivarien borde i det snabbt
växande informationssamhället trots allt kunna
granska arkiven ur många olika, tvärvetenskapliga
synvinklar. Arkivvetenskapen har också under
1990-talet karaktären av tvärvetenskaplighet. Det
är dock närmast de humanistiska vetenskaperna
som gett den impulser. Nu finns det ett behov av
att även utnyttja andra vetenskapers resultat, spe
ciellt informationsve tenskapens. Arkivvetenskapen
har också mycket att ge andra discipliner. Avslut
ningsvis presenterade Burell några exempel hur
samverkan mellan informationsvetenskapen och
arkivvetenskapen i praktiken skulle kunna vara.
Han ansåg det som viktigt att utöka dialogen mel
lan de båda vetenskaperna, särskilt då uppfattning
arna om informationens karaktär skiljer sig betyd
ligt från varandra.
Kostnadsfaktom förbigången
Arkivchefen (nuvarande arkivrådet) Eljas Orrman
från Vasa landsarkiv behandlade i sitt föredrag kost
naderna för varaktig uppbevaring av elektroniska
handlingar. Han konstaterade inledningsvis att
man inom arkivvärlden under slutet av 1990-talet
koncentrerat sig kring elektroniska handlingar och
dokumentsystem. Det har satsats kraftigt på projekt
med mål att definiera datasystemens s k funktio
nella krav, dvs säkerställandet av de elektroniska
handlingarnas äkthet, integritet och tillförlitlighet
och därmed handlingarnas användbarhet och be-
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viskraft i olika skeden av deras livscyklar. Det ver
kar dock som om man inte skulle ha uppnått något
samförstånd hur dessa mål skall nås.
Ovannämnda frågor har också behandlats inom
DLM-Forum. Diskussionen har dock saknat ett
klart definierat tidsperspektiv i fråga om långtidsuppbevaring av elektroniska handlingar.
Charles M. Dollar presenterade i början av 1990talet sin syn på förutsättningarna att uppbevara
elektroniskt material. Dollar menade att kostna
derna för varaktig uppbevaring av dylikt material
blir mycket stora pga dess kumulativa karaktär.
Därför borde man i samband med elektroniska
handlingar slopa begeppen varaktig uppbevaring
och varaktigt värde och istället anamma begreppet
fortgående värde (continuing value). Häri ingår
tanken att uppbevaringslösningarna i framtiden
måste omprövas kontinuerligt och att alla fördelar
och nackdelar (kostnader) med uppbevaringen tas
i beaktande.
De kumulativa kostnaderna utgör det allvarli
gaste, kanske det mest allvarliga problemet vad gäl
ler långtidsuppbevaring av elektroniska handlingar.
Dollar föreslog en lösning där ansvaret för beslu
tet lämnas åt arkivbildarna. Det här skulle ske i en
lighet med vissa gemensamt överenskomna spel
regler. Hans åsikt har emellertid inte fått något
brett stöd i arkivkretsar. Betydelsen av kostnaderna
som en begränsande faktor kan dock inte förnekas
i samband med varaktig/långtidsuppbevaring.
Att säkerställa den elektroniska informationens
uppbevaring och användbarhet innebär i ett flerhundraårigt perspektiv kumulativa kostnader, vilka
ök ar allt efter som materialet växer. Vad gäller
kostnaderna har de tekniska egenskaperna av de
datasystem som producerat handlingarna bety
delse. På samma vis påverkas kostnaderna ifall man
vid sidan av datamaterialet vill bevara systemens
alla funktionella egenskaper.
I fråga om uppbevaring av material kan man, en
ligt Orrman, allmänt konstatera att ju mer inveck
lade och individuella datasystemen är, desto dyrare
blir det på såväl kort som lång sikt att spara den in
formation de skapar. Det är möjligt att påverka
kostnaderna genom att på förhand definiera forma
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tet i vilket långtidsförvaringen kommer att ske. Ett
alternativ är att bevara varaktigt värdefullt elektro
niskt material i ett format som innehåller de ur
sprungliga operativa systemens funktioner så in
takta som möjligt. Denna utgångspunkt tar således
inte i beaktande de strukturella egenskaperna av
datasystemen och det material de producerar, inte
heller hur de påverkar kostnaderna. Man kan för
moda att i det material som skall bevaras varaktigt
även ingår sådant som kommer från mycket inveck
lade system. Därför är det också sannolikt att de
kumulativa kostnaderna för uppbevaring och un
derhåll växer betydligt snabbare än materialets
mängd. På lång sikt är en sådan kostnadsutveckling
ohållbar. Man kan anta att förr eller senare skulle
man vara tvungen att på nytt gallra i det material
som redan valts ut för varaktig förvaring. Priorite
ring av komplext material skulle kunna leda till att
andra typer av elektroniskt material skulle bevaras
endast begränsat.
Med de erfarenheter som uppnåtts är det enligt
Orrman möjligt att approximativt fastställa kost
nadsnivåns övre gräns för det material av varie
rande komplexitet som valts ut för varaktig förva
ring. På motsvarande sätt är det möjligt att defi
niera de tekniska och strukturella egenskaperna av
dataystemen och handlingarna vilka av kostnads
skäl gör uppbevaring i elektroniskt format omöj
ligt. Det är uppenbart att slutresultatet av en dylik
analytisk bedömning leder till att delar av data
systemen anses så invecklade att alla funktioner inte
är möjliga att bevara (t ex GIS, CAD). I en del fall
kan lösningen ligga i att materialet bevaras i elek
troniskt format, oberoende av program och utrust
ning, eller på mikrofilm (COM). En möjlighet är
också att för varaktig uppbevaring ta pappers
utskrifter av centralt material. Samma handlingar/
information kan naturligtvis bevaras i den ur
sprungliga elektroniska omgivningen så länge som
systemet upprätthålls.

Gallring som en del av dokumentforvaltningen
Peter Horsman från Hollands arkivskola höll ett
föredrag över gallring som en del av dokumentför
valtningssystemet (record-keeping system). Han
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definierade systemet som en helhet bestående av
handlingar, metoder, tillvägagångssätt, information
och människor med vilka en organisation bevarar
bevis över sin verksamhet, säkerställer det kollek
tiva minnet och informationen. ”Record-keeping
system” betyder enligt Horsman således inte enbart
datasystem i ordets snäva, tekniska mening.
Horsman påpekade, att ifall infallsvinkeln läggs
på den egentliga dokumentförvaltningens datasys
tem borde de innehålla följande funktioner: iden
tifiering och tillvaratagande av handlingar (cap
ture), lagring (storage), beskrivning (description),
arkivering/klassificering (filing), fastställande av
handlingarnas värde (appraisal), bevaring (preser
vation), förstöring (disposal), tillgänglighet (access,
records delivery). Som bakgrund till gallringsfrågan behandlade Horsman kort några sätt att an
gripa ämnet. Bakom gallring och dokumentför
valtning finns olika juridiska, politiska, ekonomiska
och samhälleliga krav. Han ansåg att förmågan att
kontrollera risker var en fruktbar infallsvinkel; gall
ring handlar till stor del egentligen om detta: vad
kan man förstöra och vad bör sparas utan att föror
saka skada åt organisationen.
I likhet med andra moderna arkivteoretiker be
tonade Horsman att fastställandet av handlingarnas
värde bör göras i början av deras livscyklar, redan
då datasystemen planeras. Det väsentliga är att
koncentrera sig på arkivbildarnas funktioner, inte
på själva handlingarna. A andra sidan framhöll han
att det är fråga om en fortgående process, dvs vär
dering sker också vid behov i ett senare skede av
handlingarnas livscyklar. Viktigt är också att gallringsbesluten - och åtgärderna - bevaras i datasys
temens metadata. Horsmans föredrag kulminerade
i konstaterandet: ”Gallring är en evig lycka”. Det
undgår vi aldrig.

Inom skolningen framsteg
Chef för Hollands arkivskola Theo Thomassen be
traktade bedömningen av handlingarnas värde och
gallringens ställning i utbildningsprogrammet för
elektronisk dokumentförvaltning. Först hänvisade
Thomassen till ett temanummer år 1993 av The
American Archivist som behandlade arkivarieut-
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bildningen i informationssamhället. Undervisning
i behandling av elektroniskt material sågs som en
nyckelfråga då det gäller att trygga arkivariernas
ställning. Thomassen ansåg att samma teman är
fortfarande aktuella. Det finns många obesvarade
frågor, men under de senaste åren har det inom ut
bildningen i Europa skett en betydande utveckling.
Är 1993 behandlade man de elektroniska handling
arna inom ramen för kortare kurser och seminarier.
Huvudintresset var fokuserat på bevarande. Be
dömning av handlingarnas värde innebar närmast
hur arkivinstitutionerna skulle kunna rädda de till
antalet små mängderna elektroniska handlingar,
vilka man ansåg borde sparas varaktigt. Idag är ut
bildningen inom den elektroniska dokumentför
valtningen bred och delvis integrerad i de egentliga
utbildningsprogrammen. Bedömningen av hand
lingarnas värde och gallringen betraktas ur ett hel
hetsperspektiv som delar av dokumentförvaltnin
gens datasystem, och undervisningen gäller hela
skalan av elektroniskt material.
Thomasssen menade att integreringen av den
elektroniska dokumentförvaltningen som en del av
arkivutbildningen ansluter sig till en bredare ny
orientering av utbildningsprogrammen. Arkiwetenskapen ses i allt högre grad som en del av informationsvetenskapen. Det återstår dock många pro
blem. Utvecklandet av teori och metod är ännu
halvvägs. Det råder brist på lämpliga läromedel och
framför allt kompetenta lärare. Thomassen ser
uppbyggandet av gemensamma europeiska utbild
ningsprogram som en lovande ny utvecklingstrend.
Arkivens Europa, som paleografin på sin tid skilde
åt, förenar sig nu i tecknet av elektroniska hand
lingar.

Den proveniensbaserade analysen som grund
för gallring
Chefen för Marburgs arkivskola Angelika MenneHaritz koncentrerade sig på en av gallringens kärn
frågor: relationen till proveniensprincipen. Princi
pen föddes under 1800-talet då historieforskarna
vid sidan av frågan ”vad?” även började söka svar på
”varför?”. Arkivens uppbyggnad och kontext gav
svaret på den senare frågan. Man började kräva att
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arkiven skulle bevaras som helheter, den inre ord
ningen fick inte heller rubbas.
Proveniensprincipens betydelse har utvidgats.
Den är inte mera enbart en princip för forskningen
och uppordning av arkiv. Menne-Haritz betonade
principens analytiska betydelse. Arkivarien ser arki
vet och de processer den ger uttryck för som en
helhet, som om han/hon var en utomstående be
traktare. Då förvaltningens struktur och informa
tionsmaterialet differentierats allt mer, har analys
ens betydelse ytterligare accentuerats. Det här kla
rar inte den dagliga verksamheten inom arkivför
valtningen (records management) av, utan här är
det uttryckligen arkivariens professionalism som
gäller. Arkivarien innehar med sin helhetsbetonade
analytiska yrkeskunskap färdigheter att lösa prob
lem gällande elektroniskt material. Ett centralt
problem är att få fram och säkerställa materialets
kontext. Menne-Haritz menade att lösningen på
detta ligger i att analysera och förstå beslutspro
cesser och den däri inbyggda kommunikationen.
Menne-Haritz betonade vidare att syftet med att
bedöma värdet av handlingar samt gallring är det
samma såväl i den elektroniska som i den pappersbaserade omgivningen. I gallring är det i första
hand inte fråga om att förstöra information, utan
att öka materialets användbarhet. Genom gallring
koncentreras och struktureras arkivmaterialet så att
dess användning underlättas. Det är enligt MenneHaritz i detta sammanhang inte nödvändigt att för
utspå det framtida informationsbehovet, för gall
ring utförs i nuet inte för morgondagen.

Presentation av systemen
Mötets sista del bestod av presentationer av olika
informationssystem. Krigsarkivets chefJaana Kilkki berättade om forsvarsforvaltningens elektroniska
dokumentförvaltning. Inom försvarsmakten har ett
elektroniskt stabssystem tagits i bruk, som är ett
integrerat datasystem. Det täcker hela landet och
alla organisationsnivåer. Förutom dokumentför
valtningen, ingår i systemet databanker och an
slagstavlor. Systemet är inte uppbyggt kring en
enda databas, utan det är ett nätverk av nästan 200
olika databaser. Gallringen har beaktats redan i
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början av handlingarnas livscyklar, då handlingarna
får sina uppbevaringstider. Av material som beva
ras varaktigt tas fortfarande utskrifter på papper.
Datadirektör Martti Favorin presenterade utri
kesministeriets integrerade datasystem, som täcker
både ministeriet och de flesta beskickningar. Sys
temet, som man för närvarande utvecklar kraftigt,
kommer att innehålla tre delar, varav två delar är
redan färdiga. Kanslisystemet, som har varit i bruk
sedan juni 1996, består av följande funktioner: upp
rättande, automatisk distribution och lagring av
handlingar i textdatabasen. Utrikesförvaltningens
intranet, som har varit i gång sedan april 1999, för
medlar information om förvaltningsområdets ären
den och nyheter, var man kan finna författningar m
m. I intranet ingår också färdiga blankett- och
transparentmallar samt länkar till www-sidor och
inre databaser. Dokumentförvaltningssystemet från
år 1988 kommer helt att förnyas; ibruktagande skall
enligt planerna ske i början av år 2001.
Förnyelsen av dokumentförvaltningssystemet är
först i sitt initialskede. Enligt Favorin har det redan
visat sig att alla tidigare arkivarbetsprinciper måste
omvärderas. Nästan all den information som be
hövs för sökning ingår redan i de elektroniska
handlingarna, så frågan är ifall det överhuvudtaget
behövs ett särskilt register över handlingarna. Vad
gäller gränsdragningen av arkiv måste likaså nya
lösningar diskuteras. Skilda organisationer kan ha
ett gemensamt arkiv. Ett bra exempel är databasen
för behandling av visum som används både av
ministerierna och beskickningarna. Totalreformen
av datasystemet, som således nyss påbörjats, inne
håller både fastställande av handlingarnas värde och
gallring. Frågan om det i framtiden överhuvudta
get behövs traditionella pappersarkiv måste också
övervägas.
Mötet avslutades med att överinspektör Tuire
Saaripuu på ett intresseväckande sätt berättade om
den finländska Befolkningscentralen och dess upp
gifter. Hon berättade bl a om det nya personkortet,
som gör det möjligt för medborgarna att på elek
tronisk väg sköta sina angelägenheter med myndig
heterna.
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För förverkligandet av mötet går ett tack i sista
hand till finska Undervisningsministeriet, som be
viljade speciella medel för detta ändamål. Till
Tammerfors stad riktas också varma hälsningar för
en storslagen gästfrihet, som mötesdeltagarna fick
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njuta av under ledning av Katariina Avonius på
kvällstillställningen i det gamla stadshuset.
Svensk översättning: Mikael Korhonen
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Den digitaliserade lokalhistorien
- reflektionerfrån Arkivsamfundets temadag i november
Arkivsamfundet arrangerade i höstas en konfe
rens på temat lokalhistoria och digitalisering.
Catarina Lundström, arkivchef vid Förening
sarkivet i Jämtlands län, rapporterarfrån en te
madag som gav anledning till många funde
ringar kring vilka stora möjligeter den digitala
tekniken - rätt utnyttjad - kan erbjuda både
arkivinstitutionerna och de lokalhistoriska fors
karna.

Under rubriken ”Lokalhistoria - en viktig del av
vårt samhälle” bjöd Arkivsamfundet på en temadag
i Stockholm i slutet av november. De som inbjudits
att tala företrädde olika delar av kulturarvssektorn,
forskningen, den akademiska såväl som den rent
lokalhistoriska, arkivbranschen samt museisektorn.
Detta var ett intressant grepp eftersom de olika ut
gångspunkterna också innebar delvis skilda synsätt.
Merparten av föreläsarna hade valt att diskutera
lokalhistoria ur ett IT-perspektiv. Hur kan utveck
lingen inom IT användas i lokalhistoriska samman
hang? Så inledde exempelvis Lars Nilsson, profes
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sor i historia vid Stockholms Universitet, med att
diskutera hur ämnet lokalhistoria skulle kunna få en
skjuts framåt med hjälp av olika IT-satsningar. Han
pekade på tre olika typer av digitaliseringar: arkiv
material på nätet, historisk forskning på nätet samt
läromedel på nätet. Här passade han på att kritisera
Riksarkivet och SVAR för att de inte släppt kyrkobokföringsmaterialet på nätet utan istället som han
uttryckte det avgiftsbelagt sina tjänster och skapat
svårtillgängliga forskningsstationer i landets gles
bygder dit bussar knappt går.
Doktoranden i historia från samma institution,
Mats Hayen, har valt ett avhandlingsämne som
starkt anknyter till det lokalhistoriska perspektivet.
På temat ”Hushåll, vardagsliv och modernitet i
Stockholm 1760-1920” vill han studera relationer
mellan den fysiska stadsmiljön och vardagslivets
förändring. Med hjälp av en, som han kallar, tidsgeografisk metod länkar han samman den Stock
holmska kartbilden med mätbara faktorer som be
folkningsmängd, yrkesstatistik osv. Han har för
detta syfte byggt upp en databas med ca 20 000 hus-
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hållsposter. Mats Hayen medverkar även i projek
tet ”Stockholms tidskikare” som bygger på idén att
digitalisera historiska stadskartor och länka arkiv
material och information till dessa. Hayen efter
lyste fler samarbetsprojekt mellan arkiven och fors
karvärlden just med syftet att möjliggöra större di
gitaliseringsprojekt av detta slag.
Flera talare betonade vikten av att i första hand
digitalisera de sökvägar som finns till arkivmate
rialet snarare än att digitalisera dokumenten i sig.
Museichefen vid Nynäs slott Pontus Carlweiz ef
terlyste exempelvis en digitalisering av arkivför
teckningarna till alla de gårdsarkiv som kan vara till
stor nytta för lokalhistorikern. Den enda närva
rande släkt- och hembygdsforskaren, Anna-Lena
Hultman från Hössna hembygdsförening, menade
också att IT framför allt skall utnyttjas som sökmedel och guide till arkiven. För henne och hen
nes forskarkollegor är det intressant att utnyttja re
gister, arkivförteckningar samt databaser för att
med hjälp av dessa kunna förbereda och planera
sina arkivbesök. På hennes önskelista stod nog
granna arkivförteckningar på nätet samt möjlighe
ter att söka även fotografier digitalt.
Sven Rentzhog från Riksantikvarieämbetet re
presenterade en annan hållning i digitaliseringsfrågan. Han arbetar med projektet ”Digitala histo
riska kartor för kulturmiljövården” där digitalise
rade historiska kartor skall länkas till övrig kultur
historisk information. Rentzhog menade att det
långsiktiga målet måste vara att allt arkivmaterial
skall digitaliseras.
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Vid den paneldebatt som följde gavs ytterligare
uttryck för den tudelade synen på digitalisering.
Lars Rumar från Riksarkivet sammanfattade digita
liseringens syften på följande sätt. Digitalisering
behövs för att i) skapa bättre sökvägar, 2) tillgängliggöra arkivmaterial och 3) skydda arkivmaterial
från slitage. Rumar kritiserade vidare tankegången
att digitalisera arkivmaterial på dokumentnivå i syf
tet att få med allt. I denna fråga fick Rumar med
håll från IT-samordnaren vid Stockholms stadsar
kiv, Stefan Fogelvik, som påpekade det faktum att
arkiven bland annat också innehåller mycket skräp
som inte skulle vara meningsfullt att digitalisera.
I grova drag kan man se en vattendelare mellan
företrädare för arkivbranschen respektive musei
branschen vad gäller synen på arkivmaterial och
digitalisering. Medan arkivarien är van att hantera
arkivmaterial i stora mängder tenderar musei
mannen att se på arkivhandlingar som enstaka do
kument. Här kommer jag osökt att tänka på det till
fälle när min arkivinstitution hade besök av koll
egorna från länsmuseet och en av dessa på fullt all
var undrade om vi verkligen hade läst alla dessa
handlingar...!
Temadagen avrundades av Erik Norberg som
med sedvanlig diplomati intog ståndpunkten att vi
nog kan tänka oss att digitalisera allt, men att vi
börjar med arkivföreteckningarna och kyrkobokföringsmaterialet!
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LASSE NILSSON

Från Santiagos horisont
Audiovisuella arkiv i Latinamerika och
Media Asset Management
Internationella TV-arkivfederationen (FIAT/
IFTA) höll den årliga konferensen hösten 1999 i
Santiago med Television National de Chile som
värd. Produktionschefen vid Tevearkivet, SVT
AB, tillika generalsekreterare i FIAT/IFTA,
Lasse Nilsson, berättar här om konferensen och
om TV-arkivens villkor i Latinamerika,

Med de nyförvärvade kunskaper om audiovisuella
arkiv i Latinamerika jag har kunnat skaffa mig på
resor där de två senaste åren i min egenskap av ge
neralsekreterare i Internationella Tevearkivfederationen (FIAT/IFTA) skulle man sanningsenligt
kunna säga att ”Världen är inte alltid vad den synes
vara”.
Situationen för audiovisuella arkiv liknar för
modligen den i andra delar av världen med samma
ekonomiska och utvecklingsmässiga bakgrund som
Latinamerika - jag undviker medvetet att säga nivå
- och ska försöka förklara varför. Latinamerika är
inte något entydigt begrepp vare sig kulturellt, eko
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nomiskt, socialt eller utvecklingsmässigt. Lika litet
som Asien är det. Vad har det högteknologiska Ja
pan gemensamt med Afghanistan annat än att de
räknas till samma kontinent? Det gäller i lika hög
grad Latinamerika och om vi begränsar oss till det
område av samhällslivet som audiovisuella arkiv
utgör.
Jag besökte alltså Latinamerika i samband med
att jag hade huvudansvaret för planeringen och ge
nomförandet av två arkivevenemang - FIATs för
sta regionala seminarium för området - i Santiago
de Chile i maj 1998 och FIATs årliga världskonfe
rens som planerades hållas i Rio de Janeiro i okto
ber 1999. Det senare fick med kortvarsel flyttas till
Santiago, på grund av den ekonomisk turbulensen
i världsekonomin som drabbade kontinenten sär
skilt hårt. Chile har på senare år haft en, på gott och
ont, mycket stabil ekonomisk utveckling som också
klarade de senaste påfrestningarna mycket bra. Bra
silien, som förutom att faktiskt utgöra en av värl
dens största ekonomier och som just hade lyckats
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få bukt med sin inflation, drabbades mycket hårt.
De representerar en ända på en inte alls entydig
skala, medan ett land som Colombia, drabbat av
inbördeskrig och naturkatastrofer kan sägas repre
sentera den andra ändan.
Ett brasilianskt framgångsexempel
Jag hade förmånen att få besöka TV Globo i Rio
både 1998 och 1999. Det är i ett i alla avseenden
stort företag, eller kanske rättare mediakonglo
merat och ett av världens största. Mest kända är de
kanske för sin produktion av s k ”novelas” - såpoperor, som produceras i en takt och volym som kan
ske också den hör till de största i världen. Idag ex
porterar de till närmare 130 länder. De förfogar
över den allra senaste tekniken på teveområdet,
både vad gäller inspelning och distribution. Ingen
från svensk teve skulle känna sig det minsta främ
mande i den miljön, snarare avundsjuk. Deras spe
ciella satellittevebolag är blomstrande. Annars är
centrum för en blomstrande mediaindustri i Brasi
lien stor-Sao Paulo, med sina kanske 20 miljoner
invånare. Har Globo varit medlem i FIAT praktiskt
taget från starten, så har de nya bolagen nu börja
inse värdet av arkiv och blir nu medlemmar i FIAT
för att kunna exploatera de värden som är bundna i
arkivmaterial.
Vad gäller Globo, så har man på arkivområdet de
olika medierna integrerade i en enhet, med teve
som en dominerande del. Arkiven som arbetar med
mycket strikta lönsamhetskrav, har lyckats hävda
sig väl fram till den ekonomiska krisens början ge
nom att arbeta mycket nära eller integrerat i prog
ramproduktionen. Man hade också börjat planera
för en radikal systemförnyelse för de audiovisuella
arkiven, när man i början av förra året i panik be
ordrade drakoniska nedskärningar i organisation
för att klara redan gjorda nyinvesteringar i produk
tionstekniken. Detta gick i synnerhet ut över arkiv
verksamheten, där personal med mycket lång an
ställningstid fick lämna organisationen.

Svårare i Argentina
Förflyttar man sig söderut till den andra stora eko
nomin på kontinenten, Argentina, har den audiovi
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suella arkivverksamheten dragits med ekonomiska
problem länge. Förutom att det är svårt för arkiv
människor att ens få resa till evenemang som FIATs
inom kontinenten, satsar man litet eller inget på
audiovisuella arkiv. Insikten hos de stora tevebo
lagen om värdet av det de producerar över tid före
faller att helt saknas på ledande nivå. Inom FIAT
har upprepade framstötar inte lett till några resul
tat. Det finns dock lysande undantag i form av
universitetsinstitutioner inom mediaområdet, t ex
professor Silvia Romanos avdelning vid Universi
tetet i Cordoba, en stor industristad på Andernas
sluttningar. På FIATs världskonferens i höstas
kunde hon presentera ett stort forsknings- och
bevarandeprojekt där man har fått ta hand om en
stor nyhetskanals hela produktion och göra den till
gänglig för såväl forskning som återanvändning i
nya produktioner. Det är också en viktig del i den
argentinska mediahistorien som bevaras på detta
sätt, samtidigt som det kommer att tjäna som en
viktig modell för bevarandet av audiovisuellt mate
rial i de områden där detta ännu saknas.
Colombianskt modellprojekt
Ett annat modellprojekt, som säkert kommer att
låta höra om sig, sker i det tämligen nystartade
Cinemateca del Caribes regi i Barranguilla vid
Colombias karibiska kust, under ledning av dess
dynamiska chef Sara Harb Said. Landet har fyra of
fentliga tevekanaler och en uppsjö kommersiella. I
ett paket lagar som idag reglerar mediaverksam
heten i landet, finns också sedan 1995 formulerat
lagkrav om bevarande av bolagens sändningar.
Alltså mycket framsynt, även om, som Sara Harb
påpekar, ännu inte så mycket gjorts för att genom
driva dess innehåll. Just nu håller hon på att jaga
medel för att slutföra bygget av det arkiv som i
framtiden ska bevara det colombianska kulturarvet
på det audiovisuella området. Problemet är som all
tid ekonomin. Verksamheten är helt baserad på do
nationer. Hon påminner mig om att i alla samman
hang framföra att de gärna tar emot donationer i
form av begagnad utrustning för renovering och
påseende av olika format av film och video. Även
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donationer i form av teknisk expertis för utbildning
av hennes personal är välkommen.
Kontrastei ;as Chile
Chile då, som jag haft tillfälle att se lite mer av? På
teveområdet domineras landet av två kanaler, det
statliga public service-bolaget Television Nacional
de Chile (TVN) och det katolska universitetets
Kanal 13. Dessutom finns ett antal mindre, men
mycket livaktiga kommersiella kanaler. TVN liknar
i mycket SVT, med trots sitt statliga ägande mycket
strikt markerade oberoende från sin uppdragsgiva
re. Företaget dras med en mycket snålt tilltagen
budget och är i stort behov av teknisk upprustning
på alla områden, inte minst arkivområdet. Icke de
sto mindre var man redan vid mitten av 80-talet
igång med satellitsändningar riktade främst till
Nord och Mellanamerika. Det är intressant att no
tera att TVN är ett av de tre tevebolag på kontinen
ten, som mycket tidigt kom med i FIAT-samarbetet.
Vi vet ju att kyrkor inte sällan förfogar över be
tydande tillgångar och att man satsar dem i räntabla projekt. Det gäller inte minst katolska kyrkan i
Chile, via sitt Universidad Catolica och den teve
station som hör till det - Kanal 13. Det är Chiles
största och mest framgångsrika kanal, reklamfinansierad. Att komma från TVN till Kanal 13
några kvarter längre bort är som att förflytta sig
mellan två helt olika världar, från TVN:s fönster
lösa, överbelamrade och slitna kyffen till ljusa,
öppna, spaciösa och modernt möblerade kontorsytor. Jag tror man förfogar över ett av världens
vackraste, modernaste och bäst utrustade tevehus.
Det är byggt i en mycket modern tilltalande design,
som lånat sina grunddrag från traditionell chilensk
arkitektur. Produktionsfaciliteterna hyser den allra
senaste tekniken, men kanske mest imponerad blir
man som arkivmänniska över de generösa och väl
utrustade utrymmen som tevearkivet förfogar över.
Det gäller kontorsutrymmen för dokumentation
och teknisk hantering som själva arkiven. Det da
tasystem som hanterade dokumentationen var ett
terminalanknutet till stordator, men man var i full
färd med att ta fram en kravspecifikation för ett nytt
klient-serverbaserat system.
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FIAT/IFTA:s ansträngningar
Audiovisuella arkiv i Latinamerika finns naturligt
vis också i länder som Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Peru och Centralamerika. Många audiovisuella ar
kiv, vare sig de representerade nationella institutio
ner, sändande bolag, privata kommersiella företag
eller universitet tvingades utebli av ekonomiska
skäl, även om FIAT denna gång (f ö första gången
efter många års påtryckningar!) lyckats beveka
UNESCO-byråkratin att bidra med finansiellt stöd
till några av dessa arkivs resande. Vi kontaktade över
200 audiovisuella arkiv och institutioner med infor
mationspaket och inbjudningar upprepade gånger
det senaste året. Att resultatet trots detta bara re
sulterade i en tredjedel av världskonferensens de
legater från regionen ger en bra bild av problemen.
För intresset finns! Dessa två år av FIAT-ansträngningar för att utveckla nätverket mellan de
audiovisuella arkiven i regionen har börjat bära
frukt. Nu finns ett regionalt samarbetsorgan inom
FIAT - FIAT/IFTA Latin American Regional Group
- som också är representerat i FIATs styrelse.
Metadata och Media Asset Management
Brottas en stor del av världens audiovisuella arkiv
med de grundläggande överlevnadsfrågorna, så är
kodorden för de arkiv som ligger i den absoluta
frontlinjen ”metadata” och ”media asset manage
ment”. FIATs världskonferens i Chile var inget un
dantag i det avseendet. Det är ett faktum att de
audiovisuella arkiven idag spelar en nyckelroll i ut
vecklingen. De närmas nu av experter och tillverkare/utvecklare på dataområdet som den avgöran
de gruppen slutanvändare, samtidigt som de är
både största och viktigaste leverantörerna av digi
talt innehåll. Och det är ingen tillfällighet att nästa
världskonferens (Wien i oktober) kommer att ha
rubriken: ”Media Asset Management for the 21st
Century - Content is King, Metadata is Queen and
archiving reigns overall”.
Det som definitivt är nytt i den digitala arkiv era
vi står i början av är att digital produktion - om vi
håller oss till mediaområdet - alltid samtidigt kom
mer att vara en form av arkivering. Ett annat av
dessa branschens ”kodord” är ”innehåll” (från det
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engelska ”content”). Mediaindustrins olika delar
talar om att man är innehållsstyrd och att tekno
logien nu behöver fyllas med ”innehåll”. Det som
finns lagrat i våra arkiv är plötsligt hårdvaluta på
marknaden. Och formerna för exploateringen är
plötsligt många olika. Alltifrån teve- och radiopro
gram till webbpublisering. Vår framtid i arkivvärl
den kommer förmodligen att inriktas på att istället
för att tillhandahålla material kommer vi att få kon
centrera oss på att förvalta och hantera innehåll att bli innehållsexperter.
Men denna digitaliserings/innehållsinriktning
innebär å andra sidan inte på något sätt att vi slutli
gen löst bevarandeproblemet. I vår nya digitala
värld kommer vi fortfarande att få brottas med
överföringsproblemen för de mängder analogt ma
terial vi förfogar över. Det gäller förvisso även
metadata.
När vi nu lättare kan hantera innehållet med di
gitaliseringen ställs ökade krav på metadataaspekterna. Risken kan bli att en mängd data far omkring
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utan sammanhang som rättigheter och licensför
hållanden. Men det gäller förvisso också hante
ringen av de otroliga mängder data som produce
ras. Inom mediaområdet prövar man därför nu oli
ka former av automatisk indexering av bild och
ljudinnehåll. Över hela metadatahanteringen vilar
kraven på standardisering för att på ett effektivt sätt
kunna identifiera data.
Detta är i ett väldigt sorterat urval litet av de
spännande presentationer som gjordes inom detta
område på Santiagokonferensen. Det flaggades
också för den banbrytande avhandling om metadataproblematiken som gjorts av ordföranden för
FIAT:s dokumentationskommission Annemieke de
Jong, NAA i Nederländerna, och som har rönt stor
uppmärksamhet. Den håller just nu på att översät
tas till engelska och kommer att finnas tillgänglig
på FIAT hemsida (http://www.nb.no/fiat) vid slu
tet av våren och kommer dessutom att presenteras
vid FIATs nordisk-baltiska seminarium i Tallinn i
slutet av maj i år.
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JAN DAHLSTRÖM

Reserapport från studieresa till
NATO-högkvarteret i Bryssel och
USEUCOM i Stuttgart
Att studera arkiv och arkivbildning vid andra
organisationer än den man redan känner från
”hemmafronten ” är alltid nyttigt. Det konstate
rar Jan Dahlström i sin rapport från den stu
dieresa till NATO-högkvarteret i Bryssel och
USEUCOM i Stuttgart som Krigsarkivet genom
förde hösten 1999 inom ramen för ett pågående
forskningsprojekt.
Hösten 1998 startades ett forskningsprojekt rö
rande arkivbildningen vid internationella fredsbe
varande operationer på Krigsarkivet (KrA dnr.
1765-1998-03). Initiativet togs av Krigsarkivets
sektion 1, som bl a arbetar med tillsyn och rådgiv
ning visavi Försvarsmaktens skolor och förband
Projektet arbetar med två övergripande frågeställ
ningar:
i. Vilka handlingar/arkivbestånd rörande svenska
militära insatser vid internationella fredsbeva
rande operationer finns tillgängliga idag?
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2. Hur kommer Sveriges ökade internationella en
gagemang, framförallt i FN, NATO och VEU
(Västeuropeiska unionen) att påverka arkiv
bildningen vid Försvarsmaktens organisations
enheter?

I detta arbeta kändes det angeläget att göra vissa
internationella jämförelser. Med hänsyn till Sveri
ges pågående insatser på Balkan och sammarbete
med NATO kom projektet fram till att en studie
resa till NATO:s militära högkvarter (NATO/IMS
i Bryssel) och USA:s militära högkvarter i Europa
(USEUCOM i Stuttgart) vore angelägna. För att
kunna genomföra studieresan lämnade Krigsarki
vet i september 1998 in en ansökan till Stiftelsen
Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond, som senare
samma höst beviljade projektet resebidrag. Av olika
skäl kunde den planerade studieresan ej genom
föras förrän i oktober 1999.
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NATO-högkvarteret i Bryssel
Inledning

Vid NATO-högkvarteret i Bryssel arbetar omkring
5 ooo personer och det består av en politisk del och
en militär del. Den civila delen, som är den största,
består av en beslutande församling (North Atlan
tic Council), medlemsländernas representationer,
arbetsgrupper och kommitéer, samt administra
tion. Vid den militära delen, ”International Mili
tary Staff’ (IMS), arbetar omkring 450 personer, i
huvudsak med militär planering och samordning.
De båda delarna fungerar i praktiken som två sepa
rata arkivbildare. Det finns även en operativ insats
ledning i Mons, Belgien, men denna besöktes ej
under vår studieresa.
Värd för vårt besök på NATO högkvarteret var
Mr Landa, chef för IMS registry services. Han as
sisterades även av Mr. Van der Berge, som är LMS
chefsregistrator. Både Mr Landa och Mr Van der
Berge är Holländare, men detta var mer en tillfäl
lighet. Vid IMS arbetar personer från samtliga
medlemsländer.
Vid vårt studiebesök träffade vi även förestånda
ren för NATO:s forskarsal - ”The Reading Room”
- som tillika arbetar som Record Manager i NATOhögkvarters politiska del. Forskarsalen öppnades
till NATO:s 50-årsjubileum som högtidlighölls vå
ren 1999, då även en hel del NATO-dokument från
tiden 1949-1958 offentliggjordes.
NATO:s säkerhetsföreskrifter och avtal med Sverige

En viktig fråga för vårt forskningsprojekt är hur til
lämpningen av det svenska regelverket påverkas av
våra internationella åtaganden och avtal, framför
allt inom området offentlighet och sekretess.
NATO är en politisk sammanslutning för militärt
samarbete, något som i hög grad påverkat organi
sationens syn på offentlighet och sekretess, som
kommer till uttryck i NATO:s interna säkerhetsfö
reskrifter. Dessa säkerhetsföreskrifter kom att ut
göra det nav kring vilket många av besökets frågor
kretsade, såväl från vår sida som NATO:s. Under
tecknad hade före studiebesöket tagit del av inne
hållet i dessa föreskrifter.
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NATO saknar en fastslagen arkivpolicy. I gen
gäld har arkivtjänstens utformning starkt påverkats
av nämnda säkerhetsföreskrifter.
Inom NATO råder i princip sekretess för alla
uppgifter som finns i handlingar och dokument,
undantaget de uppgifter som organisationen sam
fällt bestämt skall offentliggöras. Detta gäller oav
sett om informationen är öppen (unclassified) eller
hemlig. Ett utlämnande av NATO-dokument mås
te vanligtvis godkännas av NATO. Anledningen till
detta är att man tillskriver sig ägande- och upp
hovsrätt till innehållet i varje NATO-dokument
som ges ut, även sådana dokument som skickats till
myndigheter i icke-medlemsländer som t ex Sve
rige. Därmed anser man sig även ha rätt att fatta
beslut om utlämnande av NATO-handlingar som
skickats till parter utanför den egna organisationen.
Detta gäller handlingen som sådan. Däremot kan
icke-klassad information delges tredje part genom
t ex en muntlig föredragning. Ett undantag från
dessa principer utgör handlingar märkta ”released
for” som NATO anser att mottagaren har rätt att
hantera i enlighet med nationell lagstiftning.
Sverige har i anslutning till vårt deltagande i
Partnership For Peace (PFP/PFF) skrivit under ett
säkerhetsavtal med NATO, där vi i princip förbin
der oss att ej bryta NATO:s interna säkerhetsföre
skrifter. Motsvarande avtal finns med VEU, vars
säkerhetsföreskrifter innehållsligt ligger mycket
nära NATO:s. I sammanhanget bör nämnas att
Sverige - inte helt överraskande - har som policy
att ej ingå internationella avtal som strider mot
svensk lag. Med tanke på den stränga sekretess som
råder inom i NATO och VEU (ang NATO se •
nedan), medför dessa avtal i praktiken att Sekre
tesslagens 2 kap 2, i § om utrikessekretess tilläm
pas på nästan samtliga NATO-handlingar som in
kommit till svenska myndigheter. Således en stark
begränsning av offentlighetsprincipen.1
NATO säkerhetsföreskrifter innehåller fem gra
der av sekretess: Top Secret, Secret, Confidential,
Restricted och Unclassified. Dessa sekretessklasser
är standard i flera av NATO:s medlemsländer. I den
svenska Försvarsmakten har man jämfört dessa
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sekretessgrader enligt följande: Top Secret är det
samma som kvalificerat hemligt, Secret, Confiden
tial och Restricted översätts med hemlig uppgift.
Normalt sett finns det ingen anledning att sekretssbelägga Restricted-handlingar med stöd av 2
kap, 2 § sekretesslagen, dvs det som i dagligt tal kal
las försvarssekretess. Med hänsyn till vårt säker
hetsavtal med NATO och med stöd av 2 kap, 1 §
sekretesslagen, lämnas normalt inte handlingar
märkta Restricted och Unclassified ut till allmän
heten. Däremot kan i vissa fall sakinnehållet i
Unclassified-dokument föredras om någon utom
stående begär det.2
NATO:s olika grader av sekretess bör i första
hand betraktas som anvisningar om hur hemliga
uppgifterna skall hanteras praktiskt och vem/vilka
som ska ha tillgång till olika grader av klassad in
formation. Det innebär att NATO har inte princi
piella synpunkter på den allmänna arkivhante
ringen i respektive medlemsstat. Det man intresse
rar sig för är säkerhetsaspekterna, dvs hur NATOhandlingarna skyddas mot obehörig åtkomst. För
svenskt vidkommande har säkerhetsavtalet medfört
att NATO genomför åtekommande säkerhetsinspektioner på svenska myndigheter; bl a Regerings
kansliet och Försvarsmakten.
Ansökan om att få ta del av en NATO-handling/
uppgift behandlas i allmänhet av en särskild kom
mitté, som bl a har att inhämta synpunkter från res
pektive medlemsland. Det finns ingen egentlig ve
torätt hos respektive nation, men om ett medlems
land sätter sig på tvären är möjligheterna att få ut
handlingen/uppgiften begränsade, även om infor
mationen i sig inte är känslig för NATO som orga
nisation.
Sveriges säkerhetsavtal med NATO hindrar inte
att NATO-handlingar lämnas från en svensk myn
dighet till en annan. Det sker enligt en ”need to
know-basis”. Så kan exempelvis Försvarsmakten
skicka NATO-handlingar till forsvarsenheten vid
en länsstyrelse inför en PFP-övning. I och med att
många svenska myndigheter har uppgifter i total
försvaret medför denna hantering att det finns
många mottagare av NATO-handlingar, eller åt
minstone NATO-uppgifter.
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Det finns inga bestämda preskriptionstider för
hur länge en NATO-handling skall vara hemlig.
Under intryck av ”murens fall” och det nya säker
hetspolitiska läget, har man dock börjat frisläppa en
hel del handlingar (se nedan). En gräns på 30 års
sekretess för NATO-dokument finns på förslag,
men ännu är inga beslut fattade.
Under vårt studiebesök resulterade våra frågor
om sekretessprövning i livliga diskussioner hos våra
NATO-värdar, bl a om hur eventuella regler om
avhemligande egentligen borde se ut och tillämpas.
I fråga om detta ämne så jag tror att Mr. Landa och
hans kollegor hade visst utbyte av vårt besök.
Registrering av handlingar och ”Record management”

Vid IMS registry services diarieförs en stor del av
den militära stabens korrespondens och besluts
handlingar. De senare kallas ”NATO-documents”
och är ofta av policykaraktär. Båda typerna av hand
lingar registreras i samma diarium. (Vid den poli
tiska delens ”Registry Services” diarieförs i princip
endast rena ”NATO-documents”, medan övrig
korrespondens, promemorior och minnesanteck
ningar mm läggs i akterna utan att registreras).
När Mr. Landa och hans kollegor förevisade
verksamheten, slogs man av att hanteringen i
mycket liknade de rutiner man finner vid en svensk
myndighet idag. Upprättade och inkomna hand
lingar ges en ärendemening, datum, nummer enligt
diarie/dossieplan, löpnummer, samt avsändare el
ler adressat. Ärendemeningarna försöker man ut
forma så att de grundläggande uppgifterna i regist
ret kan hållas som öppen information. Utöver nämn
da uppgifter registreras en abstract över innehållet
i handlingen/akten, ett eller flera nyckelord, samt
en rad olika uppgifter som har med handläggning
och säkerhetsrutiner att göra.
Diarie/dossieplanen är ganska enkelt utformad.
Den följer i princip NATO:s organisationsstruktur
och innehåller färre än hundra huvudgrupper. Det
innebär bl a att de ärendemeningar och nyckelord
som registreras ofta är viktigare sökingångar än de
gruppnummer som finns i diarie/dossie-planen. Så
har det dock inte alltid varit.
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För 15 år sedan infördes ADB-stöd vid diarie
föringen vilket ledde fram till ovan nämnda rutiner
vid registreringen. Tidigare registrerades och arki
verades handlingarna enligt ett finfördelat klassi
fikationssytem (liknade det som används av Förs
varsmakten). Detta system har i sin tur föregåtts av
ett äldre ämnesordnat dossiesystem, också det be
tydligt mer finmaskigt än den diarie/dossieplan
som används idag. För att kunna återsöka hand
lingar och information före det att ADB-stöd i dia
rieföringen infördes, får man söka i olika former av
kortregister som upprättades parallellt med de rela
tivt enkla ”journals” som tidigare utgjorde diarierna.
Uppgifter i äldre diarier och register håller på att
läggas in i den aktuella databasen. Parallellt med
detta pågår ett stort digitaliseringsprojekt, där
samtliga NATO-dokument scannas. De bildfiler
som härigenom skapas länkas till aktuella poster i
nämnda databas (se nedan).
En fungerande arkivhantering trots avsaknad av
etablerad arkivpolicy

Trots att NATO saknar en övergripande arkivpo
licy har man, som antytts ovan, en fungerande ar
kivhantering. Naturligtvis har NATO inom detta
område låtit sig påverkas av etablerade rutiner inom modern Record Management. Den praxis man
härvidlag har utvecklat är också nära knuten till sä
kerhetsföreskrifterna, så som tidigare beskrivits.
Även om NATO:s handlingbegrepp starkt på
minner om det det svenska i TF, är uppfattning om
vad som är en arkivhandling mycket begränsat sett
ur ett svenskt perspektiv. I stort sett är de besluts
handlingar, korrespondens, register/diarier och
vissa pm, minnesanteckningar mm som räknas till
arkivet. Räkenskaper, som verifikationer, kassa
böcker och formulär mm, ingår inte i arkivet enligt
NATO:s sätt att se.
Ett policybeslut på arkivområdet finns dock. Varje
fastställt NATO-dokument ska finnas i två exemplar;
det första är ett bruksexemplar avsett för användning
och arkivering i Bryssel, det andra ett säkerhets
exemplar avsett enbart för arkivering i Kanada.
I den beskrivning Mr. Landa gav av NATO:s
arkivpraxis fanns rutiner för bevarande av handlin
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gar. Däremot saknas etablerade rutiner för gallring,
utom vad gäller förstöring av överexemplar av
handlingar. För närvarande utreds frågan om en ar
kivpolicy för NATO, vilken är avsedd att innehålla
bestämmelser för bevarande, gallring och förvaring
mm. Chefen för RAFA (Riksarkivets försvarsarkiv)
i Oslo, Marthin Jörgenssen, är knuten till utrednin
gen. Man har även anlitat en särskild arkivkonsult,
Mrs Gallup, för att utarbeta ett oberoende förslag
till arkivpolicy.
Tillgänglighet

En stor mängd ”NATO-documents” från tiden
1949-1958 har frisläppts. De frisläppta dokumen
ten tillhör de handlingar som har scannats och är
idag lagrade på ett antal CD-ROM skivor, vilka
finns tillgängliga i NATO-högkvarterets forskarsal.
Scanningen har skett inom ovan nämnda projekt.
Nästa etapp i projektet syftar till att frisläppa hand
lingar från perioden 1959-1965. Många uppgifter
i handlingarna från denna period är dock fortfa
rande aktuella och vissa uppgifter/dokument kom
mer troligen att hållas slutna ytterligare en tid.
Vissa dokument rörande NATO:s strategiska
planering har emellertid frisläppts ända tom 1969.
Dessa publicerades i bokform till NATO:s 50årsjubilum våren 1999. Publikationen, som numera
finns i Krigsarkivets bibliotek, innehåller även en
inledning av historikern Dr Gregory Pedlow.3
United States European Command
Inledning

United States European Command, förkortat
USEUCOM, svarar för militär strategisk planering
och operativ ledning av USA:s insatser i Europa
(utom Ryssland) och större delen av Afrika (se
nedan). USEUCOM är lokaliserat till Stuttgart,
närmare bestämt i Vaihingen, som är en liten för
stad till Stuttgart. Vaihingen förstördes nästan to
talt under andra världskriget. Idag förefaller
Vaihingen dock vara välmående med bl a Stuttgarts
nybyggda universitet placerat i förstaden. Själva
USEUCOM är inrymt i ett kasernkomplex från
1930-talet, numera kallat Patch Barracks, som till
hört ett pansarförband i tyska Wehrmacht. Patch
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Barracks innehåller inte bara kaserner och kontors
byggnader, utan även bostäder, daghem, affärer,
bank, postkontor mm. Det är en liten värld för sig
som för tankarna till 1800-talets Karlsborg och
Sveaborg.
Vår värd i Stuttgart var Bryan van Sweringen,
som är Dr. Phil, i ”Political Sciences” och på
USEUCOM har titeln ”Command Historian”. I
denna egenskap har Mr. Van Schweringen i viss ut
sträckning med högkvarterets arkivhantering och
planeringen av arkivbildningen att göra. Eftersom
Mr. Van Schweingen även ingår som sakkunnig i
USEUCOM:s strategiska planeringsgrupp, påver
kar han även innehållet i det arkiv som bildas i verk
samheten.
USEUCOM:s uppgifter

USEUCOM arbetar inom ramen för USA:s natio
nella säkerhetsstrategi, som i korthet går ut på att
verka för säkerhet genom att befordra ekonomisk
tillväxt och demokrati. Så som nämndes ovan har
europahögkvarteret ett stort geografiskt område att
bevaka; inte mindre än 89 olika stater med stora
skillnader i fråga om religion, ekonomi och poli
tik. Den främsta militära uppgiften är att skydda
och ta hand om sina egna trupper, vilket man gör
genom att hålla en ständigt hög beredskap.
Naturligtvis är det ytterst amerikanska intressen
som USA:s nationella säkerhetsstrategi syftar till att
bevaka, även om demokratisk och ekonomisk ut
veckling är ett vitalt intresse många fler stater än
USA. Den amerikanska militära närvaron i Europa
och Afrika är i sig en styrkedemonstration. Det är
dock påfallande hur stor del av USEUCOM:s ar
bete är inriktat på förebyggande politiskt arbete.
Arkivförfattningar men ingen arkivtjänst

Till skillnad från NATO, som saknar en över
gripande arkivpolicy, vilar arkivtjänsten inom
USEUCOM formellt på USA:s federala arkivför
fattningar och de interna bestämmelser som US
Armed Forces har på området. Likväl saknar
USEUCOM idag en fungerande arkivtjänst. Mel
lan Pentagon i USA och det högkvarteret i Stutt
gart ligger Atlanten. Det regelverk som gäller för
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den amerikanska krigsmakten i USA påverkar i
mycket ringa utsträckning dess verksamhet i den
europeiska förskingringen.
Tidigare hade USEUCOM en Record Manager
anställd, men den tjänsten har dragits in. Mr van
Schweringen har, så som Command Historian, för
sökt att hålla verksamheten någorlunda flytande
eftersom han för att uppfylla sitt uppdrag är i be
hov av handlingar rörande USEUCOM:s verksam
heter. Han berättade för oss, att trots de ansträng
ningar som görs på området är det en stor mängd
viktiga handlingar som aldrig arkiveras, helt enkelt
därför att chefer och andra befattningshavare
struntar i att lämna in arkivexemplar av inkomna
och utgående handlingar. De handlingar som trots
allt hamnar i ”The Records” har ofta snappats upp
på mer eller mindre okonventionella sätt.
Bristerna i USEUCOM:s arkivhantering har en
lång historia. De var för handen även när det fanns
en Record Manager anställd. Vad som redan var ett
problem blev än värre när telefaxkommunikationer
infördes. Under de senaste åren har E-postkommunikationen ökat dramtiskt. Elektronisk post,
som ofta beskrivs som ett problem av svenska arkivarier, har dock inneburit vissa framsteg för arkiv
tjänsten på högkvarteret i Stuttgart. Mr van Schwe
ringen och de IT-ansvariga vid USEUCOM be
kymrar sig föga för eventuella regler om brev
sekretess. De går helt enkelt in i de olika befatt
ningshavarnas hårddiskar och tittar på vilka e-postmeddelanden som skickats och mottagits. De med
delanden som bedöms vara av intresse kopieras till
en arkivdatabas. De IT-ansvariga framhöll att epostmeddelanden har den fördelen att de innehål
ler alla nödvändiga ID-uppgifter, dvs datum, namn
på mottagare/avsändare och i allmänhet en rubrik.
Den arkivdatabas som man lagrar handlingarna i
är resultatet av ett utvecklingsprojekt, som Mr van
Schweringen initierade för några år sedan. Data
basen går under namnet ECHO, dvs European
Command History On line. Tanken är att i princip
all korrespondens av handlingar ska ske elektro
niskt i de system som används för dagen, men att
varje befattningshavare genom en enkel ”must
ryckning” skall vidarebefordra en kopia av sända
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och mottagna dokument till arkivdatabasen. Det är
således inte en fråga om ett dokumenthanterings
system i vanlig mening.4 Man har för avsikt att
scanna viktiga äldre dokument och göra dem till
gängliga i databasen. Tanken med detta, liksom va
let att inte införa ett nytt dokumenthanterings
system utan att utgå med befintliga e-postsystem,
är pedagogiska; dels tror man att det är lättare att
få handläggarna att samarbeta inom ramarna för
befintliga rutiner, dels hoppas man att fördelarna
med en fungerande arkivhantering skall uppenba
ras för alla och envar när handlingarna finns lättill
gängliga i en gemensam databas. Idag tvingas ofta
nytillträdda befattningshavare att ”uppfinna hjulet”
i brist på dokumentation av företrädarnas beslut.
USA:s tillämpning av NATOs säkerhetsbestämmelser

Även vid vårt besök vid USEUCOM diskuterade vi
NATO:s säkerhetsföreskrifter, bl a hur dessa för
håller sig till amerikansk lagstiftning om offentlig
het och sekretess.
USA har, liksom övriga medlemsstater, åtagit sig
att följa NATO:s bestämmelser. På vissa punkter
strider de dock mot USA:s federala lagar, t ex ifråga
om offentliggörande av hemliga uppgifter och fris
läppande av handlingar. I USA har det exempelvis
varit praxis att presidenten fattar beslut om fris
läppande av hemliga handlingar. Det har ofta skett
efter tjugofem år, utan att särskild hänsyn tagits till
eventuellt innehåll av hemlig NATO-information.
Det behöver nödvändigtvis inte vara NATO-do
kument som frisläpps genom presidentens beslut.
De frisläppta handlingarna kan dock innehålla in
formation som har NATO som ursprung. Under
vårt studiebesök berättade Mr van Schweringen
hur uppgifter i NATO-handlingar som mottagits
av USEUCOM (eller andra delar av den amerikan
ska försvarsmakten) överförts till handlingar
som USEUCOM upprättat. NATO-uppgifter i
USEUCOM-handlingar kunde sedan föras över
till ”nya generationer” handlingar strategisk plane
ring. Ofta är det mycket svårt identifiera NATOinformationen i vissa USEUCOM-handlingar.
Att hemliga NATO-uppgifter på detta vis kom
mit att spridas genom beslut av amerikanska presi
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denter har dock inte påverkat USA:s relationer till
NATO. Det stora landet i väster har helt enkelt va
rit för mäktig för det. Kanske har inte heller den
information som frisläppts varit av särskilt känslig art.

Sammanfattande jämförelser
Studiebesöken i Bryssel och Stuttgart har givit vär
defulla kunskaper med stor relevans för Krigs
arkivets forskningsprojekt. Inte minst kunskaper
om synen på och hanteringen av handlingar och
hemlig information har varit nyttig att ta del av.
Kunskaper om det senare har redan varit till nytta i
Krigsarkivets tillsyns- och rådgivningsverksamhet.
Besöken vid NATO-högkvarteret och USEUCOM
har även varit givande på en mer generell nivå. Det
är alltid nyttigt att studera arkiv och arkivbildning
vid andra organisationer än dem man redan känner
från ”hemmafronten”. De perspektivförskjutningar
som internationella jämförelser ger är särskilt vär
defulla, eftersom de visar på fungerande alternativ
till våra nationella lösningar.
Om man på ett allmänt plan återknyter till arkiv
verksamheten vid NATO respektive USEUCOM,
slås man av att en arkivlagstiftning i sig inte leder
till en fungerande arkivhantering: i Stuttgart fung
erade det dåligt trots federala lagar och interna be
stämmelser, vid NATO/IMS fungerade det bra
trots att ett formellt regelverk saknades. I det se
nare fallet hade verksamheten hängts upp på
NATO:s säkerhetsföreskrifter, som egentligen inte
säger särskilt mycket om arkiv. Man skulle kunna
säga att säkerhetsföreskrifterna vid NATO tilläm
pades tillsammans med ”Good Practice” inom mo
dern dokumenthantering.
Min jämförelse mellan arkivhanteringen vid
NATO/IMS och USEUCOM tar inte hänsyn till
de olikheter i prioriteringar respektive organisation
har gjort i form av personal. Det är otvetydigt så att
verksamheten vid NATO/IMS har tillräckligt med
personal för att hålla en god standard på arkiv
hanteringen. Vid USEUCOM är situationen den
motsatta. Överfört på svenska förhållanden leder
jämförelsen dock osökt in tankarna på vårt natio
nella regelverk. Den svenska arkivlagen har karak
tär av ramlag, men en ganska riklig flora av följdför-
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fattningar detalj reglerar stora delar av myndighe
ternas arkivhantering. En hård reglerad arkivhan
tering medför dock inga garantier beträffande
verksamhetens kvalitet, det visar studiebesöken vid
NATO/IMS och USEUCOM. Kanske något att
reflektera över när vi löpande ser över våra svenska
arkivförfattningar!
NOTER

i. Berndt Frediksson, Utrikesdepartementet (UD), fungerar
som National Security Authority (NSA) för hantering av
sekretess och arkivfrågor rörande de handlingar som berörs
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av säkerhetsavtalen med NATO och VEU. I NSA finns en
särskild arbetsgrupp, där UD, Försvarsdepartementet,
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Överstyrelsen för Civil
Beredskap och Statens Räddningsverk är representerade.
2. Handbok för Försvarsmaktens Säkerhetsskyddstjänst. H
SAK Sekrbed 1999.
3. NATO Strategy documents 1949-1969. G Pedlow (ed).
4. Det amerikanska försvarsdepartementet har för övrigt
ackrediterat en kravspecifikation för dokumenthanterings
system med arkivfunktioner, vilken har har utvecklats av US
Air Force. En tillämpning håller på att testas av Norrbot
tens läns landsting i ett utvecklingsprojekt som leds av
landstingsarkivarie Ann Hörsell. Uppgifter om standarden
och godkända produkter finns på adressen http://
jitc.fuh.disa.mil/recmgt/index.htm.
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ALAIN DROGUET

Europeiska förvaltnings- och
arkivtraditioner i fokus
”Förvaltningsarbete och arkiv i Europa: traditio
ner och perspektiv”, var titeln på en europeisk
konferens som hölls i Strasbourg den 20-22 ok
tober 1999- Alain Droguet vid Värmlandsarkiv
rapporterar har
Den franska arkivarieföreningen hade tagit initia
tiv till att i höstas anordna en konferens på ett in
tressant tema, som alla arkivarier, åtminstone de
som har haft kontakter med andra länders arkiv
institutioner, har funderat över på något sätt, näm
ligen förvaltnings- och arkivtraditioner i Europa.
Stället för att hålla en sådan konferens var givet:
Strasbourg, i Förvaltningshögkolans (Ecole nation
ale d'administration) lokaler dessutom. Ambitio
nen att konferensen skulle bli europeisk hade man
inte riktigt lyckats med: om flera föredragshållare
kom från andra europeiska länder var minst 90% av
de ca 150 åhörarna franska arkivarier. Från Norden
kom, förutom jag, enbart Jari Lybeck från Finlands
Riksarkiv.
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Konferensen öppnades av franska riksarkivarien
Philippe Bélaval som snabbt lämnade över till
kulturministern, Catherine Trautmann, i form av
ett videofilmat tal som mest handlade om den nya
arkivlagen som är under arbete (den aktuella kun
gjordes 1979).
Temat för den första sessionen var ”Arkiven i
beslutsprocessen”. Oppningsföredraget hölls av Eric
Ketelaar, Internationella arkivorganisationen ICA:s
vice-ordförande, fd holländsk riksarkivarie, numera
professor i arkivvetenskap vid Leidens och Amster
dams universitet. Titel på hans föredrag var ”Arkiv
etnologi”: det var både humoristiskt, vetenskapligt
och briljant och visade sig enligt min smak vara den
bästa delen av hela konferensen. Jag kan bara kort
nämna att det var en snabb överblick över Europas
olika folks läggningar och följaktligen olika för
valtnings- och arkivkulturer, med organisations
antropologen Geert Hofstede som huvudreferens.
Eric Ketelaar hade som förslag att gå vidare från
”arkivetnografiska beskrivningar” till ”arkivetno-
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logi” dvs jämförande arkivvetenskapliga studier
som förklarar skillnaderna mellan de olika traditio
nerna, vilket jag tycker är spännande, i och med att
det är det som jag mer eller mindre medvetet gör
varje dag. Men för att ni skall få en bättre uppfatt
ning av hans teorier har jag, med hans tillstånd,
översatt valda delar av hans anförande (se under
avdelningen Översikter i denna utgåva av Arkiv,
samhälle och forskning).
Angelica Menne-Haritz föredrag var, tyckte jag,
en upprepning av vad hon redan har sagt och skri
vit om den tyska registraturen (i franska arkiv
tidskriften La Gazette des Archives och i The prin
ciple of provenience, utgiven efter arkivkonferen
sen i Stockholm 1993). Wolfgang Steins föredrag
om ”De politiska beslutens i Europa källor sedan
modern tid: en asymetrisk komplementaritet?”,
som jämförde tyska och franska källor om dessa
länders relationer var mycket mer nytt och konkret,
baserat på en ingående kännedom av dessa källor.
Perrine Canavaggio, en fransk kollega som i många
år varit presidentens arkivarie (fr a under Mitte
rands tid) och numera bor i Madrid, pratade om de
högt uppsatta politikernas arkiv i Europa och spe
ciellt om ”kabinetternas” arkiv. Med ”cabinet” me
nas ministrarnas politiska rådgivare, vilka är väldigt
få i Sverige jämfört med andra länder, inte minst
Frankrike: det är långt ifrån självklart att få dessa
viktiga arkiv levererade till offentliga arkivinstitu
tioner; de ställer speciella krav, inte minst när det
gäller deras tillgänglighet. Canavaggio presente
rade modellen hon hade bidragit till att utveckla för
att ta hand om sådana ”halvprivata” arkiv.
Eftermiddagssessionen handlade om ”Arkivens
plats i förvaltningen och tjänstemännens arkivkul
tur”. Först talade en universitetsprofessor, Francois
Monnier, inte alls om det som det var överenskom
met han skulle tala om, utan om sin negativa syn på
arkivväsendet: han bjöd då på många klichéer (t ex
att man inte skulle gallra det minsta papper!). Stäm
ningen började bli spänd i salen men riksarkivarien
satte denna professor på plats på ett hövligt men
bestämt sätt som uppskattades av hela den samlade
arkivariekåren.
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Yvonne Bos-Rops, ordförande i ICA:s sektion för
arkivarieföreningar, presenterade arkivariemas plats
i förvaltningen ur ett holländskt perspektiv, men de
flesta mönstren känns väl igen från Frankrike, Sve
rige eller något annat land. Det som kändes litet
annorlunda var att statliga och kommunala arkiv lär
slås ihop i vissa provinser.
Louis Amigues, direktör vid det franska Utrikes
departementets arkiv, svarade på följande fråga
”Har diplomaterna en egen arkivkultur?” Inte oväntat blev svaret ja.
Slutligen gjorde Marco Carassi en historik fram
till 1948 av den italienska traditionen att ordna och
förteckna arkiv i samband med att de bildas.
Den tredje sessionen handlade om ”de nationella
traditionerna”. Dessa presenterades endast av uni
versitetsprofessorer ur ett rätts- och forvaltnings
perspektiv med ett undantag. Giorgetta Bonfiglio
Dosio fortsatte nämligen sin landsmans Marco Ca
rassi historik av den italienska traditionen fram till
1999. Hon beskrev de positiva konsekvenserna för
arkiven av lagen om den offentliga förvaltningen
från 1990 samt av den om ADB-upptagningar från
1997. Jag blev förvånad när hon beskrev ett system
som grundlädes 1998 och i mångt och mycket lik
nar svenska diarieföringssystem (utan offentlighetsaspekten förstås). De andra föredragshållarna
presenterade den brittiska rättstraditionen, den
”germanska” förvaltningen och den östeuropeiska
hemlighetskulturen.
På eftermiddagen bjöds vi på en utflykt till Spe
yer i Tyskland där vi besökte den katolska katedra
len från iooo-talet, en protestantisk kyrka från bör
jan av 1700-talet och det judiska badet från 1400talet: det är svårt att vara mer ekumenisk än så... På
kvällen hade landstinget (som säkert har bättre
ställt än Värmlands, men i vilket fall som helst hör
det till traditionen) bjudit konferensdeltagarna på
en fin middag till vilken serverades utsökta
Alsaceviner.
På den tredje och slutliga dagen var det me
ningen att man skulle svara på den spännande och
väntade frågan ”Mot en europeisk hopslagning?”.
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Jocelyne Collonval, från EU-kommissionens ar
kiv, berättade om de olika arkiveringsmetoder som
råder i kommissionens enheter. Tydligen har den
holländska traditionen satt störst prägel på kommissionsens metoder. Jean-Marc Palayret, som är
direktör för de europeiska gemenskapernas histo
riska arkiv i Florens, presenterade denna institu
tion. Samma sak gjorde för Europaparlamentets
arkiv Jacques Schouller som fram till nyligen hade
varit dess direktör. Det var tydligt att han inte de
lade justitieombudsman Jakob Södermans syn på
offentlighet: han fattade inte varför han skulle
”tvinga den svenska traditionen på de europeiska
institutionernas arbetssätt” som han uttryckte det.
Samtidigt får man inte glömma att lobbying är väl
digt stark i Bryssel och Strasbourg och att det är
nästan alltid stora ekonomiska intressen på spel vid
förfrågningar om utlämnande av arkivhandlingar.
Patrick Cadell, Keeper of the Scottish Record
Office, behandlade på perfekt franska frågan om
det fanns och om det är nödvändigt med en euro
peisk koordination i arkivfrågor. Svaret var förstås
ja och svaret gav Cadell på ett väldigt bra sätt. Han
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berättade om det som har gjorts: t ex den ”svarta
boken” om arkiven i EU (1994), DLM-forum och
grundandet av en europeisk avdelning inom ICA
(vars ordförande är den svenske riksarkivarien Erik
Norberg). Han pläderade även för ett starkare sam
arbete med EU-kommissionen och Europarådet
där arkivariekåren måste få göra sig hörd och prata
med en enhällig röst.
Sammanfattningsvis, skulle jag säga att de mest
intressanta föredragen var det första och det sista
därför att det var de som hade de vidaste perspekti
ven och framfördes av skickliga talare. Annars var
nivån litet ojämn. Men det är med spänning man
kan vänta på fortsättningen av de debatter denna
konferens initierade. Många frågor berördes snabbt
som är värda en mer ingående studie. Jag uppfat
tade att den franska arkivarieföreningen hade pla
ner på att, utöver utgivningen av de olika föredra
gen i ett kommande nummer av La Gazette des
Archives, anordna uppföljningsseminarier efter
denna konferens som upplevdes som grundläg
gande.

FIA EWALD

Ar disputerade historiker
bättre arkivarier?
I ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1999:2 INGÅR

två debattinlägg som båda efterlyser fler dispute
rade historiker i arkivariekåren. Inläggen har star
ka likheter där författarna beskriver en drygt
hundraårig epok med stark symbios mellan histo
riker och arkivarier. Likaså menar båda författarna
”historiker” när de skriver ”forskare” och anställda
vid Riks- och landsarkiv när de skriver ”arkivarier”.
Kanske är inte heller avsikten med texterna att in
leda en diskussion om den svenska arkivverksam
heten i allmänheten utan endast att ventilera Ar
kivverkets inre angelägenheter. Jag känner mig
ändå manad att ta upp handsken då min erfaren
het efter ett drygt decennium i arkivbranschen le
der mig till helt andra problemställningar än de
som Leif Gidlöf och Jan Lindroth beskriver som
centrala.
För tydlighetens skull: jag är inte disputerad utan
gör för närvarande uppehåll i forskarutbildning i
ekonomiska historia efter att ha tagit en fil kand i
politisk historia och arkivvetenskap. För närva
rande skriver jag på min C-uppsats i arkiweten-
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skap. Sedan sex år är jag landstingsarkivarie i Värm
land, tidigare har jag arbetat vid Värmlandsarkiv
och Landsarkivet i Härnösand.
Som så många andra sökte jag mig till arkiven på
grund av ett stort historieintresse. Under mina yr
kesverksamma år har dock min bild av en profes
sionell arkivarie förskjutits. Från att ha sett histo
riska meriter som en nödvändig och tillräcklig
grund för en arkivarie, ser jag idag helt andra kun
skaper som nödvändiga för att bli en bra arkivarie.
På samma sätt har en förändring skett i min syn på
arkivvetenskapen. För tio år sedan skulle jag kan
ske kunnat dela den ofta lätt föraktfulla syn på
arkivvetenskap som historikerkåren fört fram där
arkivvetenskapens existensberättigande ligger i att
vara en historisk hjälpvetenskap som i bästa fall kan
hjälpa upp de historiska institutionernas ekonomi
och ge deras doktorander välkomna möjligheter till
extraknäck som lärare. Idag skulle jag inte vilja säga
att historia ens är en närstående disciplin till arkiv
vetenskap.
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Jag tror att det är viktigt att utgå från arkivariens
arbetsuppgifter för att därifrån fastställa vilka kom
petenskrav som bör råda för olika typer av arkiv
verksamhet. Arbetsuppgifterna kan i sin tur inte
definieras innan syftet med verksamheten är klar
lagt. Likaså måste det först klarläggas vem som är
uppdragsgivare. Mellan arbetsuppgifterna och arkiwetenskapen finns också förhållanden som för
hoppningsvis kan vara befruktande i båda riktning
arna.
Låt oss börja med den arkivsituation som Gidlöf
och Lindroth diskuterar: depåverksamheten inom
Riksarkivet och landsarkiven. Riksarkivets depå
verksamhet har naturligtvis som ett syfte att tillgo
dose forskarnas behov genom att ordna, förteckna
och tillhandahålla arkivmaterial. Hur uppfyller
man då bäst detta syfte och vilka är egentligen fors
karna? Jag vet faktiskt inte i vad mån Riksarkivet
har instruktion att särskilja historiker från andra
forskare och prioritera dem - personligen tycker
jag inte att någon kategori av forskare ska sättas före
en annan. Gidlöf skriver: ”Med en stark förenkling
ställs journalistens behov framför forskarens” som
en beskrivning av dagsläget där han i en tankefigur
som jag inte förstår målar upp en motsättning mel
lan den omedelbara tillgången till information och
långsiktiga behov av information, mellan medbor
gareintresset i nuet och i framtiden. För mig är det
motsatta förhållandet till det Gidlöf befarar, att his
torikernas intresse ställs framför andra forskares,
medborgares och journalisters, minst lika negativt
och dessutom mer sannolikt. Arkiven ska vara öpp
na för alla och därför blir arkivariens uppgift att
strukturera arkivinformationen så att sökbarheten
blir så stor som möjligt, inte bara för historiker.
En process som pågått under ett antal år och som
förändrar depålivet radikalt och som inte tas upp av
de två debattörerna är att det är allt färskare arkiv
material som förflyttas från olika verksamheter ute
på fältet in i arkivinstitutionernas depåer. I en tid
då leveransfristen var 50 år, 70 år eller ännu längre
är det kanske något mer befogat att betrakta histo
riker som de främsta avnämarna av arkiv. Men idag
då datoriseringen ytterligare påskyndar flödet mel
lan myndighetsverksamhet och arkiv och då det är
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allt vanligare att fem- eller tioårigt material ham
nar i depå har jag svårt att se skäl att prioritera his
toriker framför andra användare och forskare. Ett
sådant förhållningssätt skulle ju också bli mycket
märkligt i förhållande till deponenterna och de le
vererande verksamheterna. Överfört till min egen
nuvarande verksamhet skulle jag alltså ha histori
kernas behov för ögonen snarare än medicinarnas
när jag hanterar de medicinska journalerna trots att
det framförallt är de senare som använder informa
tionen samt inte minst levererar arkiven?
Jag tycker mig alltså se mer material i arkiven från
de senaste decennierna. Till skillnad från Lindroth
ser jag också en ökad forskaranvändning av detta
material. Lindroth skriver som förklaring till relationsupplösningen mellan historiker och arkivarier:
”Ett skäl ligger i den på sistone starka förskjut
ningen i riktning mot modern- och samtidshisto
ria, vilket sannolikt minskar arkivmaterialets bety
delse”. De senaste årens samtidshistoriska inrikt
ning tycks för mig ha lett till ett antal frågeställ
ningar (ta bara steriliseringsfrågan) där just arkiv
materialet spelat en mycket stor roll.
Även om Gidlöf och Lindroth i sina resonemang
begränsar sig till att arkivarier är tjänstemän som
arbetar i Riksarkivet och landsarkiven tillåter jag
mig att tvivla på att disputerade historiker med au
tomatik är bättre arkivarier ens i sådana samman
hang. Jag blir inte heller mer övertygad om den sa
ken efter Lindroths argumentation efter linjen att
de disputerade historikerna känner ”kunden” bäst,
särskilt som de flesta forskarna i arkiven inte bedri
ver akademisk forskning utan är lokal- eller släkt
historiker. Om det viktiga är att arkivarien ska iden
tifiera sig med forskaren till den grad att man till
hör samma grupp borde rimligen släktforskning
och lokalhistorisk forskning vara lika meriterande
- eller mer då dessa forskare är fler.
Kort sagt: jag tycker att Gidlöfs och Lindroths
frågor är felformulerade. Jag tror inte att man kan
bygga upp en professionell verksamhet där de som
ska utöva professionen ser det som ett andrahandsval. Det behövs historisk kunskap och forskning
och disputerade arkivarier i arkivverksamheten
men jag tror inte att den lyckosamma blandningen
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av dessa tre ”faktorer” är att disputerade historiker
arbetar som arkivarier. Istället behövs mycket mer
forskning inom vårt eget fält, arkivvetenskapen,
som bör befrias från att vara någon form av histo
risk hjälpvetenskap. Istället behöver arkivveten
skapen söka förbindelse med andra informationsinriktade områden som systemvetenskap, informa
tik och biblioteksvetenskap.
I min ideala värld så finns en arkivutbildning som
skapar allround-arkivarier som sedan kan speciali
sera sig efter grundutbildningen. En specialinrikt
ning kan då vara mot depåarbete, men då har arkivarien i sin grundutbildning fått insikter i arkiv
informationens hela livscykel i en modern verksam
het. Förhoppningsvis skulle en förstärkt utbildning
kunna rekrytera studenter som väljer yrket som ett
förstahandsval vilket i sin tur skulle leda till en mer
kreativ yrkeskår.
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Att sedan varje verksamhet måste söka sin specia
listkompetens är en självklarhet. För att en arkiva
rie ska uppfylla Lindroths fem skäl till varför en dis
puterad historiker skulle vara en bättre arkivarie,
skulle man i ett medicinsk arkiv snarare ställa kra
ven på en disputerad medicinare som också läst
arkivvetenskap. Riksarkivet och landsarkiven behö
ver kanske fler disputerade historiker men den slut
satsen tycker jag i så fall bör vara resultatet av en
utredning som på ett seriöst sätt går igenom Riks
arkivets uppgifter. Jag är övertygad om att en sådan
utredning också skulle visa på andra minst lika an
gelägna behov av kompetenshöjning och dess
utom ett behov av perspektivförskjutning inom ver
ket där insikten om att dokumenthantering inte
endast handlar om ”kontorsrationalisering” utan i
lika hög grad om att säkerställa framtidens arkiv
material.
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ANN-KATRIN HATJE

Knyt ihop arkiven med
forskarutbildningen !
I FÖRRA NUMRET AV ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSK-

ning uppmanades till debatt om förhållandet mel
lan arkiven och forskningen, en uppmaning som jag
tänker följa. I debattprovocerande syfte undrade
t ex Leif Gidlöf var den forskande arkivarien finns,
och Jan Lindroth talade uppgivet om relationer i
upplösning. Den senaste tidens ansträngningar att
stimulera anställda vid Riksarkivet och landsarki
ven till egen forskning har inte varit särskilt fram
gångsrika, påpekade bl a Gidlöf, och Lindroth me
nade att klyftan mellan arkiven och forskningen var
så pass stor att det skulle ta en hel generation att
återupprätta relationerna mellan dem. Både Gidlöf
och Lindroth uppehåller sig i hög grad vid arkivarieyrkets professionella förändringar under de se
naste årtiondena och påpekar att dessa bidragit till
distanseringen mellan arkiven och forskningen. I
sak kan jag instämma i detta. Lindroth menar dess
utom att den senaste tidens historievetenskapliga
forskning också distanserat sig från käll- och arkiv
forskning, vilket han förklarar med den senaste ti
dens inriktning på teoribaserad modern- och sam

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2000:1

tidshistorisk forskning. I viss mån anser jag att han
kan ha rätt, men hans uppfattning behöver nyanse
ras. Jag menar att det framför allt är postmoder
nismens inriktning på diskurser, mentaliteter och
föreställningar som bidragit till en i många fall yt
lig forskning både teoretiskt och metodiskt. Det
handlar enligt mitt sätt att se om en förvanskning,
som egentligen inte hade behövt följa på det post
moderna intresset för diskurser och underliggande
innebörder. Tvärtom hade det kunnat leda till ett
både bredare och djupare utforskande av olika tex
ter, inte minst i arkivmaterial. Jag anser att en vik
tig bidragande orsak till denna utveckling är bris
tande vetskap hos många forskarstuderande om
källmaterial och hur det kan användas.

En svala gör ingen sommar
Det finns flera sätt att uppfatta förhållandet mellan
arkiven och forskningen på, och jag väljer här an
dra infallsvinklar än Gidlöf och Lindroth. Framför
allt vill jag peka ut en väg till samarbete mellan ar
kiven och forskningen, som jag anser har framtiden
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för sig. Jag har erfarenhet av att vara både arkivarie
och forskare (på senare tid, från hösten 1995, som
forskande universitetslektor vid Umeå universitet).
Ända sedan jag började på Riksarkivet 1974 har jag
varit intresserad av att befrämja ett närmande mel
lan arkiven och forskningen. Som arkivarie i bör
jan av 1980-talet sökte jag t ex hålla mig à jour med
forskningens utveckling genom att på eget bevåg
skicka ut enkäter med frågor om pågående forsk
ning till olika institutioner vid universiteten. Sva
ren ordnade jag alfabetiskt och stoppade i röda och
blåa tidningssamlare och placerade dem sedan på
en hylla vid forskarexpeditionen. Där stod de i
några år och samlade damm och kastades först när
hyllan efterfrågades för annat mer aktuellt material.
Detta var under den tid då fält- och tillsynsverk
samheten var under stark utveckling och tillväxt,
och den fick därmed status av prioriterad verksam
het. Mitt valhänta försök att bevaka pågående
forskning visar att en svala gör ingen sommar.
1990-talet har dock inneburit ett allmänt ökat
intresse för historia och historieforskning, vilket
också påverkat inriktningen på arkivens verksamhet
med bl a fler forskningsseminarier och utgivningen
av årsböcker med uppsatser av både arkivarier och
forskare. Som Gidlöf påpekar har statsmakterna på
senare tid allt mer sett arkiven liksom även biblio
tek och museer som viktiga förmedlare av forsk
ning och kultur. Detta kan leda till en uppvärdering
av kunskaper om arkivens bestånd. Med utgivnin
garna av Riksarkivets beståndsöversikter och NADskivan får väl en sådan utveckling sägas redan vara
på gång. Det är från denna sida jag främst vill när
ma mig frågan om förhållandet mellan arkiven och
forskningen, och då utifrån frågeställningen hur
man bäst befrämjar forskning där arkivmaterial
kommer till användning. Med forskning avser jag
den som bedrivs vid universitet och högskolor, och
jag begränsar mig här inte enbart till mitt eget fack
ämne historia utan till andra ämnen inom huma
niora och samhällsvetenskap (idéhistoria, ekono
misk historia, konstvetenskap, etnologi, statskun
skap, sociologi, pedagogik etc).
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Undervisning och studiebesök
Som handledare av doktorander och som lärare på
arkiv- och skrivkurser riktade till forskarstuderande
från både humaniora och samhällsvetenskap har jag
sett det som särskilt viktigt att informera och orien
tera om olika sökvägar till forskningsmaterial och
då särskilt till arkivmaterial. Riksarkivets bestånds
översikter och även NAD-skivan har då visat sig
kunna öppna ”nya världar” för många doktorander.
Många studenter och unga forskare är bra på att
hämta information och kunskaper från internet.
Detta kan dock ha sina negativa sidor vad gäller till
förlitlighet och representativitet, (vilket som be
kant även gäller NAD-skivan). Mot den bakgrun
den vill jag därför plädera för ett metodmoment i
den obligatoriska kursdelen i forskarutbildningen,
som handlar om forskningsmaterial. I detta mo
ment behandlas förutom frågor som validitet, re
presentativitet etc även olika sökvägar för att finna
relevant forskningmaterial, däribland arkiv- och
källmaterial. En sådan undervisning motverkar
också att Riksarkivets beståndsöversikter och NADskivan blir outnyttjade hjälpmedel i mycken forsk
ning. En annan problematik som eventuellt också
skulle kunna tas upp i en sådan undervisning är
forskaren som arkivbildare. Inom ramen för fram
för allt större projekt skapas forskningsmaterial,
som även i framtiden bör vara ”återvinningsbart”
och tillgängligt för andra forskare. Ofta förvaras
sådant material digitalt och ibland i databaser. Kun
skaperna om hur sådant material ska hanteras är
många gånger bristfälliga hos forskarna, (jfr nedan
om forskningsarkivets uppgifter).
Min uppfattning är att förslaget om ett särskilt
arkivmoment i metodundervisningen på forskarut
bildningen har utsikter att vinna gehör, inte minst
med tanke på de numera allt strängare kraven på
effektivitet och genomströmning i forskarutbild
ningen.
Ett annat sätt att befrämja doktoranders utnytt
jande av arkivmaterial i sin forskning är att de får
komma på studiebesök till Riksarkivet och lands
arkiven. Kunnande och kompetens att ta emot så
dana studiebesök finns redan vid arkiven. För att
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stimulera och ytterligare utveckla denna sida av
arkivens studie- och visningsverksamhet skulle
kanske Riksarkivets medel avsedda för arkivariers
egen forskning kunna tas i anspråk, åtminstone del
vis. På senare tid tycks de inte ha kunnat användas
för sitt ursprungliga ändamål på ett mer givande
sätt. När det gäller arrangerandet av sådana studie
besök skulle jag vilja se en mer organiserad verk
samhet, som bygger på ett samordnat deltagande av
forskarstuderande från flera universitet och hög
skolor i landet. Detta faller självfallet inte på Riks
arkivets eller landsarkivens ansvar att ordna, utan
på de kursansvariga för forskarubildningen vid
högskolor och universitet.

Forvaltningshistoria och arkivkunskap
Både NAD-skivan och Riksarkivets beståndsöver
sikter innehåller många välskrivna och informativa
forvaltningshistoriker, som kan vägleda forskarna
till ytterligare värdefullt källmaterial. Över huvud
taget förtjänar området forvaltningshistoria att lyf
tas upp från sin ganska låga och underskattade po
sition bland historievetenskaperna. Utan förvaltningshistoriska kunskaper kan vi inte se de djupare
strukturella förändringarna på förvaltningens vid
sträckta område och hur dessa över tid på olika sätt
påverkar arkivbildningen och därmed tillgången dll
och tillgängligheten av arkivmaterial. Forvaltnings
historia binder ihop dåtid, nutid och framtid, från
ordningen i Gustav Vasas kansli till kaoset i IT-världens cyberspace.
Numera ses frågan om arkiv allt oftare i ett vidare
informationssammanhang, där andra områden som
museer och bibliotek ingår. Detta är, såvitt jag kan
uppfatta, en önskvärd och på många sätt positiv ut
veckling. På ett område, det vetenskapliga, kan det
däremot vara en nackdel, eftersom gränserna mel
lan arkiv, bibliotek och museer i förlängningen kan
bli allt mer utsuddade. Redan nu kan det vara svårt
att ringa in och peka på det specifikt vetenskapliga
i ämnet arkivkunskap, se t ex Torbjörn Kjölstads
recension ”På spaning efter en vetenskap” i förra
numret av Arkiv, samhälle och forskning. I förvetenskapligandet ligger främst en strävan till högre
status och att kunna avgränsa sig gentemot andra
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ämnen. Ett sätt att göra ämnet arkivkunskap mer
vetenskapligt är att låta de förvaltningshistoriska
perspektiven bli mer framträdande än vad de för
närvarande är. Detta skulle också kunna fungera
som en lämplig profilering gentemot biblioteksoch museikunskap, vilket, enligt min mening, är väl
ägnat att framhäva arkivkunskapens speciella ve
tenskaplighet.
Forskningsarkiven - en mötesplats för arkiven
och forskningen
Förutom till doktorander riktade kurser och studie
besök är det enligt min mening viktigt med miljöer
som befrämjar möten och kontakter mellan arkiven
och forskningen och mellan arkivarier och forskare.
Ett bra exempel på detta är Forskningsarkivet i
Umeå, som organisatoriskt och fysiskt hör till Uni
versitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Forsk
ningsarkivet har till uppgift att tillhandahålla ma
terial till universitetets forskare och studenter.
Utöver en traditionell handskriftsavdelning (lik
nande samlingarna vid övriga universitets handskriftsavdelningar) finns ett relativt stort bestånd av
mikrofiche från SVAR (valda i dialog med pågå
ende forskning) samt register och databaser inom
området. En omfattande verksamhet med fjärrlån
av arkivalier kompletterar de lokala bestånden.
Forskningsarkivet förmedlar också råd och anvis
ningar i arkivfrågor rörande material från större
forskningsprojekt (i det sammanhanget fungerar
Forskningsarkivet i hög grad som Riksarkivets för
längda arm). Ett utkast till ”Handbok för hantering
av forskningsmaterial” har nyligen utarbetats och
finns att tillgå på Forskningsarkivets hemsida.
Forskningsarkivet är i regel välbesökt, och de an
ställda har ett brett kontaktnät både bland forskare
och inom arkivsektorn. Det är inte endast histori
ker utan även andra forskare som sociologer, medi
cinare och skogsforskare som använder sig av det
material som Forskningsarkivet tillhandahåller. Jag
är övertygad om att Forskningsarkivets existens bi
dragit till att umeforskare i så hög utsträckning an
vänder sig av arkivmaterial i sin forskning. Detta
gäller inte enbart användningen av material som
Forskningsarkivet tillhandahåller. Frågan är om
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inte historikerna från Umeå besöker Riksarkivet i
betydligt högre utsträckning än andra som har när
mare till.
Många trådar både från forskarvärlden och från
arkivsektorn löper således samman i Forsknings
arkivet. Det kan därför sägas vara ”strategiskt” pla
cerat i skärningspunkten mellan dessa områden.
På många sätt kan Forskningsarkivet vid Umeå
universitet ses som en efterföljansvärd modell, som
innebär att kontinuerliga kontakter och möten
mellan arkiven och forskningen kan upprätthållas,
och att en dialog kan föras mellan arkivarier och
forskare. Vid Örebro universitet har ett forsknings
arkiv med Umeå som förebild invigts i maj i år. In
tresset att här följa Umeå universitet i spåren är nog
störst vid de mindre universiteten och högskolorna,
som saknar närhet till landsarkiven. Det hindrar
inte att liknande ”forskningsarkiv” skulle kunna in
rättas vid de större universiteten i anslutning till
universitetsbiblioteken. Där når man också ut till
många studerande.

Tre huvudsyften
Mitt syfte har varit trefaldigt. Jag har pläderat dels
för att undervisning om arkivfrågor kommer in
som ett obligatoriskt moment på forskarutbild
ningen och att forskarstuderande får möjlighet att
göra studiebesök på arkiven, dels för en uppvärdering av forvaltningshistoria för att vetenskapligt
stärka arkivkunskap, dels för värdet av kontinuerli
ga kontakter och möten mellan arkivarier och fors
kare. Med Forskningsarkivet vid Umeå universitet
som exempel har jag visat på flera positiva effekter
i det sammanhanget. Det har stimulerat både till ett
bredare intresse för arkivforskning och fördjupade
arkivstudier. Jag har särskilt framhållit vikten av att
sprida information om arkiven och dess forsknings
potential till forskarstuderande både inom huma
niora och samhällsvetenskap. Detta är också ett sätt
att söka skapa ett ökat intresse för arkivforskning i
framtiden. Det kan också befrämja ett positivt sam
arbete mellan forskningen och arkiven, där arkivariers kompetens och kunnande om arkivbestån
den kan tillvaratas på ett konstruktivt sätt.

Vardagssituation frän en forskarsal av idag. Två studenter söker i databaser i forskarsalen hos Regeringskansliets
centralarkiv. Foto: Jan-Olov Persloiv, Regeringskansliet.
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BORJE JUSTRELL

På spaning efter en vetenskap
- ett genmåle
I ASF 1999:2, UNDER AVDELNINGEN RECENSIONER,

för Torbjörn Kjölstad ”... ett... principiellt resone
mang om hur spaningen efter detta undflyende fe
nomen som kallas arkiwetenskap (möjligen arkivoch informationsvetenskap) kan bedrivas”. Ut
gångspunkten är min rapport ”What Is This Thing
We Call Archival Science?”, och skälet till att
Kjölstad fattat pennan är att han är oense med mig
”... om hur man kan komma till rätta med de pro
blem som behandlas i studien ...”. Greppet är onek
ligen friskt och manar till efterföljd, för visst är det
viktigare med debatt än med en normal litteratur
anmälan. I den frågan är Torbjörn Kjölstad och jag
överens. Men vad är vi då oense om? Har jag för
stått Kjölstads principiella resonemang rätt, så gäl
ler det i huvudsak syftet med min studie, den me
tod jag valt och det perspektiv jag anlägger.

Syftet
För att börja med syftet, är det - enligt min mening
- både tydligt i sig och klart angivet i rapporten.
Aren 1995-1997 bekostade Forskningsrådsnämn-
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den (FRN) ett projekt i arkiwetenskap vid Stock
holms universitet kallat ”Arkiwetenskap - en inter
nationell översikt”. Intentionen var att aktivera den
arkiwretenskapliga forskningen i Sverige. Min rap
port, som är huvudstudien i projektet, syftar därför
till att (1) fånga arkiwetenskapens ställning och in
riktning i olika länder och (2) utgöra en plattform
för vidare forskning i arkiwetenskap, i första hand
min egen men självklart också andras. Med rappor
ten som grund har jag sedan formulerat ett avhandlingsämne för doktorsexamen (se www.historia.su.
se/historia/index.htm).
Torbjörn Kjölstad ser andra syften med min rap
port, eftersom han genomgående söker lösningar
på problem, medan rapporten är utformad som en
förstudie med tonvikten lagd mera på att ställa frå
gor än att besvara dem. Svagheter i svaren på den
enkät som var min huvudkälla gjorde det också
nödvändigt för mig att begränsa undersökningen.
Detta behandlas i introduktionskapitlet. I det avslu
tande kapitlet (s 79) återkommer jag till frågan om
rapportens syfte och inriktning: ”In chapter one, I
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stated that this study has two main purposes: to
capture the situation and direction of archival sci
ence outside Sweden, and to be a preparatory study
for a Ph.D. dissertation in archival science. At the
same time I also made clear that I have chosen to
emphasize the last of these purposes by making a
so called base line study with the focus on further
research instead of solving defined problems”.

Metoden
Den metod jag använt är kvantitativ och bygger på
den tidigare nämnda enkäten, som jag i samarbete
med ICA (International Council on Archives)
skickade till alla länder och territorier (156 st) som
var nationella medlemmar av ICA år 1994 samt till
en grupp om 21 utvalda forskare runt om i världen,
det senare för att få ett perspektiv på övriga svar.
Enkäten var på engelska, franska och spanska och
innehöll 16 frågor om den aktuella situationen för
arkivvetenskapen på några centrala områden (defi
nitioner, utbildning, arkivdebatten, litteratur och
periodiska skrifter, arkivorganisation samt arkiv
bestånd). För att kunna ställa de rätta frågorna och
göra det på rätt sätt tog jag hjälp av en informell
grupp av arkivarier och forskare från Sverige, Ka
nada, Frankrike, USA, Storbritannien och Tysk
land. Trots detta blev svarsfrekvensen så pass låg att
jag drog slutsatsen att det var riskfyllt att säga nå
got på global nivå utifrån enkätsvaren. Jag fann
dock att svaren från ICAs nationella medlemmar
ganska väl beskrev den officiella synen på arkiv
vetenskapens ställning i respektive land. Detta var
viktigt, eftersom det gav möjlighet att jämföra sva
ren. Några av frågorna i enkäten var uppenbarligen
svåra för mottagarna att förstå och besvara, och sva
ren på dessa frågor kunde därför inte användas.
Några enkätsvar utelämnades också då de bara av
såg delar av en nationalstat eller en federation.
Varför valde jag då en kvantitativ metod? Skälen
var flera, men i botten ligger ett synsätt på arkiv
vetenskap. Ett av de grundläggande antagandena i
rapporten är nämligen att utvecklingen av arkiv
vetenskapen är en del av professionaliseringspro
cessen inom arkivverksamheten, och för att få kun
skap om den processen fordras data som kan sam
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manställas både på ett meningsfullt sätt och på en
hög nivå. Kvantitativa metoder har här en fördel,
eftersom det med sådana metoder går att frilägga
strukturer och ta lite större grepp genom att bl a
bortse från individuella variationer. A andra sidan
har kvantitativa förklaringar sina klara begräns
ningar. Det finns mätproblem, och förklaringsdjupet är måttligt. Kvantitativa förklaringar är dess
utom fådimensionella. För att förstå andra sam
manhang än de rent kvantitativa bör man därför
komplettera med ytterligare metodval. I min stu
die blev det diskursanalysen. Under 1980-talet var
diskurs något av ett modebegrepp inom bl a socio
logisk och litteraturvetenskaplig forskning, och det
fick senare fäste även inom historieforskningen.
Begreppet har dessutom kopplingar till till antro
pologins kulturanalys och kulturbegrepp. Den de
finition av diskursbegreppet som jag nyttjar i rap
porten (se s 21) ligger också nära antroplogen Clif
ford Geertz sätt att betrakta kultur.
Jag berör i rapporten, fast mer i förbigående (s
86), ännu ett begrepp: kolligation, som innebär en
tankeoperation där man sas ”ser samman” olika
föreetelser. Begreppet har använts länge inom
vetenskapsteorin men under senare tid lanserats
främst av filosofen W. H. Walsh. För mig blev in
slaget av kolligation, tillsammans med diskurs
analysen, en väg att hantera ett av de mer besvär
liga problemen med kvantitativa metoder, nämli
gen distansen mellan förklaring och empiri som gör
att det kan finnas flera tolkningsalternativ som är
lika rimliga.
Torbjörn Kjölstad ger sig tyvärr inte in i någon
diskussion om alternativa metodval, annat än indi
rekt genom att andas misstänksamhet mot enkäten
som metod och ge exempel på enskilda (kvalitativa)
frågeställningar som han anser saknas i min kvantifiering av verkligheten. Kjölstads sätt att nalkas
metodfrågan känns inte fruktbart.

Perspektivet
Uppenbarligen är åsiktsskillnaderna mellan Tor
björn Kjölstad och mig främst en fråga om perspek
tiv. Det framgår av vad jag sagt ovan om metoden i
min rapport. Med mitt metodval försöker jag att
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anpassa perspektivet till ett kunskapsmål som lig
ger i nivå med syftet med rapporten. Kvantitativa
metoder ger nämligen ett övergripande perspektiv
som får återverkningar på vad som kan undersökas
och därmed också på kunskapsmålet. Bl a förlorar
man aktörerna ur sikte, och deras upplevelser av
kvantifierbara förhållanden faller i och med detta
utanför ramen för undersökningen. Det vill Tor
björn Kjölstad inte acceptera utan menar bl a att
”Det minsta man kunde vänta sig i Justrells studie
är i varje fall ett försök att fånga nationalarkivens
attityder till arkivvetenskaplig forskning och ut
bildning generellt och som ett led i professionalise
ringen ...” Frågeställningen är i och för sig intres
sant och viktig och skulle mycket väl kunna vara
utgångspunkt för en särskild studie, men i det få
gelperspektiv jag anlägger i rapporten är den allt
för detaljerad för att kunna behandlas. Detsamma
gäller också för de ”grunddata” som kan fås ur den
arkivvetenskapliga diskussionen, kursplaner, ut
bildningsplaner, litteraturlistor mm, och som Tor
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björn Kjölstad anser viktigare än de data jag foku
serar på. Med tanke på att det i enkätsvaren till min
undersökning omnämns nära 120 skolor eller uni
versitet med program för professionell utbildning
av arkivarier, skulle arbetsinsatsen bara för att sam
manställa kurs- och utbildningsdata enligt Kj öl
stads förslag bli orimlig! Det övergripande per
spektivet skulle också gå ohjälpligt förlorat.

Till sist...
Det vore intressant med en diskussion inte bara om
alternativa metodval utan också om resultaten av
min undersökning. Att avfärda resultaten som re
dan kända och därför inte särskilt intressanta, vil
ket Torbjörn Kjölstad i huvudsak gör, är väl lättvin
digt. Med tilltagande internationalisering och sam
arbete över gränserna måste frågor av de slag jag
behandlar i rapporten ”What Is This Thing We
Call Archival Science?” ständigt granskas på nytt.
Kunskap är som bekant preliminär till sin karaktär.
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Forskning i ryska arkiv
Lennart Samuelson: Röd koloss på larvfötter.
Rysslands ekonomi i skuggan av 1900talskrigen. SNS Förlag, 333 sid., Sthlm 1999,
ISBN 91-7150-758-2.
Militärhistorikem Lennart Samuelson har utkommit
med en bok som behandlar utvecklingen av det sovjetiska
militärhistoriska komplexet, ett ämne som man svårli
gen kunde tänka sig att västerlänningar kunde bedriva
arkivstudier i under sovjettiden. Samuelsons bok recen
seras här av förste arkivarien Lars Ericson vid Krigs
arkivet som bl a menar att ämnet beskrivs på ett mycket
initierat och intressant sätt. Boken är givande läsning
även för en arkivarie, genom att många inblickar ges i
arkivbildningen under sovjettiden.

Alltsedan den misslyckade statskuppen i Moskva i
augusti 1991 och Sovjetunionens slutliga upplös
ning i slutet av samma år har frågan om tillgäng
ligheten till ryska, eller rättare sagt f d sovjetiska,
arkiv diskuterats av arkivmän och historiker. En
första, närmast överväldigande öppenhet gjorde att
såväl ryska som västerländska forskare kunde stu
dera den sovjetiska maktapparatens olika arkiv.
Trots en del viktiga undantag och inte sällan före
kommande pockande önskemål från enskilda arkiv
tjänstemäns sida om pekuniär ersättning för till
handahållandet av dokument, så var ändå det gene
rella intrycket i början av 1990-talet en anda av öp
penhet. Det intrycket blev inte mindre starkt om
man jämförde med förhållandena under den sovje
tiska tiden.
Arkiven efter 1945 alltjämt slutna

Många enskilda forskare och projekt har hunnit dra
nytta av dessa nya förhållanden. För svensk del har
Riksarkivets tvåbandsutgåva under 1999 av vägled
ningen Sverige i ryska arkiv ytterligare understru
kit hur mycket svenska forskare har att hämta i sov
jetepokens arkiv. Därför är tecknen på en restrikti
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vare rysk hållning när det gäller tillgängligheten
deprimerande, även om bilden ingalunda är entydigFrågor om innehållet i de ryska arkiven har dis
kuterats i många sammanhang, men de konkreta
resultaten av mera omfattande arkivforskning är
ännu begränsade i Sverige. Militärhistorikem Gun
nar Aselius har i flera uppsatser redovisat viktiga re
sultat från sina arkivbesök i framför allt S:t Peters
burg, och nu har hans kollega Lennart Samuelson
utkommit med en bok som behandlar utvecklingen
av det sovjetiska militärindustriella komplexet.
Detta är ju ett ämne som man svårligen kunde tän
ka sig att en västerlänning kunde bedriva arkiv
studier i under sovjettiden, men nu har det gått,
även om arkiven från perioden efter 1945 ännu till
stor del är slutna.
Från första världskriget till idag

Samuelson beskriver hur det första världskrigets
påfrestningar ledde till en kraftig, om än inte till
räckligt kraftig, expansion av den tsarryska krigs
industrin, innan han går över till att beskriva den
unga Sovjetstatens första försök att organisera för
svarets försörjning med krigsmateriel. I och med
första femårsplanen fr o m 1928 startar inte bara en
satsning på den tunga industrin, utan det är enligt
Samuelson en satsning som i mångt och mycket var
betingad av försvarets behov. Samuelson dispute
rade häromåret på en avhandling om Michail Tuchatjevskij och hans inflytande på försvars- och rust
ningspolitiken under den första femårsplanen, var
för det ämnet utgör ett tungt inslag i hans bok. Be
skrivningen av hur olika synsätt på det framtida
kriget, ny teknik och nya stridssätt (pansar, fall
skärmstrupper m m) bröts mot varandra ännu in på
1930-talet är belysande för bilden av hur pass mo
nolitisk sovjetstaten var. Men katastrofen med
skenrättegångar, avrättningar och deportationer till
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arbetsläger slog 1937-38 hårt mot den sovjetiska
militärledningen och lade en i alla avseenden död
hand över alla försök till debatt i viktiga militära
frågor. Tuchatjevskij och hela hans familj blev bara
några av offren för Stalins stora terror.
Den sovjetiska krigsplanläggningen alltifrån 1920talets slut byggde på en stor överskattning av de
västerländska stormakternas militärindustriella ka
pacitet, och resultatet blev uppbyggandet av en
väldig militärindustriell apparat och planer för om
ställning från civil till militär produktion i en rad
nyckelindustrier (t ex traktorfabriker som förbered
des för stridsvagnstillverkning i ett krigsläge). De
mest extrema exemplen på detta var uppbyggandet
av stålverket i Magnitogorsk och traktor-/stridsvagnsverken i Tjeljabinsk (under andra världskriget
kallat ”Tankograd”). Mängder av fångar ur GULAGarkipelagens läger sändes dit tillsammans med fri
villiga och utkommenderade Komsomolungdomar.
Ännu under 1920-talet hade Sovjetunionen kunnat
importera en del militär teknologi från väst, men
under 1930-talet ströps de möjligheterna stegvis
och behovet av en egen industri var stort.
Åren 1941-45 visade det sig att försvarsindustrins
stora överkapacitet behövdes mer än väl, samtidigt
som nyckelindustrier evakuerades från de västra
delarna av Sovjetunionen till områden bortom Ural
och Volga. Den prestationen gjorde att den sovje
tiska försvarsindustrin snart övertrumfade den tys
ka och därmed, tillsammans med den materiella
hjälpen från västmakterna, lade en viktig grund för
den sovjetiska segern i den väldiga kraftmätningen
med Tyskland. Erfarenheterna från kriget gjorde
att det kalla krigets Sovjet fortsatte en tung satsning
på försvarsindustrin och det militärindustriella
komplexet växte ytterligare. Särskilda specialkom
mittéer ledda av Lavrentij Berija och Georgij Ma
lenkov fick ansvar för utvecklandet av atomvapen
respektive missilvapnen. Särskilda stängda forskningsstäder som Tjeljabinsk-40 och Arzamas-16
byggdes och fylldes med tusentals vetenskapsmän
och deras familjer, samtliga med förmåner långt
över den genomsnittlige sovjetmedborgarens var
dag men också övervakade av specialtrupper.
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Men rustningen till trots uppträdde under 1980talet det motsatta förhållandet jämfört med 1930talet. Då hade västmakterna och Tyskland grovt
underskattat Sovjetunionens militära och militär
industriella kapacitet, med sin yttersta konsekvens
i Hitlers anfall i juni 1941. Nu i brytpunkten mel
lan Brezjnevs stagnationsperiod och hans mer eller
mindre kraftlösa efterträdare Andropov och Tjernenko överskattade många västerländska analytiker
istället Sovjetunionens styrka på dessa områden.
Det snabba sönderfallet 1989-91 visade hur det de
facto var ställt med styrkan och stabiliteten i det
sovjetiska väldet.
Ryska statens krigsarkiv en viktig källa

Allt detta beskrivs på ett mycket initierat och in
tressant sätt i Samuelsons bok. Han tar fortlöpande
ställning till aktuell rysk och västerländsk forskning
inom området och nyttjar även ett stort antal akt
utgåvor och samtida debatt- och instruktionsböck
er. Men allra viktigast är ändå att han kunnat nyttja
ett stort antal arkivhandlingar från det Ryska stats
arkivet för ekonomi och Ryska statens krigsarkiv
(f d Röda arméns arkiv för perioden 1917-41) i
Moskva. Andra uppgifter har han funnit i Ryska
statens marinhistoriska arkiv (för perioden fram till
1941) i S:t Petersburg och det mycket viktiga
Centret för dokumentation och studier av nutidshistoria i Moskva. Han har även besökt ryska Ve
tenskapsakademiens arkiv och Ryska statsarkivet
för film- och fotodokumentation i Krasnogorsk.
Mycket goda och noggranna källhänvisningar gör
att författarens notsystem är en givande läsning för
en arkivarie. Här ges många inblickar i arkivbild
ningen under sovjettiden.
Många intressanta arkiv och handlingar (fram till
1945) har använts, bl a mobiliseringsplaner för
försvarsindustrin, uppskattningar av krigsmaktens
behov av stridsvagnar, flygplan och annan materiel,
liksom korrespondens mellan ledande personer
inom den politiska och militära ledningen. I Cent
ret för dokumentation i Moskva har Samuelson bl
a haft tillgång till folkkommissarien (försvarsminis
tern) Kliment Vorosjilovs dagboksanteckningar
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från mellankrigstiden. För en forskare i västerländ
ska arkiv är det förvisso inte så anmärkningsvärt,
men i detta sammanhang är det onekligen jungfru
lig arkivmark som beträds.
Exemplen kan mångfaldigas. Samuelsons bok är
med andra ord en guldgruva inte bara för den som
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intresserar sig för modern ekonomisk eller militär
historia, utan minst lika mycket för en läsare som
vill få konkreta inblickar i vad de arkiven från sov
jettiden innehåller.
Lars Ericson
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Forskarens guide till Clios skatter
Peter Olausson, Vägar till Värmlands historia;
Värmlandsarkiv 1999; ISBN 91-630-8178-4
Värmlandsarkiv utkom 1999 med en guide till Värm
lands historia. Per-OlofAndersson vidKronobergsarkivet, som här recenserar guiden, konstaterar att resulta
tet har blivit en bok som inte bara är en arkivguide utan
dessutom en brett upplagd historiebok. Med Vägar till
Värmlands historia har Värmlandsarkiv tagit ett väl
lovligt initiativ som sannerligen manar till efterföljd.

Under det senaste decenniet har intresset för his
toria och historisk forskning ökat i hela landet.
Värmland är ett av de svenska landskap där detta
förlopp framstår som mest accentuerat. Här har
utvecklingen också gynnats av att de institutionella
förutsättningarna att bedriva historisk forskning på
flera plan har förbättrats. Som exempel kan näm
nas utbyggnaden av Värmlands Museum, tillkom
sten av Värmlandsbiografin och den ökade sats
ningen på forskning som blivit följden av att hög
skolan i Karlstad blivit universitet.
Som minst lika viktigt framstår Värmlandsarkivs
upphöjande till landsarkiv. Härigenom har det bli
vit möjligt att samordna arkivresurserna i hela land
skapet i det nybildade Arkivcentrum. Med det in
tensifierade sökandet efter historisk kunskap har
också följt ett ökat behov av en lättillgänglig intro
duktion till arkivens rikt flödande källor. En sådan
har nu tillkommit på initiativ av Värmlandsarkiv.
Bokens författare, Peter Olausson, är också verk
sam vid den sistnämnda institutionen.
Olausson är dessutom doktorand i historia och
adjunkt vid Karlstads universitet samt engagerad
inom hembygdsrörelsen såväl lokalt och regionalt
som nationellt. Till sin hjälp har han haft en refe
rensgrupp som har bidragit med expertkunskap
inom en mängd skilda områden som meteorologi,
naturhistoria, arkeologi och rättshistoria.
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Resultatet har blivit en bok som inte bara är en
arkivguide utan dessutom en brett upplagd histo
riebok. Den uttalade ambitionen har varit att ge en
helhetsbild av landskapets historia. Målsättningen
har också varit att låta boken få en sådan form att
såväl den garvade forskaren som novisen skall
kunna få utbyte av den. Boken består av två huvud
sakliga delar, båda med rikhaltiga referenser inte
endast till arkiven utan även till bibliotekens och
museernas samlingar.
I den första delen bjuds läsaren på en guidad resa
genom Värmlands äldre historia från begynnelsen
till medeltiden. Landskapets utveckling ur geolo
giskt och naturvetenskapligt perspektiv får stort
utrymme i framställningen. Även de arkeologiska
aspekterna ägnas stor uppmärksamhet. Den andra
delen är tematiskt upplagd och behandlar några
särskilt utvalda ämnen: kyrkan, förvaltningen och
rättsväsendet.
Urval kan naturligtvis alltid diskuteras, men ef
tersom en fortsättning utlovas med ytterligare te
matiska fördjupningar finns det knappast någon
större anledning att ta upp den diskussionen nu.
Inom respektive ämnesområde behandlas alla möj
liga tänkbara aspekter på ett ambitiöst och initierat
sätt. Den i sig berömvärda viljan att ta upp så
mycket som möjligt har dock fått till följd att fram
ställningen bitvis ger ett något plottrigt intryck.
Detta senare emellertid endast påtalat som en rand
anmärkning. Det genomgående och kvarstående
intrycket av boken är tveklöst positivt. Med Vägar
till Värmlands historia har Värmlandsarkiv tagit ett
vällovligt initiativ som sannerligen manar till efter
följd.
Per- OlofA ndersson
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Konsten att göra en gallringsutredning
Om gallring - från utredning till beslut.
Riksarkivets rapport nr 1999:1. ISBN 91-3831604-8, ISSN 1402-9685. Solna 1999
Riksarkivet har givit ut en rapport om gallring som, i
första hand är tänkt som ett stöd för myndigheternas
beslut om vilka handlingar som ska bevaras respektive
gallras. Anki Steen, arkivarie vid Luftfartsverket, re
censerar här rapporten.

Rapporten består inte av så många sidor men är
ändå en utförlig handbok i hur man bedriver en
gallringsutredning. Den riktar sig i första hand till
statliga myndigheter men är också tänkt att fung
era som hjälp för andra typer av myndigheter och
organisationer.
Skriften är indelad i kapitel som på ett pedago
giskt sätt följer gången i en gallringsutredning. Den
börjar med en inledning som beskriver vad gallring
är. Sedan följer själva utredningsmetodiken och hur
gallringsförslaget från myndigheten ska utformas.
Därefter redovisas gången när Riksarkivet fattar sitt
beslut och till sist myndighetens verkställande av
beslutet.
Inledningen är en motivering och bakgrunds
beskrivning som är nödvändig för att skapa förstå
else för vikten av en genomtänkt utredning. Varför
ska man gallra och vad innebär det egentligen?
Gallrar man på rätt sätt försvinner de uppgifter som
inte har något egentligt informationsvärde och
man får bättre kontroll och översikt över sitt arkiv
bestånd samtidigt som förvaringskostnaden sänks
när mängden handlingar minskar. ”Vad är gallring?”
Naturligtvis är det när man avlägsnar och förstör
allmänna handlingar men också, som många kan
ske inte tänker på, när information överförs från en
databärare till en annan. Det är viktigt i dagens
tekniksamhälle att man är medveten om detta och
tar ställning till vad som händer med informationen
när man byter medium.
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Därefter beskrivs hur myndigheten ska komma
fram till vad som kan undvaras i informationsflödet
och följaktligen kan gallras. Man rekommenderar
att myndigheten inrättar en arbetsgrupp för att ta
ställning till detta. Det kan tyckas överarbetat i en
liten organisation men kan vara nödvändigt i en
större. En nyanserad beskrivning av hur arbetet
kan se ut i stora respektive små organisationer sak
nas i texten men det kan vara svårt täcka alla vari
anter och behov i en kort handledning. Gallringsutredningar ska alltid inledas med en inventering av
vilka handlingar som finns och vilka samband som
finns mellan olika handlingar för att man ska kunna
avgöra vad som kan gallras. Detta kapitel innehål
ler en noggrann redovisning och beskrivning av
vilka faktorer en gallringsutredning måste beakta.
I enlighet med arkivlagen ska behovet av informa
tion för att tillgodose offentlighetsprincipen, rätt
skipningen och forskningen bedömas. De fråge
ställningar som bör finnas med i bedömningen har
punktats på ett översiktligt sätt som gör det lätt att
se vad man ska ta ställning till.
Det påpekas att bristande kvalitet på handlingen
kan innebära att den gallras trots att den kanske
innehåller värdefull information och att handlingar
som i sig är tämligen ointressanta bevaras för att de
kan underlätta återsökning av intressantare infor
mation. Det är ett viktigt påpekande då detta är så
dant som man i allmänhet kanske inte är medveten
om eller inte har trott vara giltiga kriterier för att
kunna gallra eller bevara.
Utredningen ska resultera i ett förslag till
gallringsbeslut från myndigheten där handlingarna
beskrivs. Här ställer man långt gående krav på
myndigheterna. Man ska bifoga kopior av hand
lingar och beståndets omfattningen ska redovisas
vilket kan vara nog så svårt när man, också enligt
rekommendationerna, bör ta ställning till eventu
ell gallring redan innan handlingarna har börjat
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produceras. Handlingarnas betydelse och använd
ning i organisationens olika delar ska beskrivas,
helst med grafiska flödesscheman. Förslag till gallringsfrister med motiveringar och underlag som
tagits fram ska bifogas den framställan om gallringsbeslut som myndigheten ska göra till Riksar
kivet. De gallringsutredningar som följer dessa re
kommendationer till punkt och pricka kommer att
bli mycket väl underbyggda och sannolikt av bättre
kvalitet än många av dem som Riksarkivets hand
läggare själva har gjort under årens lopp.
Efter beskrivningen över hur utredning och för
slag ska byggas upp följer en kort redogörelse för
hur Riksarkivet arbetar och vilka överväganden som
görs när beslutet fattas. Till sist ges en instruktion
hur gallringen sedan ska verkställas på myndighe
ten. Föreskriften om vad som ska stå på de gallringsbara volymerna känns onödigt detaljerad i den
här typen av handledning. Det borde räcka med att
påpeka kravet på att också gallringsbara handlingar
ska vara sökbara under den tid de finns kvar.

Skriften avslutas med exempel på hur en fram
ställan om gallring och ett gallringsbeslut grundat
på denna kan se ut, vilket förutom själva beskriv
ningen kan vara en god hjälp när man ska utforma
en sådan skrivelse.
Sammanfattningsvis kan sägas att ”Om gallring”
är en bra och utförlig handledning i konsten att
göra en gallringsutredning och den ger en bra bak
grund till regelverket och syftet med gallring.
Riksarkivets skribenter borde dock anstränga sig
lite mer att följa förvaltningslagens krav på att ut
trycka sig lättbegripligt. Språket är på många stäl
len i skriften för högtravande och en del termer lå
ter krystade och onödigt svåra. Delvis har man
också fallit för det gamla greppet med alltför
mycket detaljstyrning. Arkivlagen har nu så många
år på nacken att dess uppbyggnad, som ger en helt
annan möjlighet att ge indikationer om inrikt
ningar och målsättning än det gamla regelverket,
borde ha slagit igenom.
Anki Steen
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Ny antidroghandbok - en guldgruva för forskare
Enskilda byråns handböcker:
Antidrogorganisationer (red. Lars-Olof
Welander). Skrifter utgivna av Riksarkivet
1998. ISBN 91-883-6636-7
Riksarkivets enskilda byrå har utkommit med två nya
handböcker som behandlar antidrogorganisationemas
och de fackliga organisationernas arkiv. Benkt Söder
berg, doktorand i historia, recenserar här den först
nämnda av dem och reflekterar över dess användbarhet
förforskare och för möjligheterna att hitta nya uppsats
ämnen för studenter.

Antidrogorganisationer heter en skrift som har
getts ut av Enskilda byrån, Riksarkivet 1998. Ba
kom denna ligger arbetsgruppen FAR, bestående av
Gun-Britt Aagård, Lars-Olof Welander och KarlIvar Asander. Handboken är först ut i raden i en
planerad serie av handböcker med inriktning mot
Sveriges många folkrörelseorganisationer. Hittills
har två av dessa sett dagens ljus, dels den redan
nämnda om antidrogorganisationer, dels en om
fackliga organisationer - i det här fallet LO. Avsik
ten är att kommande volymer skall behandla orga
nisationer inom en rad olika områden såsom eko
nomiska, fackliga, humanitära, idrottsliga, kultu
rella, politiska och religiösa.
Antidroghandbokens innehåll är lätt att beskriva.
Den inleds med ett kort förord som beskriver bo
kens tillkomsthistoria, därefter följer en avdelning
som skall vara ett stöd för arkivarier i ordnings- och
förteckningsarbetet, samt för att typologisera och
koda folkrörelsearkiv. Detta följs i sin tur av ett
alfabetiskt index över de olika antidrogorganisationerna. Sist, men inte minst (191 av 224 sidor),
presenteras varje enskild organisation med korta
historiska textavsnitt samt med överskådliga gra
fiska framställningar av de olika antidrogorganisationernas utveckling som ibland även illustreras
med ett fotografi. Om organisationen har en inter
nationell anknytning, såsom t ex Sveriges Blå-
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bandsförbund, finns även moderorganisationens
historia och den internationella organisationsstruk
turen beskriven. Detta är ingen djuplodande
organisationshistorik, vilket väl knappast heller är
avsikten, men däremot kan man säga att den har
ambitionen att täcka hela landet, dvs omfatta samt
liga antidrogorganisationer i Sverige.
Bakom handboken ligger en strävan att bringa
ordning i arkivnomenklaturan rörande folkrörelse
organisationerna. Arbetet med detta påbörjades
redan i början av 1980-talet och för ändamålet till
sattes arbetsgruppen FAR. Arbetet visade sig emel
lertid bli svårt och tidskrävande. Pengarna tog dess
utom slut och projektet tvingades att läggas ned.
Men så tog datorerna över mer och mer både inom
arkivbildningen och som hjälpmedel i arkivarbetet,
och därmed blev behovet av kodifiering av arkivbildare akut. FAR kom på fötter igen 1995 och tog
på nytt itu med uppgiften. Därmed kan man dra
slutsatsen att datorisering ibland är av godo för dem
som gillar papper. Resultatet blir ju nämligen en
serie skrifter tryckta i svart på vitt och på vanligt
papper.
Men vad kan en sådan här handbok användas till,
förutom att vara arkivarien till hjälp? Det är denna
användning som är själva poängen med boken för
min del. Såsom doktorand i historia vid Stockolms
universitet har jag visserligen haft en hel del med
arkiv att göra, men arkivkoder och typologisering
är mig ganska främmande och knappast av något
större intresse för forskningen, men möjligen som
ett nödvändigt instrument för återsökningen av
handlingarna. Men precis som Lars-Olof Welan
der skriver i förordet kan handboken vara till en
oumbärlig hjälp för organisationer, arkivinstitu
tioner, bibliotek, media och övriga forskningsins
titutioner. Själv representerar jag den sistnämnda
kategorin.
En av fördelarna med handboken är att den ger
en mycket god överblick över vilka organisationer

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2000:1

Recension

Gruppbild på medlemmama i Sveriges Godtemplares Ungdomsförbunds (SGU) avdelning Fyrväpplingen.
Kungsholmslogen, från tidigt ipoo-tal. Foto: SGU:s arkiv, Stockholms stadsarkiv.

som funnits och finns inom antidrogområdet. Alla
tänkbara organisationer, från exempelvis Sveriges
Nykterhetssällskap (1837), som är en av de äldsta
nykterhetsorganisationerna, till den betydligt yng
re fritidsforeningen ”Nobba brass och nubbe”
(1985) finns representerade i skriften. Andra förde
lar med den är att man får veta t ex när en organi
sation föddes, om den har bytt namn eller slagits
ihop med andra, om organisationen har splittrats
eller upplösts. I vissa fall finns även uppgifter om
vilka tidskrifter som har varit organisationens eget
organ. En så väl sammanhållen och orienterande
information i ämnet är mycket svår, om inte omöj
lig att finna på annat håll, enligt mina egna forsk
ningserfarenheter.
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Hur kan jag då som forskare använda mig av
handboken på ett mer konkret sätt? Ponera att jag
skall skriva en uppsats om ffisksportrörelsen (vilken
också kategoriserades som en antidrogorganisation) i Sverige och för detta ändamål behöver jag
finna en inledande översikt av denna organisation.
Hur hittar jag den på enklast möjliga vis? Jo, genom
att slå i handbokens alfabetiska index över organi
sationerna och där finna koden 640 43 som hänvi
sar till Frisksportförbundet i handboken. Lätt som
en plätt hittar jag sedan övriga uppgifter om Frisk
sportförbundet. Där finns t ex en kort historik samt
en grafisk beskrivning av sammanslagningar, ut
brytningar och namnbyten. På kortast tänkbara tid
har jag skaffat mig den nödvändiga grundkun-
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skapen om organisationens historia och kan nu
tränga djupare in i den i övrigt och periodvis så
konfliktfyllda frisksportsdjungeln.
Ytterligare en förtjänst med handboken måste
nämnas. Den utgör en guldgruva för oss som leder
seminarier på grundkursen i historia vid Stock
holms universitet. På denna institution finns den
pragmatiska traditionen att ge tydliga ämnesförslag
till studenter på B-, och i viss mån även C-nivå.
Meningen är att läraren skall kunna presentera
uppsatsämnen med ”lagom” svåra frågeställningar
och ett tydligt avgränsat källmaterial. Detta leder i
de bästa och i de flesta fallen till att studenterna blir
färdiga med sina uppsatser i tid. Vi lärare ”springer”
med andra ord en hel del i arkiven för att hitta
lämpliga ämnen - ett nog så tidsödande arbete. Här
faller alltså handboken i synnerligen god jord. Den
och dess kommande likar kan bli en ymnig källa till
uppslag när det gäller att hitta nya uppsatsämnen.
Efter dessa rader är det dags för en invändning.
En handbok som, enligt Lars-Olof Welanders för
ord ”sannolikt är ett oumbärligt och effektivt hjälp
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medel inom organisationer, arkiv, bibliotek ...”
borde ha en mer välkomnande och vägledande in
troduktion. Detta saknas emellertid i nuvarande ut
formning av handboken. Det finns därmed en risk
att den får stå kvar i hyllan, eftersom den i arkiv
vetenskap icke invigde vid en första anblick har
svårt att förstå vad boken går ut på, och riskerar
därmed att bli bortskrämd av alla tekniska arkiv
termer. Här anar man att arkiven slutit sig kring
enskilda byrån och medarbetarna i FAR. En mer
öppen inledning med t ex en gnutta allmänt hållen
svensk antidrogorganisationshistoria (som mycket
väl skulle kunna baseras på bokens innehåll) hade
kunnat lyfta handbokens övriga förtjänster ytterli
gare ett snäpp. Detta är dock bara en skönhetsfläck
och jag törs lova att det kommer att bläddras
mycket och ofta i denna och kommande hand
böcker i serien, på de historiska institutionerna lan
det runt.
Benkt Söderberg
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Notiser
Vi ägnar notiserna denna gång åt att informera våra
läsare om olika aktuella publiceringsinitiativ och ak
tiviteter med arkivvetenskaplig inriktning, nationellt
och internationellt. En mycket positiv utveckling för
arkivvetenskapen är att alltflerfora börjar växa fram.
Vi hälsar våra kollegor i arkivvetenskaplig publicering
och annan verksamhet välkomna!

gerad professor i arkiwetenskap (25%) på tre år
fr o m den 1 maj 2000, vid Stockholms universitet.
Professuren finansieras av Regeringskansliet (Ut
rikesdepartementet). Fredriksson är departements
råd och var tidigare arkivchef i Utrikesdepartemen
tet åren 1987-1999. Han har en bakgrund närmast
från Riksarkivet där han bl a var chef för Sektionen
för nya medier under en period på 1980-talet.

Ny utgåva planeras av Arkivvetenskapliga studier

Arkiwetenskapliga studier (AVS), forum för kvali
ficerade arkiwetenskapliga uppsatser, vid sidan av
Arkiv, samhälle och forskning, började utges 1950
genom landsarkivarien i Uppsala. Sjätte samlingen
utkom 1987. Efter rekonstruktion av formerna för
utgivningen genom bildandet av Stiftelsen för ut
givande av Arkiwetenskapliga studier har det re
daktionella arbetet på sjunde samlingen inletts. Re
daktionen avser ge ut den till Landsarkivets i Upp
sala 100-årsjublieum våren 2003.
Redaktionen efterlyser studier rörande den livak
tiga internationella teoridiskussionen angående
Appraisal and selection och söker inte minst artik
lar som i svensk/skandinavisk språkdräkt a) presenterar/introducerar och/eller b) kritiskt diskuterar
viktigare teoribildning från Jenkinson till East
wood. Redaktionen efterlyser också (teori)nedslag
i svensk teori och praktik. Kunskapen om såväl
teorireceptionen som om kopplingen mellan teo
ribildning och praxis inom svenskt arkiwäsende är
otillräcklig, och många intressanta fallstudier torde
kunna göras.
Manuskript och intresseanmälningar sänds till
Stiftelsen för utgivande av Arkiwetenskapliga stu
dier, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04
Uppsala. Stiftelsens ordförande, landsarkivarie Bode
Janzon, och sekreteraren, förste arkivarie Björn
Asker, står gärna till tjänst med upplysningar.
Ny professor vid Stockholms universitet

Svenska Arkivsamfundets nyvalde ordförande, do
cent Berndt Fredriksson, har utnämnts till adjun
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Ny arkivvetenskaplig rapportserie

Rapportserien Arkiv- och informationsvetenskap
vid Mitthögskolan ges fr o m 1999 ut av Institutio
nen för kultur och humaniora vid Mitthögskolan i
Härnösand. Rapportserien avser att förmedla en
del av den arkiv- och informationsvetenskapliga
verksamheten vid Mitthögskolan. Redaktionen
konstaterar i presentationen av rapportserien att
arkiv- och informationsvetenskap fortfarande är en
disciplin som söker sin form, sin teoretiska grund
val och även sitt innehåll. Rapportserien är därför
att se som ett nedslag i en pågående process där det
mesta är oprövat.
Redaktör är Olle Persson, som till vardags är ar
kivarie vid Näringslivsarkiv i Norrland. Rapport
serien har redan hunnit komma ut i sex volymer:
Informationen och organisationen (1), Dokumentoch arkivhantering i universitetsmiljö (2), Om äldre
företagsarkiv (3), Bilden av arkiven (4), Arkiwerksamhetens institutionalisering (5) samt Papperet
som informationsbärare (6).
Arkivvetenskapens utveckling tema på årets ICAkongress

Utvecklingen av arkivistiken som akademisk disci
plin är ett av tre huvudteman på det vetenskapliga
programmet under det Internationella arkivrådet
ICA:s kongress i Sevilla den 21-26 september 2000.
Bl a kommer ett par föredrag att hållas om arkiv
vetenskapens historia i ett historiografiskt perspek
tiv. Det ena föredraget hålls f ö av landsarkivarien i
Lund, Jan Dahlin, medan det andra hålls av Dong
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Quan Yang som är direktör vid det kinesiska Arkiv
verkets förvaltningskontor i Peking. Andra före
drag på detta tema kommer bl a att beröra utveck
lingen mot en ny modell för arkivvetenskaplig
högskoleutbildning samt arkivens plats i rättslig
kontext.
Övriga teman på det vetenskapliga programmets
plenarsessioner blir hanteringen av elektroniska
arkivhandlingar i ett globalt perspektiv, samt arkiv
ens roll i nöjesbranschen (!). De båda parallellsessi
oner som därutöver kommer att behandlas inom
det vetenskapliga programmet fokuserar på kvali
tetsfrågor respektive standardisering.
Som värd i Spanien för kongressen står det span
ska utbildnings- och kulturministeriet och hela eve
nemanget kommer att invigas av det spanska kun
gaparet den 21 september. Information om anmälningsavgifter och programmet i detalj kan enklast
hämtas på Internet (www.mcu.es/lab/archivos/
se20000.html).

Ny internationell arkivvetenskaplig tidskrift

Kluwer Academic Publishers i Nederländerna har
beslutat påbörja utgivningen en ny internationell
arkivvetenskaplig tidskrift benämnd Archival Sci
ence med underrubriken International Journal on
Recorded Information. Redaktörer är Peter Hors
man och Theo Thomassen vid Arkivskolan i Am
sterdam samt Eric Ketelaar vid Amsterdams uni
versitet.
Avsikten med initiativet är att främja arkiwetenskapens utveckling som en självständig veten
skaplig disciplin med forskare och lärare i arkiwetenskap som främsta målgrupp. Tidskriften avser
försöka täcka hela fältet av upptecknad processorienterad information. Inriktningen är integrerad,
tvärvetenskaplig och mångkulturell.
Tidskiften skall finnas dels i en pappersversion
och dels i en onlineversion på Internet. Informa
tion om möjligheten att bidra i tidskriften och att
prenumerera på den kan lämpligen hämtas från
dess hemsida på Internet (uww.wkap.nl/journalhome.
htm/i 389-0166).

ATT LÄMNA BIDRAG TILL TIDSKRIFTEN

Arkiv, samhälle och forskning välkomnar bidrag av
följande karaktär:

Manuskripten skall levereras på diskett som ren
okodad text med uppgift om författarens namn,
ordbehandlingsprogram samt versionsnummer (t ex
Word 7.7) samt pappersutskrift. I största möjliga
utsträckning bör vedertagna journalistiska
skrivregler följas (Dagens Nyheters skrivregler).

Artiklar
Analytiska framställningar baserade på arkivvetenskaplig
forskning eller omfattande litteraturstudier inom det
arkivvetenskapliga området. Arkiv, samhälle och
forskning tillämpar ett referentsystem för artiklar i syfte
att säkerställa dess vetenskapliga kvalitet. Insända
artikelmanus sänds (utan författarens namn) för
granskning av två läsare som värderar det och
rekommenderar publicering, refusering eller revidering.
Publiceringstillstånd åtföljs vanligen av revideringskrav.
Författare får möjlighet att godkänna redaktionella
ändringar och läsa korrektur. Redaktions- och
produktionstid inkl, referentgranskning är normalt ca
12 månader.

För artiklar gäller att manus dessutom skall lämnas
som papperskopia i fyra exemplar. Författarens
namn och adress får endast förekomma på titelsidan,
vilken skall vara skild från artikeln. Artikellängden
bör vara minst 8 sidor (28000 tecken), men ej
överstiga 20 sidor (70000 tecken). Till artiklar skall
fogas en sammanfattning på ett av de tre
ovannämnda nordiska språken eller en engelsk, tysk
eller fransk översättning som inte bör överstiga en
trycksida (ungefär 3500 tecken).

Översikter
Översikter i form av beskrivande texter om företeelser
och förhållanden av betydelse för arki vari ekåren. Hit
hör även översikter över utländska arkivförhållanden,
genomgångar av utländsk arkivvetenskaplig litteratur
m m.

För översikter, rapporter, debattinlägg och recensioner
gäller att längden inte bör överstiga 5 trycksidor
(ungefär 17500 tecken). Recensioner inleds med
uppgifter om den anmälda boken, isbn/issn-nummer
och avslutas med författarens namn kursiverat och
högerställt.

Rapporter
Rapporter från konferenser och kongresser av intresse
för arkivariekåren publiceras under denna rubrik.

Noter skall bifogas som en separat fil och numreras i
löpande följd och skrivs enligt det s k Oxfordsystemet. Första gången en hänvisning förekommer
skrivs all information ut. I fortsättningen när artikeln
citeras anges författarnamnet och sidan. Om samma
författare förekommer med olika arbeten anges
också en förkortning på arbetet i fråga. I rena
källreferenser skall inga kursiveringar förekomma.
Förkortningar utförs utan mellanliggande eller
avslutande punkt. Onödiga blankrader bör undvikas.
Nytt stycke markeras med indrag.

Debatt
Kortare inlägg och svaromål mot tidigare införda
artiklar, översikter, rapporter m m.
Recensioner
Recensioner avseende såväl tryckt litteratur, som
arkivutställningar, webbsidor på Internet och andra
kommunikationsformer av relevans för arkivvärlden.

Manuskript
Manuskript kan sändas till redaktionen eller
redaktörerna, författade på svenska, norska, danska eller
engelska.

Manusstopp
Manusstopp är den 31 augusti 2000 (2000:2) och den
31 januari 2001 (2001:1).
Välkomna med bidrag till Arkiv, samhälle och
forskning!
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