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Inledning

Denna uppsats handlar om trossamfundsarkiv, ett eftersatt ämne inom arkivveten-
skapen i Sverige. Mitt intresse för ämnet kan sägas gå tillbaka till mitt intresse för
religion.  Jag  minns  när  en  lärare under  en föreläsning i  arkeologi  nämnde  att
buddhister förstör sina tempel som en religiös markering. Slutsatsen jag senare
drog var att buddhister inte hade några arkiv av religiösa skäl, för att det inte fanns
någon mening att hålla fast vid sådant som ändå skulle förgås. Men stämde detta
verkligen och kunde religion påverka arkivverksamheten på flera sätt?

Det som gör trossamfundsarkiv viktigt att undersöka är inte bara det faktum
att forskningen i ämnet är mycket begränsad i Sverige. Flera trossamfund har inte
inkluderats när det kommer till arkivforskningen. Arkiv från kristna trossamfund
är den helt  dominerande gruppen. Arkiv från judiska församlingar förekommer
också men i mindre utsträckning. Det finns såklart anledning till det eftersom des-
sa samfund har funnits i Sverige under lång tid. Enligt min mening är det dock
dags att börja sondera terrängen efter andra trossamfundsarkiv.

En annan anledning är att fortsätta en diskussion om vad trossamfundsarkiv
är, en diskussion som egentligen aldrig verkar ha funnits i Sverige. Det handlar
alltså om grundläggande frågor som naturen hos trossamfundsarkiv, hur de formas
och vad som påverkar dem. Denna uppsats kommer även bidra till arkivforskning-
en i stort genom att svaren på nämnda frågor kan användas för att diskutera andra
arkiv än de religiösa. Även forskningen om trossamfund och religion i stort kom-
mer gynnas av denna uppsats.

Disposition

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Närmast följer en del där centrala be-
grepp i uppsatsen definieras och avgränsningar görs. Sedan följer en presentation
av James M. O’Tooles fyra kännetecken för religiösa arkiv. Nämnda kännetecken
fungerar som studiens teoretiska utgångspunkt och som bas för uppsatsens fråge-
ställningar. Efter presentationen av O’Tooles kännetecken tydliggörs uppsatsens
syfte och frågeställningar. På det följer en del som behandlar den metod som an-
vänts i uppsatsen, nämligen kvalitativa intervjuer. I denna del presenteras bl.a. hur
intervjuerna har genomförts, vilka trossamfund som har inkluderats och vilka in-
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tervjufrågor som har ställts. Sedan kommer en kort presentation och diskussion av
det källmaterial som använts i uppsatsen. Efter det kommer forskningsöversikten
som är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar forskning om religiösa ar-
kiv på ett övergripande plan. Den andra delen behandlar forskning om specifika
religiösa arkiv.  På det följer den empiriska undersökningen, som är uppsatsens
största del, där intervjusvaren presenteras och diskuteras under fem teman: ”Bak-
grund”,  ”Ordning  och  innehåll”,  ”Användning”,  ”Religion  och  andlighet”  och
”Konflikt och utmaningar”. Sedan följer slutdiskussionen där svaren på uppsat-
sens frågeställningar diskuteras och tydliggörs. Här diskuteras också svarens gene-
raliserbarhet och dess betydelse, liksom framtida forskning. Efter det kommer en
sammanfattning av hela uppsatsen. På slutet finns en käll- och litteraturförteck-
ning.

Definitioner och avgränsningar

I varje vetenskaplig undersökning är det viktigt med definitioner och avgränsning-
ar. För att skriva om trossamfundsarkiv behöver man först definiera vad det är och
för att göra det behöver man definiera vad ett trossamfund är och vad ett arkiv är.

Uppsatsen utgår från definitionen av trossamfund som finns i  2 § i  Lag om
trossamfund: ”Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verk-
samhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.”1 Denna uppsats kommer alltså
inte att fokusera på enskilda personarkiv med religiösa inslag eller religiösa ge-
menskaper som inte anordnar gudstjänst.

Här dyker det dock upp två nya begrepp som behöver definieras, nämligen re-
ligion och gudstjänst. Det verkar inte finnas någon vedertagen definition av religi-
on och begreppet anses svårdefinierat.2 Syftet med denna uppsats är dock inte att
diskutera begreppet religion så därför används en relativt vanlig definition som fö-
rekommer i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) från 2009: ”sam-
manhängande trossystem ofta kännetecknat av tro på viss(a) gud(ar), övernaturliga
företeelser etc.; vanligen äv. med spec. ceremonier och levnadsregler”.3

Definitionen av gudstjänst som återfinns i SO är följande: ”(kristen) samman-
komst för gemensam andakt under fastlagda former vanligen under en prästs led-
ning och med inslag av lovsång, bön och textutläggning”.4 För att bredda definitio-
nen till andra religioner än kristna i enlighet med Lag om trossamfund används
propositionen till lagen (1997/98:116). Där står följande: ”Gudstjänst skall i detta
sammanhang förstås i vid bemärkelse så att exempelvis sammankomster för ge-

1 SFS 1998:1593.
2 Nationalencyklopedin > religion.
3 Akademiens ordböcker > religion.
4 Akademiens ordböcker > gudstjänst.
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mensam bön och meditation normalt innefattas.”5 I detta arbete anammas proposi-
tionens breda gudstjänstbegrepp.

SO ger följande definition av arkiv: ”samling av dokument och handlingar av
historiskt intresse; för forskningsändamål m.m.”.6 Svenska Akademiens Ordlista
(SAOL) från 2015 ger en annan definition: ”lokal el. institution för samling av ur-
kunder  el.  handlingar”.7 Dessa olika  definitioner  återfinns  även hos  Society of
American Archivists (SAA).8 För mitt ändamål är det inte lämpligt att enbart defi-
niera arkiv som en lokal eller en institution eftersom trossamfund inte alltid har en
lokal enbart ägnad åt arkivet eller egna arkivinstitutioner. I uppsatsen används be-
greppet ”arkiv” i de olika betydelser som nämns ovan. Det ska dock framgå av
sammanhanget vilken betydelse som används.

Här kan det vara värt att säga något om hur arkiv skiljer sig från bibliotek vad
gäller material. Ett arkiv kan innehålla många olika typer av material i olika for-
mat, från fotografier till  ljudfiler, brev och föremål. Detsamma gäller bibliotek.
Det som skiljer dem åt är alltså inte bredden av material utan snarare materialets
sällsynthet. Ett arkiv innehåller ofta ovanligt eller unikt material medan bibliotek
innehåller böcker och annat material som inte är unikt.9 I denna uppsats undersöks
inte primärt trossamfundens samlingar av tryckt material och föremål, dock med
ett undantag i form av Triratna-rörelsens arkiv som kommer att beskrivas längre
fram.

Avgränsningen som har gjorts mot renodlade bibliotek är bara en av flera.
Trossamfundsarkiven som studeras ska därtill vara ordnade och förtecknade, åt-
minstone i någon mån. Det ska alltså finnas någon form av grundläggande ordning
i  arkivet  och  en  rudimentär  arkivförteckning.  En  arkivförteckning  kan  enligt
Staffan Smedberg ses som både en dokumentation av ordningen och ett sökinstru-
ment.10 Undertecknad väljer medvetet att inte gå djupare in på begreppet arkivför-
teckning än så. Tanken är att försöka hålla begreppet öppet för att täcka in den va-
riation som finns.

Här är det läge att definiera trossamfundsarkiv. Inspiration har hämtats från 3
§ i Arkivlagen.11 Ett trossamfundsarkiv är: ”ett arkiv som bildas av handlingarna
från ett  trossamfunds verksamhet”.  Definitionen av ”handlingar” hämtas från 2
kap. 3  § i Tryckfrihetsförordningen: ”Med handling förstås framställning i skrift
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas
endast med tekniskt hjälpmedel”.12

5 Prop. 1997/98:116, s. 21.
6 Akademiens ordböcker > arkiv.
7 Akademiens ordböcker > arkiv.
8 Society of American Archivists > About Archives.
9 Society of American Archivists > About Archives > Using Archives: A Guide > What Are Archives and
How Do They Differ from Libraries?.
10 Smedberg (2008), s. 6.
11 SFS 1990:782.
12 SFS 1949:105.
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Något som måste påpekas här är att den tidigare forskningen som presenteras
nedan handlar om ”religious archives” eller ”religiösa arkiv” (i det följande an-
vänds  det  svenska  begreppet).  Begreppet  trossamfundsarkiv  fungerar  nämligen
inte som en ingång till relevant litteratur och därtill kan det inte direkt översättas
med religiösa arkiv. Det verkar inte finnas någon vedertagen definition av religiö-
sa arkiv och inte heller någon diskussion av begreppet på svenska, men det är möj-
ligt att utvinna en preliminär definition från baksidan av Riksarkivets årsbok från
2003. Religiösa arkiv kan utifrån baksidestexten sägas vara ”arkiv […] med an-
knytning till religiös verksamhet”.13 På så sätt är trossamfundsarkiv en del av det
bredare begreppet religiösa arkiv. Anledningarna till att jag valt att skriva om tros-
samfundsarkiv och inte religiösa arkiv har att göra med avgränsning och en prak-
tisk ingång till olika samfund hos Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). I
myndighetens uppdrag ingår det bland annat att fördela bidrag till  trossamfund,
fungera som stöd till trossamfund och vara ett expertorgan i trossamfunds- och re-
ligionsfrågor.14

Teoretisk utgångspunkt: O’Tooles kännetecken för religiösa 
arkiv

Den enda forskare som uttryckligen diskuterar och definierar begreppet religiösa
arkiv är James M. O’Toole. I en artikel från 1983 lyfter han fram fyra kännetecken
för religiösa arkiv. Eftersom ämnet, naturen hos religiösa arkiv, är såpass sparsamt
behandlat och eftersom nämnda kännetecken är grundläggande för mina frågeställ-
ningar lyfts de fram redan här. O’Tooles kännetecken används i uppsatsen som ett
teoretiskt verktyg för att skapa struktur och urskilja mönster i empirin.

Värt att nämna först är att religiösa arkiv, enligt O’Toole, delar många karak-
tärsdrag med andra typer av arkiv. De som arbetar med religiösa arkiv respekterar
proveniensprincipen som den grundläggande ordningsprincipen. De tar emot, vär-
derar, ordnar och beskriver arkivmaterial precis som andra arkivarier. Likaså be-
driver de pedagogisk och utåtriktad verksamhet, samt måste ta hänsyn till sådana
grundläggande faktorer som budget och personal. Även arkivmaterialet i religiösa
arkiv kan i mångt och mycket vara likadant som i andra arkiv. Register över för-
samlingsmedlemmars födelse, giftermål och död kan användas som substitut för
andra register vilka återfinns hos stat eller kommun. Manuskript av framstående
personer, räkenskaper, studentanteckningar och föremål bevaras också i religiösa
arkiv precis som i manuskriptsamlingar, företagsarkiv, skolarkiv och arkiv inom

13 Abukhanfusa (2003), baksidan.
14 Myndigheten för stöd till trossamfund.
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museisektorn. Kärnan i religiösa arkiv kan därför sägas vara likadan som i andra
arkiv, även om de också skiljer sig på några punkter.15

O’Toole diskuterar fyra faktorer, eller kännetecken som jag väljer att kalla det,
som utmärker religiösa arkiv. Två har att göra med själva handlingarna eller ”the
nature of religious experience”16 och två har att göra med arkivets koppling till
samhället eller den spänning som kan finnas mellan religion och samhälle.17

Det första kännetecknet är att religiösa arkiv, till skillnad från andra arkiv, ge-
nomsyras av religiösa trosföreställningar. Dessa trosföreställningar ses som san-
ningen med stort S. De är grunden bakom religiösa arkiv och sätter av förklarliga
skäl sina spår i dem. O’Toole menar att ingen annan typ av arkiv har samma direk-
ta koppling mellan trossatser och arkivbildning. Han ger några exempel. I fallet
med mormonerna så leder deras tro på familjens odödlighet (mer om det nedan)
till  ett insamlande och förtecknande av omfattande släktdata. Vissa evangeliska
grupper förkastar istället arkiv helt eftersom de är motståndare till institutionalise-
ring och har en radikal tro på att Gud kommer ge dem vad de behöver i varje sam-
manhang. O’Toole menar att det första kännetecknet kan vara en utmaning för de
arkivarier som arbetar med religiösa arkiv. Om de är medlemmar i det samfund
vars arkiv de förvaltar kan det vara en utmaning att förhålla sig objektiv till arkiv-
materialet och inte förvanska det. Om de inte är medlemmar i samfundet kan det
istället vara svårt att förstå hur trosföreställningarna hänger ihop och hur de påver-
kar arkivbildningen. Det i arkivsammanhang vanliga intresset för kontexten blir i
religiösa arkiv ett intresse för de religiösa trosföreställningarna och hur de påver-
kar arkivet.18

Det andra kännetecknet handlar om att religiösa arkiv strävar efter att doku-
mentera  en  annan verklighet,  den  som de  religiösa  trosföreställningarna  pekar
mot. Det handlar enligt O’Toole om att dokumentera något ogreppbart som inte
avsätter egna dokument, något som ligger bortom våra (vanliga) sinnen. Med and-
ra ord försöker religiösa arkiv att dokumentera andlighet eller entusiasm. En svå-
righet med detta är att det är lättare att dokumentera tankar än känslor. En mång-
fald av arkivmaterial,  som fotografin, ljudinspelningar och föremål kan komma
närmare dokumentationen av det andliga men kanske inte nå hela vägen fram.
Hursomhelst menar O’Toole att religiösa arkiv har ett större krav på sig att försö-
ka.19 Detta  kännetecken återkommer  i  forskningsöversikten  nedan eftersom det
även berörs av en annan forskare.

Det tredje kännetecknet är utmaningen att rättfärdiga religiösa arkiv i en seku-
lär värld. O’Toole talar om den ökande sekulariseringen i USA. Det är dock sam-
ma sak i Sverige.20 Religiös tro minskar i samhället och människor ägnar sig inte i
15 O’Toole (1984), s. 92–94.
16 O’Toole (1984), s. 94.
17 O’Toole (1984), s. 94.
18 O’Toole (1984), s. 94–95.
19 O’Toole (1984), s. 95–96, 99.
20 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) & Sveriges interreligiösa råd (SIR) (2016), s. 4.
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samma  utsträckning åt  religiös  praktik.  O’Toole  skriver:  ”Religious  archivists,
therefore, find themselves caring for the records of institutions which, for ever lar-
ger numbers of people, simply do not any longer provide the answers to life's ba-
sic questions”21. Religiösa arkiv kan inte längre rättfärdigas genom att de på sikt
har betydelse för arkivbildaren och även forskare intresserar sig mindre för religiö-
sa arkiv. När det religiösa intresset och de ekonomiska tillgångarna minskar så
väljer också trossamfunden själva, vilka ofta tar på sig ett relativt stort socialt an-
svar, att prioritera annat än arkiv. De trossamfund som har arkiv verkar benägna
att  deponera dem hos utomstående arkivinstitutioner.  Inte  ens  släktforskningen
kan stödja religiösa arkiv speciellt länge, menar O’Toole. Han ställer därför frågan
varför man ska bry sig om religiösa arkiv överhuvudtaget?22

Det  fjärde kännetecknet  anknyter  till  det  första  och handlar om konflikten
mellan religion och arkiv. O’Toole utgår från rådande förhållanden i USA och ta-
lar om toleransen för olika religioner och synen på religion som något privat. Des-
sa förhållanden verkar gälla även i Sverige.23 Arkiv ses tvärtom som något offent-
ligt och något som inte styrs av religiösa övertygelser. Utifrån nämnda förhållan-
den finns det en inneboende konflikt i religiösa arkiv. O’Toole skriver: ”[…] the
association of an archives with a particular religious group is at best somewhat
anomalous and at worst potentially suspicious”24. Återigen är objektiviteten i faro-
zonen.  Det  verkar  finnas  en rädsla  för  att  gallring,  beskrivning och tillgång,  i
grund och botten själva arkivverksamheten och arkivarieyrket, påverkas i för stor
utsträckning av den egna religionen.25

Här är det läge att sammanfatta de fyra kännetecknen. Det första handlar om
att religiös tro genomsyrar arkiven, det andra handlar om svårigheten att doku-
mentera religiös entusiasm, det tredje handlar om utmaningen att rättfärdiga reli-
giösa arkiv i en sekulär värld och det fjärde handlar om konflikten mellan religion
och arkiv.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att pröva hypotesen att O’Tooles kännetecken är rele-
vanta för att studera arkiv knutna till moderna trossamfund verksamma i Sverige.
Implicit har uppsatsen även som syfte att utöka kunskapen om religiösa arkiv, vil-
ket åtminstone i Sverige är ett eftersatt ämne. Jag gör även en poäng i att studera
andra trossamfundsarkiv än kristna vilka är vanligt förekommande i NAD (Natio-

21 O’Toole (1984), s. 96–97.
22 O’Toole (1984), s. 96–98.
23 SST & SIR (2016), s. 4-5, 8.
24 O’Toole (1984), s. 99.
25 O’Toole (1984), s. 98–99.
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nella Arkivdatabasen)26 och i litteraturen. Min huvudsakliga frågeställning är föl-
jande:

• I vilken utsträckning är O’Tooles kännetecken relevanta för att studera ar-
kiv knutna till moderna trossamfund verksamma i Sverige?

För att svara på den huvudsakliga frågeställningen används fyra underliggande frå-
geställningar som motsvarar O’Tooles fyra kännetecken:

1. Genomsyras trossamfundsarkiv av religiös tro?
2. Har trossamfundsarkiv ett krav på sig att dokumentera religiös entusiasm?
3. Finns det en utmaning att rättfärdiga trossamfundsarkiv i en sekulär värld?
4. Finns det en konflikt mellan trossamfundens religion och deras arkiv?

Alla underliggande frågeställningar kommer att diskuteras i den empiriska under-
sökningen och samtliga frågor besvaras i slutdiskussionen.

Metod

I denna uppsats används den kvalitativa metoden intervjuer. Med tanke på att äm-
net är svårt att kvantifiera och kräver förståelse är kvalitativa metoder bättre läm-
pade än kvantitativa.27 Jag beskriver intervjumetoden mer nedan.

Under slutet av höstterminen och vårterminen 2018 kontaktades ett antal tros-
samfund,  arkivinstitutioner  som  förvarar  trossamfundsarkiv  och/eller  personer
med kunskap om nämnda arkiv, främst via Myndigheten för stöd till trossamfund
(SST). Valet av trossamfund att kontakta har grundats i tillgängliga kontaktuppgif-
ter hos SST men även samfundens förekomst i litteraturen om religiösa arkiv, till-
gänglig arkivförteckning i NAD och vilken världsreligion sällskapet tillhör. Angå-
ende det sista har jag strävat efter att undersöka minst ett trossamfund från varje
världsreligion för att visa på bredden av trossamfundsarkiv, dock utan att göra an-
språk på representativitet.

Den första kontakten med trossamfunden gjordes genom ett relativt kortfattat
mejl i linje med Jan Trosts rekommendation.28 Jag var dock tvungen att förutom
enbart namn och anknytning, som Trost nämner, föra in definitionen av arkiv och
mina undersökningskriterier  (se definitioner  och avgränsningar ovan) så att  det
klart skulle framgå vad jag ville undersöka. Jag nämnde även att jag var intresse-
rad av en eller flera intervjuer och lovade återkomma med intervjufrågor och mer
information, om trossamfundet hade arkiv enligt mina kriterier. Jag skickade 35

26 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv.
27 Eliasson (2013), s. 21, 27.
28 Trost (2005), s. 61.
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mejl till olika trossamfund, personer som arbetat med trossamfundsarkiv eller in-
stitutioner som förvarar dem. Här räknar jag inte med längre mejlkorrespondens,
påminnelser, mejl som uppenbart inte kom fram och meddelanden skickade via
formulär på samfundens hemsidor (ca 5 stycken). Jag fick 20 svar.

Om de kontaktade trossamfunden hade arkiv enligt mina kriterier, vilket 11
hade, återkom jag med intervjufrågor och mer information om min uppsats. Un-
dertecknad informerade även om att informanterna eller intervjupersonerna skulle
vara anonyma, i enlighet med instruktionerna i uppsatsmanualen för ABM.29 Totalt
genomfördes  7 intervjuer angående olika trossamfundsarkiv. Samtliga intervjuer
var fysiska med undantag för intervjun med Informant 5 som sköttes via e-post.
Jag lyckades få med minst ett arkiv från varje världsreligion med undantag för
islam. Jag skickade flera mejl till muslimska trossamfund men fick bara ett svar
från Stockholms moské som skrev att de inte hade ett sorterat arkiv.30 De arkiv
som inkluderats är:

• Svenska Missionsförbundets arkiv (Informant 1)

• Katolska biskopsämbetets arkiv (Informant 2)

• Stockholms judiska församlings arkiv (Informant 2 & 3)

• ISKCON:s arkiv (Informant 4). ISKCON är förkortningen för International
Society for Krishna Consciousness, även kallad Krishnarörelsen eller Hare
Krishna

• LDS:s arkiv (Informant 5). LDS är förkortningen för The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, på svenska Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, även kallad Mormonkyrkan

• Triratna-rörelsens arkiv (Informant 6). Triratna-rörelsen är ett buddhistiskt
trossamfund

• Svenska Baptistsamfundets arkiv (Informant 7)

Intervjuerna  som genomfördes  var  en  kombination  av  strukturerade  och semi-
strukturerade intervjuer.31 Frågorna 1–7 är relativt konkreta (strukturerade) medan
frågorna 8–11 är mer öppna och diskuterande (semi-strukturerade). Nämnda kom-
bination  innebär  även att  intervjuerna  behandlade  ett  specifikt  ämne (trossam-
fundsarkiv) och att det ställdes ett antal fasta frågor, dock utan fasta svarsalterna-
tiv. Intervjufrågorna var följande:

1. Varför skapades arkivet? 

29 Rydbeck (2017), s. 48.
30 E-postkorrespondens med Stockholms moské, 2018-02-19.
31 Trost (2005), s. 20–21.
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2. Hur skapades arkivet?

3. Hur har arkivmaterialet ordnats och förtecknats? 

4. Vilka serier eller kategorier finns? 

5. Vilka typer av handlingar förvaras i arkivet?

6. Vad bevaras och vad gallras? 

7. Vilka använder arkivet och till vad?

8. Påverkar  samfundets  trosföreställningar arkivet  (ordnande, förtecknande,
innehåll, gallring), och i så fall på vilket sätt?

9. Har arkivet ett krav på sig att bevara andlighet eller entusiasm, och vilka
handlingstyper är det i så fall som bevaras?

10. Finns det ett spänningsförhållande mellan trossamfundets religion och ar-
kivet?

11. Finns det andra utmaningar eller svårigheter vad gäller bevarandet av arki-
vet, och i så fall vilka?

Intervjufrågorna  har  formulerats  utifrån  uppsatsens  frågeställningar,  O’Tooles
kännetecken och ett antal  råd av Trost gällande formulering av intervjufrågor.32

Frågorna har formulerats så att de inte är för långa eller komplicerade och de har
ordnats så att de första frågorna inte verkar otympliga eller störande. Tvärtom är
de ganska konkreta och lätta att svara på. Frågor har dock använts istället för frå-
geområden som Trost förespråkar. Anledningen är att min huvudsakliga frågeställ-
ning rör användbarheten av ett specifikt antal kännetecken. Breda frågeområden
skulle bli för otydligt. Dessutom anser jag att intervjufrågor existerar oavsett om
de är nedskrivna eller dolts bakom frågeområden och enbart finns i intervjuarens
eget huvud. Argumentet för frågeområden som Trost för fram är att den intervjua-
de ska få styra intervjun i högre grad. Det må vara hänt att mina intervjupersoner
inte haft lika stor frihet som om jag använt frågeområden. Samtidigt har jag varit
öppen för både utvikningar, sidospår, förtydliganden och följdfrågor.

Under intervjuerna hörsammades flera av Trosts övriga råd tillsammans med
regler för intervjuare som återges i  Handbok i kvalitativa metoder.33 Innan inter-
vjun frågade jag om tillstånd att spela in den på min smartphone. Om tillstånd
gavs, vilket var fallet med samtliga intervjuer med undantag för intervjun med In-
formant 5 som sköttes via mejl, spelades intervjun in samtidigt som jag förde an-
teckningar bestående av stödord och liknande.  Den inspelningsapplikation som
användes var ”Röst- inspelning” (”Samsung Voice Recorder”). Jag har lyssnat tål-
modigt på intervjupersonerna och försökt att inte framhäva mig själv som en auk-

32 Trost (2005), s. 50–51, 53, 64, 70, 76.
33 Ahrne & Svensson (2015), s. 37, 49–50; Trost (2005), s. 53–54, 56–57, 77–78, 88.
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toritet. Jag har inte givit några moraliska förmaningar eller argumenterat med in-
tervjupersonerna. Jag har därtill strävat efter att förstå det som intervjupersonen
säger och ställt  följdfrågor eller nya frågor då intervjupersonen pratat klart och
inte verkar fundera på en komplettering av sitt svar. Min egen klädsel har enligt
Trosts rekommendation varit neutral, utan skrikiga färger eller textuella budskap.

När intervjuerna var gjorda har intervjusvaren transkriberats och sammanfat-
tats. Mitt förfarande liknar det som rekommenderas i uppsatsmanualen för ABM.34

Jag lyssnade igenom inspelningarna noggrant och transkriberade direkta svar på
mina intervjufrågor. När transkriberingarna var klara sammanfattades de. Efter det
har jag jämfört  och analyserat intervjusvaren och diskuterat dem i koppling till
mina frågeställningar.

Det finns även en del att säga om det rent praktiska arbetet med mejlkorre-
spondens och intervjuer. Först kan det konstateras att det var relativt svårt att få
tag på informanter via mejl. Av de 35 mejl som skickades var det 15 som jag inte
fick något svar på. Av de 20 som svarade var det 9 som uppgav att de inte hade
något arkiv eller att de inte hade något arkiv enligt mina kriterier (grundläggande
ordning och förteckning). Hade jag inte haft dessa kriterier hade jag inkluderat fler
arkiv, men det hade i så fall handlat mer om nutida dokumenthantering än beva-
rande och det är tveksamt om det hade funnits informanter med övergripande kun-
skaper om arkiven.

Utöver detta var det i ett par fall svårt att få tag på informanter i Sverige som
hade kunskap om trossamfundens arkiv utomlands. Tre av de trossamfund som jag
inkluderar i min undersökning har inte arkiv i Sverige och det är generellt  sett
ganska mycket arkivmaterial från trossamfund verksamma i Sverige som inte stan-
nar inom landet. Här bör det lyftas fram att det även finns material från andra län-
der i svenska arkiv, kanske framförallt i Missionsförbundets arkiv och Baptistsam-
fundets arkiv. Av förklarliga skäl var det lättare att få tag på information och in-
formanter med kunskap om äldre trossamfundsarkiv som förvaras i Sverige. Infor-
mant 4 kan ses som ett tydligt undantag i detta avseende. I ett fall, vad gäller inter-
vjun med Informant 2 & 3 som arbetar på en arkivinstitution i Sverige, fanns det
tvärtom en brist på språkkunskaper och kunskap om trossamfundet vilket påverka-
de kunskapen om det gamla arkivet (se den empiriska undersökningen nedan).

Alla intervjuer genomfördes i relativt tysta rum med undantag för intervjuerna
med Informant 1 och Informant 6 som genomfördes i en offentlig miljö, den första
på ett köpcentrum och den andra på ett café.35 Den första intervjun med Informant
1 blev ändå den längsta (ca 1 timme och 25 minuter). Höga tjut från en närliggan-
de butik avbröt visserligen den intervjun vid ett par tillfällen men annars var ljud-
nivån bra. Den sjätte intervjun med Informant 6 var den kortaste (ca 25 minuter)
och ljudnivån på caféet var generellt sett ganska hög.

34 Rydbeck (2017), s. 48.
35 Informant 1, Solna, 2018-01-29; Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
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Slutligen följer några ord om intervjumetodens generaliserbarhet. Vad säger
egentligen undersökningen om religiösa arkiv i stort? Eftersom min huvudsakliga
frågeställning har handlat om arkiv knutna till moderna trossamfund verksamma i
Sverige är det omöjligt för mig att dra slutsatser om religiösa arkiv i stort. Det är
inte heller, trots att mitt fokus är Sverige, möjligt att generalisera och säga något
om alla trossamfundsarkiv i landet. Antalet intervjuer är för litet och jag har inget
kvantitativt material att stödja mig på. Ett mål i denna studie har varit att inkludera
en bredd av olika trossamfund och inte att fördjupa mig i enskilda trossamfund. På
grund av det är det inte heller möjligt att generalisera och säga något om till exem-
pel alla katolska arkiv i Sverige. Vad min studie kan göra och som jag strävat ef-
ter, är att ge exempel på den bredd av trossamfundsarkiv som finns och skapa en
ökad förståelse för mitt ämne. Även om denna studie inte kan användas för att ge-
neralisera så kan den ge antydningar, något för andra forskare att använda som
bollplank och bygga vidare på. Sist men inte minst kan den säga något om rele-
vansen av O’Tooles kännetecken för att studera trossamfundsarkiv i Sverige idag,
vilket är min huvudsakliga frågeställning.

Material

Materialet som används i uppsatsen är litteratur (böcker och artiklar), webbsidor,
intervjuer, arkivförteckningar och mejlkorrespondens. De ord som använts under
litteratursökningen var ”religiösa arkiv” och ”religion arkiv” och deras engelska
motsvarigheter. Två saker är värt att påpeka angående litteraturen. För det första är
det slående att det verkar finnas såpass knapphändigt med litteratur på svenska om
religiösa arkiv. Det finns visserligen ett antal skrifter om enstaka religiösa arkiv,
men den enda sammanställningen på svenska (med undantag för NAD) verkar
vara en årsbok utgiven av Riksarkivet 2003.36 För det andra handlar majoriteten av
litteraturen om kristna arkiv (om än med en övergripande ton). Jag har enbart hit-
tat någon enstaka text om buddhistiska och muslimska arkiv, men ingen alls om
hinduiska arkiv. En förklaring är sannolikt att litteraturen om dessa tre former av
arkiv är skriven på andra språk än engelska och svenska.

36 Abukhanfusa (2003).
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Forskningsöversikt

Forskningen om religiösa arkiv har delats upp i två grupper för att underlätta för
läsaren. I den första gruppen finns det ett antal forskare som på ett övergripande
plan resonerar kring religiösa arkiv. I den andra gruppen, som är den största, finns
det forskare som diskuterar specifika religiösa arkiv.  Det är värt  att  betona att
gränsen mellan de två grupperna är flytande. Dessutom är det möjligt att använda
resonemangen kring enstaka arkiv för att diskutera religiösa arkiv i stort. Inom de
två grupperna kommer forskarna att presenteras i kronologisk ordning med undan-
tag för de som diskuterar samma ämne. Då presenteras de tillsammans.

Religiösa arkiv generellt

I inledningen presenterades James M. O’Tooles centrala artikel. En av forskarna
som O’Toole grundar sig på är Robert Shuster som diskuterar svårigheten med att
dokumentera entusiasm (O’Tooles andra kännetecken). Shuster lyfter fram defini-
tionen av entusiasm som finns i  The Encyclopedia of Religious Knowledge: ”an
intense moral impulse or all-engrossing temper. The term applied to religion de-
signates a noble temper of mind and moral fervor, and also a misdirected or even
destructive intensity of feeling.”37 Shuster berättar  om människor som predikat,
deltagit  i  bönemöten, grundat hjälpverksamhet osv. och menar att  berättelserna
handlar  om ”manifestations  of  enthusiasm”38.  Shuster  menar  att  entusiasm kan
vara den motiverande kraften bakom en aktivitet  eller handlande av olika slag.
Som arkivarie bör man fundera kring relationen mellan entusiasm och det egna ar-
kivet och försöka dokumentera entusiasmen. Här söker man inte svar på frågan
om vad som hände utan varför människor ville göra om sig själva, andra männi-
skor och samhället. I likhet med O’Toole menar Shuster att det kan vara bra att
försöka dokumentera entusiasm på olika sätt, genom till exempel frågeformulär,
och även inkludera sådant som musik eller folkkonst i arkiven. Samtidigt menar
han att arkiven bara har avtryck av entusiasmen på olika lagringsmedier.39 Under-
förstått har arkivarier alltså inte lyckats dokumentera entusiasmen i sig.

37 Jackson (1909), s. 149. Citerad i Shuster (1982), s. 136.
38 Shuster (1982), s. 136.
39 Shuster (1982), s. 135–141.
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Bob Stewart är en annan forskare som skrivit en artikel om kyrkarkivariens
roll.40 Även om artikeln uttryckligen berör kyrkarkivarier eller kristna arkiv är den
inte knuten till ett specifikt arkiv eller en viss grupp av kristna arkiv. Råden i arti-
keln  verkar  också relevanta  för  alla  religiösa arkiv.  Därför  placeras  den bland
forskningen som behandlar religiösa arkiv generellt. Stewart börjar med att likna
kyrkarkivarien vid en vapenhandlare som förser olika sidor med argument för sin
sak. I nästa mening för han fram tanken att kyrkarkivarien inte bevarar sanningen.
Läsarna kommer dock till arkivet för att söka sanningen, men handlingarnas me-
ning förändras beroende på perspektivet som läsaren har. Framsteg inom det reli-
giösa livet innebär inte att slutgiltigt besvara ”[...] the great questions of life and
its meaning”41, utan om att ständigt konstruera och rekonstruera mytologier som
besvarar nämnda frågor. Stewart menar att kyrkarkivarien borde ha en annan roll
än vapenhandlare,  som befrämjare av församlingens religiositet.  Han menar  att
kyrkarkivarier borde vara bekväma med livsuppfattningen hos den församling som
de arbetar i och att de borde vara aktiva insamlare av material. Det som Stewart
tar upp som kyrkarkivariens kanske viktigaste uppgift är att upprätthålla en balans
mellan minne och vision. Stewart skriver: ”Without the vision, the keepers of me-
mory become a source of dead traditionalism: the dead faith of the living. Without
the memory, the visionaries can never gain clear, trustworthy vision.”42 Ett argu-
ment för religiösa arkiv kan alltså vara att de behövs för att skapa tydliga och på-
litliga visioner i dagens trossamfund.

Ronald D. Patkus har skrivit en artikel som är en samling recensioner i essä-
form. Recensionerna behandlar flera verk om religiösa arkiv och historieskrivning.
Det mest intressanta i detta sammanhang är att Patkus i vissa stycken behandlar
religiösa arkiv generellt.  Han beskriver hur program för arkivarier som arbetar
med religiösa arkiv ökade under 1900-talets senare del. De religiösa arkiven har
också börjat diskutera sin egen identitet. Patkus ägnar nästan en sida åt att diskute-
ra var de religiösa arkiven ska förvaras. Att behålla arkivet inom trossamfundet el-
ler hos ett närbesläktat trossamfund har setts som fördelaktigt. Men om det inte
finns utbildad personal eller ekonomiska resurser inom trossamfundet kan det bli
aktuellt att deponera arkivet hos en extern part som ett universitet. Om arkivet de-
poneras externt kan det behövas villkor för tillgången och extra utbildning av arki-
varierna som arbetar på plats. Patkus talar även om att ordnings- och förtecknings-
arbete är en styrka hos religiösa arkiv, samtidigt som de ligger efter vad gäller till
exempel  uppsökande  verksamhet  och  tillgång till  arkivförteckningar  via  nätet.
Han nämner att de religiösa arkiven är eftertraktade av historiker och att de som är
arkivarier i religiösa arkiv borde ha kunskap om historieskrivning och historiker-

40 Stewart (1990), s. 110–113.
41 Stewart (1990), s. 110.
42 Stewart (1990), s. 113.
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nas behov.43 Detta verkar stå i viss motsättning till O’Tooles tredje kännetecken
(utmaningen att rättfärdiga religiösa arkiv i en sekulär värld).

Robert C. Ray är en annan forskare som diskuterar sekulär användning av reli-
giösa arkiv. Ray menar att den sekulära användningen har ökat och han lyfter fram
flera exempel på det. Han lyfter även fram exempel på att det är viktigare idag att
tillgodose sekulära forskares behov än religiösa forskares. Den sekulära forskning-
en verkar alltså ha växt på bekostnad av den religiösa och ingen eller bara ett fåtal
verkar inse betydelsen som religiösa arkiv har för religiösa syften.44 Rays artikel
framstår som ganska polemisk enligt mig.

Jonathan Lawler är en forskare som också diskuterar användningen av religiö-
sa arkiv även om han begränsar sig till protestantiska arkiv i USA. Eftersom hans
artikel knyter an till diskussionen om användning kommer den att diskuteras här
istället för under specifika religiösa arkiv. Lawler börjar med att berätta hur reli-
giösa arkiv och speciellt användningen av dessa är ett eftersatt ämne. Själv stude-
rar han användningen genom flera olika metoder: studier av webbsidor, litteratur-
studier, enkäter och intervjuer. Detta gör att han framstår som mer trovärdig än
Ray, som han även uttryckligen kritiserar. Lawler medger att det är svårt att kart-
lägga sekulär användning av religiösa arkiv men genom att använda sig av olika
frågor rörande typ av publikation som hänvisar till arkivet, användargrupper och
typ av användning kan han i sina studier motbevisa den påstådda överväldigande
betydelsen av sekulär användning som Ray ger uttryck för. Lawler lyfter i sam-
band med detta fram att religiösa arkiv behöver följa både institutionens egen mål-
sättning (dess teologiska grund) och professionell arkivhantering. Han diskuterar
även begreppet  ”religiösa arkivarier”45 (min  översättning)  som till  exempel  an-
vänds av Presutti nedan. Lawler menar att begreppet har en bibetydelse att arkiva-
rierna är religiösa och försummar sekulära intressen. Beteckningen ”arkivarier i
religiösa arkiv”46 (min översättning) menar han är bättre. Lawler medger dock att
religiös tro inte per automatik innebär att sekulär forskning försummas. En profes-
sionell arkivarie, troende eller ej, strävar efter att hjälpa alla forskare efter bästa
förmåga. Alla protestantiska samfund som Lawler studerar har egna webbsidor där
det till största delen finns hjälpmedel för att söka i arkivet. Detta är intressant i lju-
set av Patkus artikel som skrevs 16 år tidigare (se ovan). Det bör dock betonas att
Lawler studerar stora trossamfund.47 

Robert Presutti ger i början av sin artikel en bild av att det teologiska eller re-
ligiösa är skilt från arkiven (O’Tooles fjärde kännetecken). Han diskuterar främst
hur American Theological Library Association (ATLA) skulle kunna förbättras i
detta avseende men hans ämne framstår som generellt tillämpbart. Presutti beskri-

43 Patkus (1997), s. 113, 116, 118–119, 122–123.
44 Ray (2008), s. 149–159.
45 Lawler (2013), s. 148.
46 Lawler (2013), s. 148.
47 Lawler (2013), s. 146–159.
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ver kort hur mängden religiösa arkiv ökade i USA under 1970- och 1980-talen
men att de flesta som arbetade där inte hade någon arkivarieutbildning. Förhållan-
dena har förändrats idag men fortfarande är det många som ser arkivarieyrket som
i första hand ett praktiskt yrke. Presutti argumenterar för högre utbildning och en
ökad diskussion kring arkivteori. Vidare menar han att ATLA och ”religiösa arki-
varier” behöver diskutera frågan om trons påverkan på arkiven och på arkivarierna
själva (O’Tooles första och fjärde kännetecken). Han menar dock att O’Toole fo-
kuserar på och är kritisk mot religiös tro, men att han inte ser betydelsen av seku-
lär tro.48 Presutti säger: 

Just as the religious archive requires the archivist to define himself in relation to religious be-
lief, working for a state archives requires a definition in relation to the goals and power of the
state. Further, working for a business archives requires an individual archivist to define him-
self in relation to the goals, ethics, and power of the parent company, and to the economic ide-
ology of business itself. Religious beliefs do affect individual archivists, but so do the pre-
sence of other belief structures in secular archives.49  

Presutti menar dock fortfarande att det är den religiösa tron som gör religiösa ar-
kiv unika, att det är den religiösa tron som skapar religiösa arkiv. Presutti diskute-
rar även det som O’Toole kallar för arkivteologi, vilket till största delen handlar
om en diskussion kring meningen med arkivarieyrket och en moralisk skyldighet
att bevara arkiv för att kunna ställa folk till svars (ansvarsskyldighet).50

Specifika religiösa arkiv

Forskningen om specifika religiösa arkiv är relativt stor och därför strävar jag efter
att redogöra för ett antal väl valda exempel istället för att försöka täcka in allt.
Sentida svenska exempel prioriteras och som tidigare lyfts forskarna fram i krono-
logisk ordning med undantag för de som diskuterar samma ämne.

I sitt stora verk om arkiv under antiken nämner Ernst Posner i förbigående ar-
kiv i muslimska länder under medeltiden. Han skriver att det saknas studier om
nämnda arkiv men anser samtidigt att de måste ha varit en viktig del i ett avance-
rat kommunikationssystem. Posner gör en intressant jämförelse med Europa under
samma tid. Medan kyrkliga personer med stor möda skapade dokument i Europa
fanns det välorganiserade kanslier i muslimska länder som kunde kontrollera en
stor  mängd handlingar  med  hjälp  av arkivarier.  Han lyfter  fram Fatimiderna  i
Nordafrika (909–1171)51 som ett exempel. De hade en kanslimanual (daterad till

48 Presutti (2010), s. 15–20, 21–22.
49 Presutti (2010), s. 18–19.
50 Presutti (2010), s. 20–22.
51 Nationalencyklopedin > fatimiddynastin.
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tidigt 1100-tal) där det bl.a. stod hur arkivarien skulle arbeta rörande hantering av
handlingar och skapande av sökinstrument.52

Birgitta Fritz skriver om Vatikanarkivet och i vilken mån Sverige förekommer
där. Vatikanarkivet betraktas som ”ett av världens främsta arkiv”53. Det är Europas
äldsta, med rötter i det påvliga arkivet som grundades på 300-talet. 54 Det äldsta
materialet  som bevaras i  Vatikanarkivet  idag är dock från 800–900-talet.  Krig,
plundring och kringflyttande har gjort att mycket material gått förlorat. Runt 1610
skapades det nuvarande Vatikanarkivet genom att utspritt arkivmaterial skapat av
”olika grenar inom den apostoliska förvaltningen”55 samlades i åttio ekskåp i en lo-
kal vid Belvederegården i Vatikanen. Genom åren har arkivet fått  flera tillägg.
Idag förvaras en del av arkivmaterialet fortfarande i ekskåpen medan en del mate-
rial  är  utspritt  och  oordnat.  Skilda  förteckningssystem har  gjort  det  hela  ännu
krångligare.  Det  finns  därför  ingen heltäckande katalog  över  arkivet.  Däremot
finns det goda översikter.56 

Fritz ger exempel på innehållet i Vatikanarkivet genom handlingar som rör
Sverige. Det handlar till en förvånansvärt stor del om ”inkomster och pengar”.57

Som exempel finns det ett dombrev från 1355 rörande pengar som den svenske
kung Magnus, drottning Blanka och flera rådsherrar var skyldiga den romerska
kyrkan. Nämnda personers skuld, som låg på ca 22.000 mark silver, blev dock ald-
rig betald. Utöver dokument rörande pengar finns det påvliga skrivelser om bl.a.
konflikter, tillsättning av tjänster, bekräftelser av privilegier och dispenser (från
till exempel äktenskapshinder).58 

Innan genomgången av de specifika religiösa arkiven fortsätter är det värt att
lyfta fram och definiera en central handlingstyp som tillsammans med de ingående
beståndsdelarna kommer att nämnas flera gånger under den följande genomgång-
en, nämligen kyrkböcker. Enligt NE är kyrkböcker en ”sammanfattande benäm-
ning på uppteckningar och register som kyrkan fört under flera hundra år över
samtliga  invånare  i  församlingarna”.59 Kyrkobokföringen kan sägas  börja  1608
även om det verkar finnas äldre föregångare. Ett slutdatum kan sägas vara 1991 då
Svenska kyrkan upphörde att sköta folkbokföringen. Fortfarande sker dock regi-
strering av uppgifter om kyrkans egna medlemmar.60 I följande citat lyfts de ingå-
ende beståndsdelarna i kyrkböckerna fram: 

Bland kyrkböckerna finns husförhörslängder (1894 ombildade till församlingsböcker), in- och
utflyttningslängder och ministerialböcker (med anteckningar om kyrkliga handlingar). Exem-

52 Posner (1972), s. 230.
53 Nationalencyklopedin > arkiv.
54 Nationalencyklopedin > Vatikanarkivet.
55 Fritz (1995), s. 12.
56 Fritz (1995), s. 11–14.
57 Fritz (1995), s. 19.
58 Fritz (1995), s. 16–21.
59 Nationalencyklopedin > kyrkböcker.
60 Berg (2003), s. 181–183; Nationalencyklopedin > kyrkböcker.
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pel på ministerialböcker är födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och be-
gravningsböcker samt konfirmationsböcker.61 

Ombildandet från husförhörslängder till församlingsböcker har beskrivits som en
sekularisering. I de förra finns uppgifter om nattvardsgång, husförhör och kunska-
per som knappt finns i de senare. Istället innehåller församlingsböckerna uppgifter
om värnplikt och dylikt.62 Det bör nämnas att stora variationer bland kyrkböckerna
kan förekomma,  beroende på vilken präst  som varit  ansvarig och hur  reglerad
kyrkbokföringen var under en viss tid.63

I sammanhanget är det lämpligt att lyfta fram Lars-Göran Johansson som skri-
ver att Svenska kyrkans församlingsarkiv är mycket eftertraktade för forskare. En
viktig orsak till det är: ”De ministeriala längderna över födda, levande och döda
[...] [som] i stort sett upptar alla medborgare från vaggan till graven [...]” 64. Kyrko-
bokföringen, närmare bestämt husförhörslängderna som tillkom under 1700-talet,
lyfts fram som unika.65 Med de orden fortsätter genomgången av de specifika reli-
giösa arkiven.

Lars Hallberg skriver om den katolska kyrkan i Sverige efter reformationen
och i vilka arkiv man kan hitta spår av den. Han knyter på så sätt an till Fritz text
ovan. Ett par av de arkiv som Hallberg nämner är från Rom. Det rör sig bl.a. om
Vatikanarkivet och arkivet från Propagandakongregationen som befrämjade mis-
sionen  i  Sverige  efter  reformationen.  Han  nämner  även  arkiv  i  Tyskland  och
Österrike.  Här  finns  bl.a.  relevanta arkiv efter  Nordiska vikariatet  (som 1688–
1783 hade ansvaret för den katolska verksamheten i Sverige) och Nordiska kolle-
giet (som skötte prästutbildning och katolsk uppfostran). I Frankrike finns bl.a. det
relevanta arkivet efter l'Œuvre de la Propagation de la Foi som stödde de katolska
missionerna. Det finns även ett antal katolska arkiv i Sverige. Det rör sig om för-
samlingsarkiv, ordensarkiv, institutionsarkiv och sist men inte minst det Katolska
biskopsämbetets arkiv som startar 1783 i samband med grundandet av ett aposto-
liskt vikariat i Sverige. Materialet i ovan nämnda internationella och nationella ar-
kiv kan inte sammanfattas här, men viktiga handlingstyper är protokoll, brev och
kyrkböcker.66 Samtliga arkiv och handlingstyper bekräftar det som Hallberg påpe-
kar i början av sin text,  att ”[katolska] kyrkan är en internationell  organisation
[...]”67.

Hallberg skriver mer om katolska arkiv i Sverige, främst om Katolska biskop-
sämbetets arkiv som är det största moderna katolska arkivet i landet (den äldre de-
len som förvaras på Riksarkivet omfattar ca 70 hyllmeter). Katolska biskopsämbe-
tets arkiv är ett av de sju arkiv som ingår i min empiriska undersökning. Katolska
61 Nationalencyklopedin > kyrkböcker.
62 Berg (2003), s. 194.
63 Nationalencyklopedin > kyrkböcker.
64 Johansson (1996), s. 70.
65 Johansson (1996), s. 70.
66 Hallberg (1995), s. 24–34.
67 Hallberg (1995), s. 24.
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biskopsämbetet startar som nämnts 1783 som ett apostoliskt vikariat. 1953 upp-
höjdes vikariatet till Stockholms katolska stift. Hallberg ägnar ganska mycket ut-
rymme åt att beskriva personerna som framträder i arkivet, bl.a. apostoliska vika-
rier i Sverige och från 1953 biskopar i Stockholms katolska stift. För mitt syfte är
de översiktliga delarna mest relevanta. Hallberg skriver att Stockholms katolska
stift är tvungna att följa den katolska kyrkorätten som bl.a. föreskriver att det i
varje stift  ska finnas ett  historiskt  arkiv (Katolska biskopsämbetet  har även en
egen arkivstadga från 1992). Eftersom stiftet i Sverige inte hade lämpliga lokaler
eller tillräckliga medel för att förvara sitt arkiv själva valde de att deponera den
äldre delen på Riksarkivet. De äldsta handlingarna (som inte egentligen har med
Katolska  biskopsämbetet  att  göra)  är  från  1500-talet.  De  yngsta  handlingarna,
bland de som förvaras på Riksarkivet, är från 1989. Handlingarna i arkivet är för-
fattade på flera olika språk som latin, tyska och engelska. Arkivet innehåller för-
utom huvudarkivet  flera mindre arkiv från olika nämnder,  personer,  föreningar
och en församling.  En stor  handlingstyp  i  arkivet  är  korrespondens,  bl.a.  med
kyrkliga institutioner i Rom. Runt 1950 började man lägga korrespondensen i ak-
ter som hade mer eller mindre slumpmässiga nummer. Från 1978 blev aktsystemet
systematiskt. Det finns även brevdiarier mellan 1923 och 1984. Förutom den stora
mängden korrespondens innehåller arkivet klippböcker, fotografier, predikningar,
dagböcker, manus, ekonomiska handlingar m.m.68

Folke Ludwigs skriver om S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg.
Från början fanns en församling i S:t Petersburg som var både svensk- och finsk-
språkig men efter en schism 1745 bildade de svenskspråkiga medlemmarna en
egen församling, från 1769 kallad S:ta Katarina svenska församling. I slutet  av
1800-talet nådde medlemsantalet sin topp med 6000–7000 medlemmar. Försam-
lingens verksamhet upphörde 1936 och arkivet hamnade så småningom på Riksar-
kivet i Sverige, trots att församlingen lytt under ryska myndigheter och inte den
svenska statskyrkan. Ordningsarbetena påbörjades av en estnisk stadsarkivarie vid
namn Jaan Olvet-Jensen och slutfördes 1952 av arkivarien Holger Wichman. Lud-
wigs  berättar  att  ”ordningen  följer  förteckningsplanen  för  rikssvenska
kyrkoarkiv”69 men att de omfattande handlingarna rörande administration, ekono-
mi och social verksamhet har krävt en utvidgning av serierna. Den största serien i
arkivet är betygsböcker med inflyttningsbetyg m.m. för att registrera medlemmar.
Kyrkoherden E.G. Ehrström (som var kyrkoherde i församlingen 1826–1835) lyfts
fram som en betydelsefull person i sammanhanget eftersom han skapade en defini-
tiv  utformning  av  kyrkobokföringen,  skapade  alfabetiska  register  för  inkomna
handlingar  t.o.m.  1825, lade upp in-  och utflyttningsböcker,  ”personalböcker”70

(som kan jämföras  med  husförhörslängder)  och  en  ”Minnes-  och  censurbok”71

68 Hallberg (2003), s. 148–156.
69 Ludwigs (1995), s. 155.
70 Ludwigs (1995), s. 155.
71 Ludwigs (1995), s. 156.
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(med information om församlingsmedlemmar, förhållandet till myndigheterna och
andra församlingar i S:t Petersburg).72

Sven Evander  skriver om Svenska Londonförsamlingens arkiv.  Londonför-
samlingen är enligt Evander den svenska institution i utlandet som har existerat
längst utan att förändras. Svenska Londonförsamlingen grundades 1710 och exi-
sterar än idag. Redan från början skrev man protokoll och kassaböcker och med
undantag för åren 1717–1723 verkar samtliga protokoll  och kassaböcker finnas
bevarade i församlingens arkiv. Det finns även en uppsjö av andra handlingstyper
i arkivet som till stor del ryms under benämningen kyrkböcker. Handlingarna lik-
nar i stor utsträckning de som återfinns i ovan nämnda arkiv från S:ta Katarina
svenska församling i S:t Petersburg, och precis som i fallet med S:ta Katarinas ar-
kiv finns det individer som varit  betydelsefulla för Londonförsamlingens arkiv.
Jag väljer att nämna tre personer: Jacob Serenius som upprättade ”[...] ordentliga
register över dop, vigslar och begravningar”73, Cornelius Rahmn som fick försam-
lingen på fötter och startade kyrkobokföringen, och Johannes Palmér som höll god
ordning på protokoll och bokföring.74 

Lars-Göran Johansson skriver  om fler  svenska församlingsarkiv  i  utlandet,
närmare  bestämt  i  Nordamerika.  Mellan  1850  och  1930  flyttade  1,3  miljoner
svenskar till  Nordamerika.  Den största anledningen verkar ha varit  fattigdom i
hemlandet. Till skillnad från de svenska immigranterna på andra kontinenter kom
immigranterna i Nordamerika att grunda flera egna församlingar. Den första skan-
dinaviska församlingen på kontinenten (sedan Delawarekolonin) grundades 1849.
På 1850-talet grundades ett femtiotal till. Augustanakyrkan (som betonade arvet
från reformationen), Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistkyrkan kom att
bli de fyra största svenska trossamfunden i Nordamerika. I början av 1900-talet
var ca 20% av svenskarna i Nordamerika medlemmar i Augustanakyrkan. Motsva-
rande siffra för de andra trossamfunden var ca 3% vardera. När emigrationen tog
slut  på 1930-talet  hade ca 2500 församlingar  knutna till  något  av ovanstående
samfund grundats.75 

Vad gäller arkivmaterialet kan man börja med att påpeka att de svenska för-
samlingarna  i  Nordamerika,  liksom andra  utlandsförsamlingar,  hade  en  ”friare
ställning”76 än församlingarna i hemlandet.  I Nordamerika var husförhör inte så
vanligt p.g.a. avståndet mellan församlingsmedlemmarna och upplevelsen av själ-
va husförhören ”[...] som ett byråkratiskt tvång och en kvarleva från ett föråldrat
patriarkaliskt samhälle”77. Istället hade man en enklare form av medlemslängder
med 14 kolumner. Johansson skriver: ”I ett demokratiskt samhälle ute vid odlings-
fronten spelade förmögenhet, yrken och social  status inte någon större roll  och
72 Ludwigs (1995), s. 151–158.
73 Evander (1995), s. 161.
74 Evander (1995), s. 159, 161, 164–167.
75 Johansson (1996), s. 71–73, 75.
76 Johansson (1996), s. 70.
77 Johansson (1996), s. 77.

23



kom därför att utelämnas.”78 Det kolumner som fanns var bl.a. namn, konfirmerad,
kunskap och ankomst till Amerika, varifrån och när. Baptistkyrkan avvek något
vad gäller registreringen eftersom de inte erkände barndopet. De använde istället
”[...] den baptistkyrka i Sverige där vederbörande blivit vuxendöpt som medlems-
längdens referensort”79. Utöver medlemslängderna finns det i alla fyra samfunden
bevarat ministeriallängder, protokollsböcker och handlingar rörande frivillig soci-
al verksamhet och missionsverksamhet.80

Per Matsson skriver kort om Metodistkyrkans i Sverige arkiv. Metodistkyrkan
kan sägas ha sin grund i engelsmannen John Wesleys omvändelse och hans före-
språkande av ”ett personligt, medvetet kristet liv”81. 1784 grundades det första me-
todistiska samfundet i England och 1868 grundades de första svenska metodistför-
samlingarna. 1992–1994 deponerade Metodistkyrkan i Sverige sitt arkiv på Riks-
arkivet. Flera personer var inblandade i ordnings- och förteckningsarbetet. Innan
deponeringen hade Harald Lundberg gjort den första gallringen och indelningen i
delarkiv som ”[...] i möjligaste mån bibehållits vid det slutliga förtecknandet av
arkivet”82. Anna-Karin Paavo och Rolf Larsson ordnade och förtecknade enskilda
delarkiv och Per Matsson slutförde arbetet 1994. I Metodistkyrkans i Sverige arkiv
ingår som nämnts flera delarkiv eller arkivbildare. Utöver huvudarkivet finns det
23 stycken, bl.a. Metodistkyrkans Yttre Mission, Sveriges Metodist Scouter, Se-
mesterhemmet Oreborg och Stockholms Lokalpredikantförbund. Det framgår tyd-
ligt att Metodistkyrkan har sysslat med många olika verksamheter. Värt att nämna
är att material från lokala församlingar har förts till respektive folkrörelsearkiv.83 

Ingemar  Carlsson  beskriver  hur  missionsarkiven  och  andra  religiösa  arkiv
kom till Riksarkivet i Sverige. Religiösa organisationer började på allvar deponera
sitt  material  på Riksarkivet  efter  att  Riksarkivet  flyttat  in  i  de nya lokalerna i
Marieberg på 1960-talet. Få religiösa organisationer hade vid denna tidpunkten ett
välordnat arkiv i bra arkivlokaler (två undantag som Carlsson nämner är Evange-
liska fosterlandsstiftelsen och Svenska Baptistsamfundet). Carlsson beskriver hur
han och arkivrådet Leif Gidlöf ägnade en dag i mycket smutsiga lokaler för att
plocka i KFUM:s arkiv och bestämma vad som skulle deponeras på Riksarkivet.84 

Riksarkivet anordnade en stor utställning om svensk missionshistoria under
namnet ”Överallt i världen”. Tillsammans med denna utställning försökte Riksar-
kivet ”[...] säkra så många samfunds och religiösa organisationers arkiv som möj-
ligt via direkta besök [...]”85. Följande arkiv är exempel på vad Riksarkivet lycka-
des få in, ofta med stöd av organisationerna själva. Riksarkivets ”[...] största cen-

78 Johansson (1996), s. 77.
79 Johansson (1996), s. 80.
80 Johansson (1996), s. 75–80.
81 Matsson (1995), s. 303.
82 Matsson (1995), s. 305.
83 Matsson (1995), s. 303–305.
84 Carlsson (2003), s. 89–90.
85 Carlsson (2003), s. 92.
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trala samfundsarkiv [...]”86 är Svenska Missionsförbundets arkiv som omfattar mer
än 1000 hyllmeter. Svenska Missionsförbundets arkiv är ett av de sju arkiv som
ingår i min empiriska undersökning. Ragnar Widman som var före detta missionär
och docent hade samlat ihop och lagrat detta arkiv i samfundets olika lokaler i
Stockholms-området innan depositionen. Bibeltrogna vänners arkiv deponerades
på Riksarkivet i omgångar och slutordnades inte förrän på 1990-talet av missions-
sekreteraren Rune Karlsson. Frälsningsarméns äldre arkiv deponerades på Riksar-
kivet av kommendören Sven Nilsson och Östturkestansamlingen skapades och de-
ponerades av missionsförbundaren Samuel Fränne. Sammantaget beskriver Carls-
son utställningen ”Överallt i världen” som mycket lyckad.87 

Carlsson ger en bild av hur ordnandet gick till och vilket material de religiösa
arkiven innehöll. Han beskriver en mycket stor mängd religiösa arkiv som fick stå
länge på Riksarkivet innan de blev ordnade och förtecknade. Det fanns ingen möj-
lighet att förteckna på handlingsnivå annat än för enstaka, mindre arkiv. Carlsson
berättar vidare att det spretiga materialet i arkiven innehåller både tryck och foto-
grafier som arkivarier tidigare helst ville att biblioteken och museerna skulle ta
hand om. Trots alla värdefulla personarkiv som ingår i de religiösa arkiven menar
Carlsson att missionsarkiven skulle behöva kompletteras för att ge mer mänskliga
eller vardagliga glimtar. De predikanter som han kallar för ”folktalarna”88 är till
exempel dåligt dokumenterade. Som lösning föreslår Carlsson både  oral history
(kursiv i original) och fler personarkiv.89 

Lars Hallberg skriver förutom om katolska arkiv även om judiska församling-
ars arkiv, främst arkivet efter judiska församlingen i Stockholm som grundades
1775. Arkivet är fram till ca 1980 deponerat på Riksarkivet. Stockholms judiska
församlings arkiv är ett av de sju arkiv som ingår i min empiriska undersökning.
Riksarkivet och Judiska församlingen i Stockholm utarbetade tillsammans ett ar-
kivprojekt för att ordna, förteckna, tillgängliggöra och, vad gäller vissa delar, mik-
rofilma det material från församlingen som deponerats på Riksarkivet i mitten av
1980-talet. Projektet blev verklighet efter att det fått ekonomiska medel från två
stiftelser. Ca 40 extra hyllmeter levererades från församlingen till Riksarkivet un-
der projektet. Vid tiden för Hallbergs text var ordnings- och förteckningsarbetena
ännu inte avslutade. Arkivförteckningen godkändes 2007 och arkivets omfattning
blev ca 307 hyllmeter.90 Handlingarna i arkivet är skrivna på både tyska, hebreiska
och svenska. Precis som med Katolska biskopsämbetets arkiv innehåller judiska
församlingens arkiv flera delarkiv från till exempel föreningar, sällskap och pri-
vatpersoner. Handlingstyperna i huvudarkivet är protokoll, korrespondens och rä-
kenskaper. Det finns även församlingsregister (kyrkböcker) och mycket arkivma-

86 Carlsson (2003), s. 93.
87 Carlsson (2003), s. 91–95.
88 Carlsson (2003), s. 98.
89 Carlsson (2003), s. 95–100.
90 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv > Judiska (Mosaiska) Församlingen i Stockholm.
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terial rörande flyktinghjälp. Intressant i sammanhanget är något om Hallberg lyfter
fram, att de flesta judiska församlingars arkiv finns deponerade på offentliga ar-
kivinstitutioner, om än med varierande fullständighet. Arkivet efter judiska för-
samlingen i Stockholm är det största.91 I jämförelse så har endast en av de förvisso
unga katolska församlingarna gjort detsamma.92

Ulla  Johanson  ger  en  översikt  över  udda  församlingars  arkiv  som finns  i
Stockholms stadsarkiv. Hon delar upp dem i icke-protestantiska församlingar, pro-
testantiska mindre församlingar, militära församlingar och institutioner med någon
form av kyrkbokföring (fattighus, barnhus, barnbördshus och fängelser). Det är
tveksamt om nämnda institutioner kan anses vara trossamfund och de kommer
därför inte att behandlas här, men åtminstone i något fall har de varit en stor del av
traktens församling. Johansons text innehåller korta presentationer av de udda för-
samlingarna och detaljer rörande bl.a. årtal och namn som inte ryms i denna upp-
sats.93 Jag kommer istället att ge ett par exempel på udda församlingar och vilket
arkivmaterial de efterlämnat. 

Ett exempel på icke-protestantiska församlingar som Johanson lyfter fram är
Holländsk-reformerta församlingen (enligt NE så är dock reformerta kyrkor en del
av protestantismen94). Den började informellt föra kyrkböcker på 1690-talet innan
reformerta församlingar var tillåtna i Sverige. 1839 uppgick den i tyska försam-
lingen.  Efterlämnat  material  är  födelseböcker,  en  dödbok och en  kommunion-
längd. Exempel på protestantiska mindre församlingar är den fransk-lutherska för-
samlingen (1687–1791) och Riddarholmsförsamlingen (1617/1638–1807). Beva-
rat material från den förra är födelseböcker, lysningshandlingar och räkenskaper.
Från den senare nämns husförhörslängder.95 

Exempel på militära församlingar är Skeppsholmsförsamlingen (1643–1969)
som efterlämnat ett stort arkiv bestående av bl.a. ministerialböcker, församlings-
böcker och räkenskapshandlingar. Här bör också kort nämnas att sju gardesrege-
menten (som i sin tur består av flera garden) och två militära inrättningar efterläm-
nat  kyrkoarkiv  (dopböcker,  in-  och  utflyttningslängder,  lysningsböcker,  husför-
hörsböcker, församlingsböcker, dödböcker m.m.).96 Sammanfattningsvis kan sägas
att arkivmaterial som är vanligt hos samtliga udda församlingar kan inrymmas un-
der beteckningen kyrkböcker (se ovan), om än med vissa variationer.97

Samuel Rubenson skriver om ett annorlunda arkiv utanför Sveriges gränser,
nämligen det koptiska patriarkatsarkivet i Egypten. Rubenson befinner sig på jakt
efter nämnda arkiv, främst handlingar rörande korrespondens mellan Etiopien och
den koptiska kyrkan i Egypten. En del foton har tagits av dokument i arkivet och

91 Hallberg (2003b), s. 157–161.
92 Hallberg (2003a), s. 147.
93 Johanson (2003), s. 162–180.
94 Nationalencyklopedin > protestantism.
95 Johanson (2003), s. 164–167.
96 Johanson (2003), s. 164–171.
97 Johanson (2003), s. 162–180.
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vid ett tillfälle får Rubenson själv sitta ner och studera delar av arkivmaterialet i
fjorton kartonger. Rubenson får dock aldrig ett helhetsgrepp om arkivet, av flera
anledningar. Kopterna har i mer än tusen år levt som minoriteter i Egypten. Detta
faktum, utöver europeiska försök att  lägga beslag på egyptiska antikviteter, har
gjort kopterna misstänksamma mot utomstående som vill leta i deras arkiv. Dess-
utom är  relationen mellan  kristna och muslimer  och mellan  stat  och kyrka ett
känslig ämne som man helst inte vill att folk forskar kring. Som om det inte vore
nog verkar konflikter och bristande resurser ha gjort att arkivet hamnat i oordning
och spridits ut på flera platser. Det nämns visserligen att patriarkatet har ett regis-
ter över kyrkliga handlingar, men det diplomatiska materialet verkar saknas.98 Det
koptiska patriarkatsarkivet i Egypten står av nämnda anledningar som en intres-
sant kontrast till flera av de trossamfundsarkiv som är  knutna till moderna tros-
samfund verksamma i Sverige.

98 Rubenson (2004), s. 424–431.
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Empirisk undersökning

I denna empiriska undersökning presenteras svaren på mina intervjufrågor i fem
teman. Inom varje tema presenteras svaren från varje intervju tillsammans i den
ordning som intervjuerna genomfördes. Det första temat kallas ”Bakgrund” och
täcker in intervjufrågorna 1–2. Det andra temat kallas ”Ordning och innehåll” och
täcker in intervjufrågorna 3–6. Det tredje temat kallas ”Användning” och täcker in
intervjufråga 7. Det fjärde temat kallas ”Religion och andlighet” och täcker in in-
tervjufrågorna 8–9. Det femte temat kallas ”Konflikt och utmaningar” och täcker
in intervjufrågorna 10–11. I slutet av varje tema finns en delsammanfattning där
jag lyfter in de underliggande frågeställningarna och diskuterar  O’Tooles  känne-
tecken.

Alla  intervjupersoner  är  anonyma och kallas  ”Informant  1”,  ”Informant  2”
osv. i den ordning som intervjuerna genomfördes. Något som är värt att lyfta fram
är att Informant 2 deltog i två intervjuer, den första själv och den andra tillsam-
mans med Informant 3 eftersom de arbetat tillsammans med Stockholms judiska
församlings arkiv. Under den andra intervjun framkom upplysningar från Infor-
mant 2 som även gällde Katolska biskopsämbetets arkiv, alltså arkivet som Infor-
mant 2:s första intervju handlade om. Detsamma gällde intervjun med Informant 7
som även innehöll information om Missionsförbundets arkiv som behandlades un-
der intervjun med Informant 1. I referenserna framgår det från vilken intervju jag
hämtat informationen.

Bakgrund

I  detta  tema  presenteras  svaren  på  intervjufrågorna  1–2:  ”Varför  skapades
arkivet?” och ”Hur skapades arkivet?”.  Varje trossamfundsarkiv presenteras för
sig i kronologisk ordning baserat på när informanterna med kunskap om de olika
trossamfunden  intervjuades.  Det  arkiv  som behandlades  i  den  första  intervjun
kommer således först i presentationen. Denna ordning återkommer i samtliga te-
man.

28



Svenska Missionsförbundets arkiv
Svenska Missionsförbundet, senare Svenska Missionskyrkan (SMF/SMK), bilda-
des 1878. Anledningen till att arkivet skapades, eller snarare anledningen till att
handlingar bevarades, var enligt Informant 1, som tidigare varit arkivarie i kyrkan,
för att man såg ”potentialen i sin information”. Missionskyrkan hade en arkivan-
svarig runt 1910 eller 1915 och i samband med det bildades en ”historisk kommit-
té” som sedan ”övergår till en arkivkommitté”. Denna kommitté existerar fram till
2005 då Informant 1 lägger ner den.99 

Informant 1 lyfter även fram fler anledningar. En kan beskrivas som ett natur-
ligt ansamlande av material genom administration. Missionskyrkan hade en bred
verksamhet med bl.a. skola, sång och publicering, vilken avsatte stora mängder
handlingar. Informant 1 tror inte att man hade någon tanke på att skapa ett arkiv,
åtminstone inte från början. Däremot verkar man ha varit måna om att bevara sina
handlingar.  Många  som  var  engagerade  i  Missionskyrkans  styrelse  var  även
”tjänstemän på annat håll”. Man hade ”tydliga krav på sig att man ska bevara för
att man ska finnas”. Enligt Informant 1 kämpade man mot Svenska Kyrkan som
hade mandat för religionen i Sverige och en viktig del i detta var att skapa doku-
ment och arkivhandlingar.100 Informant 1 säger:

Ett sätt att hävda sig i samhället är ju att man finns för att man har sina arkivhandlingar. Och
det [...] speglas ju lokalt också i en församling, att man bara blir en organisation om man har
en församlingsbok, dopbok och liknande [...] På samma sätt som att ha en kyrkolokal, man är
inte en lös sammanslutning.101

”Ett ordentligt, samlat arkiv” skapades först på 80-talet i samband med överläm-
ningen av arkivmaterial till Riksarkivet. En person som spelade en avgörande roll
i  detta sammanhang och som även Carlsson lyfter fram102,  var missionären och
forskaren Ragnar Widman som anställdes som arkivansvarig av Missionskyrkan
på 70-talet. Han letade reda på, samlade in och överlämnade arkivmaterialet till
Riksarkivet. Informant 1 lyfter även fram Carlsson själv, som samarbetade med
Widman, och den stora missionsutställningen som betydelsefulla i sammanhang-
et.103

Informant 1 nämner ett  antal personer, som Widman, Gösta Stenström och
Samuel Fränne, vilka haft stor betydelse för arkivet och bevarandet av material om
missionshistorien. De har alla brunnit för missionshistorien på något sätt. Vad gäl-
ler Fränne verkar det ha handlat mycket om tillfälligheternas spel. Efter att han
läst Jan Myrdals mening om Östturkestanmissionen som ”ett streck i sanden” blev
han sporrad och började samla in material om nämnda mission. ”Mycket av varför

99 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
100 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
101 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
102 Carlsson (2003), s. 91–93, 97–99.
103 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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saker och ting har bevarats är ju på grund av några viktiga personer”, säger Infor-
mant 1 och fortsätter: ”Några personer som har kunnat haft betydelse så att det har
bevarats och har haft såpass stor pondus egentligen att dom har kunnat driva ige-
nom att det här ska vara kvar”.104

Jag anser att första frågan om varför arkivet skapades och andra frågan om hur
arkivet skapades är relevanta under hela arkivbildningen fram till idag. Dessutom
går frågorna uppenbart in i varandra, varför arkivet skapades är en del av hur det
skapades och vice versa. Det gäller förstås alla arkiv. Informant 1 ger en översikt
över hur Missionskyrkans arkiv skapades:

Det finns flera faser i arkivbildningen kan man väl säga. Dels den administrativa, hur det väx-
er fram. Sedan hur det samlar på sig, i missionsförbundets olika lokaler, kan man väl säga
bara såhär, och sedan så finns det ju en sån skrälldus med delarkiv, verksamheter som avslu-
tas, som överlämnas till Tegnérgatan 8. Och sedan när det börjar svälla, så gör Ragnar Wid-
man det här heroiska arbetet och börjar överlämna.105

Arkiveringen var beroende av de enskilda individerna som hade hand om den. Vil-
ken organisation inom Missionskyrkan som det handlade om hade också betydel-
se. Värt att påpeka här är att Informant 1 pratade om riksorganisationen och inte
om de lokala församlingarna. Ekonomi hade till exempel ett eget arkiv och mis-
sionsstationerna hade egna arkiv ”ute på fält”. De sistnämnda var dessutom tvung-
na att skriva dagbok, förmodligen redan från 1910 eller 1911, vilket hängde ihop
med donationer, ”att man måste kunna berätta om vad man gör”. På 60-talet  i
samband med frigörelsen var missionärerna tvungna att lämna Kongo och tog ar-
kiven med sig (mer om Kongo nedan).106

Vad gäller intressenter i arkivet var det först och främst organisationen själv,
men det fanns även andra. Tidigt fick missionärerna samla in material (föremål,
fotografier, uppteckningar m.m.) åt den etnografiska avdelningen som då fanns på
Riksmuseet. Etnografiska museet kom från 50-talet att bli en samarbetspartner vad
gäller samlingarna eftersom Missionskyrkan för första gången donerar eller depo-
nerar material på Etnografiska då. Senare fick Etnografiska flera glasplåtsnegativ
från Missionskyrkan eftersom de redan hade mycket bildmaterial från SMF/SMK
och eftersom det rörde sig om ”etnografiska bilder”. Från 60-talet kom bistånds-
myndigheten Sida att påverka arkiveringen på ett indirekt sätt genom ”krav på nå-
gon slags insyn och dokumentation och sådär”. Informant 1 menar dock att ”det
har väl varit sisådär under åren, tror jag, framförallt från Sida:s håll, då har vi be-
varat bättre än vad Sida har gjort och sådär”. Sedan på 80-talet blir Riksarkivet in-
tresserade av att ta emot Missionskyrkans arkiv. Istället för att påverkas av externa
intressenter så menar Informant 1 att Missionskyrkan har ”gått i  bräschen” vad
gäller bevarande av folkrörelsearkiv och de lokala församlingarnas arkiv. ”Mis-

104 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
105 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
106 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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sionsförbundare har ju många gånger varit drivande i de olika folkrörelsearkiven
runt omkring i landet”, säger Informant 1.107

Finansieringen har Missionskyrkan själv stått för.108 Informant 1 redogör för en
intressant episod kopplad till ett beslut om att avsätta en stor summa pengar för ar-
kiveringen:

Alltså när vi har det här 2008, 9, någonting, när vi börjar ana att det säkert är en omorganisa-
tion på gång [...] Då är det Gösta Stenström som är en väldigt viktig person i min verksamhet,
stödperson på olika sätt, som ställer sig upp på en kyrkokonferens och säger: ”såhär kan vi
inte ha det”. Vi har ett seminarium om missionsförbundets historia. Jag kommer precis ifrån
Riksarkivet, och Katalin G. säger att det behövs en miljon för att få ordning på det. Det här
når kyrkostyrelsen och de beslutar om att avsätta en miljon. Och det är unikt, i att satsa så
mycket på ett arkiv, dessutom när man faktiskt vet om att vi kommer omorganisera oss snart
[...] och det är ju en kulturinsats som man har gjort och inte minst i att man vill dokumentera
andra länders historia också.109

Informant 1 menar att arkivbildningen i SMF/SMK fortfarande håller på: ”Mis-
sionsförbundet har ju inte avslutats än därför att det finns kvar som juridisk orga-
nisation. Och deras ansvar och ekonomi nu det handlar ju egentligen om att finan-
siera arkiveringen.”110

Katolska biskopsämbetets arkiv
Katolska biskopsämbetets arkiv började bildas redan 1783 då det apostoliska vika-
riatet grundades i Sverige. 1953 blev vikariatet ett stift och det är först då som det
uppstår ett biskopsämbete (se även Hallberg).111 Arkivmaterialet har bevarats ge-
nom ”vanlig administrativ handläggning”. Informant 2, som arbetar som arkivarie
på Riksarkivet, säger: ”Det är naturligtvis som alltid att de behöver ju veta vad de
har beslutat om och vilka regler och sådant som gäller. Så de har ju haft kvar det
här arkivet sedan 1783 och byggt på det”. Under lång tid verkar det inte ha funnits
någon tanke på att ha ett arkiv eller några tankar om hur man skulle hantera sitt
äldre material. Innan Katolska biskopsämbetets arkiv hamnade på Riksarkivet låg
det ”nerpackat i flyttlådor under flera årtionden”.112

Arkivet har skapats under ganska lång tid. Som nämnts verkar det egentligen
inte ha varit någon medveten process. Informant 2 säger att den apostoliske vikari-
en ”samlade sina handlingar”. Om han fick brev så bevarades de ”i bästa fall”. Det
togs ”kanske kopior på utgående brev”. Fram till början av 1800-talet var den apo-
stoliske vikarien samma person som kyrkoherden i Stockholms katolska försam-
ling.  Dessutom hade den apostoliske  vikarien  och kyrkoherden samma lokaler

107 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
108 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
109 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
110 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
111 Hallberg (1995), s. 25–27; Hallberg (2003a), s. 148.
112 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
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ända fram till ca 1860. Detta gjorde att handlingar rörande till exempel det aposto-
liska vikariatet kunde hamna i församlingsarkivet.113 Informant 2 ger ett exempel: 

Om man tar till exempel räkenskaper från 1700-talet slut fram till mitten på 1800-talet. De lig-
ger i församlingsarkivet. De ligger inte i biskopsämbetets arkiv. Under den tiden när det bara
var en församling för hela landet.114

Den apostoliska vikarien och senare biskopen var den enda intressenten i arkivet,
möjligen tillsammans med en hjälppräst och några andra präster. ”Men det fanns
ju ingen administrativ personal eller någonting annat”, framhåller Informant 2. Fi-
nansieringen kom från Rom, närmare bestämt från Propagandakongregationen, åt-
minstone i ett inledande skede. Informant 2 nämner att ”verksamheten i Sverige”
även fått  stöd  av motsvarande organisationer  som en fransk missionsorganisa-
tion.115 Det kan mycket väl vara l'Œuvre de la Propagation de la Foi som nämns av
Hallberg.116

Informant 2 kommer även in på deponeringen av arkivet på Riksarkivet som
nämndes av Hallberg.117 Det var tydligen ett  förfarande som stred mot katolska
kyrkans arkivregler och den kanoniska lagen. Det framstår också som ett beslut i
högre grad påverkat av den dåvarande biskopen och riksarkivarien än av bristen på
lämpliga arkivlokaler och finansiering.118 Åtminstone verkar fler faktorer ha påver-
kat deponeringen än vad som framkom hos Hallberg.119 Informant 2 förklarar:

Det ska då finnas ett stiftsarkiv i varje stift och även då församlingarnas gamla arkiv ska ju
samlas där, plus naturligtvis, stiftsledningens eget arkiv då, biskopsämbetets. Men det har vi
ju inte i Sverige. Utan där bestämde biskop Hubertus Brandenburg [...] Vi invigde en mis-
sionsutställning i början på 80-talet. Det byggde väl i första hand på Missionsförbundets arkiv
som vi hade fått då, och då blev en massa samfundsledare inbjudna hit [...] Och då pratade
biskop Brandenburg som också var här, han pratade med, om det var med riksarkivarien eller
om det var chefen för enskilda byrån. Och då kom de fram till, nej men, vi vill också lämna, vi
katoliker, arkivet till Riksarkivet, som Missionsförbundet hade gjort. Eftersom Svenska kyr-
kan eller i alla fall församlingarna ligger på Landsarkivet. Och vi har ju diverse andra sam-
fundsarkiv också här. Några stycken i alla fall. Och då tog han ett sådant beslut. Eftersom vår
riksarkivarie då, han var ju missionsförbundare, Sven Lundkvist. Så han var ju mycket mån
om just den här typen av arkiv också.120

Stockholms judiska församlings arkiv
Stockholms judiska församlings arkiv skapades för ett ”bevarande för eftervärl-
den” och för att det fanns ett ”behov av handlingar för verksamheten”. Försam-
lingen ville  ”kunna använda materialet  i  efterhand” och privatpersoner sparade
handlingar som de trodde att de kunde ha behov av i framtiden. Informant 2 & 3,

113 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
114 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
115 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
116 Hallberg (1995), s. 33.
117 Hallberg (2003a), s. 148.
118 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
119 Hallberg (2003a), s. 148.
120 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
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som båda arbetar som arkivarier på Riksarkivet, menar att det var ”på något sätt en
självklarhet  att  man  sparar  handlingar”.  Samtidigt  var  det  ”mycket  slumpen
också” med olika typer av arkiv (rabbinarkiv, företagsarkiv, föreningsarkiv, perso-
narkiv m.m.) som ”har samlats i lokalerna” genom åren. Det är viktigt att påpeka
att det inte fanns någon arkivplan. Materialet kom in som ”en klump” till Riksar-
kivet i mitten på 80-talet.121

Informant 2 & 3 inflikar att det kan finnas uppgifter om ett aktivt beslut röran-
de arkiveringen, men att det är inget som de har sett. ”Vi vet inget om vilka beslut
de har tagit. Vi kan ju bara se vad som är kvar”, menar Informant 2 & 3. ”Vi har ju
inte gått igenom protokollen från början till slut”, tillägger de. Dessutom kan In-
formant 2 & 3 inte läsa de äldsta handlingarna i arkivet som är skrivna på hebreis-
ka och jiddisch (fram till 1838). Trots det är det möjligt att se spår av aktiva arki-
veringsbeslut. Det faktum att församlingen har ett arkivmagasin i anslutning till
sitt biblioteket talar för ett aktivt beslut i något skede. Det borde sannolikt också
ha varit ett aktivt beslut att bevara ”de flyktingrelaterade handlingarna” och ”att
göra sig av med liknande material som är modernare”. Förmodligen på 1970-talet,
innan materialet lämnades till Riksarkivet, finns det också uppgifter om en diskus-
sion kring hur församlingen ska göra med arkivet och vem som ska vara ansvarig.
Frågan om varför arkivet skapades är dock till viss del obesvarad, eftersom Infor-
mant 2 & 3 inte hade insikt i församlingens beslut rörande arkiveringen, men de-
ras svar rörande slumpen, naturligt bevarande och församlingens behov framstår
ändå som rimliga.122

På frågan om hur arkivet skapades svarade Informant 2 & 3: ”Det är som all-
tid. Det växer fram under administration, handläggning. Så får man en pärm där
eller har man en bok där, som man binder. Så sparar man den, så finns den i bok-
hyllan och sen så kanske den är så viktig så att den finns i ett kassaskåp.” För att
komma tillbaka till aktiva beslut som församlingen gjort kan inbindningen av ”oli-
ka typer av protokoll” nämnas. Då måste man ha tänkt: ”de här är viktiga, de här
ska vi spara”. Det har förstås även haft stor betydelse för arkivet att många (som
föreningar, rabbiner eller privatpersoner) valt att lämna sitt material till  försam-
lingen.123

Det finns ett  antal  intressenter förutom församlingen som påverkat arkivet.
Först kan nämnas den svenska staten. Informant 2 & 3 säger: ”Annat har det ju va-
rit att staten har bestämt att nu har ni officiell kyrkobokföring för judar. Nu måste
ni föra dessa böcker och dessa böcker måste bevaras.” Denna mer eller mindre
tvingande kyrkobokföring skedde från ca 1860 fram till ca 1910.124 Andra intres-
senter kan möjligen sägas vara de två stiftelser som gav pengar till arkivprojektet

121 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02. 
122 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
123 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
124 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv > Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm > Kyrkböcker.
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som Hallberg skriver om.125 Därtill har vi de betydelsefulla internationella organi-
sationerna med judisk koppling som möjliggjorde all flyktingverksamhet och som
i högsta grad har bidragit till arkivets storlek (flyktingverksamheten omfattar ca
200 hyllmeter av arkivet). Informant 2 & 3 säger: ”De här stora organisationerna
som fanns i Amerika och annat som gav bidrag till verksamheten här i Stockholm
var naturligtvis intresserade av att det skapades handlingar, ordning och reda”.126

Exempel på dessa organisationer är HIAS, American Jewish Joint Distribution
Committe, World Jewish Congress och United Resititution Organization. Infor-
mant 2 & 3 säger att några arkiv rörande de olika delarna av flyktingverksamheten
har skickats utomlands till de internationella organisationerna eftersom de ansåg
att det var deras arkiv. De tillägger att församlingsborna inte hade klarat all flyk-
tingverksamhet själva, att de internationella organisationerna har möjliggjort för-
samlingens breda verksamhet med olika typer av aktiviteter och att svenska myn-
digheter och organisationer också har stöttat församlingens flyktingverksamhet.127

ISKCON:s arkiv
Informant 4 som jag intervjuade angående ISKCON:s arkiv har samarbetat med
och varit konsult åt ISKCON (International Society for Krishna Consciousness,
även kallad Krishnarörelsen eller Hare Krishna). Hen forskar även i religionshisto-
ria. Ett av hens forskningsområden är ”vaishnavismen i Indien med speciellt fokus
på vaishnavism i Bengalen”. Vaishnavism är den största av de tre huvudinrikt-
ningarna inom hinduismen (inriktningarna kan även betraktas som egna religioner
även om de har mycket gemensamt). Inom vaishnavismen är Vishnu eller Krishna
huvudgestalten.128 Informant 4 ger en kort bakgrund om ISKCON: 

ISKCON eller Krishnarörelsen är en modern gren av vaishnavism i Bengalen [...] Föregånga-
ren till ISKCON grundades 1918 och kallades för Gaudiya Math [som] grundades i Calcutta
eller Kolkata som det heter idag, och ISKCON grundades 1966 i New York men det följer
liksom samma spår.129

Enligt Informant 4 skapades arkivet, eller rättare sagt arkiven, närmare 2010 bl.a.
på grund av hens funderingar kring ISKCON. Det är en global och utåtriktad rö-
relse som publicerar väldigt mycket. Samtidigt hade Informant 4 problem med att
komma åt källor om rörelsen i Indien. Religiösa grupper i Indien som har ett bibli-
otek är ”väldigt beskyddande kan man säga, så jag hade väldigt svårt att få tillgång
till källmaterialet som jag behövde för min forskning”. ISKCON hade inte heller
”ett grundligt historiskt perspektiv på sin egen utveckling”. Andra forskare hade
menat ”att en religion, en religiös rörelse, för att kunna växa organiskt och reflek-

125 Hallberg (2003b), s. 159–160.
126 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
127 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
128 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
129 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
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tera över sin egen gärning, måste ha ett historiskt perspektiv, och de påpekade att
ISKCON saknade det. Det fanns alltså inget arkiv i rörelsen.” Informant 4 såg
motsättningen och avsaknaden av ett historiskt perspektiv inom rörelsen och för-
sökte komma på ett sätt att lösa problemet.130

En annan anledning till att arkivet skapades hade att göra med Informant 4:s
egen forskning. Hen ”började med ett nytt forskningsprojekt” om den nyare ut-
vecklingen av Gaudiya Math och behövde ”en kartläggning” men insåg omedel-
bart att Gaudiya Math-rörelserna inte hade några arkiv. Informant 4 berättade vad
som hände sedan: ”Så då tänkte jag, ok men, låt mig bidra med detta. Så jag kon-
taktade ISKCON i Sverige och jag kontaktade ISKCON i Indien också och hjälpte
till att stödja utbyggnaden av två arkiv, ett i Sverige och ett i Indien.”131 

Arkiven i Sverige och Kolkata (Indien) är dock separata. Det är Informant 4
som är länken mellan dem: ”Det är jag som binder dem, eftersom det är jag som är
intresserad och utvecklar dem båda kan man säga, men de är egentligen två skilda
enheter.” Arkivet i Kolkata är ”det mest omfattande” av ISKCON:s arkiv.132 Infor-
mant 4 berättar om tanken att arkivet i Kolkata ska bli ett centralarkiv för ISK-
CON: 

Det som förenar BRC [Bhaktivedanta Research Center, som innehåller arkivet] med resten av
ISKCON runt om i världen, det är att vi har funderat över att ha BRC som något slags globalt
arkiv med alla ISKCON:s publikationer, men vi har inte kommit så långt. Vi har kommit till
Bhagavad-Gita som är en väldigt känd text inom Krishnarörelsen och inom hinduismen i öv-
rigt. Den har blivit översatt på 68 språk av ISKCON, med ISKCON kommentarer och tolk-
ning av Bhagavad-Gita.133

Arkivet i Indien ”skapades genom ett samarbete”. Informant 4 tog kontakt med IS-
KCON i Indien, huvudsakligen i Kolkata. Hen hade redan fått ett stort bibliotek av
en privatperson som behövde en plats. Biblioteket bestod av 3000 eller 4000 voly-
mer och var relevant för ISKCON och vishnuismens historia. Ett hus donerades
till biblioteket i Kolkata vilket kunde göras om till ett forskningscenter. Efter en
inledande renovering av huset började de involverade arbeta med ett katalogsys-
tem, men eftersom de inte hade någon expertis i varken bibliotek eller arkiv tog
arbetet flera år. De fick börja från grunden menar Informant 4. En bidragande fak-
tor till att projektet, som jag väljer att kalla det, kom igång direkt var det stöd som
Informant 4 fick i Indien, till skillnad från i Sverige (mer om det nedan). 134 Infor-
mant 4 beskriver:

I Indien däremot fick jag stöd direkt. Då var det liksom inget snack eftersom alla förstår vär-
det av att spara manuskript i Indien. Det är liksom inte alls kontroversiellt [...] Kanske i Sveri-
ge tänker man att Krishnarörelsen är en gammal tradition men låt oss säga 50 år gammal

130 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
131 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
132 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
133 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
134 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
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kanske, rötter i hippierörelsen och ungdomsrörelsen på 60, 70-talet. Man tänker liksom inte
1000 år, 2000 år. Men det gör man i Indien. Så att där var det däremot inget problem alls. Jag
fick omedelbart stöd från ledare där kan man säga.135

Informant 4 utvecklar anledningen till varför hen lätt fick stöd från myndigheter i
Indien. Det hade att göra med att man måste ”försöka att bevara det gamla i Indien
som håller på att försvinna väldigt snabbt på grund av moderniseringen och den
snabba utvecklingen.” Eftersom arkivprojektet i Indien hade att göra med ”herita-
ge studies” var det relativt lätt att bli bemött med förståelse.136

Hur arkivet i Indien skapades och fortfarande skapas kan sammanfattas av föl-
jande strävan: ”Vi vill kartlägga vishnuismens utveckling och historia”. Arkivet i
Indien ingår i ovan nämnda forskningscenter som även har bibliotek, kallat Bhak-
tivedanta Research Center (BRC). Detta center har en grupp som reser runt och di-
gitaliserar manuskript (just nu i nordöstra Indien). Informant 4:s forskarassistenter
är involverade i detta arbete. En del av arkiveringsprojektet var att göra materialet
globalt tillgängligt för forskare och andra intresserade. 3000–4000 titlar finns digi-
taliserade och är kopplade till Internet Archive så att man kan läsa dem online el-
ler ladda ner dem som PDF-filer.137

Mycket tid har också ägnats åt att utveckla Koha som är det bibliotekssystem
eller katalogiseringssystem som BRC använder. Det är fritt  tillgängligt och an-
vänds mycket i Indien. BRC kom att anlita ”en av de bästa Koha-experterna i Indi-
en”. Vad gäller finansiering bygger arkivet på frivilliga donationer. Det anordna-
des kampanjer och personer ”reste runtom i världen” för att bygga upp ett stöd för
arkivet. Jadavpur University och Asiatic Society of Bengal gav stöd vad gällde
bl.a. bevarande av manuskript. Nu arbetar BRC för att bli en del av Calcutta Uni-
versity, bl.a. för att få finansieringen tryggad.138

De som arbetar med arkivet/biblioteket i Kolkata har insett att det ”finns väl-
digt få bibliotek av den här typen, framförallt bibliotek som fokuserar på religions-
historia eller religionsvetenskap” i Indien och att inget av dem verkar vara till-
gängligt för allmänheten. Informant 4 säger: ”Vad gäller vishnuismen finns det
egentligen väldigt lite så det här är vårt bidrag”. Det verkar alltså ha funnits en
drivkraft hos de inblandade att deras arbete fyllde en viktig funktion.139

Hur arkivet i Sverige skapades beskriver Informant 4 på följande sätt: ”Jag tog
initiativ. Jag fick ett rum helt enkelt. I början var det liksom inofficiellt. Jag börja-
de samla massa material.” Från början fanns det 2000–3000 kassettband med in-
spelningar av föreläsningar från 70-, 80- och 90-talet i det rum som Informant 4
fick.140 Hen förklarar: 

135 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
136 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
137 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
138 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
139 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
140 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
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Det var liksom något slags inofficiellt arkivrum, men ingen gjorde någonting med det. Så jag
tänkte att det här kunde vara frön och sedan diskuterade jag med några av de ledande perso -
nerna. Vissa förstod inte riktigt varför man skulle ha ett arkiv överhuvudtaget, speciellt med
tanke på den här krisen som hade hänt på 90-talet.141

Något som Informant 4 återkom till flera gånger under intervjun, vad gällde arki-
vet i Sverige, var nämnda kris som orsakade vissa svårigheter. Krisen pågick ”un-
der 90-talet och första decenniet på 2000-talet”. Informant 4 menade att många
inom rörelsen kanske ville glömma det som hänt, ”gömma det under bordet på nå-
got sätt och gå vidare”. Dessa personer hade inget intresse av att ta reda på mer
om krisen och varför den inträffade. Informant 4 tyckte att det var konstigt efter-
som ”man måste ju förklara för människor varför saker och ting ser ut som de gör
idag”.142 Informant 4 berättade sedan mer om krisen och vad den innebar för arki-
vet: 

Den ledande personen i ISKCON i Sverige då, som hette Harikesa Swami. Han var från USA.
Han lämnade rörelsen 1999 vilket var väldigt traumatiskt för många. Han hade 2–3000 lär-
jungar, invigda lärjungar. Så det var en chock för rörelsen. Och han var väldigt inflytelserik
och, kan man säga, karismatisk och så vidare. Så väldigt många har gått igenom den här fasen
kan man säga, en väldigt smärtsam fas, och jag tror inte alla har bearbetat detta. Så att när jag
kommer med idén om att spara källor från den tiden så var det inte så populärt. Varför ska jag
göra det liksom. Vi ska ju glömma.143

Informant 4 gav dock ett positiv bild av det svenska arkivets framtid: 

På senare tid har saker och ting börjat ändra sig kan man säga. Jag tror helt enkelt att rörelsen
börjar att mogna litegrann, och man förstår att oavsett om det varit besvärligt eller inte så
måste man ha ett historiskt perspektiv på rörelsen kan man säga, lära från sina misstag kanske
[...] och även kunna förklara för de nya medlemmarna som kommer så småningom vad det är
som har hänt och varför rörelsen ser ut som den gör idag.144

LDS:s arkiv
LDS är  förkortningen för The Church of  Jesus  Christ  of  Latter-day Saints,  på
svenska Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, även kallad Mormonkyrkan. In-
formant 5 som jag intervjuat angående LDS:s arkiv i Salt Lake City (SLC) har va-
rit medlem i kyrkan i 60 år. Hen har som uppgift ”att vara en support för de svens-
ka enheterna” och i det ingår att hen ”bevakar och uppmuntrar till” att de sänder
sina årsberättelser (se nedan) till arkivet i Salt Lake City.145 För att inte förväxla ar-
kivet med andra arkiv i området bör det nämnas att arkivet idag förvaras i bergrum
(se nedan) och i det som kallas för ”Church History Library”146.

141 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
142 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
143 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
144 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
145 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
146 Church History Library > About > History of the Library. 
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Arkivet ”skapades 1830 för att samla in och bevara kyrkans historia”. Jag frå-
gade Informant 5 om mer information om varför man ville göra detta. I samband
med det frågade jag om man inspirerats av myndigheters bevarande eller om man
hade en uppfattning om att historien var viktig på något sätt. Informant 5 svarade
kortfattat att ”kyrkan har från första dagen varit noga med att bevara historia, vad
som händer, bra och dåligt. Det har inget med myndigheter att göra”.147 Mer infor-
mation om varför arkivet skapades eller varför man ansåg att det var betydelsefullt
att upprätta och spara handlingar ges nedan under temat ”Religion och andlighet”.

Svaret på frågan hur arkivet skapades ger lite mer information om vilket mate-
rial som arkivet omfattar och var det förvaras. Informant 5 säger: ”det är världs-
omfattande och allt förvaras i bergrum i SLC”.148 Bergrummet som färdigställdes
1964 kallas ”Granite Mountain Records Vault”149 och hyser ”[...] millions of feet
of microfilmed genealogical records from around the world”150. Här kan tilläggas
att arkivet som förvaras i ”Church History Library” har bytt plats flera gånger.151

Triratna-rörelsens arkiv
Triratna-rörelsen, som är en buddhistisk rörelse, har ett arkiv beläget i Adhisthana
(ett center) i Storbritannien. Arkivet är knutet till Stockholms Buddhistcenter som
är en del av rörelsen. Informant 6 är medlem i rörelsen och har hjälpt till att ordna
arkivet. Begrepp som återkommer i intervjun är ”dharmaböcker” eller ”dharmiska
böcker” vilket betyder böcker om den buddhistiska vägen eller helt enkelt budd-
histiska böcker.152

Arkivet i Adhisthana är framförallt en stor samling böcker som rörelsens ska-
pare Sangharakshita har läst. Sangharakshita föddes 1925153 och det finns en bok i
arkivet från det att han var 16 år. Sedan finns det böcker fram tills nu. Idag är han
över 90 år. Det rör sig alltså om kanske 75 års läsning. Informant 6 framhåller att
hen inte vet ”exakta årtal för böckerna”. Sangharakshita läste en bok om dagen
under lång tid, kanske 60 år.154 Det totala antalet böcker i hans samling uppgår en-
ligt Adhisthanas webbsida till 11.000.155 Informant 6 förklarar varför böckerna är
viktiga, varför arkivet skapades och vad arkivet innehåller förutom böcker:

Vi ser det som en del av våran rörelse. Genom de böcker han har läst har han skapat våran rö-
relse. Till väldigt stor del. Så att därför har vi gjort ett arkiv innehållande hans böcker fram-
förallt. Så det består av böcker och sådana här rupor som är statyer kan man väl säga av olika

147 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
148 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
149 Höglund (2000), s. 105.
150 Whittaker (1995), s. 145.
151 Church History Library > About > History of the Library.
152 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
153 Adhisthana > About the Triratna Community.
154 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
155 Adhisthana > The Sangharakshita Library.
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buddhistiska figurer. Så att det [arkivet] skapades för att bevara det då. Man ska kunna ha till-
gång till källan till hans kunskap om man säger så, eller en del av hans kunskap.156

På Adhisthanas webbsida finns det även information om att Sangharakshita själv
hade en ”vision om ett bibliotek för att bevara sitt arv som lärare och grundare av
Triratna” (min översättning).157 Både rörelsen och grundaren själv verkar alltså ha
bidragit till att arkivet skapades.

I något skede bestämde man sig för att alla Sangharakshitas böcker skulle pla-
ceras i biblioteket på Adhisthana. Sangharakshita själv bor i eller i närheten av
Adhisthana. Informant 6 beskriver hur arkivet skapades och hur materialet sortera-
des (vilket även tangerar frågan om ordnande och förtecknande): ”Så började det
ju också med att de helt enkelt sände dit böckerna [till Adhisthana] och sorterade
dem litegrann [...] man började liksom sortera successivt, mer och mer detaljerat.”
Informant 6 bekräftar att fler och fler personer arbetade med arkivet. Hen menar
dock att det sannolikt inte har funnits några andra intressenter än rörelsen som har
varit med i skapandet. Vad gäller arkivarbetets finansiering menar Informant 6 att
det till största delen rör sig om ideellt arbete, med något undantag: ”Det är en bib-
liotekarie som har hand om det och hon får betalt, men sedan så själva sorteringen
och det har gjorts ideellt, förutom av henne då så av andra”.158

Svenska Baptistsamfundets arkiv
Informant 7, som arbetar som arkivarie, ger en kort bakgrund till den tidiga baptis-
men i Sverige:

Det  första  baptistdopet,  alltså troendedopet  i  Sverige,  var  1848  i  Vallersvik,  i  Frillesås  i
Halland, mellan Kungsbacka och Varberg. Och det var så att man faktiskt gjorde det här i ha-
vet, sent på kvällen, för att undvika eventuella myndigheter eller annat sånt där. Så att det
skedde lite i lönndom, undanskymt och så där. Och samma kväll eller samma natt, så bildades
då den första baptistförsamlingen i Sverige.159

Baptistsamfundets tidiga historia spelar in i hög grad när det gäller anledningen
till varför deras arkiv skapades. Informant 7, som arbetar som arkivarie, säger att
baptisterna var ”ganska medvetna om att förklara både sin identitet och sin histo-
ria”.  Anledningen till  det  var att  de var ”förföljda utav myndigheterna”,  vilket
ovanstående citat antyder.160 Informant 7 berättar vidare:

Den första ledaren, F.O. Nilsson, han landsförvisades från Sverige för att han var baptist och
förkunnade baptistiska idéer. Och till exempel en annan som hette Heidenberg, han fängslades
faktiskt 15 gånger för att han predikade baptistiska idéer. Och det var under ett antal år ganska
vanligt att baptister både fängslades och blev bötfällda och så vidare. Och sedan så i och med
att man inte lät döpa sina barn så var det ofta tvångsdop som skedde, alltså man kom med

156 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
157 Adhisthana > The Sangharakshita Library.
158 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
159 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
160 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.

39



präst och länsman och tvångsdöpte barnen. Och därför så kände man nog från början att det
var väldigt viktigt att dokumentera vad som hände. Inte minst inför myndigheterna.161

Det tidiga bevarandet verkade handla om att ”dokumentera vad som faktiskt hän-
de”. Därför bevarades till exempel ”de första ledarnas dagböcker” och rättegångs-
protokoll.  Baptisterna verkar ha strävat efter att  förändra rådande förhållanden.
Tidningar som Aftonbladet, som hade liberala idéer, lyfte fram förföljelserna av
baptisterna.  Det  fanns  även många utvandrade  trosfränder  i  bl.a.  England och
USA som påverkade ”den internationella opinionen” när de fick reda på vad som
hände. Opinionen kom att ställa sig bakom ”ökad religionsfrihet i Sverige vid den
här tiden”.162

Det verkade inte ha varit så att man inom Baptistkyrkan ”tänkte nu ska vi ska-
pa ett arkiv”, åtminstone inte i början. Informant 7 menar att ”det var snarare att vi
ska så att säga bevaka och bevara vår historia så att vi kan påvisa vad som faktiskt
har hänt [...] Det var nog grunden till att det så småningom blev ett arkiv”.163

Under frågan om hur arkivet skapades lyfter Informant 7 som tidigare fram att
det  finns  bevarat  material  från  Baptistsamfundets  första  tid  i  Sverige,  som de
nämnda dagböckerna och rättegångshandlingar,  plus  handlingar  från baptistför-
samlingarnas första årskonferens 1857. Vad gäller i vilken mån man faktiskt ville
skapa ett arkiv säger Informant 7: ”Jag tror inte att det var en medveten handling
att det skulle sparas som ett arkiv per se, men det blev så.” Svaret på frågan om
hur arkivet skapades kom annars att handla ganska mycket om lokaler knutna till
det så kallade Betelseminariet.164 Informant 7 säger:

Jag tror att det från början var ganska naturligt att spara materialet i det som då var Betelsemi-
nariets lokaler. Betelseminariet var ju alltså Baptistsamfundets teologiska utbildning för, ja,
pastorer och missionärer. Det skapades 1866 och det blev liksom ett naturligt ställe att bevara
handlingar på.165

Betelseminariets lokaler har skiftat genom åren. Under lång tid hade man ”en fas-
tighet på Engelbrektsgatan 18 inne i Stockholm” innan man 1966 flyttade ut till
Bromma där arkivet befinner sig idag. Den nära kopplingen mellan Betelseminari-
et och Baptistsamfundets arkiv är av betydelse för forskare på det sättet att de som
tidigare hänvisat till arkivet i till exempel avhandlingar har skrivit ”Betelseminari-
ets arkiv”. Informant 7 säger dock att det egentligen är Baptistsamfundets arkiv
”fast det har funnits i Betelseminariets lokaler”. Idag är Betelseminariet en del av
Teologiska högskolan (THS) som bildades 1993 genom en sammanslagning av
Betelseminariet och ”Missionskyrkans teologiska seminarium”. En annan person

161 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
162 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
163 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
164 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
165 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
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som delvis var närvarande under intervjun med Informant 7 hjälpte här till med
rätt årtal.166

Under Baptistkyrkans första tid fanns det inga andra intressenter än de själva
som var intresserade av att arkivet skulle bevaras. Sedan verkar det åtminstone
inte uttalat ha funnits andra intressenter. Informant 7 menar dock ”att i samband
med att hela Folkrörelsesverige växte fram” så blev det ”aktuellt att dokumentera
både, jag menar, kristna organisationer, nykterhetsorganisationer, arbetarrörelsen
och så vidare”. Baptistkyrkan verkar ha delat ett intresse för bevarandet av histori-
en med Nykterhetsrörelsen ”som gick väldigt mycket hand i hand med frikyrklig-
heten”. Finansieringen har kommit från Baptistkyrkan själva. Tidigare har det va-
rit ”pensionerade pastorer eller så som har tagit hand om materialet”. Informant 7
är den första som är ”anställd som arkivarie”.167

Delsammanfattning
Bakgrunden om de olika rörelserna relaterar till  den tredje underliggande fråge-
ställningen: ”Finns det en utmaning att rättfärdiga trossamfundsarkiv i en sekulär
värld?”.  Nämnda frågeställning diskuteras  även i  tema tre,  ”Användning”,  och
tema fem, ”Konflikt och utmaningar”. Som framgår ovan finns det olika anled-
ningar till  varför trossamfundsarkiv kan skapas och upprätthållas.  I vilken mån
medlemmar och andra är intresserade av arkivet eller bevarandet spelar stor roll.
Trossamfundets ålder och samhällsklimat har också betydelse.

Flera trossamfundsarkiv skapades på ett liknande sätt, genom att dokumenta-
tion och bevarande sågs som naturligt och närmast skedde automatiskt. Det gäller
Svenska  Missionsförbundet,  Katolska  biskopsämbetet,  Stockholms  judiska  för-
samling och LDS (mer information rörande varför och hur LDS:s arkiv har ska-
pats framkommer nedan under temat  ”Religion och andlighet”).  Resterande tre
trossamfund ger exempel på andra orsaker till skapandet av trossamfundsarkiv.

Vad gäller ISKCON:s arkiv verkar det ha grundats i en forskares (Informant
5:s) reflektion kring motsättningarna och bristen på historiskt perspektiv inom IS-
KCON, plus bristen på källor som behövdes för den egna forskningen. På det sät-
tet står ISKCON:s arkiv ut från de övriga. Anmärkningsvärt är även att arkivet i
Indien skapades i ett forskningssyfte med målet att bli ett erkänt forskningscenter
om vishnuismen.

Triratna-rörelsens arkiv skapades för att bevara de böcker som rörelsens grun-
dare Sangharakshita har läst. Tanken var att bevara böckerna för att de indirekt
haft stor betydelse för rörelsen som en källa till en del av grundarens kunskap. I
skapandet av arkivet var både grundaren och rörelsen själv involverade. Andra or-
ganisationer verkar inte ha varit inblandade, vilket gör att Triratna-rörelsens arkiv
står ut bland de övriga. Som en kontrast kan nämnas de viktiga externa intressen-

166 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
167 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
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ter som har funnits i Stockholms judiska församlings arkiv, som svenska staten i
samband med kyrkobokföringen och alla de internationella organisationer med ju-
disk koppling som stöttat den omfattande flyktingverksamheten.

I fallet med Svenska Baptistsamfundet verkar konflikten med Svenska kyrkan
(och delar av övriga samhället) ha varit skarpare än i fallet med Missionsförbun-
det. Den nämnda förföljelsen var en anledning till varför Baptistsamfundets arkiv
skapades från första början, kanske rentav den största anledningen. Baptisterna
ville visa vad som faktiskt hade hänt och sannolikt åstadkomma en förändring.
Förutom samfundet själv har hela Folkrörelsesverige och kanske i synnerhet Nyk-
terhetsrörelsen haft betydelse för arkivet. På det sättet finns det tydliga likheter
med Missionsförbundets arkiv (jag återkommer till det i tema fem, ”Konflikt och
utmaningar”).

Att samhället som trossamfunden verkar i, deras ålder och historia har bety-
delse för skapandet av arkiv framkommer tydligt i exemplet med ISKCON:s arkiv
på ett liknande sätt som i exemplen med Missionsförbundets och Baptistsamfun-
dets arkiv. Informant 4 lyfter fram krisen i Sverige, synen på bevarande och ISK-
CON:s rötter i Indien. Här kan läsaren även komma ihåg hur de svenska försam-
lingarna i Nordamerika anpassade sina medlemslängder efter rådande förhållanden
i det nya landet och att husförhör var relativt ovanligt, vilket Johansson skriver
om.168

Här är det värt att lyfta fram den tidigare forskningen som pekar på hur stor
betydelse enskilda personer kan ha för skapandet och upprätthållandet av trossam-
fundsarkiv. Ludwigs lyfter fram E.G. Ehrströms betydelse för arkivet efter S:ta
Katarina svenska församling i S:t Petersburg.169 Ehrström skapade som nämnts fle-
ra nya register och handlingstyper med information om församlingsmedlemmar,
relationer  till  myndigheter  m.m.  Evander  lyfter  bl.a.  fram Jacob  Serenius  och
Cornelius  Rahms betydelse för Svenska Londonförsamlingens arkiv.170 Serenius
upprättade riktiga register över dop, vigslar och begravningar. Rahm stöttade för-
samlingen och upprättade kyrkobokföringen. Carlsson beskriver hur han och Leif
Gidlöf valde ut vilket material från KFUM:s arkiv som skulle deponeras på Riks-
arkivet,  och  hur  missionsförbundaren  Samuel  Fränne  skapade  och  deponerade
Östturkestansamlingen.171

Enskilda personer nämns flera gånger under intervjuerna som väldigt betydel-
sefulla för vissa trossamfundsarkiv, på olika sätt. Det rör sig till exempel om Rag-
nar Widmans betydelse för insamlandet och överlämnandet av Svenska Missions-
förbundets arkiv, Hubertus Brandenburgs betydelse för överlämnandet av Katols-
ka biskopsämbetets arkiv, Informant 4:s betydelse för skapandet av ISKCON:s ar-

168 Johansson (1996), s. 77.
169 Ludwigs (1995), s. 154–157.
170 Evander (1995), s. 159, 161.
171 Carlsson (2003), s. 90, 94–95.
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kiv och Sangharakshitas betydelse för skapandet av, och innehållet i, Triratna-rö-
relsens arkiv. Jag återkommer till enskilda personers betydelse i nästa tema.

I resten av sammanfattningen kommer jag att diskutera den tredje underlig-
gande frågeställningen eller en del av O’Tooles tredje kännetecken (utmaningen
att rättfärdiga religiösa arkiv i en sekulär värld).172 O’Toole lyfter fram ett traditio-
nellt sätt att rättfärdiga arkiv genom deras betydelse för den egna verksamhetens
administration. Han menar att det blir svårare att rättfärdiga religiösa arkiv på det-
ta sätt p.g.a. sekulariseringen. Intervjufråga 1 (varför arkiven skapades) formulera-
des med nämnda kännetecken i åtanke. Om arkiven skapades eftersom de fyllde
ett visst behov för verksamheterna var tanken att de skulle kunna rättfärdigas så
länge behoven existerade. Jag kommer att diskutera relevansen av detta rättfärdi-
gande utifrån den information som hittills framkommit om de olika trossamfun-
den.

Eftersom Missionsförbundets arkiv delvis verkar ha skapats för verksamhe-
tens skull och för att hävda sig, skulle jag enligt ovanstående sätt att rättfärdiga ar-
kiv kunna säga att arkivet inte längre är möjligt att rättfärdiga eftersom Missions-
förbundet idag bara existerar som en juridisk organisation för att finansiera arkive-
ringen. Katolska biskopsämbetet och Stockholms judiska församling skapade och
bevarade också sina handlingar för verksamheten, men till skillnad från Missions-
förbundet existerar de i hög grad idag. Trots det verkar dessa samfund inte ha nå-
got större behov av sina äldre handlingarna eftersom de är deponerade på en ex-
tern arkivinstitution (Riksarkivet), den tendens som O’Toole talar om. 173 Baptist-
samfundets arkiv grundades i att medlemmarna blev förföljda, men det var länge
sedan nu. Samfundets  behov av arkivet i  nuläget verkar relativt  litet  (se temat
”Konflikt  och utmaningar”). Eftersom verksamhetens behov som skapade ovan
nämnda trossamfundsarkiv knappt existerar eller inte existerar överhuvudtaget, är
det då möjligt att rättfärdiga arkiven?

Det blir snabbt uppenbart att argumentet är skevt. Arkiv bevaras inte bara för
verksamheternas skull. Informant 1 nämnde att Missionsförbundet såg potentialen
i sin information, men vad betyder det? Sannolikt såg de att informationen var re-
levant för fler än medlemmarna och den egna verksamheten, vilket framgår i hög-
re grad i temat ”Användning” vad gäller samtliga arkiv.

Verksamhetens behov när det gäller skapandet av Triratna-rörelsens arkiv ver-
kar dessutom fortfarande relevant och kommer förmodligen att vara det så länge
som grundaren och dennes tankar värderas högt. När det kommer till ISKCON:s
arkiv verkar rättfärdigande genom verksamhetens behov delvis irrelevant. Även
om både arkivet i Sverige och Indien förmodligen kommer ha stor betydelse för
ISKCON i framtiden så är åtminstone arkivet i Kolkata skapat för att fylla ett be-
hov som inte från början verkar ha uppstått ur trossamfundet självt. Det handlar

172 O’Toole (1984), s. 97.
173 O’Toole (1984), s. 97.
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om att främja en viss typ av forskning och delvis skapa ett intresse för nämnda
forskning genom att framhålla ett forskningscenter med relevant historiskt materi-
al. Det talar för att oavsett i vilket syfte trossamfundens handlingar skapades, så
kan de fylla nya syften i framtiden. 

Dessutom  fungerar  ISKCON:s  arkiv  tillsammans  med  Patkus  artikel  som
motargument när O’Toole framhåller att forskare intresserar sig mindre för reli-
giösa arkiv.174 Patkus menar som nämnts att de religiösa arkiven är eftertraktade av
historiker.175 O’Tooles tredje kännetecken, att rättfärdiga religiösa arkiv i en seku-
lär värld, tappar också sin kraft av att det förutsätter en värld där alla länders be-
folkningar blir mer och mer sekulära.176 Om BRC får ökat stöd och knyts till Cal-
cutta University verkar sekulariseringen inte speciellt stark i Indien, och om den
ändå är det finns det ingen tydlig koppling till trossamfundsarkiv i enlighet med
O’Tooles tredje kännetecken.

Ordning och innehåll

I detta tema presenteras svaren på intervjufrågorna 3–6: ”Hur har arkivmaterialet
ordnats och förtecknats?”, ”Vilka serier eller kategorier finns?”, ”Vilka typer av
handlingar förvaras i arkivet?” och ”Vad bevaras och vad gallras?”.

Svenska Missionsförbundets arkiv
Vad gäller hur Missionsförbundets arkiv har ordnats och förtecknats nämner Infor-
mant 1 att det har det funnits olika ”kreativa ordningar” innan hen började arbeta
som arkivarie inom kyrkan. Även om en del inte är giltigt längre så är det värt att
säga några ord om det ändå. Relativt tidigt fanns det ett ”hängmappsystem” med
handlingar om församlingar och personer som Information 1 tror är ärvt, möjligen
från en person som varit personalansvarig. Det fanns även ”en dokumentsamling”
med handlingar instoppade allteftersom, vilken ”var ganska kreativ att  hitta  i”.
Hängmapparna var ordnade alfabetiskt efter församling eller person. Dokument-
samlingen verkade ha ”någon slags kreativ kronologisk ordning” med 100-num-
merserier upp till 800 (en serie saknades). Sedan fanns det även kartor och ritning-
ar som var registrerade på objekt. Innan Informant 1 började hade även Ragnar
Widman gjort en del förteckningsarbete. Han hade ett ”kreativt sätt att tolka all-
männa arkivschemat”.  Ibland var det dock ”oerhört överarbetat  och tillkrånglat
som gjorde att man liksom tappade syftet med varför man upprättade en arkivför-
teckning”.177

174 O’Toole (1984), s. 97–98.
175 Patkus (1997), s. 119, 122–123.
176 O’Toole (1984), s. 96–98.
177 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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Informant 1 beskriver allmänna arkivschemat som ”någon slags grund” i ord-
nings- och förteckningsarbetet.  Allmänna arkivschemat är en så kallad förteck-
ningsplan eller ”en metod för att redovisa arkivets serier systematiskt”178 utifrån ett
antal huvudavdelningar. Planen fastställdes redan 1903 och trots att den har änd-
rats sedan dess har grunddragen bevarats.179 Informant 1 berättar att det från början
bara fanns ”maskinskrivna arkivförteckningar”. När hen började 2003 köpte man
in arkivförteckningsprogram men själva arbetet ”tog riktigt fart” först när arkiv-
praktikanter hjälpte till. Informant 1 beskriver sig som pragmatisk och kreativ i
ordnings- och förteckningsarbetet. Hen menar att det ska vara ”hittbart, sökbart”
och i och med ”fria sökfunktioner” behöver man ”inte vara så dogmatisk med hur
man tolkar allmänna arkivschemat”.  Eftersom det handlade om en så stor mängd
material, Carlsson talar som sagt om mer än 1000 hyllmeter180, var det fråga om
”bulkarkivering”. Detta är något som Carlsson också antyder när han talar om att
missionsarkiven med undantag för enstaka mindre arkiv inte var möjliga att för-
teckna på handlingsnivå.181 Det fanns enligt Informant 1 arkiv som var omöjliga att
strukturera och där användes uppställningsförteckningar (1, 2, 3 osv.). När det gäl-
ler personarkiven användes Martin Grass-modell när det gick. En del förteckning-
ar ”har bara fått vara som de är”. Om det saknades förteckning men fanns någon
form av ordning har denna beskrivits. Informant 1 ser en fara i att man ändrar en
sekundär proveniens men säger samtidigt:  ”uppenbart  galna saker kunde jag ju
plocka bort, felinstoppade saker och sådär”. Innan Informant 1 slutade skapades
en ny struktur med huvudgrupper och undergrupper som var ämnesindelade ”för
att det skulle vara lättare att hitta”.182

Sökbarhet är förmodligen den viktigaste anledningen till  varför man ordnar
och förtecknar arkiv överhuvudtaget. Informant 1 lyfter fram sökbarhet som det
mest centrala vad gällde ordnandet och förtecknandet av Missionskyrkans arkiv: 

Det arbetet i att kunna göra det sökbart, det är ju det som jag var inblandad i de sista åren, och
jag tänker att det är det viktigaste jag har gjort i min arkivgärning [...] Ragnar Widman, han
tog ju liksom någon källare som han hittade och sen överlämnade han, och det överlämnades
ju inte i några serier eller kronologi eller någonting [...] Alla var svettiga när de skulle leta i
arkivet, framförallt Riksarkivets personal, och så ringde de på mig, och jag kände ju också,
nej men det här går ju inte. Det gick ju inte att hitta i materialet, och sen så såg man ju också
potentialen, att det var så fint material.183

Följande  är  de  huvudgrupper  eller  serier  som finns  på  arkivets  högsta  nivå  i
NAD184:

178 Smedberg (2008), s. 19.
179 Smedberg (2008), s. 19-20.
180 Carlsson (2003), s. 92.
181 Carlsson (2003), s. 95–96.
182 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
183 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
184 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv > Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan.
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01 Huvudarkivet 1878 – 2012 
02 Förlags- och tidningsarkiv  
03 Junior-, scout- och ungdomsverksamhet
04 Kommittéer och stiftelser
05 Missioner och missionsstationer
06 Personarkiv
07 Sång- och musikverksamhet
08 Skolarkiv
09 Vilohem, skolhem, flyktingläger och hjälporganisationer 
10 Yrkesorganisationer
11 Ekumenik
12 Samlingar
13 Övriga arkiv inom Svenska Missionsförbundets-Missionskyrkans deposition
14 Övriga arkiv med anknytning till Svenska Missionsförbundet-Missionskyrkan

I  Missionsförbundets  arkiv  finns  det  handlingar  från  alla  organisationer  inom
SMF/SMK. Huvudarkivet är ett ”traditionellt organisationsarkiv” med protokoll,
ekonomiska handlingar, statistik, handlingar från avdelningarnas verksamhet, mis-
sionsarbete och det nationella arbetet. Det finns material från alla olika delorgani-
sationer, förlagsverksamhet m.m. ”Det är ju så mycket. Det är så otroligt mycket”,
säger Informant 1. Det är dock inte möjligt att hitta information om individer på
nationell nivå. Den informationen finns på lokal nivå och för att komma åt den be-
höver man ha ”varit anställd eller haft något större uppdrag” i Missionskyrkan.
SMF var och är ingen myndighet som Svenska kyrkan. De har eller hade inget
krav på öppenhet. Informant 1 försökte ändå verka för öppenhet med undantag för
om hen insåg att ett material kunde skada någon om det kom ut. Då tillämpade
hen en kreativ sekretess utan hänvisning till  någon paragraf, till exempel att en
handling bara fick ”utlämnas med tillstånd från arkivarien”. Informant 1 har aldrig
censurerat  något  även  om  hen  till  exempel  ”tyckte  att  det  var  ruskigt
fördomsfullt”.185

Informant 1 menar att ekonomin var väldigt viktig för Missionskyrkan, inte
minst för att finansiera missionärerna. Informant 1 lyfter fram donationerna där
”varenda kvitto, alltså varenda postgirotalong” sparades. Till alla dessa donationer
och testamenten finns det register. Ekonomins betydelse för Missionskyrkan på-
minner om det Fritz skriver om mängden räkenskaper bland handlingarna som rör
Sverige i Vatikanarkivet.186 Informant 1 påpekade något annat intressant vad gäller
innehållet i arkivet: ”Om jag säger att kanske en tredjedel handlar om Kongo [...]
Man förvaltar en historia som sträcker sig utanför sitt verksamhetsområde för att
missionärerna ägnade sig åt så mycket dokumentation”.187

185 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
186 Fritz (1995), s. 19.
187 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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Apropå att förvalta andra länders historia dyker det upp en del information un-
der intervjun med Informant 7 om att det även finns samlingar rörande Missions-
kyrkan i Bromma. Bland annat finns det en ”ganska unik” samling med material
från ett tryckeri i Kina. Informant 7 berättar: 

Missionskyrkan hade ett tryckeri i det som nu är Xinjiang i Kina, i västra Kina, det som då
kallades för Östturkestan. Där hade man ett tryckeri, och det var det enda tryckeriet som fanns
i området, så förutom kristen litteratur så tryckte man läroböcker, ja, diverse olika material,
man tryckte till och med sedlar åt myndigheterna, och så vidare. Och här [i Bromma] har vi
alltså en väldigt bra samling utav det som trycktes då i det här, nu talar vi alltså om 20, 30-tal i
Kina.188

Vad gäller bevarande och gallring i Missionskyrkans arkiv menar Informant 1 att
”det är nog ganska mycket som har gallrats och ganska mycket skräp som har be-
varats”. Kvaliteten varierar, speciellt vad gäller korrespondensserierna och materi-
alet rörande det nationella arbetet. Bevarande och gallring inom SMF/SMK har
varit beroende av enskilda handläggare. Några har ”sparat vartenda mejl” och någ-
ra har ”inte sparat någonting”. Vem som har varit chef har också spelat roll. Infor-
mant 1 säger:

Om de har varit dynamiska personer som har varit mycket ute och pratat då kanske det var
väldigt lite krut på administrationen. Var det mer tjänstemän såhär ut i fingerspetsarna så var
de duktiga på att administrera, men då kanske det inte var så mycket innehåll istället.189

En del arkivmaterial kan ha försvunnit. Informant 1 nämner en förskingring och
försvunna handlingar rörande Hushållsskolan Margaretas arkiv. Informant 1 säger
också att man inte hade någon överblick över arkivet och att det därför sparades
flera exemplar av samma handling. Men om det fanns luckor i materialet så kunde
det vara bra att ha kopiorna, speciellt om det gällde protokoll. ”Det behöver inte
vara fel ibland att det är lite hängslen och livrem i en organisation”, menar Infor-
mant 1. Samtidigt säger hen att det är ”mycket godbitar, tror jag, som har kommit
bort på grund av att det har varit så slarvigt arkiverat, alltså ingen styrning”. Vad
gäller gallring under Informant 1:s arbete med Missionskyrkans arkiv handlade det
om att kopior, tryckta böcker och överexemplar gallrades.190

Katolska biskopsämbetets arkiv
När det kommer till hur Katolska biskopsämbetets arkiv har ordnats och förteck-
nats berättar Informant 2 med glimten i ögat om hur Katolska biskopsämbetet själ-
va ordnade och förtecknade sitt arkiv runt 1950 och vilka serier eller kategorier
som skapades då (handlingarna som ordnades på följande sätt finns idag i det så
kallade Huvudarkivet191, se nedan):
188 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
189 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
190 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
191 E-postkorrespondens med Informant 2, 2018-03-20.
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Så det har ju inte funnits så väldigt mycket tankar, men omkring 1950 så bestämde de sig för
att de skulle ha någon slags system med att förteckna arkivet, så då hittade de på ett nummer-
system, någon slags ämnesindelning, i första hand då utav korrespondensen. I princip ca 1950
och så gav de det nummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beroende på när de tyckte att här fick de ett nytt
ämne [...] och så är det fortfarande till stor del från arkivet, saknumrerade handlingar i den där
nummerordningen, men då har jag ju ett alfabetiskt register så [...] 495 historisk kongress i
Stockholm 1960, 496 professor Herbert Olivecrona 1956 till 74, 498 Niels Steensen, 1600-
tals dansken, 499 Nordiska biskopskonferensen i Stockholm, så det är liksom [...] ingen struk-
tur på något sätt [...] Nummer 1 är Bishop Nelson Club, alltså korrespondens med amerikaner
då som ville stödja den katolska verksamheten i Sverige med pengar. Här får de två dollar och
så ligger det massa brev då, tack, sådär. Det var alltså biskop Nelson som var hjälpbiskop då
som hittade på det, att man skulle ha någon slags nummer. Så nummer 1 blev hans.192

Informant 2 menar dock att det ”är ju mycket som fortfarande inte är vare sig ord-
nat eller förtecknat”. Den första leveransen av Katolska biskopsämbetets arkivma-
terial kom till Riksarkivet 1985. Då hade en stor del av arkivet sannolikt varit ner-
packat ”sedan slutet på 50-talet”. Det rörde sig om pärmar eller travar med arkiv-
material. Informant 2 beskriver även hur hen fick plocka material hos biskopsäm-
betet själva. Hen tog till exempel ”de äldsta handlingarna som var band från 1700-
talet” från arkivskåp medan hen lämnade hemligt material.193

På Riksarkivet försöker de som arbetar med Katolska biskopsämbetets arkiv
att ordna det ”enligt det gamla allmänna arkivschemat”. Informant 2 har arbetat
med arkivet i minst 30 år men bara ”i mån av tid”. Folk från arkivkurser har ord-
nat och förtecknat små delarkiv från till exempel nämnderna. En person som Ar-
betsförmedlingen betalade har också arbetat med arkivet.194

Katolska biskopsämbetets arkiv är ganska brett med många delarkiv eller oli-
ka arkivbestånd. Förutom Huvudarkivet handlar det bl.a. om delarkiv från nämn-
der, biskopar och privatpersoner ”som då en gång i tiden har lämnats in till Ka-
tolska biskopsämbetet” (se arkivförteckningen nedan). Här är det värt att nämna
två saker. För det första finns det inte någon arkivförteckning över Huvudarkivet i
NAD (det finns dock över organ och mindre arkiv). För det andra vet inte Infor-
mant 2 hur biskopsämbetets arkiv ser ut idag (efter 1989). Hen tror dock att ”de
har ett helt annat nummersystem i alla fall, än det här, för det dömde ju Branden-
burg ut. Så jag tror de har ett mer logiskt system, dossiersystem”.195

Följande  är  de  serier  eller  kategorier  som finns  på  arkivets  högsta  nivå  i
NAD196 (värt att påpeka är att arkivet kallas för en deposition och att de ingående
delarna är egna arkivbestånd):

730135.01 Katolska biskopsämbetet Huvudarkivet
730135.02 Katolska biskopsämbetet Katolska Pedagogiska Nämnden 1965 
730135.03 Katolska biskopsämbetet Katolska Liturgiska Nämnden 1972 – 1990t 

192 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
193 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
194 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
195 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
196 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv > Katolska biskopsämbetets deposition.
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730135.04 Katolska biskopsämbetet Katolska ekumeniska nämnden 1965 – 2000 
730135.05 Katolska biskopsämbetet Påvebesöket 1989
730135.11  Katolska  biskopsämbetet  Biskop  Jakob  Laurentius  Studach  1810  –
1870t
730135.12 Katolska biskopsämbetet  Apostoliske vikarien Georg Huber 1845 –
1880t
730135.13 Katolska biskopsämbetet Biskop Albert Bitter 1886 – 1894
730135.14 Katolska biskopsämbetet Biskop Johannes Erik Müller 1855 – 1988
730135.15 Katolska biskopsämbetet Biskop John Taylor 1962
730135.21 Katolska biskopsämbetet Caritas Sueciae, Avdelningen Tysklandshjäl-
pen 1946 – 1969
730135.31  Katolska biskopsämbetet S:ta Birgittas katolska församling i Norrkö-
ping 1888 – 1961
730135.41  Katolska  biskopsämbetet  Katolska  Hjälpkommittén  af  1914 1914 –
1914
730135.42  Katolska  biskopsämbetet  Hjälpkommittén  för  katolska  flyktingar  i
Sverige 1939 – 1947
730135.43  Katolska  biskopsämbetet  Sveriges  Katolska  Kvinnoförbund  1949  –
1964
730135.51 Katolska biskopsämbetet Johannes Jurzick 1867 – 1874
730135.53 Katolska biskopsämbetet Oscar Lewin 1940t
730135.54 Katolska biskopsämbetet Bartholomeus van Mierlo 1929 – 1959
730135.55 Katolska biskopsämbetet Sven Nordmark
730135.56 Katolska biskopsämbetet Kazimir Vilnis
730135.71 Katolska biskopsämbetet Familjen Adams-Ray 1902 – 1922
730135.72 Katolska biskopsämbetet Louis Anderson 1910 – 1936
730135.73 Katolska biskopsämbetet Bertil Bodström 1886 – 1928
730135.74 Katolska biskopsämbetet Karl G. Boman 1910 – 1929
730135.75 Katolska biskopsämbetet Gerhard Bungerfeldt 1920t – 1977
730135.76 Katolska biskopsämbetet Rudolph Good 1810t
730135.77 Katolska biskopsämbetet Erik Ihrfors
730135.78 Katolska biskopsämbetet Lechard Johannesson 1960t
730135.79 Katolska biskopsämbetet Emelie Meyer 1846 – 1936 
730135.80 Katolska biskopsämbetet Joseph Müllers samling rörande drottning Jo-
sefina

I arkivet förvaras bl.a. protokoll (men centralt bara från en ekonomisk förening
och stiftets finanskommitté), korrespondens (kronologisk eller ämnesordnad), dia-
rium (se Hallberg197) och räkenskaper. Vad gäller protokollen finns det även ”kopi-
or på församlingarnas kyrkorådsprotokoll  som skulle skickas in och godkännas

197 Hallberg (2003a), s. 149.
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utav biskopen”. Vad gäller korrespondensen börjar den redan 1783 ”när den förste
apostoliske vikarien kom till Sverige och man upprättade det apostoliska vikaria-
tet”. Det finns inga kyrkböcker i arkivet utan de finns i församlingsarkiven. Infor-
mant 2 påpekar dock att ”här råkar det ligga en längd över katoliker i Sverige”
från början av 1800-talet. Informant 2 betonar att handlingarna i arkivet inte skil-
jer sig från de som finns i andra arkiv. Hen menar att ”det finns ju material som
efter vilken annan förening eller myndighet som helst”.198

Vad som har bevarats menar Informant 2 är ”lite av en tillfällighet eller ödets
nyck eller något sådant, om man ser på äldre tid”.199 Hen berättar om hur arkivma-
terial från den katolska församlingen i Norrköping räddades undan förstörelse:

Det var en utsänd ifrån biskopsämbetet som åkte till Norrköping och då i papperskorgarna hit-
tade, jamen det här är ju, arkivhandlingarna. Då tog han dem med sig upp till Stockholm och
så ligger de här nu då. Det som prästen där nere hade tänkt kasta. Det gamla materialet och så
räddades det då, av en tillfällighet.200

Verifikationer fanns bland det som hade varit nerpackat i flyttlådor och deponerats
på Riksarkivet, men det kommer att slängas tillsammans med kontoutdrag när In-
formant 2 eller någon annan går igenom materialet. Allt som allt är det dock väl-
digt lite som kommer att gallras. Huvudarkivet är inte heller speciellt stort. Infor-
mant 2 säger: ”Förr var det ju en väldigt liten organisation det är ju nu på senare
tid som den här överbyggnaden har växt”. Vad gäller det nyare arkivet hos biskop-
sämbetet så menar Informant 2 att de nuförtiden gallrar verifikationer. Hen har
dock ingen kunskap om övrig gallring hos biskopsämbetet,201 men nämner i den
påföljande intervjun att det inte finns mycket av den katolska trosundervisningen
bevarad i arkivet.202 Informant 2 reflekterar en del kring känsligt material som inte
finns i arkivet och möjliga anledningar till det:

Sen finns det naturligtvis material fast det kanske inte finns så mycket här, som man kan kalla
för, ja inte kalla för bikthemligheter men i alla fall, känsligt material som de kanske inte leve-
rerar hit, och de har tagit tillbaka en del sådant som kanske rör enskilda präster. Jag vet inte
hur mycket som bevaras. Sitter prästen i Stockholm och biskopen i Stockholm så bevaras det
inte lika mycket material som om prästen var i Malmö. De behöver inte skriva utan de går upp
och. Även då om konflikter av olika slag eller om prästen inte har skött sig som han skulle.
Och jag vet inte om det kan tänkas ha funnits någon tendens att man skulle vilja radera ut så-
dan information för framtiden, för ibland, om man nu tar det här om pedofili och annat så.
Och det är ju saker och ting som jag fick höra utav gamla församlingsmedlemmar och sånt
men du hittar inga spår i arkiven. Eller som det kanske kunde stå skrivet om en präst som inte
fått vara kvar i Sverige: ”Du vet ju av vilken anledning som vi inte kan ha dig kvar i Sverige”
[...] Någonting var det men det kunde vara vad som helst, men ja.203

198 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
199 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
200 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
201 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
202 Informant 2, Marieberg, 2018-02-02. 
203 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
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Stockholms judiska församlings arkiv
När arkivmaterialet från Judiska församlingen i Stockholm kom in till Riksarkivet
på 80-talet låg det ungefär samlat efter de ”enheter inom församlingen” som ska-
pat det. Det stod på pärmryggarna vilken enhet som handlingarna i pärmen tillhör-
de, men det är för mycket sagt att materialet  var ordnat och förtecknat när det
kom. Det rörde sig om pärmar med lösa papper eller inbundna protokoll. För vissa
delar fanns det visserligen en förteckning men Informant 2 & 3 har gjort om dem.
Själva ordnings- och förteckningsarbetet skedde på Riksarkivet men Informant 2
& 3 har inte varit involverade från början. De som arbetade med arkivet tidigare
ordnade  serierna  rörande  flyktingmottagande  och  la  materialet  i  kartonger  be-
nämnda A–B, B–C osv. Materialet har sedan ordnats och förtecknats av Informant
2 & 3 enligt allmänna arkivschemat. På den högsta nivån är materialet indelat ef-
ter olika ämneskategorier (se nedan). ”Delorganisationer inom församlingen har
fått egna arkiv”, som flyktingsektionen och emigrationsavdelningen.204

Informant 2 & 3 listar några serier i arkivet: ”De viktiga är protokoll från olika
församlingsorgan, församlingsråd och fullmäktige och nämnder och kommittéer.
Folkbokföringshandlingarna eller kyrkböckerna är ju också en sån viktig [serie/ka-
tegori]”.  Det finns även ”olika medlemshandlingar och ekonomiska handlingar,
handlingar från flyktingverksamheten och deras andra understödsverksamhet”.205

Följande  är  de  serier  eller  kategorier  som finns  på  arkivets  högsta  nivå  i
NAD206:

01 Huvudarkivet 1771 – 2000 
02 Kyrkböcker 1822 – 2000  
03 Församlingsorgan
04 Fonder och stiftelser
05 Organisationer och föreningar
06 Företag
07 Rabbiner och övrig församlingspersonal
08 Personarkiv
09 Musikalier 1847 – 1960 
10 Bild- och fotosamling 1897 – 1991 

På frågan om vilka handlingar som förvaras i Stockholms judiska församlings ar-
kiv svarade Informant 2 & 3: ”Det är ju så stort så det är svårt att ge en bra över-
blick.” Vissa handlingar framträder dock i rubrikerna, som kyrkböcker, bilder och
foton. Protokoll har redan nämnts ovan, liksom ekonomiska handlingar och hand-
lingar  från  understödsverksamheten.  Det  finns  sannolikt  mycket  mer.  Nedan
nämns predikosamlingar och omskärelseböcker.
204 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
205 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
206 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv > Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm.
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Vad gäller frågan om vad som bevaras och vad som gallras i Stockholms ju-
diska församlings arkiv säger Informant 2 & 3: ”Vi har ju inte gjort någon gallring
här. Nej inte mer än möjligen dubbletter och såna saker”. Det framgår dock att för-
samlingen själva har ”gjort mycket gallring”. Det finns till  exempel diarier där
handlingarna som hör till inte går att återfinna. Informant 2 & 3 tror dock att det
inte varit fråga om ”aktiva gallringsåtgärder” i så stor utsträckning och att det inte
funnits bevarandeplaner eller arkivbildningsplaner. Att församlingen kan ha följt
olika lagar (till exempel bokföringslagen) eller sökt bidrag som krävt skriftligt un-
derlag har gjort att vissa saker sparats under en viss tid, medan sådant som försam-
lingsansvariga ”inte tyckt var värt att bevara för framtiden” har kastats. Det finns
dock mer att säga om bevarande och gallring. Efter Berlinmurens fall 1989 kom
hjälpverksamheten igång igen ”men sådant material är inte bevarat”, i alla fall inte
hos församlingen. Originalen finns hos någon internationell organisation och kopi-
orna har församlingen slängt.207

Informant 2 & 3 berättar om vad som bevarats i arkivet med hänvisning till de
internationella organisationerna, individer och rabbiner: 

Här ska man kanske vara medveten om att mycket utav arkivmaterial som rör verksamheten i
Sverige, det ligger inte kvar i Sverige utan det har vandrat ut i världen [...] organisationer och
enskilda individer eller rabbiner som har skänkt sitt arkiv till arkiv i Israel eller de efterlevan-
de om de har varit kvar när de dog, om de har varit kvar hemma. Så kanske dottern eller hust-
run då. Så det är en del arkiv som är delade. En del har vi inte alls och en del har vi bara bitar
av i beståndet här. Men det mesta finns väl här. Det som hör till själva församlingen.208

Informant 2 & 3 fortsätter att prata om bristen på material efter rabbinerna som
flyttade runt mellan länder och kanske tog sitt material med sig. Det kunde röra
sig om ”motsvarande predikningar eller annat som församlingsborna har fått höra
men som inte finns kvar här i Sverige i alla fall”.209

Lite senare i intervjun görs ett nytt inlägg angående bevarande som mer speci-
fikt rör känsligt material i form av moderna omskärelseböcker: 

Det finns ju några sådana här gamla omskärelseböcker [i arkivet] och någonstans borde det ju
finnas moderna sådana [...] eller om de godkänner sådant som sker på sjukhus. Jag är lite osä-
ker på hur det är, när det är sjukhuspersonal som gör [omskärelsen]. Men något papper måste
det ju ändå bli som visar att den här killen är [omskuren], kan man tycka [...] men jag tror att
de tycker att det här är ett känsligt material så det vill de inte lämna hit och förmodligen är det
att den här mannen som gör detta han kanske tar med sig den här boken om han flyttar till nå -
got annat ställe.210

207 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
208 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
209 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
210 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
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En slutkläm eller sammanfattning vad gäller arkivets innehåll kan ges i ett kort ut-
talande av Informant 2 & 3: ”Även när vi har ett stort arkiv så finns det mycket
material på annat håll också”.211

ISKCON:s arkiv
När det gäller hur arkivmaterialet har ordnats och förtecknas i ISKCON:s arkiv
sade Informant 4: ”Vi har kommit betydligt längre med detta i Calcutta med Bhak-
tivedanta  Research Center”.  De äldsta  primära  källorna i  BRC från 1800- och
1900-talet (ca 3000–4000 stycken) är katalogiserade. Diakritiska tecken, som in-
diska språk använder, har varit problematiskt, liksom stavningsproblem. Nu ver-
kar det dock fungera ganska bra. Materialet har förtecknats enligt Koha som är ett
enkelt och fungerande system för att komma åt och hitta material. Ordnings- och
förteckningsarbetet eller katalogiseringsarbetet behöver dock göras om eftersom
det inte varit konsekvent från början (det rör sig dock bara om ca 4000 av 20.000
titlar). Vad gäller ordnande och förtecknande av det svenska arkivet finns det inte
så mycket att säga eftersom arkivet inte är ordnat och förtecknat.212

Vad gäller vilka serier eller kategorier som finns kan man på BRC:s hemsida
(brcindia.com) komma åt en sökfunktion som använder Koha där det finns infor-
mation om materialets titel, författare, materialtyp (till exempel bok), utgåva, för-
lag, utgivningsår, tillgänglighet, fysisk beskrivning m.m.213 Förteckningssystemet
Koha skiljer sig från allmänna arkivschemat som nämnts ovan på det sättet att för-
tecknandet sker på handlingsnivå.

I arkivet i Indien förvaras många olika typer av handlingar. De har samman-
lagt ca 20.000 böcker, varav 3000–4000 är skrivna på ”bengali, sanskrit och andra
indiska  språk”.  Det  har  ca  5000  tidskriftsvolymer  ”som  behandlar  religiösa
frågor”, 12.000–13.000 tryckta böcker om olika ämnen som filosofi och religion,
referenslitteratur (lexikon), manuskript, ”personliga brev och dokument från 20-
talet, 30-talet och framåt”, legala dokument (inköpsavtal, kontrakt och rättegångs-
handlingar) och ett ”mycket omfattande digitalt bibliotek” på ca 20–30 TB.214 In-
formant 4 berättar kort om hur urvalet av handlingar går till: 

Vi är egentligen intresserade av allt som har att göra med vishnuism inom konst, inom teater,
drama, inom vetenskap, texter, kommentarer, ja, i alla sina former och uttryck. Så vi tänker
ganska brett kan man säga.215

I arkivet i Sverige förvaras publikationer, inspelningar av offentliga föreläsningar
på kassettband (ca 3000 stycken), många tidningsurklipp (från när Krishnarörelsen
i Sverige ”varit i blåsväder”), egna och internationella tidskrifter, bilder ”av ISK-

211 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
212 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
213 Bhaktivedanta Research Center > Library > Entire catalogue
214 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
215 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
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CON:s verksamhet”, legala dokument (kontrakt, avtal), ”tempelarkiv” från olika
centra (ekonomiska redovisningar, rapporter,  interna dokument,  dokumentation,
protokoll). Informant 4 sade att materialet från tempelarkiven var ”saker som rö-
relsen egentligen ville bli av med och inte såg nytta med, men som historiskt sett
är mycket viktigt”.216

Informant 4 berättar att gallring inte är relevant i nuläget men att det kommer
att bli det i framtiden:

Eftersom det här är ganska nytt, kan man säga, så kastar vi egentligen ingenting. Vi gallrar
inte våra dokument. Men i Calcutta till exempel har vi ett helt hus. Det är på 5 våningar, och
vi upplever att det redan börjar bli ganska fullt. Det är ett problem som alla arkiv har, eller
hur? Man samlar och samlar och sedan blir det för mycket. Vad ska man göra åt det? Men vi
är inte riktigt där än. Nu bygger vi ut det här huset så vi liksom expanderar och renoverar flera
rum så vi kan ha mer material. Men det kommer att komma till en gräns med mindre att vi
flyttar till någon annan plats utanför staden [...] Det är jättedyrt i Calcutta. Det är lika dyrt som
i Stockholm. Calcutta är en jättestor stad, 10 miljoner invånare. Så då kommer ju frågan, ska
vi stanna kvar eller ska vi flytta? Men vi har inte kommit dit än så länge så vi sparar egentli-
gen allt, och det gör vi också här i Sverige.217

Informant 4 uppskattar att arkivet i Sverige är ”kanske 80 procent fullt, men mate-
rialet kommer inte så snabbt heller”. Arkivet omfattar bara ”40 år av Krishnarörel-
sen i Sverige”. I jämförelse omfattar arkivet i Indien ”minst 5, 600 år. Då behöver
vi en stor byggnad, ett hus.” I Sverige består arkivet bara av ett rum och Informant
4 menar att ”det räcker än så länge”.218

Informant 4 menar också att det finns ”vissa idéer och tankar om vad dessa ar-
kiv egentligen borde innehålla och vad de inte borde innehålla”, men eftersom hen
är forskare så gör hen ingen skillnad mellan handlingar med olika innehåll. Infor-
mant 4 har argumenterat för att ”vi måste på något sätt skapa en kunskapsbas för
att förstå den här traditionens plats i världen på något sätt, och för att göra detta
behöver vi egentligen kunskap om mycket som finns runt omkring. Inte bara om
själva rörelsen”.219

LDS:s arkiv
Vad gäller hur LDS:s arkivmaterial har ordnats och förtecknats svarar Informant 5
att det skett ”lands- och församlingsvis, i början helt analogt och numera digitalt”.
Jag ställde en följdfråga om arkivmaterialet har ordnats och förtecknats av försam-
lingsmedlemmar eller externa specialister och Informant 5 svarade: ”både av egna
och externa specialister”. Hen nämner att ett externt företag skött mikrofilmningen
av ”svenska statens kyrkoarkivalier”, närmare bestämt ”[...] svensk kyrkobokfö-
ring och andra källor med personhistorisk information [...]”220. Nämnda mikrofilm-

216 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
217 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
218 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
219 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
220 Höglund (2000), s. 104.
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ning avslutades på 1960-talet och finansierades helt av LDS, enligt Informant 5.221

I boken Steg i tro som hen bifogar material ur222, finns det information om flera se-
nare insatser av LDS och dess medlemmar rörande mikrofilmning av kyrkobokfö-
ring, uppteckningar, mantalslängder m.m.223 De serier eller kategorier som finns är
knutna till land och församling som nämnts ovan.224

De handlingar som förvaras i arkivet är så kallade årsberättelser.225 Informant 5
berättar att ”alla länder sänder årligen in en s k årsberättelse där man anger intres-
santa och viktiga händelser som hänt under föregående år uppdelat på varje för-
samling”.226 I arkivet i Salt Lake City förvaras även kopior av de nämnda mikrofil-
merna som färdigställdes på 1960-talet (sammanlagt 54.400 rullar).227 Värt att lyfta
fram är att ”masterfilmerna” eller ”originalfilmerna” finns i det bergrum som In-
formant 5 nämnt.228 I boken Mormon Americana framgår det att arkivet hyser mer
material än årsberättelser och mikrofilmade kyrkoböcker. Det rör sig om manu-
skript, fotografier, olika typer av audiovisuellt material, muntlig historia, ritningar
m.m.229

När det kommer till frågan om bevarande och gallring ger Informant 5 ett kort
och tydligt svar: ”allt insänt sparas och inget gallras bort”. Som Informant 5 nämn-
de ovan angående varför arkivet skapades så bevarar LDS både material rörande
bra (mer positiva) och dåliga (mer negativa) händelser.230

Triratna-rörelsens arkiv
Vad gäller hur Triratna-rörelsens arkiv har ordnats och förtecknats, och vilka seri-
er eller kategorier som finns (svaren flöt ihop under intervjun) menar Informant 6
att böckerna är ordnade i olika rum beroende på om de är buddhistiska eller inte.
Sedan är de förtecknade utifrån ämnen som ”japansk buddhism till exempel, eller
kinesisk buddhism, zenbuddhism, liksom vilken typ av buddhism”. Det finns ock-
så en sektion med böcker som Triratna-författare har skrivit och, enligt Informant
6, förmodligen sektioner med psykologi, filosofi och skönlitteratur. Det finns även
en speciell sektion för ”böcker som våran lärare  [Sangharakshita] hade med sig
när han reste från England till Kalimpong i Indien”. Sammanfattningsvis kan sä-
gas att böckerna är ordnade och förtecknade utifrån ämne och vilka böcker som
Sangharakshita använde under en viss period. Vad gäller övrigt material (ruporna)
verkar det inte vara mycket som är ordnat och förtecknat, även om det är en del av
arkivet. Informant 6 säger: ”Det är framförallt böckerna som är katalogiserade och
221 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
222 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
223 Höglund (2000), s. 105–107.
224 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
225 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
226 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
227 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12; Höglund (2000), s. 104–105.
228 Höglund (2000), s. 104–105.
229 Whittaker (1995), s. 161–169.
230 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
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sedan så vet jag inte om de här ruporna som står där ifall de också är katalogisera-
de eller inte, men de står där i alla fall. De är en del av det liksom”.231

Tyvärr missade jag under intervjun att fråga Informant 6 om vilka handlingar
som förvaras i arkivet. Svaret gavs dock i början av intervjun. Arkivet består av
olika böcker och rupor. Information på Adhisthanas hemsida ger samtidigt en an-
tydan om att arkivet skulle innehålla mer material än så.232

Det som ”bevaras mest” i arkivet är Sangharakshitas ”äldre dharmaböcker och
böckerna som han hade med sig till Indien och så”. De förvaras i arkivets enda lås-
ta rum. Vad gäller gallring sker just nu en sådan av Sangharakshitas icke-buddhis-
tiska böcker. Informant 6 förklarar varför: ”Jag tror dels behöver de utrymmet och
dels så är det liksom, sånt som inte är så intressant att läsa nuförtiden [...] Jag tror
att det är såhär skönlitteratur från 70-talet eller något sånt där”. En del av Sangha-
rakshitas icke-buddhistiska böcker gallras dock inte, som böckerna om psykologi
och filosofi. Anledningen till det verkar vara att nämnda böcker är en ”sådan stor
del av hans sätt att tänka”.233

Svenska Baptistsamfundets arkiv
Enligt Informant 7 har Baptistsamfundets arkiv ordnats enligt allmänna arkivsche-
mat ”från början” fram till idag. Det måste dock ha ordnats på ett annat sätt innan
allmänna arkivschemat fastställdes första gången 1903.234 Sådana tidiga ordningar
är dock sannolikt obsoleta idag på samma sätt som de manuella förteckningar som
Informant 7 nämner. Anledningen är att arkivet förtecknas digitalt idag med hjälp
av databasprogrammet  Visual  Arkiv.  Några äldre manuella  förteckningar  finns
visserligen kvar ”men de rådfrågas i stort sett aldrig eftersom i stort sett allt är
överfört nu i en ny databas”. Vad gäller vilka personer som deltar i ordnandet av
förtecknandet lyfter Informant 7 fram sig själv och en så kallad ”arkivgrupp”.235

Hen berättar:

Jag är anställd på heltid. Sedan är det så här att jag har en arkivgrupp av företrädesvis då pen-
sionerade människor som har erfarenhet centralt, de flesta av dem, av Baptistsamfundets arbe-
te, och de hjälper då till med att, ja, ordna och sortera material. Så vi har till exempel en före
detta ordförande för vårt sångarförbund som hjälper till med musik och sångarförbundets ma-
terial. Vi har haft en före detta sekreterare för vårt ungdomsförbund som har hjälpt till med
ungdomsförbundets material och så vidare. Sedan förutom det som är rent arkivmaterial så har
vi ett par andra stora samlingar här. Vi har ungefär fyra och ett halvt tusen biblar och jag har
en vän som själv är bibelsamlare som hjälper till med det. Vi har, ja, någonstans uppemot tre-
tusen psalm- och sångböcker i samlingarna. Så att han som då har jobbat med vårt sångarför -
bund han har hjälpt till med det. Och den här gruppen utav pensionärer som har varit engage-
rade i Baptistsamfundet under många, många år, det är ju naturligtvis en ovärderlig hjälp för
mig. För att det jag inte vet och inte kan det får jag ju fråga de här veteranerna om.236

231 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
232 Adhisthana > The Sangharakshita Library.
233 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
234 Smedberg (2008), s. 19.
235 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
236 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.

56



Det finns flera olika serier eller kategorier i arkivet. Informant 7 ger en samman-
fattning:

För det första har vi ju ett stort antal arkivbildare om man säger så. För det första så är det ju
naturligtvis då Baptistsamfundet centralt. Sedan är det Ungdomsförbundet. Det är Kvinnoför-
bundet. Det är Sångarförbundet. Det är ett antal personarkiv som är arkivbildare och under
dessa arkivbildare finns ju naturligtvis alla de sedvanliga serierna, protokoll, korrespondens,
räkenskaper, bildarkiv, ja, du vet.237

Informant 7 lyfter fram att arkivet även innehåller församlingsarkiv som de plane-
rar att skicka till regionarkiv eller liknande. Samma sak har redan Metodistförbun-
det gjort enligt Matsson.238 Det som Baptistsamfundets arkiv ska ansvara för är en-
ligt Informant 7 ”den centrala organisationens handlingar”.239

Det är ”ett ganska brett spektrum” av handlingar som förvaras i arkivet. Infor-
mant 7 nämner ”hela bokstavslistan” vad gäller allmänna arkivschemat. Det finns
personarkiv med ”dagböcker och korrespondens”. Det finns protokoll ”från de oli-
ka verksamhetsdelarna” inom Baptistsamfundet. Det finns även protokoll från ut-
skott, kommittéer m.m. som kan sägas vara ”underavdelningar till arkivet”. Infor-
mant 7 betonar att det rör sig om ”de allmänna arkivhandlingar som man normalt
finner i ett arkiv”.240

Det verkar dock snart bli ändring på vilka handlingar som förvaras i arkivet i
Bromma. Informant 7 nämner en planerad leverans till  Riksarkivet nu i vår av
”alla de arkivhandlingar som Riksarkivet tar emot”. Det handlar om en leverans av
”sedvanliga” eller ”rena” arkivhandlingar, alltså inte ljud, bild eller böcker. De
handlingarna stannar i arkivet i Bromma. Av ovanstående skäl kommer inte heller
församlingarnas material att levereras till Riksarkivet. Här kan man komma ihåg
att Carlsson berättar om att arkivarierna helst ville att biblioteken och museerna
skulle ta hand om tryck och fotografier.241 Nämnda leverans innebär enligt Infor-
mant 7 ”[...] att slutleverera så att säga, det gamla Baptistsamfundets handlingar”.
Något som Informant 7 lyfter fram i sammanhanget är att Missionskyrkan, Bap-
tistsamfundet och Metodistkyrkan sedan några år tillbaka är en gemensam kyrka
kallad Equmeniakyrkan.242

I slutet av intervjun lyfte Informant 7 fram en del samlingar som inte anses
vara ”rena arkivhandlingar” men som finns ”i anslutning till arkivet”. Samlingarna
kommer även från Missionskyrkan och Metodistkyrkan. Det rör sig om tryckta
böcker, ett stort antal biblar, psalm- och sångböcker, föremål från ca 20 länder och
ett antal personliga bibliotek.243 Informant 7 berättar mer om biblioteken:

237 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
238 Matsson (1995), s. 305.
239 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
240 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
241 Carlsson (2003), s. 96.
242 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
243 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
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Den första, kan man säga, samfundsledaren för Baptistsamfundet, Anders Wibergs bibliotek,
finns här. Den förste rektorn på Betelseminariet, hans bibliotek, finns bevarat här. En utav
Missionskyrkans tidiga kinamissionärer, Sam Sköld, hans bibliotek finns bevarat här. Och det
är ju inte rena arkivhandlingar, men, jag har varit i kontakt med Kungliga biblioteket och de
säger att det är ganska ovanligt att sådana här personliga bibliotek finns bevarade, mer eller
mindre intakta. För att när någon går bort, ja, barnen tar det de är intresserade av och resten
hamnar på soptippen eller någon annanstans. Så KB är faktiskt ganska imponerade av att vi
har såna samlingar här.244

Informant 7 tillägger: ”Arkivet här är så att säga mer än bara arkiv om jag säger
så”.245

Nästan allt i Baptistsamfundets arkiv bevaras när det kommer till ”rena arkiv-
handlingar”. Informant 7 tillägger att de självklart gallrar sådant som ska eller bru-
kar gallras, ”kopior, olika typer av försändelser som vi har fått från andra arkiv, du
vet, utskick och grejer och sånt där”. När det kommer till bilderna gallras vissa un-
der en genomgång av Informant 7 och arkivgruppen. Hen förklarar: ”Om vi inte
kan identifiera bilderna, om vi inte har någon aning om när de är tagna, var de är
tagna, vem som har tagit dem och så vidare. Det gallrar vi”. När gallringen är
gjord kommer beslut att fattas vad gäller hur mycket som ska digitaliseras.246

Delsammanfattning
Följande sammanfattning kommer att beröra två av de underliggande frågeställ-
ningarna, den första:  ”Genomsyras trossamfundsarkiv av religiös tro?” och den
fjärde: ”Finns det en konflikt mellan trossamfundens religion och deras arkiv?”.
Den första frågeställningen berörs även i tema fyra, ”Religion och andlighet”, och
den fjärde berörs även i tema fem, ”Konflikt och utmaningar”.

Svenska  Missionsförbundets  arkiv,  Katolska  biskopsämbetets  arkiv,  Stock-
holms judiska församlings arkiv och Svenska Baptistsamfundets arkiv har alla hu-
vudsakligen ordnats enligt allmänna arkivschemat. Det har även gjorts äldre ord-
nings- och förteckningsarbeten i arkiven som är mer eller mindre giltiga idag. IS-
KCON:s arkiv sticker ut eftersom det ordnats och förtecknats på handlingsnivå
enligt bibliotekssystemet Koha. LDS:s arkiv har ordnats och förtecknats utifrån
land och församling och Triratna-rörelsens arkiv utifrån böckernas ämnestillhörig-
het, om de är skrivna av rörelsens medlemmar eller tillhör Sangharakshita.

Samtliga arkiv uppvisar en stor bredd av material, från protokoll, korrespon-
dens och räkenskaper till fotografier, ritningar, böcker och föremål. Triratna-rörel-
sens arkiv skiljer sig från de andra i det avseendet eftersom det bara verkar inne-
hålla böcker och rupor. Det kan finnas mer material i arkivet men det har inte be-
kräftats.

I föregående tema nämndes det hur stor betydelse enskilda personer kan ha för
skapandet  och  upprätthållandet  av  trossamfundsarkiv.  I  forskningsöversikten

244 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
245 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
246 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
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nämns även flera personer som arbetat med att ordna och förteckna olika trossam-
fundsarkiv. Ludwigs nämner arkivarierna Jaan Olvet-Jensen och Holger Wichman
som ordnat och förtecknat arkivet efter S:ta Katarina svenska församling i S:t Pe-
tersburg.247 Ordningen i nämnda arkiv verkar ha följt förteckningsplanen för riks-
svenska kyrkoarkiv även om vissa serier har utvidgats för att inrymma alla hand-
lingar rörande administration, ekonomi och social verksamhet. Olvet-Jensen och
Wichman har sannolikt  bidragit  till  att  arkivet är ordnat på det sättet.  Matsson
nämner Harald Lundberg, Anna-Karin Paavo, Rolf Larsson och sig själv som gall-
rade  i  och ordnade och förtecknade Metodistkyrkans arkiv.248 Carlsson nämner
missionssekreteraren Rune Karlsson som slutordnat Bibeltrogna vänners arkiv.249

Det framgår även i intervjuerna att enskilda personer haft betydelse för ord-
nings- och förteckningsarbetet. Samtliga informanter (möjligen med undantag för
Informant 5) har deltagit i ordnandet och förtecknandet av respektive arkiv. Här
kan även nämnas biskop Nelson som skapade saknummersystemet i Katolska bis-
kopsämbetets arkiv. Sedan har vi alla de personer som inte nämns vid namn men
som också deltagit i ordnandet och förtecknandet av de olika arkiven. Det rör sig
bl.a. om bibliotekarien i Triratna-rörelsens arkiv, arkivpraktikanter som ordnade
Missionsförbundets arkiv, personer som läste arkivkurser och arbetade med Ka-
tolska biskopsämbetets arkiv, medarbetare vad gäller ISKCON:s arkiv, interna och
externa specialister vad gäller LDS:s arkiv, alla frivilliga som sorterat Triratna-rö-
relsens arkiv och arkivgruppen som arbetat med Baptistsamfundets arkiv. Hur stor
betydelse alla dessa enskilda personer eller grupper har haft är svårt att säga. Att
gå ner på en sådan detaljnivå ligger också utanför den här uppsatsen.

Syftet med att lyfta fram enskilda personer och grupper som skapat, upprätt-
hållit, ordnat och förtecknat trossamfundsarkiv är att diskutera två av mina under-
liggande frågeställningar och något som O’Toole lyfter fram i sina motsvarande
kännetecken, det första (att religiös tro genomsyrar arkiven) och det fjärde (kon-
flikten mellan religion och arkiv).250 O’Toole menar nämligen att det kan vara en
utmaning för de troende att förhålla sig objektiva och inte förvanska sina arkiv,
och att den egna religionen riskerar att påverka sådant som gallring och beskriv-
ning i för stor utsträckning. Detta är något som Lawler försöker värja sig mot när
han för fram beteckningen ”arkivarier i religiösa arkiv”  istället för beteckningen
”religiösa arkivarier”.251

Jag har visserligen inte information om alla mina Informanters trosuppfatt-
ningar (Informant 5 och Informant 6 är dock uttryckligen medlemmar i sina re-
spektive trossamfund), men jag måste lyfta fram att ingen av dem ger uttryck för
att den egna religionen, eller den religion som arkivet kan sägas vara en del av, har

247 Ludwigs (1995), s. 155.
248 Matsson (1995), s. 304–305.
249 Carlsson (2003), s. 93.
250 O’Toole (1984), s. 95, 99.
251 Lawler (2013), s. 148.
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påverkat arkivverksamheten på ett otillbörligt sätt. Inte heller framgår något så-
dant om de personer som nämns i litteraturen. Jag har därför ingen anledning att
tro att de arkivarier som arbetar med trossamfundsarkiv skulle vara mer benägna
att förvanska och ordna efter eget huvud än någon annan arkivarie. Den uppfatt-
ningen finner inget stöd i min undersökning.

De tre första arkiven som undersökts har tillgängliga arkivförteckningar på
NAD som jag lagt in i texten ovan. De huvudgrupper i Svenska Missionsförbun-
dets arkiv som på något sätt ger uttryck för religiösa trosföreställningar synes vara
05 Missioner och missionsstationer och 11 Ekumenik. Det betyder förstås inte att
det saknas religiöst material i de andra huvudgrupperna. Informant 1 lyfter till ex-
empel fram personarkiven som en källa till visioner och idéer (se temat ”Religion
och andlighet” nedan). Flera arkivbestånd i Katolska biskopsämbetets deposition
antyder vissa trosföreställningar, som namnen på de olika nämnderna, biskoparnas
arkiv, församlingsarkivet från Norrköping, hjälpkommittén och katolska kvinno-
förbundet. De serier i Stockholms judiska församlings arkiv som pekar på vissa
trosföreställningar är 02 Kyrkböcker 1822 – 2000,  03 Församlingsorgan och  07
Rabbiner och övrig församlingspersonal. Men trots dessa huvudgrupper finns det,
som sagt, inget som tyder på att samfundens trosföreställningar har påverkat ord-
nandet och förtecknandet på ett otillbörligt sätt. Sannolikt är det som sig bör att ar-
kivets material har speglats i namnen på huvudgrupperna och att namnen är högst
relevanta.

Visst finns det vissa oklarheter vad gäller bevarande och gallring i till exem-
pel  Katolska biskopsämbetets  arkiv och Stockholms judiska församlings arkiv,
men jag kan inte se att bevarandet och gallringen skulle påverkas av den egna reli-
gionen. Informant 1 säger tvärtom att även om hen stött på väldigt fördomsfulla
uppfattningar i Missionsförbundets arkiv så har hen inte censurerat någonting, och
Informant 5 menar att händelser som varit både bra och dåliga har sparats i LDS:s
arkiv. Gallring av kopior som nämns av flera informanter framstår som ganska na-
turligt.

Visst finns det informanter som haft stor betydelse för sina arkiv, men jag kan
inte säga att det skulle skilja dem från personer eller grupper som arbetar med
andra arkiv. Och visst finns det försvunna handlingar och tillfälligheter, men det
är inget som verkar ha påverkats av de inblandade personernas trosuppfattning.
Som kommer framgå i temat ”Religion och andlighet” är det främst vad gäller in-
nehåll som religionen har påverkat arkiven.

Som en avslutning på detta tema är det värt att komma ihåg vad Presutti skri-
ver  angående O’Tooles  första  och fjärde kännetecken.  Trosföreställningar  eller
”belief structures” finns i både religiösa och sekulära arkiv och båda påverkar den
enskilda arkivarien.252 Tillsammans med ovanstående information om de undersök-

252 Presutti (2010), s. 18–19.
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ta arkiven verkar det inte rimligt att göra en uppdelning mellan religiösa och seku-
lära arkiv utifrån en negativ påverkan som trosföreställningar kan ha.

Användning

I detta tema presenteras svaren på intervjufråga 7: ”Vilka använder arkivet och till
vad?”.

Svenska Missionsförbundets arkiv
Innan Informant 1 började som arkivarie i Missionskyrkan tror hen att använd-
ningen av Missionskyrkans arkiv var beroende av den arkivansvarige. Det var då
antagligen mer internt och med ett stort fokus på missionshistoria. Det ”blev en re-
trättplats många gånger för missionärer att jobba på”. Kyrkan hade tidigt utlåning
av bilder och filmer.253 Informant 1 beskriver hur det tidiga arkivet till stor del var
uppdelat i olika samlingar:

Man hade en föremålssamling, man hade en kart- och ritningssamling, man hade bildarkiv,
man hade en filmsamling, man hade särskilda små bibliotek ifrån olika viktiga missionärer,
och sedan biografikasamlingen.254

Missionskyrkan  kunde  genom sina  samlingar  vara  en  arkivinstitution  eller  en
forskningsinstitution. ”Det var det [samlingarna] som många gånger gjorde att det
var  attraktivt  att  komma  till  oss”,  menar  Informant  1.  Medan hen jobbade på
SMF/SMK användes det  av ”hög och låg nivå av forskare”.  Det handlade om
släktforskare som forskade kring missionen, studenter som skrev uppsatser (i teo-
logi, arkivvetenskap och historia), kyrkohistoriker som skrev om kyrkoledare, pas-
torer,  missionärer  och även ”sanna missionskritiker”.255 Informant  1 nämner att
”missionshistorien var spännande” och redogör för en speciell syn på missionshis-
toria och kyrkohistoria:

Det var flera av oss som tyckte att man kunde se missionshistoria och kyrkohistoria som en
del i självhävdande men även i en slags evangelisationsarbete, att vi kunde ju få folk att förstå
vad kyrkan var till för, och även vissa sådana här missionskritiker kunde faktiskt få en lite mer
nyanserad bild.256

Informant  1 lyfter  fram ett  exempel  med en etnograf  som efter  några veckors
forskning på en vind (där SMF/SMK hade sitt  arkiv) såg Jesus på Sveavägen.
Många avhandlingar bygger på arkivmaterialet, som en om förlagsverksamheten

253 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
254 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
255 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
256 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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och en annan om missionen i Kongo.257 Bertil Åhman har skrivit om den karisma-
tiska kyrkoledaren Daniel Ndoundou i Kongo-Brazzaville.258

Informant 1 tillägger: ”Kongomaterialet forskas det oerhört mycket i, och sen
det uiguriska, alltså östturkiska materialet som är så världsunikt.” Kongospår-ut-
ställningen använde sig mycket av Kongomaterialet och det bedrevs även ”inter-
nationell forskning” på samma material. Det kunde röra allt från en hembygdsfors-
kare i Kongo-Brazzaville till  ett  amerikanskt museum som ville ha tillgång till
materialet. Vad gällde det uiguriska materialet ordnades det bl.a. en ”visning för
någon kinesisk-uigurisk delegation”. Informant 1 betonar: ”Vi kan inte hålla på
och prata om nationellt kulturarv utan det här är något som, det är flöden, och nu
förvaltar vi den här historien åt andra helt enkelt”.259

I båda arkiven finns det språkdokumentation vilket lyfter fram en annan viktig
forskargrupp, nämligen språkforskare. Det rör sig om språkdokumentation som
kanske inte finns i hemlandet, till exempel vad gäller språket kikongo ”som ligger
bevarat egentligen i små lappar” i ett av personarkiven. Bandinspelningar av in-
spelade årskonferenser (först  kallade generalkonferenser,  senare kyrkokonferen-
ser) är av intresse för svensk språkforskning för att det rör sig om ”ett och samma
skeende” där man kan ”följa exakt hur språket och formuleringarna ändras”.260

Informant 1 lyfter fram ett exempel som möjligen kan kallas för en indirekt
användning av arkiven. Efter att någon kallat Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan
för sekter lyfter en pastor fram samfundens historia i  Dagen. Informant 1 lyfter
fram betydelsen av att ha ett arkiv i en sådan situation: ”Vi har ett berättigande. Vi
är inte en sekt. Och där kan du ju se att då blir det ju väldigt viktigt med arkiven,
vår historia. Vi är öppna, vi har varit transparenta, vi är ingen sekt”.261

Informant 1 lyfter fram en fördel med sitt arbete hos Missionskyrkan, knuten
till användningen: ”Jag hade ju en möjlighet att kunna visa upp vikten av Mis-
sionsförbundet i samhället. Den rollen kan man ju inte ta när arkivet är på en insti-
tution”. Värt att lyfta fram i sammanhanget är att Informant 1 inte kan svara på hur
det publika materialet  som var på Riksarkivet  från 80-talet  och framåt  har an-
vänts.262

Katolska biskopsämbetets arkiv
Vad gäller användning av Katolska biskopsämbetets arkiv menar Informant 2 att
det inte forskades någonting i det äldre materialet ”mellan slutet på 50-talet och
mitten på 80-talet eftersom man inte kom åt handlingarna”. Det verkar dock lätt
att kartlägga användningen av arkivet sedan det hamnade på Riksarkivet eftersom

257 Kussak (1982); Larsson (2016).
258 Informant 1, Solna, 2018-01-29; Åhman (2014).
259 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
260 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
261 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
262 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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det är tillståndsbelagt. Biskopsämbetet ger tillstånd och samtliga tillstånd finns i
en pärm som Informant 2 har tillgång till. Följande stycke är en uppräkning av oli-
ka ämnen och ibland även vilka som ville ta del av materialet.263

Det kan röra sig om en person från Lunds universitet som vill ta del av ”Gun-
nar Rosendals brev till biskop Müller” eller en syster som vill ta del av material
om dominikansystrarna. Någon ska skriva om en författarinna, en annan vill titta
på material från katolska domkyrkans invigning 1822 och en tredje vill ta del av
korrespondens med Elisabeth Hesselblad. De som använder arkivet är olika typer
av forskare och ämnena är vitt skilda. De kan röra Fredriksdals herrgård i Helsing-
borg, drottning Josefina (som var gift med Oscar I), de katolska kapellen i Arild,
flyktingmaterialet från andra världskriget, stiftsvapnets tillkomst på 50-talet, för-
samlingshistorik om Växjö och Karlstad eller passionisterna i Småland. Det första
tillståndet 1986 rörde ”den hyrda lokalen vid Stora Glasbruksgatan 1800, besitt-
ningsprotokoll”. Det beviljades en person som ”skulle skriva om katolska kyrko-
rum i Stockholm under 1700-talet”. Det senaste tillståndet beviljades ”en judisk
man som håller på och skriver om överlevande efter förintelsen och vill titta på
hjälpkommittén för katolska flyktingar i Sverige under kriget”.264

Utöver dessa ämnen och personer så vill förstås biskopsämbetet själva ta del
av materialet ibland. Informant 2 menar att mycket berör invandring eftersom de
flesta katoliker har en utländsk bakgrund.265 Det framgår dock av ovanstående att
användningen berör en stor bredd av olika ämnen. Men även om användningen
kan verka omfattande så får man inte glömma att arkivet har funnits på Riksarki-
vet sedan mitten på 80-talet. Trots uppräkningen ovan är Katolska biskopsämbe-
tets arkiv inte ett av de mest efterfrågade enskilda arkiven. Enligt Informant 2 är
det ”bara några få personer per år som får tillstånd att använda arkivet, som ansö-
ker om tillstånd”.266

Stockholms judiska församlings arkiv
Det är flera olika grupper som använder Stockholms judiska församlings arkiv. En
stor grupp är släktforskare. Andra grupper är doktorander, studenter, gymnasieele-
ver, författare, journalister och församlingen själva (som kan vilja ha kopior på
protokoll eller vigselböcker). Arkivet används för att skriva om ”helt skilda äm-
nen” men det handlar ”väldigt mycket om flyktingar, 30, 40-tal”. Stockholms ju-
diska församlings arkiv är ett av de enskilda arkiv i Riksarkivet i Arninge som an-
vänds mest, även om det krävs tillstånd för att få ta del av det. Informant 2 & 3 på-
pekar att ”det är ju mycket på grund av det här flyktingmaterialet. Det är det som

263 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
264 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
265 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
266 Informant 2, Marieberg, 2018-02-02. 
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är mest efterfrågat.” Materialet om flyktingar ”engagerar både släktforskare och
vetenskapliga forskare”.267 Informant 2 & 3 säger:

Man vill leta sina judiska rötter, få reda på mer om sina släktingar som kom till Sverige. Ofta
är det ju som sagt då, 1920, 30, 40-tal. Och där det finns så jättemycket material i arkivet ock-
så, om dem. Men även frågor som rör flyktingströmmarna. Det är mycket sånt också. Det som
de vetenskapliga forskarna intresserar sig för.268

ISKCON:s arkiv
De som använder ISKCON:s bibliotek/arkiv i Kolkata är forskare som ska skriva
uppsatser,  masterstudenter,  doktorander  och professorer.  Att  biblioteket  är  till-
gängligt och ”använder en internationell standard” gör att det lockar många fors-
kare. Informant 4 säger: ”Det sticker ut litegrann i Calcutta. Det finns inte många
bibliotek som har en så hög standard.”269

Informant 4 arbetar med att bygga upp olika projekt för att samla forskare som
använder sig av arkivet i Kolkata. I år ska de till exempel ha en workshop för dok-
torander och masterstudenter. Fem professorer kommer att vara där ”för att visa
dem hur man jobbar med dessa källor och hur man i allmänhet forskar om vishnu-
ism och religionsvetenskap som saknas som disciplin i Indien”. Informant 4 fort-
sätter: ”Därför handlar det inte bara om ett arkiv. Det handlar också om att hitta
arkivets plats, kan man säga, och relevans.”270

Informant 4 berättar i kontrast till detta om den sparsamma användningen av
arkivet i Sverige, vilken är anledningen till att arkivet inte är ordnat och förteck-
nat: ”Vad gäller Sverige, relevansen, för tillfället, och anledningen till att arkivet
inte är så bearbetat är för att det inte finns någon större efterfrågan, kan man väl
säga.”271 Informant 4 fortsätter:

Vad gäller Sverige så har vi egentligen ingen som använder det. Det är egentligen bara jag
som använder det och jag byggde upp arkivet för min egen forskning [...] Så det är lite själ-
viskt där, men på sikt kommer arkivet att användas i rörelsen såklart men vi har inte, som sagt,
vi har inte kommit så långt än.272

LDS:s arkiv
LDS:s arkiv används enligt Informant 5 ”till  kyrkans historieskrivning” och av
”intresserade enskilda medlemmar”. Därutöver är det möjligt för en församling att
få kopior av gammalt material, till exempel vid ett jubileum. Informant 5 nämner
också att de mikrofilmer som färdigställdes på 60-talet ”finns tillgängliga för all-
mänheten på landsarkiv och bibliotek”.273

267 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
268 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
269 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
270 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
271 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
272 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
273 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
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Triratna-rörelsens arkiv
De som använder Triratna-rörelsens arkiv är enligt Informant 6 ”framförallt folk
inom rörelsen som befinner sig på det centret där det finns och det används ju
mest som referensmaterial tror jag”. En del av böckerna får man låna men Infor-
mant 6 vet inte ”om man får låna med sig dem från centret eller inte”. Sangharaks-
hitas äldre dharmaböcker får man inte ta ut ur rummet där de förvaras. Informant 6
tror också att bibliotekarien måste vara närvarande om man vill titta på dem.274

Svenska Baptistsamfundets arkiv
Informant 7 menar att Baptistsamfundets arkiv har ”ett väldigt brett spektrum utav
användare”. Hen berättar att det rör sig om släktforskare, uppsatsskrivare på THS,
externa forskare, internationella forskare, ”många som skriver typ minnes- eller
jubileumsskrifter från olika församlingar” och andra ”som skriver biografier”. Vad
gäller biografiskrivarna lyfter Informant 7 fram att de haft ”ett par stycken bara det
senaste året”.275

Användningen av arkivet har förändrats över tid. Tidigare tror Informant 7 att
de mest rörde sig om personer med ett intresse för baptisthistoria, ”alltså samfun-
dets eller församlingarnas historia eller ledande personers historia”. På senare år
har intresset från släktforskare ”ökat markant”.276 Informant 7 berättar även om en
annan grupp användare som också har ökat på senare år:

Sedan en annan sak som har dykt upp också det är ju i och med avfolkning på landsbygden
och sånt så har det ju blivit så att en hel del utav våra kapell som har funnits har sålts till pri -
vatpersoner och så. Och det har också ökat att man har kommit och sagt, har ni foton, gamla
foton, har ni gamla ritningar och sådär för att de vill veta någonting om det kapell och så som
de har köpt.277

Delsammanfattning
Följande sammanfattning är relevant för den tredje underliggande frågeställning-
en: ”Finns det en utmaning att rättfärdiga trossamfundsarkiv i en sekulär värld?”.
Nämnda  frågeställning  diskuteras  även  i  tema  ett,  ”Bakgrund”  och  tema  fem,
”Konflikt och utmaningar”.

Innan jag diskuterar frågeställningen lyfter jag in den tidigare forskningen som
berör användning av trossamfundsarkiv. Ray menar som nämnts att den sekulära
användningen har ökat på bekostnad av den religiösa, och Lawler menar att den
religiösa användningen fortfarande är minst lika relevant.278 Trots att användning
av trossamfundsarkiv inte är fokus i min undersökning är det möjligt att lyfta fram
exempel som både talar för och emot nämnda forskare.

274 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
275 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
276 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
277 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
278 Ray (2008), s. 149–159; Lawler (2013), s. 146–159.
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Både Missionsförbundets arkiv, Katolska biskopsämbetets arkiv och Baptist-
samfundets arkiv verkar i högre grad ha varit knutna till verksamheterna, samfun-
dens medlemmar och den egna historien tidigare. Detsamma gäller förmodligen
Stockholms judiska församlings arkiv. Nu används de i högre grad i sekulära syf-
ten, men det finns inget som talar för att det sker på bekostnad av religiösa. Om
akademisk forskning och akademiska forskare ska ses som något sekulärt gäller
detsamma ISKCON:s arkiv. Det förutspås dock en ökad användning av ISKCON
själva. LDS:s arkiv och Triratna-rörelsens arkiv pekar tvärtom på att den religiösa
användningen är den mest centrala eftersom deras huvudsakliga användare verkar
vara de egna medlemmarna. Trossamfundens ålder verkar inte ha någon större be-
tydelse i sammanhanget.

Frågan om användning relaterar till den tredje underliggande frågeställningen
och till O’Tooles tredje kännetecken (utmaningen att rättfärdiga religiösa arkiv i
en sekulär värld).279 Det framstår som uppenbart att en stor användning av religiösa
arkiv kan rättfärdiga dess existens. O’Toole ger uttryck för att användningen av re-
ligiösa arkiv kommer att minska eftersom fler och fler inte anser att de kan ge svar
på  livets  grundläggande  frågor.  Han  framhåller  även  att  släktforskningen  inte
kommer kunna stödja religiösa arkiv och att andra forskare har ett mindre intresse
för dem. Det senare har redan visat sig vara tveksamt. Här är det läge att peka på
ovanstående användning av de trossamfundsarkiv jag undersökt. Något som är ge-
mensamt för samtliga arkiv är att de används i högre eller mindre grad. Använd-
ningen verkar inte heller gå konstant i en riktning, om något verkar den gå i mot-
satt riktning mot vad O’Toole förutspår.

Missionsförbundets arkiv framstår som det arkiv som använts mest, tillsam-
mans med Stockholms judiska församlings arkiv. Båda dessa arkiv är visserligen
deponerade på en extern arkivinstitution men åtminstone i fallet med Stockholms
judiska församlings arkiv är det svårt att koppla det till en minskad användning,
trots att arkivet även är tillståndsbelagt. Missionsmaterialet och Kongomaterialet
hör till det som är av störst intresse i Missionsförbundets arkiv. Flyktingmaterialet
är av störst intresse i Stockholms judiska församlings arkiv. Det förra har en mer
tydlig koppling till religiösa trosföreställningar än det senare. Det verkar alltså inte
finnas något tydligt samband mellan trosföreställningar i materialen och intresset
för  arkiven.  Dessutom,  vilket  även O’Toole  antyder,  innehåller  religiösa  arkiv
mycket mer än trosföreställningar.280 Så kanske behöver arkivmaterialet inte alltid
besvara livets grundläggande frågor.

Om så skulle vara fallet verkar det hursomhelst inte röra sig om fasta svar på
grundläggande frågor. Enligt Stewart är det inte ens ett  mål för trossamfunden
själva att  hitta  slutgiltiga svar,  utan att  konstruera och rekonstruera mytologier
som kan ge nya svar.281 Arkivens innehåll är, som Stewart betonar, kanske lika vik-

279 O’Toole (1984), s. 96–98.
280 O’Toole (1984), s. 92–94.
281 Stewart (1990), s. 110–111.
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tigt för att svara på våra frågor som de perspektiv läsarna har. Nutidens människor
uppfattar kanske inte samma sak som arkivens skapare en gång gjorde. Stewart sä-
ger: ”What we hear is as much determined by the questions we bring to the re-
cords, and our ideological dispositions, as by what the records actually say”.282

Katolska  biskopsämbetets  arkiv  används  visserligen  inte  speciellt  mycket,
men det används definitivt mer nu än då det låg nerpackat. ISKCON:s två arkiv
används mycket till akademisk forskning och kommer förmodligen att användas
till det i ännu högre grad i framtiden. Åtminstone arkivet i Sverige kommer sanno-
likt även att användas av rörelsen när det blivit ordnat och förtecknat. Både LDS:s
arkiv och Triratna-rörelsens arkiv används till största delen av de egna medlem-
marna. I vilken utsträckning är oklart.

Ovanstående väcker frågan hur många användare ett arkiv ska ha för att dess
existens ska anses rättfärdigad? Räcker det med en användare per år? Eller behövs
det 100 användare per år? Användning kan verka som ett bra mått på betydelsen
av ett arkiv, och visst har det betydelse, men arkivarier och andra bör vara försikti-
ga med att dra slutsatser om ett arkivs berättigande utifrån användningen idag.

Terry Cook för en intressant diskussion om detta utifrån gallringen av immi-
grationsformulär i Kanada som blivit eftertraktade för att spåra nazistiska krigsför-
brytare.283 Nämnda gallring borde aldrig ha skett enligt metoden att bedöma värde
utifrån användning, men hur skulle arkivarierna ha kunnat förutse det framtida in-
tresset? Cook skriver:

[…] every record ever created has some potential use to someone, and no one can predict all
the possible uses decades after creation that any record may invoke should it survive, nor the
bitter disappointment that som future user might feel should that record have been destroyed
as having no potential use, when that user has arrived at the archival repository precisely to
use that record.284

Cook fortsätter att berätta om hur vissa handlingar ställs ut och citeras och därmed
skapar en cirkel av ökad användning. Men hur är det då med ömtåligt material
som inte kan användas så mycket? Vilka användargrupper ska prioriteras? Och
borde inte arkivarier och andra inkludera nyttan för de som aldrig besöker arkiv?
Cook menar av ovanstående skäl att metoden att bedöma värde utifrån använd-
ning, som varit vanlig i Väst, är bristfällig.285 Kanske har antalet användare större
betydelse för statliga eller  kommunala  arkivinstitutioner  eftersom de har större
krav på sig? Någon form av allmän nytta borde rimligtvis finnas. Samtidigt, och
som jag redan nämnt, förändras användningen över tid. Något som är ointressant
idag kan bli  intressant  imorgon,  vilket  även Cook betonar.  Användningen kan
rentav befrämjas av enskilda personer (till exempel Informant 4) i hög grad.

282 Stewart (1990), s. 111.
283 Cook (2002), s. 59–60.
284 Cook (2002), s. 59.
285 Cook (2002), s. 59–60.
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När det kommer till släktforskning är den relevant i samtliga arkiv med un-
dantag för ISKCONS:s arkiv och Triratna-rörelsens arkiv. Släktforskning har inte
nämnts i samband med LDS:s arkiv, men som kommer att framgå i nästa tema är
den i högsta grad relevant. O’Tooles påstående att släktforskning i sig inte kan
stödja religiösa arkiv speciellt  länge förefaller lite komiskt med tanke på släkt-
forskningens långa betydelse inom LDS och att den stöds av samfundets trosföre-
ställningar.

Religion och andlighet

I detta  tema presenteras  svaren på intervjufrågorna 8–9:  ”Påverkar  samfundets
trosföreställningar arkivet  (ordnande,  förtecknande,  innehåll,  gallring),  och i  så
fall på vilket sätt?” och ”Har arkivet ett krav på sig att bevara andlighet eller entu-
siasm, och vilka handlingstyper är det i så fall som bevaras?”.

Svenska Missionsförbundets arkiv
Om Missionsförbundets trosföreställningar påverkar deras arkiv är en svår fråga,
men åtminstone indirekt verkar de ha påverkat innehållet i arkivet i och med de
trosföreställningar som fanns då SMF/SMK grundades 1878. Informant 1 berättar:

Du har en sån här eskatologisk uppfattning i att du måste ut och frälsa alla världens folk. Det
är ju liksom missionsbefallningen ihop med det här jordens undergång och att vi närmar oss
ett sekelskifte och då kommer ju alltid liksom tankar om jordens undergång vid ett sekelskif-
te.286

Att trosföreställningar eller andlighet även har betydelse för samfundens grundan-
de generellt verkar rimligt. Matsson skriver till exempel om John Wesleys kallelse
vad gäller  Metodistkyrkan.287 Informant  1 menar  annars  att  Missionsförbundets
trosföreställningar inte påverkade arkivet, åtminstone inte i någon stor utsträck-
ning eftersom man hade ”myndigheter som förebild”. Det är inte trosföreställning-
ar som har varit anledningen till arkiveringen.288

Informant 1 gör en intressant och lite humoristisk reflektion kring religionens
och entusiasmens påverkan på arkivet:

Arkivet är ju en spegling av en administrativ verklighet. Det är ju inte en spegling av guds-
tjänstlivet. Det är inte en spegling av religionen på det sättet för att, det teologiska, kan man ju
kanske inte riktigt se där. Sedan givetvis, teologin är ju grunden till varför man har sin verk-
samhet, självklart, men, egentligen så tror jag det är väldigt lite teologi i de här arkiven. Det är
ju pastorsarkiv, men där kunde jag ju kanske ibland konstatera att, de ymnigaste pastorsarki-
ven det var ju de här kalenderbitarna. De var inte de dynamiska evangelisterna precis va. De
talade ju ur hjärtat, och sen så kunde det vara urtråkiga pastorsarkiv där de liksom har beskri-

286 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
287 Matsson (1995), s. 303.
288 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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vit sina predikningar en gång för alla och sen körde de dem såhär, jättetråkiga, maskinskrivet
tätt såhär.289

Möjligen kan samfundets trosföreställningar komma till uttryck även i andra delar
av arkivets innehåll än pastorsarkiv, närmare bestämt i handlingar som visar på en
friktion mellan olika trosföreställningar. I början av 1900-talet var Missionsför-
bundet i en konflikt med baptisterna, delvis eftersom de förra var emot vuxendop,
åtminstone i Sverige. Johansson lyfter fram att Baptistkyrkan i Nordamerika å sin
sida inte erkände barndopet och att det påverkade registreringen.290 Informant 1 re-
dogör för en lite humoristisk episod rörande konflikten med baptisterna. Ett för-
slag från Kongo 1908 om att  Missionsförbundet skulle ha ett  seminarium med
engelska och amerikanska baptister godkändes inte förrän 1937. Det roliga var att
man samarbetade med baptister i Kongo ända från 1881 men att det verkade som
en nyhet i Sverige 1908. I kontrast till detta hade man tidigt utbyte och täta band
med Amerikanska Missionsförbundet.291

Informant 1 menar också att det kan ha funnits en trosföreställning kopplad
till det ideella arbetet i SMF/SMK:

När du har arbetat i den här organisationen så har du varit Missionsförbundet. Det har inte va-
rit ett jobb du har gått till utan, alla som har varit anställda har ju haft ett totalengagemang.
Det har ju varit deras liv, den här rörelsen. Så på så sätt kan det väl kanske avspeglas i att
man, även om man har jobbat med ekonomi så har det varit ett kall.292

På vilket sett denna föreställning om ett kall kan ha påverkat arkivet är dock inte
tydligt. Informant 1 menar att trosföreställningar påverkade arkivet mer i Kongo
där hen också har arbetat. Där finns det föreställningar om förfäderstro och det blir
”nästan något magiskt med arkiven, och de döda som berättar, alltså det finns mer
sånt där. Där kan du få till föreställningar om historia”.293

Om Missionskyrkans arkiv har ett krav på sig att bevara andlighet eller entusi-
asm är också svårt att svara på. Informant 1 börjar med ett rakt svar som hen sedan
utvecklar, rörande bevarandet av andlighet i missionärernas brev och dagböcker:

De hade ju inte krav på sig, men genom att folk ändå dokumenterade och missionärerna var
väldigt uppfyllda av sitt uppdrag så dels så skulle de ju skriva hem för då breven publicerades,
men det var ju en historia [...] De skrev dagböcker och där är det ju inte entusiasmen utan där
är det kanske snarare tvivlen som finns dokumenterade. Sedan att de var tvungna då att vara
entusiastiska i breven hem som skulle publiceras, för att man skulle få in pengar. Så visst, när
det var insamlingsverksamhet på olika sätt där krävdes det ju att man skulle försköna och för-
bättra.294

289 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
290 Johansson (1996), s. 80.
291 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
292 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
293 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
294 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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SMF/SMK hade en visning av arkivet för ”höjdare från Kongo-Brazzaville” som
frågade: ”Var är visionerna?  Var är idéerna?”.  Då svarade han som visade att:
”Man hittar ju inte det i protokollen [...] utan det är i individmaterial”. Idéerna och
visionerna finns alltså i personarkiven. Kanske är det detta som Carlsson har i
åtanke när han förespråkar fler personarkiv.295 Informant 1 menar dock att ”det hal-
tar litegrann” eftersom det inte finns något arkiv efter en kvinnlig pastor och efter-
som unga personer  är  dåligt  representerade.296 Som en kontrast  till  detta  anser
Stewart att teologi och tro inom The United Church of Canada finns mellan rader-
na i kyrkorådets protokollsböcker.297

Katolska biskopsämbetets arkiv
På frågan om samfundets trosföreställningar påverkar Katolska biskopsämbetets
arkiv svarar Informant 2: ”Näää, det vet jag inte. Det är ju som en organisation el-
ler centralmyndighet det här så att”. Svaret förefaller nekande och samma typ av
svar återkommer, om än med några undantag som rör handlingar om församlingar,
präster, lekmannaföreningar, ordnar och kongregationer.298 Informant 2 säger:

Hade man inte liksom bildat församlingar hade det ju inte kommit in handlingar. Det finns ju
samlat då om de olika församlingarna, och naturligtvis, handlingarna om prästerna. Det finns
ju om varenda präst kan man väl säga, sen de verkligen började samla sånt här material kring
1940-talet så finns det ju om varenda präst oavsett om han var verksam i Sundsvall eller i
Malmö så finns ju hans personaldossier eller vad man ska kalla den för. Den finns ju centralt.
Och från de olika ordnar och kongregationer som har verkat i Sverige finns ju handlingar.299

Efter själva inspelningen av intervjun återkom Informant 2 till frågan om trosföre-
ställningar och andlighet i  arkiven. Hen säger då uttryckligen: ”Det är inte det
[andlighet] som avspeglas i arkiven”. Katolska biskopsämbetet kan sägas vara ett
centralt arkiv och det verkar inte finnas lika mycket trosföreställningar i ett sådant
som i arkiv efter lekmannaföreningar eller ordnar. Enligt Informant 2 måste dock
dylika organisationer få ett godkännande av biskopen för att få kalla sig katolska
och sedan skickar de ofta in något material till biskopen varje år. På så sätt kan
mer andliga rörelser avspeglas i ”det administrativa materialet” i Katolska biskop-
sämbetets arkiv. Informant 2 ger också några fler exempel på vad som kan sägas
vara andlighet i biskopsämbetets arkiv, som handlingar rörande pilgrimsresor till
Rom och talen av påven Johannes Paulus II under hans besök i Sverige 1989.300

Vad gäller om arkivet har ett krav på sig att bevara andlighet och entusiasm är
det ”svårt att säga”. Informant 2 kommer in på kyrkböcker och sakrament, men
menar att det finns mer i församlingsarkiven. Det finns krav från Rom rörande att

295 Carlsson (2003), s. 97–99.
296 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
297 Stewart (1990), s. 111.
298 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
299 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
300 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
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skicka in viss statistik. Varje år kommer det formulär med vilka uppgifter de vill
ha, till exempel antalet församlingsmedlemmar, präster och ordenssystrar. Jag frå-
gade om det fanns spår av andlighet i enskilda personers eller biskoparnas arkiv.301

Informant 2 framhåller att det finns det i vissa fall, men att det inte rör sig om ett
krav på att bevara andlighet:

Vissa har ju efterlämnat predikosamlingar eller någon slags memoarer man har skrivit. Men
det är väl ofta predikningarna i så fall. Det är kanske en tillfällighet om det är bevarat. Så
mycket är här men visst, på 1800-talet finns det ju mycket äldre predikningar, både biskopar
och andra präster då som råkar finnas i arkivet.302

Stockholms judiska församlings arkiv
Eftersom den judiska församlingen i Stockholm inte själva har ordnat och förteck-
nat sitt (äldre) arkiv kom diskussionen rörande frågan om påverkan från samfun-
dets trosföreställningar att, till största delen, handla om eventuellt religiöst inne-
håll i arkivet. Informant 2 & 3 säger:

Möjligen är det så att vissa typer av handlingar inte finns i arkivet. Man ser ju inte så mycket
vad gäller trosföreställningar eller sånt som sker egentligen i synagogan och annat. Olika typer
av förrättningar eller hur. Badens verksamhet liksom, ingenting sådant [...] Möjligen kan man
hitta, rabbinen kan ha någon lista eller något sånt där. Eller omskärelse eller någonting. Det
finns lite omskärelseböcker från 1800-talet. Det är allt.303

De tillägger lite senare i intervjun att det även finns predikningar i vissa rabbinar-
kiv och kanske material  om trosundervisning från senare halvan av 1900-talet.
Däremot syns inte högtider eller andra firanden inom församlingen i arkivet. Det
finns nästan inga spår efter trosutövning.304 Efter en närmare titt på förteckningen i
NAD kan det dock konstateras att det i alla fall finns bevarade foton från olika
högtider (som Chanukka och Bar mitzva) i arkivets bild- och fotosamling.305

Informant 3 gör ett intressant uttalande om hur en viss trosföreställning inom
samfundet kan ha inverkan på vad som bevaras och hur gallringen av vissa hand-
lingar måste ske, med reservation för att informanterna inte har tillräcklig kunskap
om nämnda trosföreställning:

Sedan är det något som jag inte har jättebra koll på men som jag pratat lite med [Informant 2]
om. Det finns någon, vad ska man kalla det. Någon slags regel om att man inte får kasta hand-
lingar som innehåller Guds namn utan man måste begrava dem. Man får inte bränna dem eller
kasta dem eller något liknande. Men det får du nog fråga församlingen mera om. Men jag har
varit där vid två tillfällen, ena gången när ortodoxa synagogan var intresserad av att leverera
material till Riksarkivet och då var vi där på besök. Och då var det mycket bönböcker. Det var

301 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
302 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
303 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
304 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
305 Riksarkivet - Sök i arkiven > Sök arkiv > Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm > Bild- och foto-
samling > FOTOGRAFIER OCH BILDER > Fotografier > Fotografier rörande församlingens verksamhet.
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låda, på låda, på låda med bönböcker. Och då sa de det, vi får inte kasta dem eller bränna
dem. De måste begravas.306

Frågan om arkivet har ett krav på sig att bevara andlighet eller entusiasm anknöt
som tidigare till  frågan om hur samfundets trosföreställningar påverkar arkivet.
Det framkom ingen ny information här, annat än en kort diskussion om omskärel-
seböcker som verkade passa bättre in under frågan om bevarande och gallring och
därför har flyttats dit.307

ISKCON:s arkiv
Informant 4 menar att ISKCON:s trosföreställningar påverkar arkivet i Indien på
det sättet att till exempel handlingar rörande tantrism och buddhism sorteras bort
eftersom de inte anses passa in. Vad gäller Sverige kan det vara ”kontroversiellt
material, till exempel, inspelningar av den här gurun som har lämnat rörelsen”. En
del undrar varför man ska spara sådant material eftersom han har lämnat rörelsen
och  även  ”varit  ganska  kritisk  mot  rörelsen  efteråt”.  Informant  4  menar  som
nämnts att det finns tankar om vad arkiven borde innehålla.308

Sedan lyfter Informant 4 fram en intressant trosföreställning som förvisso inte
är enbart kopplad till ISKCON utan snarare till hinduismen i Indien. Jag frågade
om det fanns specifika trosföreställningar som påverkade arkiveringen och Infor-
mant 4 svarade:

En av de viktigaste vad gäller det indiska materialet åtminstone, det är att man betraktar böck-
er som har religiöst innehåll som egentligen något slags heligt föremål [...] I det vediska, i den
äldre religionen, var texten inte viktig alls. Det var det muntliga och hörsel som var det vikti-
ga, att kunna lyssna till mantra eller till en religiös ledare var det allra viktigaste, och det är
fortfarande viktigt idag. Men sedan kanske 15, 1600-talet så har betydelsen av texten i sin
tryckta form eller som manuskript ökat i betydelse. Så det finns en förståelse inom hinduismen
att manuskript av Bhagavad-Gita till exempel är lika heliga som innehållet, som texten i sig,
och borde då behandlas med yttersta respekt. Till exempel, man lägger inte religiösa böcker
på golvet, man trampar inte på dem, man sitter inte på dem och så vidare. Man behandlar näs-
tan böcker som gudsgestalter, böcker som är religiösa då, har ett religiöst innehåll. Så det har
vi också märkt med arkivet i Indien, att folk kommer till arkivet nästan som de går till ett tem-
pel. De vårdar böckerna och tycker liksom att det finns en kraft i böckerna som gör dem näs-
tan heliga. Så det har varit väldigt fascinerande att se. Det är inte riktigt samma sak i Sverige,
men på grund av hinduismens föreställningar om heliga texter och så, så har vi upplevt det i
Calcutta.309

På frågan om arkivet har ett krav på sig att bevara andlighet eller entusiasm svara-
de Informant 4: ”Jo, men det är klart, inom religiösa rörelser i allmänhet så [...]
Många ser arkiven som en källa till inspiration. Man läser vad andra tider har sagt
och hur de har kommenterat texterna.”310 Lite senare reflekterar Informant 4 kring

306 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
307 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
308 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
309 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
310 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
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vad entusiasm är eller vad som är inspirerande, och hur man kan ha olika perspek-
tiv på samma handlingar:

De här inspelningarna som vi pratat om. Kanske en del skulle betrakta dem som inte så inspi -
rerande i och för sig, men, en del som har varit med under den tiden, när den här krisen var på
90-talet [...] De har engagerat sig i rörelsen under den tiden och de vill gärna liksom återkopp-
la sig till det som har varit och även hämta inspiration och kanske återfinna sig själv på något
sätt i det som har varit. Historien kan fungera på olika sätt för olika människor.311

Här  kan  läsaren  åter  erinra  sig  Stewart  som  diskuterar  kyrkarkivariens  roll.
Stewart menar som sagt att kyrkarkivarien inte bevarar sanningen, att läsarna vis-
serligen kommer till arkivet för att söka sanningen, men att handlingarnas mening
förändras beroende på perspektivet som läsaren har.312

LDS:s arkiv
LDS:s trosföreställningar påverkar inte deras arkiv enligt Informant 5.313 Här måste
jag dock komplettera svaret, kanske p.g.a. att frågan var otydlig eller verkade in-
nefatta alla nämnda delar (ordnande, förtecknande, innehåll och gallring). I boken
Steg i tro står följande:

Eftersom vi [LDS] tror på familjebandens eviga natur och nödvändigheten av de heliga för-
ordningar som utförs i templen, söker vi våra förfäders namn och utför förordningarna som
deras ställföreträdare. Av denna orsak var och är medlemmarna ivriga släktforskare och kyr-
kan bistår med många hjälpmedel.314

Denna trosföreställning om familjebandens eviga natur eller familjens odödlighet
leder alltså, som jag redan nämnt i samband med O’Tooles kännetecken, till ett in-
samlande och förtecknande av omfattande släktdata.315 Även Ray lyfter fram denna
föreställning och förklarar den närmare med hjälp av ett citat från chefen för ”the
Genealogical Library of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints”316. Efter-
som jag anser att citatet är belysande väljer jag att återge det i sin helhet:

Mormons believe that  the fullness of the gospel of Jesus Christ was restored to the earth
through a modern-day prophet (Joseph Smith). Mormons further believe that the family unit
can endure forever, provided that certain sacred sealing ordinances are performed in temples
of the Church. Since the gospel and sealing authority were not restored until the nineteenth
century, most people have not had the opportunity in this life to take part in these temple ordi-
nances. Mormons believe they have a divine injunction to do this ordinance work by proxy on
behalf of their kindred dead, thereby enabling them to obtain the same blessings as those who
accept the gospel during this life. Mormons undertake genealogical research in order to accu-
rately and fully identify their ancestors so that this vicarious work can be accomplished.317

311 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
312 Stewart (1990), s. 110–111.
313 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
314 Höglund (2000), s. 104.
315 O’Toole (1984), s. 94.
316 Ray (2008), s. 150–151.
317 Ray (2008), s. 151.
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Dessutom finns det skrifter inom LDS, liksom kyrkoledare, som talar om vikten
av att minnas, dokumentera och bevara.318 I Doctrine and Covenants står till exem-
pel följande som en befallning från Herren till profeten Joseph Smith:  “Behold,
there shall be a record kept among you” (D&C 21:1)319. En av kyrkans presidenter,
Wilford Woodruff, skrev att vi inte känner en händelses betydelse förrän efteråt
och att vi bör dokumentera det som händer ”[...] in the fullfillment of the prophe-
cies and the revelation of God”320. Utöver det skrev han om betydelsen av att föra
dagbok ”[...]  with respect  to  the dealings of God with us”321.  Det  verkar,  efter
ovanstående redogörelse, rimligt att påstå att samfundets trosföreställningar påver-
kar innehållet i arkivet. De har uppenbarligen också påverkat skapandet av arkivet.

Under frågan om arkivet har ett krav på sig att bevara andlighet eller entusi-
asm hänvisade Informant 5 till information rörande årsberättelserna.322 Jag ville då
ha exempel på vilka händelser som anges i årsberättelserna och hur andlighet eller
entusiasm kommer till uttryck i dessa. Informant 5 svarade:

Det kan vara konferenser av olika slag, det kan vara ett nybyggt kapell, missionärer som har
gått ut och till vilka länder mm. Det kan också vara speciella upplevelser av medlemmar, sär-
skilt om man känner att guds hand har varit med. Även utflykter, ungdomsläger och liknande
kommer med.323

Här är det även värt att titta tillbaka på svaret på föregående fråga om trosföreställ-
ningarnas eventuella påverkan på arkivet. Det som Woodruff uppmanade till kan
sägas innefatta en form av andlighet eller entusiasm.

Triratna-rörelsens arkiv
Frågan om Triratna-rörelsens trosföreställningar påverkar deras arkiv menar Infor-
mant 6 är svår att svara på. Hen är osäker. Utifrån de kategorier som Informant 6
kommer ihåg säger hen: ”Jag tror inte att det skulle se annorlunda ut om man hade
en annan uppfattning”. Samtidigt kan Informant 6 tänka sig att trosföreställningar-
na påverkar i viss mån. Det enda exemplet som Informant 6 lyfter fram, lite senare
i intervjun, har att göra med ”att man sparar hans [Sangharakshitas] äldsta böcker
på något sätt i en speciell kategori”.324

Informant 6 menar att det inte finns ett uttalat krav på att bevara andlighet el-
ler entusiasm i Triratna-rörelsens arkiv. Samtidigt verkar grundtanken med arkivet

318 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints > Scriptures and Study > Magazines > Ensign > Other Is -
sues > 2007 > December 2007 > There Shall Be a Record Kept among You; Whittaker (1995), s. 155, 169.
319 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints > Scriptures and Study > Magazines > Ensign > Other Is -
sues > 2007 > December 2007 > There Shall Be a Record Kept among You; The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints > Scriptures and Study > Doctrine and Covenants > Sections > 21.
320 Church History Library > About > History of the Library > The Importance of Record Keeping.
321 Church History Library > About > History of the Library > The Importance of Record Keeping.
322 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
323 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
324 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
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vara att bevara det ”som en urkälla litegrann till grunden till Triratna”. 325 Informant
6 fortsätter att berätta om hur arkivet känns som en speciell plats och hur fler ska
få känna samma sak, så kanske finns det ändå ett informellt krav på att bevara
andlighet eller entusiasm:

Det känns ju väldigt speciellt att vara där. Det känns ju väldigt speciellt att se de här böckerna
som är just de böcker som han [Sangharakshita] hade med sig till Indien från början. Just den
boken som gjorde att han tyckte att han var buddhist och så där [...] Det är väl till för på något
sätt att det ska vara tillgängligt och att man ska få uppleva det.326

Svenska Baptistsamfundets arkiv
Informant 7 ger ett ganska tydligt och utvecklande svar på frågan om Baptistsam-
fundets trosföreställningar har påverkat deras arkiv:

Jag kan inte säga att trosföreställningarna i sig påverkar, utan det är nog snarare så att man
faktiskt dokumenterar sin historia och i det ingår ju naturligtvis de olika teologiska frågor som
under åren har dykt upp och som det har varit resonemang omkring. Jag menar från 1960-talet
och framåt så har ju det här med ekumeniska frågor varit aktuellt, samarbete med andra sam-
fund. Tar man senare år så har ju det här dykt upp med till exempel partnerskap. Så att man
dokumenterar ju naturligtvis vartefter de frågeställningar som dyker upp i samfundet men det
är inte så att det är någon uttalad idé om att just de här föreställningarna ska dokumenteras.
Utan det är ju det som är aktuellt i samtiden, de frågor som, ja som på olika sätt dyker upp i
vår verksamhet och som man då behandlar och det kan vara av väldigt skiftande karaktär. Jag
menar på 70-talet så var det ju det här med anti-apartheid och såna här saker som diskutera-
des. Kärnkraften diskuterades när det var aktuellt och, ja, du vet. Men inte så att man systema-
tiskt säger att just dopet eller nattvarden eller något sånt [ska bevaras], inte på det viset, nej.327

Informant 7 menar sammanfattningsvis att Baptistsamfundet inte har bestämt sig
för att  spara vissa trosföreställningar utan att  man helt  enkelt  har sparat sådant
som har diskuterats inom samfundet, vare sig det handlade om teologiska frågor
eller mer allmänna frågor som diskuterades i samtiden. Svaret anknyter till Presut-
ti och hans jämställande av religiös och sekulär tro.328 Presutti menar som nämnts
att båda påverkar arkivarien. I citatet ovan från Informant 7 blir det också tydligt
att  både aktuella teologiska frågor och samhällsklimat  har påverkat innehållet  i
Baptistsamfundets arkiv.329

Frågan om Baptistsamfundets arkiv har ett krav på sig att bevara andlighet el-
ler entusiasm har besvarats nekande ovan. När jag väl ställer frågan får jag ett lik-
nande svar som tidigare. Informant 7 säger att ”det finns ingen uttalad ambition av
att på något sätt dokumentera någon speciell typ av andlighet eller så”. Spontant
menar  Informant  7  också att  det  inte  finns  någon speciell  kategori  av andliga
handlingar eller dylikt ”utöver det som bevaras i de allmänna arkivhandlingarna”.
Hen lyfter dock fram att det finns ”en hel del filmer och inspelade band, rullband,

325 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
326 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
327 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
328 Presutti (2010), s. 18–19.
329 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
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kassettband, med predikningar och dylikt” och dessa innehåller ”naturligtvis in-
slag från olika gudstjänster och så vidare”. Baptistsamfundet försöker ”i viss mån”
att digitalisera nämnda predikningar och urvalet är kanske det enda som kan sägas
vara någon form av försök att bevara en viss typ av andlighet, även om det inte
verkar vara tänkt på det sättet.330

Delsammanfattning
Följande sammanfattning är central för den första och den andra underliggande
frågeställningen: ”Genomsyras trossamfundsarkiv av religiös tro?” och ”Har tros-
samfundsarkiv ett krav på sig att dokumentera religiös entusiasm?”. Den första
frågeställningen berörs även i tema ett, ”Bakgrund”.

De två första underliggande frågeställningarna motsvarar O’Tooles två första
kännetecken (att religiös tro genomsyrar arkiven och svårigheten att dokumentera
religiös entusiasm).331 O’Toole menar  som en del av sitt  första kännetecken att
trosföreställningar är grunden bakom religiösa arkiv och att de sätter sina spår i
dem. Ingen annan typ av arkiv har samma direkta koppling mellan trossatser och
arkivbildning. Religiösa arkiv hänvisar ständigt till den religiösa tron, menar O’-
Toole. Här är det läge att relatera till intervjuerna.

De flesta undersökta samfunden visar att trosföreställningarnas påverkan på
arkiven är begränsad. Det gäller Svenska Missionsförbundet, Katolska biskopsäm-
betet,  Triratna-rörelsen och Svenska Baptistsamfundet. Den påverkan som finns
hänför sig i huvudsak till innehåll (som predikningar) och indirekt påverkan ge-
nom samfundens grundande (se till exempel Missionsförbundet) eller förekomsten
av församlingar och vissa befattningar inom samfunden (som präst). Vad gäller
Triratna-rörelsen verkar trosföreställningarna inte påverka arkivet annat än på det
sättet att man sparar Sangharakshitas äldsta böcker i en speciell kategori.

Ett tydligt undantag är LDS där trosföreställningarna faktiskt kan sägas ge-
nomsyra arkivet vad gäller innehåll och bevarande generellt. Här kan nämnas före-
ställningarna om familjens eviga natur och nödvändigheten att utföra heliga för-
ordningar i sina förfäders ställe vilket lett till ett omfattande bevarande av genea-
logiska data. Befallningen i  Doctrine and Covenants  att föra en uppteckning bör
också nämnas, liksom Wilford Woodruffs uppmaning att dokumentera Guds verk.

Trosföreställningarnas påverkan på Stockholms judiska församlings arkiv är
oklar, vilket kan bero på att mina informanter inte är medlemmar i församlingen.
Detta är något som O’Toole sätter fingret på när han säger att de som inte är med-
lemmar i samfund vars arkiv de förvaltar kan ha svårt att förstå hur samfundets
trosföreställningar hänger ihop och hur de påverkar arkivbildningen.332 Ett  ökat
mått av information från församlingen om arkivet, som liknar det Patkus föresprå-

330 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
331 O’Toole (1984), s. 94–96, 99.
332 O’Toole (1984), s. 95.
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kar om ökad utbildning av arkivarierna, hade varit värdefullt.333 Samtidigt kan hot-
bilden som framgår i nästa tema ge en möjlig förklaring till varför så inte skett.

Hur ISKCON:s trosföreställningar påverkar deras arkiv är också oklart. Det
finns visserligen föreställningar om vad arkiven i Indien och Sverige bör innehål-
la, men det är svårt att koppla detta till vissa trosföreställningar inom rörelsen. Det
verkar snarare handla om skapandet av ett visst ämnesbibliotek (om vishnuism) i
Indien och en jobbig historia som vissa helst vill glömma i Sverige. Vad gäller det
senare är det förvisso möjligt att säga att man inte vill spara inspelningarna med
gurun p.g.a. rörelsens trosföreställningar eftersom gurun gick ur ISKCON och var
kritisk mot rörelsen efteråt. Vissa ser kanske av den anledningen inspelningarna
som i avsaknad av andlighet eller entusiasm. Samtidigt finns det andra inom rörel-
sen som vill ta del av nämnda inspelningar för att hämta inspiration. Trots nämnda
oklarheter vad gäller Stockholms judiska församlings arkiv och ISKCON:s arkiv
verkar påverkan från samfundens trosföreställningar vara liten.

Värt att  notera är att  det är relativt  sällan som specifika trosföreställningar
nämns i intervjuerna. Ett tydligt exempel är Triratna-rörelsens arkiv där fokuset på
Sangharakshita är uppenbart men där anledningen till det, hans budskap och tän-
kesätt, förblir dolt. Ett annat exempel är ISKCON:s arkiv där rörelsens trosföre-
ställningar inte heller framträder utan på sin höjd blir en del av hinduismen. En
uppenbar anledning kan vara att budskapet eller trosföreställningarna helt enkelt
inte har någon direkt påverkan på arkiven.

O’Tooles andra kännetecken handlar om att religiösa arkiv har ett uppdrag att 
dokumentera andlighet eller entusiasm. Det handlar om att dokumentera en annan 
verklighet som de religiösa trosföreställningarna pekar mot. Som nämnts grundar 
han sig på Shuster som diskuterar entusiasm mer utförligt.334 Shuster lyfter fram 
entusiasm som en sinnesstämning eller känslor (ädla, moraliska eller destruktiva). 
Det handlar om något ogreppbart som driver människor framåt. 

De svar som informanterna gav på frågan om arkivet har ett krav på sig att be-
vara andlighet eller entusiasm var till största delen osäkra eller nekande. Förvå-
nansvärt nog diskuterade ingen av informanterna vad andlighet eller entusiasm in-
nebär, möjligen med undantag för Informant 1 och Informant 4 som lyfte fram 
gamla pastorsarkiv respektive olika synsätt på inspelningarna med gurun. 

Vad gäller Svenska Missionsförbundets arkiv menar Informant 1 att det fanns 
ett krav på entusiasm vad gällde breven från missionärerna. Det verkar dock inte 
ha funnits något krav på att bevara en viss andlighet när breven och andra hand-
lingar väl hade arkiverats. I Katolska biskopsämbetets arkiv fanns inget sådant 
krav och ingen sådan strävan. Bevarandet verkar mest ha handlat om tillfällighe-
ter. Vad gäller Stockholms judiska församlings arkiv framkom ingen ny informa-
tion. LDS är tvungna eller strävar efter att skicka in årsberättelser som kan ha ett 

333 Patkus (1997), s. 116.
334 Shuster (1982), s. 135–141.
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andligt innehåll, som händelser rörande nybyggda kapell, missionärer och särskil-
da upplevelser av medlemmar som att guds hand har varit med. Triratna-rörelsen 
kan ha ett informellt krav på sig att bevara andlighet i och med bevarandet av 
Sangharakshitas böcker som kan förmedla vissa upplevelser. Baptistsamfundets 
arkiv hade inget sådant krav och inte heller någon strävan efter att dokumentera en
viss typ av andlighet. ISKCON:s arkiv är det enda tydliga exemplet på ett krav att 
bevara andlighet eller entusiasm, vilket kan ha att göra med att religiös litteratur 
med koppling till vishnuism är central för arkivet i Kolkata.

Konflikt och utmaningar

I detta tema presenteras svaren på intervjufrågorna 10-11: ”Finns det ett  spän-
ningsförhållande mellan trossamfundets religion och arkivet?” och ”Finns det and-
ra  utmaningar  eller  svårigheter  vad  gäller  bevarandet  av  arkivet,  och  i  så  fall
vilka?”.

Svenska Missionsförbundets arkiv
På frågan om det finns ett spänningsförhållande mellan Missionskyrkans religion
och arkivet lyfter Informant 1 fram E.J. Ekman. Ekman bildar Missionsförbundet
men eftersom han blir ”bränd av organisationen på något sätt” lämnar han rörel-
sen. Det finns ingenting eller mycket lite rörande Ekman i arkivet. Informant 1
tror att han förstörde mycket själv och fortsätter: ”De här som har tagit avstånd, de
finns ju inte dokumenterade.”335

På följdfrågan om det funnits en syn på att arkiv ska vara offentliga medan
man ser religion som privat svarar Informant 1:

Det kan inte jag uttala mig om för jag är inte teolog. Det är snarare, man har nog haft, organi -
sationen Svenska kyrkan som förebild när man har grundlagt hur församlingarna skulle ha
sina arkiv, och man säger den demokratiska skolan som en folkrörelse var med att man lärde
sig att skriva protokoll.336

Det verkar alltså inte ha funnits något spänningsförhållande mellan arkiv som of-
fentligt och religion som privat eftersom protokollföring och dokumentation in-
gick som en naturlig del i Missionskyrkan från början.

På frågan om det finns andra utmaningar eller svårigheter vad gäller bevaran-
det av arkivet kommer Informant 1 in på materialet från Kongo igen:

Kongomaterialet som då hade varit i tropiskt klimat, mådde inte särskilt bra. Så det var ju
mycket som var tuggat på, av olika krabater till insekter, och mycket mögel och sådär. Sedan
fick man ju liksom slänga bara för att det hade redan förstört sig själv.337

335 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
336 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
337 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
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Kartorna och ritningarna var rullade och det kunde vara ”tio ritningar i en papp-
stav”. En del var förstörda men ”en del gick faktiskt att släta ut”. Ibland gjordes
specialemballage och konservatorsinsatser. Det fanns även en stor sciopticonsam-
ling (glasbilder för diabilder), handkolorerade eller svartvita bilder, och Autochro-
me-bilder (färgnegativ) som ”stod väldigt illa till”. De hamnade på Etnografiska
för att kompetensen för objektsregistreringen saknades inom kyrkan. Nitratnegativ
hittades också men Informant 1 tror att hen ”förstörde dem för att de var i så dåligt
skick”. Trots att en stor summa pengar hade gått till arkivet under omorganisatio-
nen gick det inte att lägga ut hur mycket som helst. En snäv budget under omorga-
nisationen lyfts fram som en annan svårighet av Informant 1: ”Vi kunde inte lik-
som klara av en sån kedja med bildregistrering och emballera, vi hade inte den
ekonomin nu när vi höll på att upphöra som kyrka, eller som organisation in i det
nya.”338

Katolska biskopsämbetets arkiv
Frågan om det finns ett spänningsförhållande mellan trossamfundets religion och
Katolska biskopsämbetets arkiv är svår att svara på. Arkivet är som sagt tillstånds-
belagt och därmed inte offentligt. Det förefaller därför märkligt att det skulle fin-
nas en syn på arkiv som något offentligt och religion som något privat, även om
det inte är något som Informant 2 diskuterar. Det enda spänningsförhållande som
Informant 2 nämner handlar om vigselrätten och att staten ibland inte godkände en
katolsk vigsel. Informant 2 menar att ”det är ju tänkbart att kyrkan hade synpunk-
ter på det där”.339 Kanske finns nämnda synpunkter bevarade i Katolska biskop-
sämbetets arkiv.

När det kommer till utmaningar och svårigheter vad gäller bevarandet av arki-
vet verkar den största svårigheten vara att det inte finns några arkivpapper i be-
ståndet. Dock verkar styrningen kring bevarandet, i alla fall innan arkivet hamna-
de på Riksarkivet, ha varit nästan obefintlig eller icke-existerande. Informant 2 sä-
ger:

Sedan har det ju inte funnits några regler, finns inte arkivpapper om man säger så. De har ju
inte haft några andra statliga regler för att bevara arkivet utan det är ju bara vad den katolske
biskopen eller hans medarbetare tyckt att man skulle spara eller man har haft plats för eller om
man nu har följt de regler som trots allt finns utfärdade från Rom, i den mån man har känt till
dem.340

Sedan handlar det om att ”materialet är på latin, italienska, tyska, franska, engels-
ka, väldigt mycket. Så det är ju en språkfråga i så fall, som ställer krav på den som

338 Informant 1, Solna, 2018-01-29.
339 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
340 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
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ska handskas med arkivet”. Detta har dock inte att göra med själva bevarandet
framhåller Informant 2.341

Stockholms judiska församlings arkiv
Frågan om det finns ett spänningsförhållande mellan judiska församlingens religi-
on och arkivet, inklusive följdfrågan om en eventuell syn på religion som något
privat och arkiv som något offentligt, gav som tidigare inte ett svar som direkt kan
kopplas till O’Tooles kännetecken (mer om det nedan). Det betyder dock inte att
svaret helt saknade relevans. Det berör nutida spänningsförhållanden som påver-
kar tillgången till  samfundets arkiv. Svaret från Informant 2 & 3 gör att Stock-
holms judiska församlings arkiv plötsligt liknar det koptiska patriarkatsarkivet i
Egypten som  Rubenson talar om342:

Möjligen finns ju det här att man kanske vill skydda de enskilda individerna från att hängas ut
som judar. Att man kanske drar skarpare sekretessgränser än vad man gjorde förr, på något
sätt. För man upplever nu att det är lite större risk om det kommer ut. Ja så har det ju varit
hela tiden i våra [Informant 2 & 3:s] kontakter med församlingen [...] De har varit väldigt
måna om det, att inte handlingarna ska hamna i orätta händer, och därför har de velat ha den
här, det är ju 90-års gräns som de valt att ha på sitt arkiv. Handlingar yngre än 90 år måste
man ha tillstånd för.343

Informant 2 fortsätter:

Att vara jude för 30 år sedan och att vara jude idag det är väl en viss skillnad ändå, om man
ser hotbild och annat. Synagogor och annat som måste bevakas och det är säkerhetspersonal
som släpper in folk i lokalerna och ska man gå på någonting där så ska man ha anmält sig ett
par dagar i förväg så att de har listor på vilka som kan komma in. Å andra sidan på nätet kan
man ju hitta hur mycket som helst. Det finns ju fortfarande sådana där sidor där de försöker
lista vilka judar som finns i Sverige.344

Tillgången till handlingar rörande församlingens medlemmar (medlemsmatriklar,
kyrkböcker och personakter) är därför hårt styrd.345

På frågan om det finns andra utmaningar eller svårigheter vad gäller bevaran-
det av arkivet svarade Informant 3: ”Lite mögel fanns det ju på vissa av musikaler-
na  och  vissa  räkenskapsböcker  men  annars  är  det  väl  som  arkiv  ser  ut  i
allmänhet.” De la till att det naturligtvis inte fanns något arkivpapper ”vad gäller
vanlig korrespondens och sånt” och att det är ”helt annat än om det skulle ha varit
en myndighet”. En annan kommentar, som kanske inte direkt berörde bevarandet
utan snarare tillgången, var att ingen på Riksarkivet hade kompetens att läsa heb-
reisk skrift. Informant 2 & 3 säger: ”Oftast är det inga problem men det händer.

341 Informant 2, Marieberg, 2018-02-01.
342 Rubenson (2004), s. 424–431.
343 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
344 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
345 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
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Jag menar om de vill beställa kopior på handlingarna och vi inte vet vad det står
där.”346

ISKCON:s arkiv
Informant 4 menar att det inte finns något spänningsförhållande mellan ISKCON:s
religion och arkivet i Indien. I Sverige finns det möjligen ett spänningsförhållande
kopplat till ovan nämnda kris. Informant 4 menar att ”det som binder rörelsen det
är en känsla av att vi går framåt” och att man ”bygger någon slags idealbild av vad
rörelsen är och hur framgångsrik den har varit”. Arkiven kan dock visa en annan
bild och detta kan ”skapa tvivel hos en person som kanske inte är så mogen”. För
den äldre generationen som är 60 eller 70 år gamla ”är det helt oproblematiskt att
tänka då arkiv, och tänka då granska kris och problem och utmaningar, men inte
hos de yngre medlemmarna”. Informant 4 menar dock att detta ”har mer att göra
med rörelsens egna interna mekanik och dynamik, inte så mycket att göra med ar-
kivet i sig”.347

Här passar det att lyfta in Stewart igen. Han menar som nämnts att även om
man är inriktad på visionerna (på nuet), som de yngre medlemmarna i ISKCON
verkar vara, så behövs minnet för att skapa tydliga och pålitliga visioner. Vi behö-
ver ständigt konstruera och rekonstruera mytologier för att besvara livets stora frå-
gor och det verkar kunna göras med hjälp av arkivet.348 

När jag frågade om Informant 4 hade stött på någon syn att religion är något
privat medan arkiv är något offentligt fick jag följande exempel som hade att göra
med att man inte ville att känslig information skulle bli offentlig:

Till exempel ISKCON hade en skola för barnen på 70- och 80-talet. Den frågan har varit väl-
digt kontroversiell eftersom det finns arkivmaterial som inte jag har kontroll över eftersom jag
inte fick det. Eftersom de vet att jag jobbar ju akademiskt, så att jag var ju i en offentlig miljö.
Men vad gäller då information om barnen och deras skolgång och psykologiska undersökning-
ar, pedagogiskt utlåtande och så vidare så tyckte man att det här var absolut privat och det var
ingenting som behövde till något arkiv som eventuellt skulle kunna vara offentligt. Så där fick
jag rött ljus. Jag fick inte tillgång till det.349

På frågan om det finns andra utmaningar eller svårigheter vad gäller bevarandet av
arkivet svarade Informant 4 att det finns utmaningar kopplade till alla arkiv. Sedan
fortsatte hen:

Om vi säger i Indien. Det är ganska dyrt att driva arkivverksamhet. Vi har aircondition, ac, 24
timmar om dygnet. Vi behöver väldigt avancerad utrustning för att digitalisera. Vi behöver en
bra internetplattform, den senaste tekniken, och sedan väldigt kompetenta personer som kan
jobba med oss, och anlitar man kompetenta personer i Indien så kostar det väldigt mycket
pengar, ungefär som i Sverige [...] I Sverige, som sagt, är det ett enmansprojekt än så länge,

346 Informant 2 & 3, Marieberg, 2018-02-02.
347 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
348 Stewart (1990), s. 110, 113.
349 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
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[...] digitalisera 3000 kassetter, kostar väl 150.000. Det är ju mycket pengar. Så pengarna,
kunskaper, folk som engagerar sig och ser värdet i det.350

Informant 4 hade också problem med att träna folk och det framstod som en utma-
ning att ha seminarier, involvera professorer och forskare och rekrytera studenter
för att arkivet ska växa och för att, åtminstone på sikt, skapa ”utbildning, master-
utbildning och doktorandutbildning i vaishnava studies, som kan använda arkivet
som sin resurs”. Kort sagt ses det som en nyckel för projektet att ”skapa en forsk-
ningsmiljö kring arkivet”.351

En utmaning var förstås kopplad till arkivmaterial i dåligt skick. Informant 4
berättade att kvaliteten på arkivmaterialet ”varierar väldigt mycket eftersom Ben-
galen är väldigt fuktig, det är mycket vatten, det regnar väldigt mycket, monsunen
är väldigt stark. Det är inte så bra för papperet”. Samtidigt finns det äldre texter
från 1700-talet där papperet var gjort av bomull vilket gjorde det väldigt hållbart.
Nyare material är dock gjort av ”tunt papper av dålig kvalitet” för att spara pengar.
Därför kan de nyare texterna vara ”i förfärligt dåligt skick. Det är ju termiterna
som har ätit upp papperet, insekter av olika slag och så”.352

BRC har ett bevarandeprojekt ”för att bevara gamla texter”. Ibland används
laminering för att till exempel bevara tidskrifter från 1920/1930-talen som annars
faller sönder om man försöker öppna dem, men eftersom limmet som används i la-
mineringen gulnar med tiden måste lamineringen göras om efter 100 eller 150 år
för att originalet ska förbli läsbart. För att ge en bild av hur lång tid det kan ta lyfte
Informant 4 fram en laminering av en tidskrift med 40.000 sidor som tog 3 år.353

En utmaning i Sverige var kopplad till en intern debatt där frågan var om en
sponsor från Australien skulle få bekosta en digitalisering av kassetterna med vill-
koret att materialet skulle bli offentligt. Frågor om copyright och det något kontro-
versiella innehållet på kassetterna, som var från kristiden, dök upp.354

LDS:s arkiv
Informant  5 menar att  det  ”absolut  inte” finns ett  spänningsförhållande mellan
LDS:s religion och deras arkiv i Salt Lake City.355

Hen ger också ett direkt svar på frågan om det finns andra utmaningar eller
svårigheter vad gäller bevarandet av arkivet: ”Nej. Det skulle vi ha hört i så fall”.356

350 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
351 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
352 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
353 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
354 Informant 4, Norra Djurgården, 2018-02-13.
355 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
356 E-postintervju med Informant 5, 2018-02-19 till 2018-03-12.
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Triratna-rörelsens arkiv
Informant 6 tror inte att det finns något spänningsförhållande mellan Triratna-rö-
relsens religion och ”arkivet i sig”. Däremot kan det finnas en spänning rörande
vissa böcker, även om de är en del av Sangharakshitas material. Informant 6 säger
följande: ”Det kan finnas en del litteratur som kanske står i kontrast till vad budd-
hism handlar om. Men samtidigt så är det ju en del av vad han, Sangharakshita,
har läst”.  Informant 6 tror inte att det finns någon spänning i en syn på religion
som privat och arkiv som offentligt.357

Utmaningarna eller svårigheterna rörande bevarandet av Triratna-rörelsens ar-
kiv är flera. Det handlar om utrymmesbrist, svåra beslut kring bevarande och gall-
ring, utmaningen att låta arkivet fortsätta vara en speciell plats, olika personer med
bristande kompetens som arbetat med arkivet, bibliotekariens stora kunskap och
svårigheten att  överföra den till  en efterträdare, och det arbete som fortfarande
återstår med arkivet.358 Informant 6 sammanfattar och förklarar:

Jag tror att det är ju lite svårt med plats och det är ju lite svårt att veta vad man ska bevara och
inte, som det här till exempel att man gör sig av med de här icke-dharmiska böckerna. Det kan
man ju fundera över. Och sedan är det ju många också som vill bidra till biblioteket och ge en
massa andra böcker och så som kan vara i den öppna delen och då är risken att det blir lite ur -
vattnat. Och sedan är det väl i och för sig också det här med att det har varit många olika per-
soner som inte egentligen har någon sådan här kunskap i hur man utformar ett arkiv ordentligt
som har liksom påbörjat och sedan har någon annan tagit vid och sådär och det har väl gjort
att det blivit lite rörigt kanske. Att det är ganska mycket som finns i huvudet på bibliotekarien.
Hon ska sluta nu och ge över till en annan och det är såhär. Det blir nog lite svårt. Så att det är
väl egentligen inte färdigt utan det finns väl rätt mycket kvar att göra på det egentligen.359

Informant 6 menar dock att materialet är bra bevarat. Hen ger ett exempel: ”De
böcker han [Sangharakshita] hade med sig till Indien är väldigt välbevarade med
tanke på att han hade med sig dem till Indien [...] Jag vet inte riktigt när men säg
50-tal kanske”.360

Svenska Baptistsamfundets arkiv
När jag ställer frågan om det finns ett spänningsförhållande mellan Baptistsamfun-
dets religion och deras arkiv svarar Informant 7 nej. När jag ställer följdfrågan om
det har funnits eller om det finns någon syn på att arkiv är någonting offentligt
medan religion är någonting privat svarar Informant 7 att arkivet alltid har varit
offentligt. Vad gäller religion kan enskilda individer visserligen se ”sin tro som
mer en privatsak” men på samfundsnivå finns det ingen sådan syn. Gudstjänsterna
och samlingarna är öppna för allmänheten. Om man går längre tillbaka i historien
var det visserligen enbart de troendedöpta som var medlemmar i församlingen och
fick ta nattvarden i församlingen. Det har dock gradvis förändrats ”från 1960-talet

357 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
358 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
359 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
360 Informant 6, Södermalm, 2018-03-01.
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och framåt”. Idag kan även icke-troendedöpta bli fullvärdiga medlemmar och In-
formant 7 tillägger att ”öppet nattvardsbord där alla troende bjuds in till nattvar-
den, det har funnits ganska länge”.361

Det finns ett antal utmaningar eller svårigheter vad gäller bevarandet av Bap-
tistsamfundets arkiv. Den första som Informant 7 lyfter fram berör digitalisering
och e-arkiv.  Svårigheten handlar om att  det saknas både riktlinjer på området,
kunnig personal och ekonomiska resurser. ”Så digitalisering och e-arkiv det är ju
liksom en sådan där fråga som återstår i stor utsträckning”, menar Informant 7.362

Andra svårigheter som Informant 7 lyfter fram har en gemensam nämnare,
nämligen att personer med kunskap om och intresse för arkivet inte längre finns
där för att ta hand om det. Informant 7 går snart i pension och är osäker på om hen
får någon efterträdare, ”och det kan ju på sikt innebära ett problem”. De som ingår
i arkivgruppen blir också äldre och när de faller ifrån går mycket kunskap förlo-
rad.363 Informant 7 reflekterar kring hur medvetenheten om historiens betydelse el-
ler värdet av historia har förändrats över tid och hur ett intresse för baptisthistorien
som helhet är på väg att försvinna:

Där kan man ju säga att det har varit en betydligt större medvetenhet om historien och histori-
ens betydelse i äldre generationer än vad som finns i yngre generationer nu. Vi har liksom ing-
en påfyllning egentligen underifrån av sådana som, eller väldigt lite, av sådana som liksom
forskar i eller intresserar sig för baptistsamfundets historia. Där har vi tidigare haft en, jag höll
på att säga succession utav väldigt duktiga baptisthistoriker. Alltså egentligen, jag höll på att
säga, nästan ända från början. Sådana som har varit intresserade och villiga och dokumenterat
baptistsamfundets historia, men de personerna finns inte längre. Jag höll på att säga, jag är en
nästan utdöende art i det här sammanhanget. Utan nu är det väl snarare så att de som intresse-
rar sig för baptistsamfundets historia, då är det i sådana fall en speciell fråga, inte baptistsam-
fundets historia som sig utan då är det någon enskild idé eller tanke eller skeende som man då
intresserar sig för. Men just det här övergripande intresset. Det är på utdöende kan man väl
säga.364

Jag ställde en följdfråga om ovanstående gäller även inom Equmeniakyrkan och
Informant 7 svarade att  Equmeniakyrkan visserligen är intresserade av samfun-
dens eller kyrkotraditionernas historia för ”att söka sin identitet”. Man vill hitta
”de gemensamma nämnarna [...] skiljelinjerna och så”. Men det handlar egentli-
gen inte om ett historiskt intresse, ”utan det ligger snarare på, hur hanterar vi det
idag”.365

Delsammanfattning
Denna sammanfattning är central för den tredje och den fjärde underliggande frå-
geställningen: ”Finns det en utmaning att rättfärdiga trossamfundsarkiv i en seku-
lär värld?” och ”Finns det en konflikt mellan trossamfundens religion och deras

361 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
362 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
363 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
364 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
365 Informant 7, Bromma, 2018-03-08.
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arkiv?”. Den tredje underliggande frågeställningen berörs även i tema ett, ”Bak-
grund”, och tema tre,  ”Användning”.  Den fjärde frågeställningen berörs även i
tema två, ”Ordning och innehåll”.

Den tredje och den fjärde underliggande frågeställningen motsvarar O’Tooles
tredje och fjärde kännetecken, alltså utmaningen att rättfärdiga religiösa arkiv i en
sekulär värld och konflikten mellan religion och arkiv.366 O’Tooles tredje känne-
tecken innebär att en ökande sekularisering gör religiösa arkiv onödiga eftersom
människor inte längre är intresserade av religiösa svar och religiös praktik. An-
vändningen av arkiven minskar följaktligen. Rörelserna själva väljer att lägga sina
begränsade ekonomiska resurser på annat och är benägna att deponera arkiven hos
externa arkivinstitutioner. Delen om användning har redan berörts under det ovan-
stående temat ”Användning” och kommer därför bara sparsamt att behandlas här.

Det är anmärkningsvärt att ingen av mina informanter talar om sekularisering
överhuvudtaget. Kanske påverkar den, men det är inget som tydligt framgår i mina
intervjuer. Ekonomi lyfts visserligen fram som en svårighet av tre informanter,
och tre av arkiven är deponerade på en extern arkivinstitution  (med ett  till  på
gång), vilket skulle kunna vara ett tecken på sekularisering. Informant 7 ger också
en antydan om något som skulle kunna vara ett tecken på sekularisering då hen ta-
lar om hur intresset för baptisthistoria som helhet minskar. Det skulle dock delvis
kunna förklaras av att Baptistsamfundet har uppgått i Equmeniakyrkan. Hade frå-
gan om utmaningar eller svårigheter formulerats om för att inkludera sekularise-
ringens utmaningar hade nog svaren blivit annorlunda. Oavsett kvarstår det fak-
tum att sekularisering aldrig nämndes i intervjuerna. Kan det vara så att sekulari-
seringen är för abstrakt?

O’Tooles fjärde kännetecken innebär att det finns en syn på religion som nå-
got privat och arkiv som något offentligt. Andra trosuppfattningar tolereras men
inte att en viss trosuppfattning styr arkiv som är till för alla. Att ett arkiv är kopp-
lat till ett trossamfund är onormalt och kan i värsta fall vara suspekt. Kombinatio-
nen mellan de två orsakar ett spänningsförhållande eller en konflikt. Ska arkivari-
en vara lojal mot den egna trosuppfattningen eller arkivarieprofessionen? Finns
det en negativ påverkan från den egna religionen på sådant som gallring, ordning,
förteckning och tillgång? O’Tooles fjärde kännetecken har redan diskuterats under
temat ”Ordning och innehåll”. Det som lyfts fram här är främst informanternas
svar på intervjufrågorna om ett  eventuellt  spänningsförhållande och utmaningar
eller svårigheter vad gäller bevarandet.

Kortfattat  kan sägas  att  alla  informanter  (förutom Informant  5)  lyfter fram
spänningsförhållanden och utmaningar i koppling till sina arkiv, men att ingen lyf-
ter fram ett spänningsförhållande som bottnar i en syn på arkiv som offentligt och
religion som privat. Utmaningarna handlar istället om material i dåligt skick, be-
gränsad ekonomi, brist på kompetenta och engagerade personer, dålig styrning av

366 O’Toole (1984), s. 96–99.
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bevarandet m.m. Informant 6 lyfter fram ett relativt stort antal utmaningar eller
svårigheter rörande Triratna-rörelsens arkiv men ingen av dem verkar ha att göra
med en syn på religion som privat och arkiv som offentligt. Det verkar alltså inte
finnas någon konflikt mellan arkivet och den egna tron. Här är det värt att upprepa
att bara Informant 5 och Informant 6 uttryckligen är medlemmar i sina respektive
trossamfund. Med det sagt verkar alla mina informanter, med undantag för Infor-
mant 2 & 3 vad gäller Stockholms judiska församling, ha goda kunskaper om och
nära kontakt med respektive trossamfund.

Informant 4 och Informant 7 är de två informanter som lyfter fram något som
skulle kunna kopplas till nämnda syn på religion som privat och arkiv som offent-
ligt. Informant 4 lyfter fram den obefintliga tillgången till materialet om den skola
som ISKCON hade. Här verkar det dock snarare röra sig om material som är käns-
ligt i allmänhet (till  exempel psykologiska undersökningar) och inte en tillgång
begränsad av religion eller material med religiöst innehåll. Informant 7 menar att
enskilda medlemmar i Baptistsamfundet kan ha en syn på religion som privat och
att samfundet varit exkluderande tidigare. Samtidigt verkar arkivet och gudstjäns-
terna alltid ha varit offentliga.

Vad gäller religionens påverkan på tillgången till  arkiven är både Katolska
biskopsämbetets arkiv och Stockholms judiska församlings arkiv visserligen till-
ståndsbelagda, men åtminstone i fallet med Stockholms judiska församlings arkiv
är det orimligt att lägga skulden på religionen. Snarare borde den ligga på en lång
negativ tradition av fördomar och utsatthet. Trots detta är de flesta judiska försam-
lingars  arkiv  deponerade  på  offentliga  arkivinstitutioner,  vilket  Hallberg  påpe-
kar.367 Som framgick ovan i temat ”Användning” verkar både LDS:s arkiv och Tri-
ratna-rörelsens arkiv användas främst av de egna medlemmarna, men om arkiven
är tillståndsbelagda framgår inte.

Exempel där religionen skulle kunna påverka gallringen och därmed innehål-
let i arkiven handlar om de som lämnat trossamfunden. Informant 1 nämner E.J.
Ekman och uttalar sig generellt om bristen på material om de som tagit avstånd
från Missionsförbundet. Informant 4 nämner gurun som lämnade ISKCON och
hur vissa medlemmar inte ville att material om honom skulle bevaras. I vilken
mån religionen påverkar bevarandet, om avhopparna själva eller samfunden kastar
materialet om dem, och om detta även gäller övriga trossamfund är svårt att säga.
Sedan verkar det inte heller finnas en enhetlig uppfattning om de som lämnat sam-
funden. Vad gäller ISKCON finns det uppenbarligen olika åsikter i frågan.

Här i slutet av min empiriska undersökning väljer jag att lyfta fram en aspekt
som förenar Missionsförbundets arkiv och Baptistsamfundets arkiv för att diskute-
ra O’Tooles fjärde kännetecken. Det rör sig om en aspekt som verkar skilja USA
från Sverige rörande arkivverksamhet och bevarande, nämligen de tidiga svenska
folkrörelserna (informationen är till största delen hämtad från temat ”Bakgrund”).

367 Hallberg (2003b), s. 158–159.
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Framväxten av Folkrörelsesverige bidrog till bevarandet inom olika typer av folk-
rörelser, både religiösa och icke-religiösa, vilket Informant 7 berättar om. Personer
aktiva inom en folkrörelse kunde även vara aktiva i en annan, vilket Informant 1
antyder när hen talar om den demokratiska skolan, att medlemmar i Missionsför-
bundet var drivande i folkrörelsearkiv och att de samtidigt var tjänstemän på annat
håll. Även om det till viss del ligger utanför denna uppsats så verkar det rimligt att
tänka sig att det tidigare bevarandet i Folkrörelsesverige gör O’Tooles fjärde kän-
netecken mindre  relevant  för  att  studera  vissa  svenska  trossamfundsarkiv.  Det
finns således ingen konflikt mellan religion och arkiv, mellan trossamfund, doku-
mentation och bevarande. De har gått hand i hand från början. Ett annat exempel
som styrker detta är att Svenska kyrkan skötte folkbokföringen under mycket lång
tid. Det verkar knappast finnas något tvivelaktigt rörande detta material med tanke
på det Johansson skriver om hur omfattande och eftertraktade församlingsarkiven
är.368

Chloë R. Edwards är en forskare som lyfter fram betydelsen av O’Toole och
hans artikel What’s different about religious archives? för forskningen om religiö-
sa arkiv. Edwards betonar att O’Tooles fjärde kännetecken (konflikten mellan reli-
gion och arkiv) är unikt för amerikanska religiösa arkiv och samtidigt att det i allt
högre grad inte har visat sig stämma. Att religion är välkommen i det offentliga
samtalet visar Moral Majority och Tea Party-rörelsen i USA.369 Hur det ser ut i
Sverige med den saken ligger utanför denna uppsats, men oavsett verkar O’Tooles
fjärde kännetecken inte speciellt relevant för att studera arkiv knutna till moderna
trossamfund verksamma i Sverige.

368 Johansson (1996), s. 70.
369 Edwards (2012), s. 6–7.
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Slutdiskussion

Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är följande: ”I vilken utsträckning
är O’Tooles kännetecken relevanta för att studera arkiv knutna till moderna tros-
samfund verksamma i Sverige?” För att svara på den använder jag fyra underlig-
gande frågeställningar som motsvarar O’Tooles kännetecken: ”Genomsyras tros-
samfundsarkiv av religiös tro?”, ”Har trossamfundsarkiv ett krav på sig att doku-
mentera religiös entusiasm?”, ”Finns det en utmaning att rättfärdiga trossamfunds-
arkiv i en sekulär värld?” och ”Finns det en konflikt mellan trossamfundens religi-
on och deras arkiv?”. I resten av denna slutdiskussion kommer jag först att besva-
ra de underliggande frågeställningarna en i taget innan jag besvarar den huvudsak-
liga frågeställningen. Sedan återknyter jag till diskussionen om generaliserbarhet
och betydelsen av mina resultat. På slutet resonerar jag kring framtida forskning
utifrån mina resultat och annat intressant som framkom under intervjuerna.

Frågor och svar

1. Genomsyras trossamfundsarkiv av religiös tro?
O’Toole menar att religiösa arkiv ständigt hänvisar till den religiösa tron och att
trosföreställningar  kan  påverka  arkivariernas  objektivitet.370 Till  att  börja  med
framhåller Presutti att O’Toole fokuserar på och är kritisk mot religiös tro, men att
han inte ser betydelsen av sekulär tro.371 Som framgick i den empiriska undersök-
ningen verkar religionens påverkan begränsad till vissa handlingstyper i arkiven
och till  indirekt påverkan i form av trosföreställningar som ligger till  grund för
samfunden. LDS är det enda tydliga undantaget. Dessutom gav ingen av intervju-
personerna (möjligen med undantag för Informant 4) uttryck för att samfundens
trosföreställningar påverkar hur arkivarierna ordnar eller gallrar arkivmaterialet.
Det korta svaret på den första underliggande frågeställningen blir därför: Generellt
sett inte. Den religiösa tron påverkar arkiven i mindre utsträckning än vad O’Too-
le hävdar.

370 O’Toole (1984), s. 94–95.
371 Presutti (2010), s. 18–19.
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2. Har trossamfundsarkiv ett krav på sig att dokumentera religiös en-
tusiasm?
O’Toole menar att religiösa arkiv har ett krav på sig att dokumentera andlighet el-
ler  entusiasm, en annan verklighet som de religiösa trosföreställningarna pekar
mot.372 Som framgick i den empiriska undersökningen svarade informanterna an-
tingen otydligt eller nekande på detta påstående (informanterna kopplade till LDS
och Triratna-rörelsen var de som gav otydliga svar). ISKCON:s arkiv är det enda
tydliga undantaget.  Det korta svaret på den andra underliggande frågeställningen
blir därför, precis som på den första: Generellt sett inte.

3. Finns det en utmaning att rättfärdiga trossamfundsarkiv i en sekulär
värld?
Detta är den mest komplicerade frågan att svara på. O’Toole menar att en ökande
sekularisering gör de religiösa arkiven svåra att rättfärdiga.373 Färre använder arki-
ven och trossamfunden får svårare att finansiera dem. Till att börja med är frågan
om vad som är tecken på sekularisering svår att svara på. Ekonomiska problem
och deponering av trossamfundsarkiv hos externa arkivinstitutioner, som ungefär
hälften av informanterna lyfter fram, skulle kunna vara det. Samtidigt har jag svårt
att svara på hur sekulariseringen ser ut internationellt (i länder som Indien) och
hur mycket den egentligen utgör en utmaning för trossamfundsarkiv eftersom ing-
en av mina informanter nämner den överhuvudtaget.

När det kommer till användning framstår den för det första inte som ett bra
mått på värdet av ett arkiv. Det som är ointressant och kan behöva rättfärdigas
idag kan vara intressant imorgon. ISKCON:s arkiv står som ett bra exempel på
skapandet av ett nytt användarintresse. För det andra verkar användningen skilja
sig  mycket  åt  mellan  de  olika  trossamfundsarkiven.  Vissa  används  mer  (som
Stockholms judiska församlings arkiv) och vissa används mindre (som Katolska
biskopsämbetets arkiv). Det finns ingen tydlig koppling mellan användning, seku-
larisering och en utmaning att rättfärdiga arkiven. LDS:s arkiv, där trosföreställ-
ningar och släktforskning har stor betydelse, står istället som ett motargument.

Värt att betona är att arkiven innehåller mycket mer än religiöst material, vil-
ket O’Toole verkar glömma bort när han lyfter fram sekulariseringen som en ut-
maning. Dessutom verkar läsarnas utgångspunkter och perspektiv lika viktiga som
arkivens innehåll, vilket Stewart lyfter fram.374 O’Tooles tredje kännetecken verkar
med andra ord inte helt genomtänkt vad gäller användningens och det religiösa in-
nehållets betydelse för en utmaning att rättfärdiga trossamfundsarkiv. Det korta
svaret på den tredje underliggande frågeställningen är: Förmodligen i mindre grad.

372 O’Toole (1984), s. 95–96, 99.
373 O’Toole (1984), s. 96–98.
374 Stewart (1990), s. 110–111.
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Framtida forskning har stora möjligheter att bygga vidare på och förtydliga detta
svar.

4. Finns det en konflikt mellan trossamfundens religion och deras ar-
kiv?
O’Toole upprepar samma sak under sitt fjärde kännetecken som under sitt första,
att det finnas en konflikt mellan samfundens trosföreställningar och kraven på ob-
jektivitet inom arkivarieyrket.375 Arkivarien som sysslar med religiösa arkiv riske-
rar att förvanska materialet utifrån den egna tron. Svaret är i stora drag detsamma
som för den första frågeställningen. Ingen av intervjupersonerna (möjligen med
undantag för Informant 4) gav uttryck för att samfundens trosföreställningar på-
verkar hur arkivarierna ordnar eller gallrar arkivmaterialet, och inte heller huruvi-
da arkiven tillgängliggörs eller ej (vad gäller det senare finns det oklarheter vad
gäller LDS:s arkiv och Triratna-rörelsens arkiv).

O’Toole menar också att det finns en konflikt mellan trossamfundens religion
och deras arkiv utifrån en syn på religion som privat och arkiv som offentligt. 376

Denna syn eller detta förhållande framgick inte i den empiriska undersökningen.
En möjlig anledning är kopplad till två av de undersökta trossamfundens framväxt
i Folkrörelsesverige där dokumentation och bevarande sågs som naturligt både för
religiösa och icke-religiösa folkrörelser.  Edwards framhåller också att O’Tooles
fjärde kännetecken är unikt för USA där det dessutom inte längre är relevant.377

Det korta svaret på den fjärde underliggande frågeställningen blir därför: Förmod-
ligen inte i O’Tooles betydelse. Andra konfliktaspekter som framgick i intervjuer-
na kan vara intressanta att studera i framtida forskning.

I vilken utsträckning är O’Tooles kännetecken relevanta för att stude-
ra arkiv knutna till moderna trossamfund verksamma i Sverige?
O’Toole kännetecken är inte speciellt  relevanta för att studera arkiv knutna till
moderna trossamfund verksamma i Sverige. Alla O’Tooles kännetecken innehåller
en uppfattning om att religion spelar stor roll för religiösa arkiv, vare sig det hand-
lar  om innehåll,  dokumentation,  ordnande-  och förtecknande, gallring,  använd-
ning, tillgång, utmaningar eller konflikter. Den empiriska undersökningen stödjer
inte den uppfattningen. På en skala från 0–5 skulle relevansen av O’Tooles känne-
tecken vara 1 eller möjligen 2. Det finns som sagt undantag (som LDS:s arkiv)
och vissa oklarheter rörande till exempel sekulariseringen och dess effekter. Re-
sultatet pekar sammanfattningsvis på att O’Tooles kännetecken för religiösa arkiv
behöver modifieras.

375 O’Toole (1984), s. 99.
376 O’Toole (1984), s. 98–99.
377 Edwards (2012), s. 7.
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Generaliserbarhet och resultatens betydelse

Som nämndes tidigare rörande generaliserbarheten (se metoddelen ovan) är det
omöjligt för mig att dra slutsatser om religiösa arkiv i stort, om alla arkiv knutna
till moderna trossamfund i Sverige eller om en viss religiös grupps arkiv. Därför
bör man ta resultaten ovan med en nypa salt. De kan dock fortfarande säga något
om religiösa arkiv i stort. De kan ge antydningar. Eftersom mitt ämne är såpass
sparsamt behandlat får denna uppsats större betydelse både nationellt och interna-
tionellt än vad som annars skulle ha varit fallet. För att utveckla ett ämne behövs
en bra grund eller verktyg som fungerar. Därför är mina resultat rörande O’Tooles
kännetecken av stort intresse, speciellt för att studera arkiv med koppling till tros-
samfund i Sverige. Arkivforskningen i stort kan förhoppningsvis också ha nytta av
denna uppsats, kanske framförallt eftersom resultaten implicit framhåller likheter-
na mellan trossamfundsarkiv och andra arkiv snarare än skillnaderna. Något annat
som är värt  att  lyfta fram är att det som bevaras i  trossamfundsarkiv påverkar
framtidens bild av religion. Därmed är resultaten även relevanta för religionsfors-
kare och en större allmänhet. Utöver det kan resultaten ge ökad kunskap om de
undersökta trossamfunden och om religionens betydelse i ett större sammanhang.

Framtida forskning

Det finns goda möjligheter för framtida forskning att tydliggöra och komplettera
ovanstående resultat, eller för den delen lyfta fram empiri som talar emot det. Men
i nuläget är denna uppsats en utgångspunkt för framtida forskning om religiösa ar-
kiv generellt, framför allt i en svensk kontext men även i en internationell kontext.
Inkluderandet av ISKCON:s arkiv, LDS:s arkiv och Triratna-rörelsens arkiv gör
uppsatsen  mer  relevant  för  den  internationella  forskningen om religiösa  arkiv.
Samtidigt bör forskarna inte glömma bort att det finns internationellt material i de
andra arkiven också, som det omfattande missionsmaterialet i Missionsförbundets
arkiv, korrespondensen med institutioner i Rom i Katolska biskopsämbetets arkiv
eller flyktingmaterialet i Stockholms judiska församlings arkiv. Nedan följer fler
tips till framtida forskare utifrån svaren på mina frågeställningar.

Som framgick ovan genomsyras trossamfundsarkiv generellt sett inte av reli-
giös tro. Att religionen ändå påverkar i någon mån gör att frågan fortfarande kan
vara intressant att ställa. Sedan är det förstås möjligt att stöta på trossamfund som
LDS där religionen påverkar i hög grad. Forskare och andra bör dock förutsätta att
religionens påverkan är liten. Förutom att det motsatta inte stöds av denna uppsats
så kan det enligt mig skapa misstänksamhet och försvåra bevarandet av trossam-
fundsarkiv. Samtidigt finns det exempel på att bevarandet tvärtom kan gynnas av
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religionens påverkan, som i fallen med LDS föreställning om de eviga familjeban-
den och hinduismens föreställningar om heliga texter.

De undersökta arkiven har inte heller, generellt sett, något krav på sig att do-
kumentera andlighet eller entusiasm. Undantaget vad gäller ISKCON och tvek-
samheterna vad gäller LDS och Triratna-rörelsen pekar dock på att frågan ändå
kan vara intressant för framtida forskare. Man bör dock inte förutsätta att det finns
någon plan för bevarandet av andlighet eller att bevarandet behöver vara medvetet.
Om trossamfunden borde satsa mer på att bevara andlighet är en annan fråga som
skulle vara intressant att undersöka.

En större kunskap om religion skulle också bidra till forskningen om religiösa
arkiv. Jag syftar på kunskap om olika trossamfund, om sekularisering och ömsesi-
dig påverkan mellan religion och samhälle (religionssociologi). Vad gäller det se-
nare fungerar Svenska Missionsförbundet, ISKCON och Svenska Baptistsamfun-
det som exempel på hur bevarandet kan påverkas av i vilken tid och i vilket sam-
hälle arkiven växer fram. Med en större kunskap om religion blir det även lättare
för forskaren att se trosföreställningars eventuella påverkan på arkiven och gör det
möjligt att ställa mer informerade frågor. Framtida forskare har också möjlighet
att genomföra studier som fokuserar på arkivens användning för att i högre grad
än denna uppsats bidra till diskussionen om användning som förs av bl.a. Ray och
Lawler.378 I vilken omfattning arkiven används och av vilka grupper är frågor som
skulle vara rimliga att ställa.

Som framgick ovan finns det förmodligen inte någon konflikt mellan trossam-
fundens  religion  och  deras  arkiv  i  O’Tooles  betydelse  (subjektivt/objektivt,
privat/offentligt). Det dök dock upp andra utmaningar eller konfliktaspekter under
intervjuerna som verkar intressanta för framtida forskare. Följande frågor kan vara
värda att ställa: Vad är den största utmaningen för trossamfundsarkiv (Informant 6
ger exempel på ett flertal utmaningar rörande Triratna-rörelsens arkiv)? I vilken
utsträckning påverkar synen på samfundet eller samfundets kontakter med övriga
samhället deras arkiv (se till exempel Stockholms judiska församling)? Hur hante-
ras material från personer som lämnat rörelserna (se till  exempel Svenska Mis-
sionsförbundet och ISKCON)?

Slutligen vill jag ge några mer generella tips till framtida forskare. Först vill
jag framhålla att trossamfunden som undersökts generellt sett inte grundades in-
nan 1800-talet, vilket sätter fingret på att äldre samfund också skulle vara intres-
santa att studera. Något annat som denna uppsats inte studerade var trossamfun-
dens  dagliga  dokumenthantering.  Den  nämndes  visserligen  vid  några  tillfällen
men det var inget som de flesta informanterna hade någon större insikt i. Arkiven
som inkluderades bestod istället  av äldre material.  Eftersom den dagliga doku-
menthanteringen påverkar arkiveringen skulle en sådan studie av trossamfunden
vara av stort intresse. Dessutom skulle det förmodligen bli lättare att i en sådan

378 Ray (2008), s. 149–159; Lawler (2013), s. 146–159.
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studie få kunskap om religionens eventuella påverkan på arkiven. Något som den-
na uppsats inte använde var mer kvantitativa metoder. Att till exempel göra enkät-
undersökningar för att inkludera många fler trossamfund och få empiriskt stöd för
mer generella slutsatser skulle var mycket värdefullt. Som framgår av ovanstående
har forskningen om trossamfundsarkiv bara börjat.
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Sammanfattning

Trossamfundsarkiv  är  ett  sparsamt  beforskat  ämne  och  kristna  samfundsarkiv
utgör majoriteten av de arkiv som studerats. Huvudsyftet med denna uppsats var
att pröva hypotesen att James M. O’Tooles fyra kännetecken för religiösa arkiv är
relevanta för att studera arkiv knutna till moderna trossamfund verksamma i Sve-
rige. Implicit  hade uppsatsen även som syfte att  utöka kunskapen om trossam-
fundsarkiv och att inkludera arkiv från andra världsreligioner.

O’Tooles kännetecken användes som uppsatsens teoretiska utgångspunkt och
som grund för uppsatsens frågeställningar. Den huvudsakliga frågeställningen var
i vilken utsträckning som O’Tooles kännetecken är relevanta för att studera arkiv
knutna till moderna trossamfund verksamma i Sverige. För att svara på den använ-
des fyra underliggande frågeställningar som motsvarade O’Tooles fyra känneteck-
en: om trossamfundsarkiv genomsyras av religiös tro, om trossamfundsarkiv har
ett krav på sig att dokumentera religiös entusiasm, om det finns en utmaning att
rättfärdiga trossamfundsarkiv i en sekulär värld och om det finns en konflikt mel-
lan trossamfundens religion och deras arkiv, främst grundad i en syn på religion
som något privat och arkiv som något offentligt.

Metoden som användes var intervjuer. Sammanlagt intervjuades sju personer
som hade  kunskap  om sju  trossamfundsarkiv.  De  arkiv  som inkluderades  var
knutna till  Svenska Missionsförbundet, Katolska biskopsämbetet, Stockholms ju-
diska  församling,  International  Society for  Krishna  Consciousness,  Jesu  Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga,  Triratna-rörelsen och  Svenska Baptistsamfundet.
Med undantag för intervjuer bestod källmaterialet av litteratur (böcker och artik-
lar),  webbsidor,  arkivförteckningar  och  mejlkorrespondens.  Efter  intervjuerna
jämfördes informanternas svar med varandra och analyserades utifrån uppsatsens
frågeställningar.

Resultatet var att O’Tooles kännetecken inte är speciellt relevanta för att stu-
dera arkiv knutna till moderna trossamfund verksamma i Sverige. Religion verkar
nämligen inte ha så stor betydelse för religiösa arkiv som O’Toole hävdar. På en
skala från 0–5 är relevansen av O’Tooles kännetecken 1–2. Av den anledningen
behöver kännetecknen modifieras. Frågor rörande religion är dock fortfarande in-
tressanta att ställa även om utgångspunkten blir en annan. Det finns goda möjlig-
heter för framtida forskare att utveckla ämnet och komplettera denna studie.
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