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Den undflyende notarien

Annie Mattsson

Arkiv är centrala för historieskrivningen – och omges ibland av ett 
visst romantiskt skimmer. När man sitter med ett handskrivet doku-
ment med en distinkt handstil som tillhört en individ som varit död 
i hundratals år är det lätt att förundras och fångas av en känsla av 
närhet till historien. De döda talar till oss ur arkivet och uppenbarar 
sig för oss ur dokumenten. Denna typ av fantasier är lockande, och 
kanske även nödvändiga, för den som sysslar med arkivforskning, 
men de riskerar också att leda på avvägar om vi inte är medvetna om 
dess förrädiska fallgropar. 

Med medieteoretikern Wolfgang Ernsts ord är föreställningen 
om röster i arkivet och liv bakom dokumenten ett slags historikerns 
hallucinationer. De riskerar också att dölja det faktum att det inte är 
talat språk vi möter, utan skrift, vilket är ett medium med särskilda 
egenskaper. Inte heller är det liv vi möter, utan döda dokument. I 
verkligheten är arkivet tyst och dött.

Ett område där dessa ”hallucinationer” är särskilt vanligt före-
kommande är, som historikern Carolyn Steedman påpekat, inom 
socialhistorien. Där beskrivs syftet ofta att vara att i arkiven hitta 
och återuppväcka döda och bortglömda personer som bedömts som 
oviktiga av tidigare historieskrivning. Där lyfts också ofta domstols-
protokoll och polisrapporter fram som en typ av material där ”den 
lilla människan” får komma till tals.

I beskrivningar av ”röster” och ”liv” ligger en föreställning om 
arkivet och dess dokument som ett fönster genom vilket vi kan se 
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det förgångna, eller åtminstone som en neutral behållare fylld av 
information om historien. Den sortens föreställningar innebär en 
ovillighet att se arkivet som sådant och hur dess egenskaper påverkar 
vad vi kan plocka ut ur det, och det är något som har uppmärksam-
mats och ifrågasatts inom det som kommit att kallas ”den arkiviska 
vändningen”, till vilken både Ernst och Steedman kan räknas, till-
sammans med exempelvis Arlette Farge. De – och andra – har vänt 
blicken mot arkivet i sig och historikernas relation till det.

Medan Foucault använde begreppet ”arkivet” i en abstrakt be-
tydelse för att benämna ”lagen om vad som kan sägas” i en viss 
historisk kontext har forskare inom den arkiviska vändningen 
uppmärksammat hur de faktiska konkreta arkiven också möjliggör 
visst vetande – och omöjliggör annat. Inom den tyska mediearke-
ologiska teoribildningen har även de rent materiella aspekterna av 
arkiven lyfts fram som en viktig faktor som avgör vad de förmedlar.

I mitt eget arbete med arkivet från Kungliga poliskamma-
ren i Stockholm 1776−1791 har jag inspirerats av den arkiviska 
vändningen. Istället för att orientera mig i arkivets uppbyggnad, 
struktur och innehåll i syfte att hitta en viss typ av dokument och 
information har jag stannat vid och fördjupat mig i den process som 
vanligen är en inledande, nödvändig men sällan dokumenterad eller 
kommenterad arbetsuppgift för historikern.

För att nå djupare förståelse av hur arkivet är uppbyggt och vilken 
typ av dokument det innehåller har begreppet ”praktik” varit till 
hjälp. Som mycket forskning visat finns det ofta en diskrepans mel-
lan ideal, instruktioner, intentioner och övergripande beskrivningar 
å ena sidan och faktiska dagliga praktiker å andra sidan. Det som i 
sista hand avgör hur ett arkiv kommer att se ut är notariers, sekrete-
rares och arkivariers dagliga praktiker.

En viktig kontext för den som studerar ett arkivs tillkomst i slu-
tet av 1700-talet är att skrivande, dokumentation och arkivering var 
områden som genomgick förändringar i Europa under 1700-talet. 
Perioden har ibland lyfts fram som en tid då det första ”informa-
tionssamhället” skapades, skriften började få företräde framför det 
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talade ordet, praktiker från den statliga administrationen började 
sprida sig till andra delar av samhället och olika typer av adminis-
trativa funktioner genomgick professionaliseringsprocesser. Det var 
också en guldålder för etableringen av olika former av verksamhets-
arkiv.  Dokument av olika slag har förvarats på mer eller mindre 
utarbetade vis sedan antiken, men som den arkivhistoriska forsk-
ningen framhävt skedde en massiv etablering av arkiv i mer egentlig 
mening under den tidigmoderna perioden. Det skedde som ett led i 
den expansion av den europeiska skriftkulturen i vilken kameralis-
men uppstod, ämbetsmännen blev en betydande social kategori och 
den läskunniga delen av samhället ökade markant – faktorer som 
alla brukar anses som centrala i just det ”tidigmoderna” som epokbe-
grepp. Sekreterare, bokförare, skrivare och andra personer som höll 
i de tidigmoderna pennorna har under de senare åren i allt större 
utsträckning blivit föremål för studier, men fortfarande finns stora 
forskningsluckor, i synnerhet i Sverige.

Något som snabbt fångade mitt intresse i arbetet med arkivet 
från Kungliga poliskammarens första femton verksamhetsår var just 
frågan om vem som har format det. Vem höll i pennan? Vem har be-
stämt vad som ska skrivas ned? Vem har sorterat papperna? Och här 
kanske jag drabbades av de tidigare diskuterade vanföreställningarna 
och drevs av en önskan att återuppliva de döda och förstå deras liv. 
Ur ett torrare och mindre romantiskt perspektiv handlar det mer 
om att förstå under vilka förutsättningar dokumenten och arkivet 
tillkom, och hur det påverkat deras utformning, snarare än om att 
lära känna de döda. 

Som oftast är fallet är det lättare att hitta uppgifter om perso-
ner högre upp i hierarkin, men ju längre ned man kommer desto 
mer anonyma blir individerna. Om deras levnad går det allt som 
oftast bara att få fram grundläggande uppgifter som namn, civil-
stånd, karriärgång, adress och födelse- och dödsdatum, även om det 
finns undantag. Spår efter dem och deras arbetssituation får i många 
fall sökas i produkterna av deras arbete, vilka vid första anblicken 
kan tyckas förvillande lika. Det hör ju också till själva uppgiften 
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för till exempel en notarie, som är den administrativa roll jag främst 
kommer att diskutera här. I fallet med domstolsnotarier, vilket är 
den roll som mest liknade poliskammarens notariers, är uppgiften 
just att skriva ned vad som sägs men själv inte lämna något spår. 
Under 1700-talet växer också, som nämnts, början till den moderna 
byråkratin fram, under inflytande av till exempel kameralismen. Ide-
altillståndet inom denna statliga byråkrati brukar beskrivas genom 
bilden av en maskin, där det skett en standardisering och utvecklats 
ett system som gör att de enskilda delarna, eller människorna, är ut-
bytbara. Den som dokumenterar något ska i den rollen inte uppvisa 
individuella drag – men det var idealbilden, och den överensstämde 
inte alltid med verkligheten. 

Det jag vill göra i denna essä är att ge en kort överblick över 
vad notarierna vid poliskammaren gjorde, hur de arbetade, hur om-
ständigheterna såg ut, vilken agens de hade, hur deras arbete betrak-
tades och hur de själva såg på sitt arbete – i syfte att bättre förstå arki-
vet och dess texter och tydligare se vilka omständigheter som format 
den kunskap vi kan utvinna ur arkivet. Jag vill också visa vilken typ 
av källor som kan användas för att finna svar på denna typ av frågor.

Vad vet vi om notarier?
Från tidigare forskning framgår att gränserna mellan privata doku-
ment och statens eller myndigheters eller korporationers dokument 
kunde vara oklara under 1700-talet. Framför allt tycks många doku-
ment ha förvarats hemma hos ämbetsmän och tjänstemän, särskilt 
medan de arbetade med dem på något sätt. Det kunde leda till att 
till exempel en del protokoll från rådhusrätten i Stockholm gick för-
lorade för att notarien dog eller blev sjuk eller flyttade medan han 
hade protokollen hemma och arbetade med att renskriva dem. Det 
har beskrivits av Ulla Johansson i en studie från 1970 om Rådhusrät-
tens arkiv, vilken är en av väldigt få diskussioner av svenska notariers 
arbete under 1700-talet som går att finna i tidigare forskning. Hon 
beskriver där en episod från 1790, då en stadsnotarie lämnat staden 
i samband med att arkivet skulle inspekteras, troligen för att han 
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visste med sig att han inte fullgjort sina uppgifter, och man fick gå 
hem till hans bostad och hämta alla protokoll som fanns där för att 
försöka få en överblick över läget. Detta utspelade sig 24 år efter 
att Sverige fått sin första lag om det som idag kallas för offentlig-
hetsprincipen, vilket ställde krav på ordning i de offentliga arkiven 
för att det skulle vara möjligt för medborgare att begära ut specifika 
dokument. Förekomsten av inspektion i sig visar dock att bristen på 
ordning i arkiven, och kanske framför allt brister i produktionen av 
de dokument som skulle ingå i arkiven, var ett problem som myn-
digheterna var medvetna om och att åtgärder vidtogs för att försöka 
få bukt med det.

Även om det finns väldigt lite forskning om notarier och proto-
koll i Sverige på 1700-talet är det ett ämne som studerats i forskning 
kring andra tidpunkter och platser. En av de kanske intressantas-
te studierna är Kathryn Burns Into the Archive: Writing and Power 
in Colonial Peru. Hon studerar i första hand 1600-talets Peru och 
notarierna där var inte tingsnotarier utan notarii publici, vilka inte 
haft samma framträdande roll i Norden som i andra juridiska sys-
tem. Trots skillnaderna i kontext innehåller hennes studie många 
slutsatser som är relevanta för svenska förhållanden. Undersökning-
en handlar bland annat om relationen mellan teori och praktik och 
Burns lyfter fram vikten av att undersöka också den typ av doku-
ment som vid första åsynen kan uppfattas som formelbundna och 
mer eller mindre identiska. Hon argumenterar därtill starkt för att 
notarierna behöver uppmärksammas om vi ska förstå arkiven. Hon 
beskriver notarierna som personer vars uppgift det är att filtrera in-
formation, och visar att alla ”röster” vi möter i den här typen av 
dokument är blandade med notariens röst: ”The archive becomes an 
echo chamber of blended, collaborative agencies”. När socialhistori-
kern återuppväcker de glömda människorna ur arkiven är det alltså 
kanske snarare en slags Frankensteins monster de möter – en varelse 
skapad av delar från flera döda personer.

Andra som studerat protokoll och förhållandet mellan den som 
hållit i pennan och den vars talade ord legat till grund för texten 
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är exempelvis Liv Helene Willumsen, som studerat protokoll från 
en skotsk häxrättegång från 1600-talet, och David Warren Sabean, 
som studerat tyska konsistorieprotokoll från mitten av 1700-talet. 
Om man jämför dessa båda studier märker man en skillnad mellan 
olika sorters protokoll i olika sammanhang. Den skotska rättegång-
en handlade om ett mycket allvarligt brott. Det som stod på spel 
var både den anklagades liv och hennes eviga själ och i protokollet 
framgår det tydligt vem som hävdat vad och ibland även vilken typ 
av frågor som ställts av rätten. Vittnesmålen återges dock inte or-
dagrant, utan omformuleras ur rättens perspektiv till tredje person, 
istället för att återge ett vittnes ord om att ”jag såg att…” blir det 
således ”han sade att han sett att…”.  Genom en narratologisk analys 
kommer också Willumsen fram till att skrivaren förhåller sig tämli-
gen neutralt och återger olika perspektiv. Hon ser dock också en in-
stabilitet och spänning i texten, särskilt mellan skrivarens försök att 
skapa ordning och tydlighet och vittnesmålens rörelse mellan olika 
plan – till skillnad från andra typer av rättegångar utspelade sig ju 
händelseförloppet som beskrevs i en rättegång om häxeri inte bara i 
den fysiska verkligheten.

Sabeans protokoll påminner mer om poliskammarens. Fallen 
som avgjordes av konsistoriet i Neckarhausen var ofta av en vardag-
lig art och prästen som skrivit protokollen kunde sammanfatta ett 
ärende genom en kort berättelse om vad som hänt och vilken påföljd 
som utdömts, eller sammanfatta ett vittnesmål i en mening. Där blir 
det ännu tydligare att den som höll i pennan hade stor makt över 
hur det hela uppfattas av oss idag. En av Sabeans slutsatser är också 
att historiker i denna typ av protokoll inte kan hitta ”rösterna” från 
dem som talade inför konsistoriet, men att olika typer av analyser av 
texterna ändå kan säga mycket om deras situation och deras relation 
till överheten, någon som inte minst framträder genom det sätt pro-
tokollföraren valt att beskriva dem och deras uttalanden.
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Kungliga poliskammaren och utvecklingen av rutiner
En aspekt som gör det särskilt intressant att studera notarierna i polis- 
kammaren, och poliskammarens arkiv överhuvudtaget, är att det 
inte var en regelrätt domstol, utan att det delvis var en ny typ av 
institution och att det därför inte var självklart vilken typ av rutiner 
som skulle gälla. När Kungliga poliskammaren grundades av Gustaf 
III 1776 innebar det en omorganisering av den ordningsuppehållan-
de verksamheten i staden. Dels skedde en centralisering, dels för-
enklades systemet. Politikollegiet, som tidigare skött mycket av det 
arbete poliskammaren tog över, hade fungerat som en domstol, men 
att gå igenom hela rättegångsförfarandet för en liten förseelse som 
bara kunde leda till låga böter var inte särskilt effektivt. Det hade 
gjort att små brott och konflikter ibland inte togs upp alls, eller att de 
togs upp så långt efter händelsen att det inte gick att få klarhet i vad 
som hänt eller hitta den misstänkte. En av poängerna med poliskam-
maren var att den här typen av mängdbrott, som till exempel ned-
skräpning eller tiggeri, skulle kunna avgöras direkt av överståthål-
laren eller någon som agerade i hans ställe. Om en uppsyningsman 
såg en piga hälla ut sopor på gatan kunde han lämna rapport om det 
till poliskammaren och ärendet behandlas sedan påföljande eller till 
och med samma dag och hon kunde snabbt och enkelt dömas till ett 
mindre bötesbelopp.

I och med att det mesta rörde enkla fall som ledde till böter eller 
endast en varning och att ärendena avlöste varandra hela dagarna 
var det inte rimligt att här föra den typen mer utförliga protokoll 
som det var motiverat att göra vid rättegångar kring större och mer 
komplicerade brott. Samtidigt utvecklade poliskammaren snart en 
rutin för att också utreda allvarligare brott, på det sätt som polisen 
gör än idag. Om det handlade om sådant som stöld, misshandel el-
ler misstänkta dödsfall genomförde polisen en grundlig utredning 
genom att ta samla in vittnesmål, arrestera och förhöra misstänkta, 
och så vidare tills de ansåg sig ha en klar bild av händelseförloppet. 
Då skickades dokumentationen vidare till vederbörlig domstol som 
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fick avgöra skuldfrågan och utdela påföljd. I dessa fall blev dokumen-
tationen å andra sidan central.

När poliskammaren först instiftades tycks ingen riktigt ha ve-
tat vad de skulle förvänta sig eller exakt hur verksamheten skulle 
fungera. Den bok som användes för diariet tycks ha varit avsedd att 
innehålla hela årets ärenden, men den blev full efter en dryg månad. 
I registret till diariet hade en halv foliosida avsatts för varje bokstav 
i alfabetet, men de flesta fylldes med namn på två månader. Initialt 
var två notarier anställda och under de första månaderna verkar de 
i många av ärendena ha genomgått hela den vanliga processen med 
att först föra memorialanteckningar vid sessionen, sedan skriva ut 
ett koncept och därefter låta det renskrivas av registratorn och arki-
veras. Snart tycks man dock ha insett att det var ohållbart att göra 
det i varje enskilt fall, eftersom mängden arbete blev överväldigan-
de. Det verkar ha funnits ett uppdämt behov av en verksamhet som 
poliskammarens. Det handlade inte bara om saker som uppsynings-
männen och annan patrullerande personal iakttagit och rapporterat, 
utan också alla möjliga typer av brott och konflikter som rappor-
terades av allmänheten. I många fall utdelades ingen påföljd, utan 
konflikter kunde lösas eller den felande parten slippa undan med en 
varning och en uppmaning till bättring.

Snart anställdes fler notarier och det utvecklades en rutin där 
endast korta memorialanteckningar fördes vid enkla fall som kunde 
avgöras direkt i poliskammaren. I och med att memorialprotokollen 
blev den enda dokumentationen i dessa fall, istället för ett verktyg 
för notariens minne, ändrade de också karaktär och blev tydligare 
än de varit tidigare. Om ett fall var mer komplext eller behövde tas 
vidare till domstol skrev notarien ut ett konceptprotokoll, som se-
dan renskrevs och skickades vidare. Detta var något som utvecklades 
över tid och det är värt att notera, utifrån våra frågor om notariens 
roll, att memorialprotokollen vanligen var kortfattade, medan kon-
ceptprotokollen för samma fall kan vara långa. Notarien verkar alltså 
ofta, särskilt i början, snarare ha memorerat än skrivit ned vad som 
sades. Vi har inte heller här någon typ av ordagrann dokumentation, 
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utan det är i första hand sammanfattningar, men även där sker det 
vissa förändringar och det finns individuella drag beroende på vad 
fallet gäller och vem som talar och vem som skriver. Till exempel 
begärde juden Isak Salomon Polack att få lämna diktamen till pro-
tokollet i ett utdraget ärende om hans rätt att bedriva körsnärsverk-
samhet 1786.

Notariernas arbetsförhållanden och karriärvägar
1783 skriver överståthållaren, som var högsta ansvarige för poliskam-
maren, till kungen i syfte att åstadkomma bättre arbetsförhållanden 
för den administrativa personalen. Han beskrev hur hans anställda 
var överarbetade och underbetalda och ofta var tvungna att arbeta 
både kvällar och helger för att hinna med den stora arbetsbördan. 
Han framhöll också att det arbete de utförde var viktigt och att polis- 
kammaren nu skötte fler uppgifter än de som beskrevs i instruktio-
nen från 1776 i och med att de inte bara handhade mindre brott, 
utan också utredde de större så noggrant att domstolarna knappt be-
hövde göra annat än att besluta om påföljden. Trots att deras arbete 
var viktigt och nyttigt arbetade den administrativa personalen enligt 
överståthållaren under ”snart sagt trälagtiga beställningar”, framför 
allt för att de, till skillnad från notarier i domstolarna, inte hade 
någon möjlighet till befordran. Det gjorde det svårt att rekrytera 
personal och att motivera dem som redan var anställda, och det i sin 
tur var särskilt problematiskt eftersom det rörde sig om ett arbete 
som kräver skicklighet. Han bad därför kungen att ge de kansli- 
anställda möjlighet att kvalificera sig för befordran till positioner vid 
magistratsrätten. Hans önskan bifölls och notarierna vid poliskam-
mare fick därmed en befordringsgång som liknade den för andra no-
tarier inom rättssystemet.

På samma sätt som idag hade notarierna en universitetsutbild-
ning i juridik och arbetet som notarie kunde erbjuda en möjlighet 
för nyutexaminerade att lära sig om praktiken i domstolarna, för att 
sedan förhoppningsvis kunna avancera till högre positioner inom 
rättsväsendet. Det kan nämnas att polismästare Liljensparre själv 
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hade varit notarie i Slottsrätten innan han avancerade och senare 
blev adlad för sina insatser som polismästare.

Att notarierna i poliskammaren hade möjlighet att avancera be-
tydde dock inte att de alltid gjorde det. Bland de notarier vars pro-
tokoll finns bevarade idag hittar vi både de som gjorde en strålande 
karriär och de som tillbringade hela sina liv som notarier. Eric How-
fenschöld tycks till exempel ha påbörjat sin tjänst vid poliskamma-
ren 1778, fick senare en liten befordran till en tjänst som notarie vid 
en kämnärsrätt och fortsatte sitt arbete där fram till sin död 1792. 
Nathanael Harlingsson nämns först som notarie vid poliskammaren 
1785, fick en mindre befordran till en post som notarie vid över-
ståthållarens kansli 1792 och fortsatte där fram till sin död 1808. 
Polismästarens halvbror Gustav von Sivers blev å andra sidan snart 
rådman, men hann inte njuta av det särskilt länge, eftersom han dog 
kort därefter.

Isak Reinhold Blom – notarien som blev  
akademiledamot
Bland notarierna vid poliskammaren under perioden 1776−1791 är 
det en person som särskilt sticker ut. Isak Reinhold Blom påbörjade 
ett vikariat som notarie i poliskammaren 1785 och blev med tiden 
både justitieråd och ständig sekreterare i Svenska akademien. Hans 
namnkunnighet gör att det finns mycket mer material bevarat av och 
om honom än det finns gällande någon av de övriga notarierna. Det 
är dock tydligt att hans tid som notarie inte är en del av hans liv som 
vare sig han själv eller andra ansåg värd att kommentera i någon stör-
re utsträckning, även om den nämns på några ställen. I ett utkast till 
levernesbeskrivning som finns bevarat på Lunds universitetsbibliotek 
beskriver han själv att han 1785 ”af en bekant blef anmodad att för 
någon tid vicariera vid Protocollet i Poliskammaren. Oaktadt min 
ovilja för dess obehageliga och mödosamma göromål, fästades jag 
der för en längre tid af min lefnad.” Hans närmaste överordnade, 
polismästare Liljensparre, hade rykte om sig att vara hårt arbetande, 
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men också hänsynslös och grym mot personer som befann sig under 
honom i rang och insmickrande mot sina egna överordnade, men 
Blom tycks ha kommit förhållandevis väl överens med honom: 

Den sträfva, egenmägtiga, men arbetssamme Liljensparre gaf mig tid efter 
annan små fördelar och drog nytta af min flit. Jag befordrades från den 
ena lilla beställningen till den andra, och fick 1793. Konungens fullmagt 
på Sekreteraretjensten derstädes. Jag såg under denna tid en man, som var 
gjord att styra, i Öfver-Ståthållaren Sparre. Jag såg i Liljensparre en Em-
betsman af talanger för sin plats och för sin tids Politiska ställning, och 
upparbetades till någon grad af skicklighet under hans stränga behand-
lingssätt. Jag hade dessutom lärorika tillfällen att lära känna mitt slägte, 
och denna tid var mig icke onyttig. De stunder, som kunde undragas från 
min enformiga tjenstebefattning, användes på läsning.

I Bloms beskrivning framträder samma bild av notariens förhållan-
den som i överståthållare Sparres skrivelse till kungen: Det var ett 
obehagligt, mödosamt och enformigt arbete, men utsikter till be-
fordran kunde motivera ambitiösa män att ändå fortsätta på posten. 
Blom verkar också ha ansett att notariearbetet fyllde sin funktion 
som ett slags lärlingsposition, där han skaffade sig ”någon grad af 
skicklighet” och fick erfarenheter som var till nytta för honom i hans 
fortsatta karriär.

Att det var enformigt och mödosamt att skriva protokoll dagar-
na i ända är lätt att förstå, men vad var det med arbetsuppgifterna 
som gjorde dem så ”obehageliga”? Kanske kan vi hitta en ledtråd i 
en skrivelse från den dåvarande överståthållaren till kungen från 
1813. Poliskammaren hade då, efter f lera f lyttar, återigen hamnat i 
de lokaler på baksidan av Tessinska palatset som inhyste den under 
perioden då Blom arbetade där. Överståthållaren beklagade sig i 
skrivelsen över hur undermåliga lokalerna var. Enligt honom var de 
så mörka att man även på sommaren måste tända ljus för att kunna 
se att arbeta. Lokalerna var också trånga och dåligt ventilerade, så 
att den administrativa personalen stördes av högljudda brottslingar 
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Första sidan i det exemplar av Isak Reinhold Bloms levernesbeskrivning som finns bevarat  
i De la Gardieska arkivet på Lunds universitetsbibliotek.
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och stanken från fyllerister och tiggare. Lukten gjorde att fönstren 
måste hållas öppna, vilket i sin tur gjorde det väldigt kallt under 
vintern. Även om lokalerna var äldre och mer slitna vid detta laget, 
och poliskammarens arbete utvecklats och förändrats en del, är det 
sannolikt att liknande problem fanns redan på 1780-talet. 

Även om Blom inte skrivit särskilt utförligt om sin tid i 
poliskammaren har han på flera ställen i sina efterlämnade skrifter 
reflekterat över skrivande och språk i mer allmänna termer. Han var 
också en person med intresse för språket. Han hade själv poetiska 
ambitioner och hovpoeten Leopold tog honom under sina vingar. 
Det var sedermera hans poetiska verk som ledde till att han blev 
uppmärksammad och prisbelönad av Svenska akademien och kort 
därefter invald som ledamot. I sin levnadsbeskrivning uttryckte han 
beundran för biskop Magnus Lehnberg, som ansågs vara en av sin 
tids mest framstående predikanter och även han blev akademileda-
mot. Privat umgicks han även med andra av sin tids stora intellektu-
ella med anknytning till akademien, som Anna-Maria Lenngren och 
Nils von Rosenstein.

Det var dock inte bara de traditionellt aktade genrerna inom po-
etiken och retoriken som intresserade Blom, utan han ville lyfta det 
ofta förbigångna eller till och med föraktade skrivandet inom staten 
och hävdade att även det borde ses som en konst. I sitt inträdestal till 
Svenska akademien från 1797, som han traditionsenligt höll över sin 
föregångare Elis Schröderheim, hävdar han att Schröderheim varit 
en författare, och ”det som behöfdes, men ännu hos oss sällan inträf-
fat, han var det såsom ämbetsman.” Han fortsatte genom att beskriva 
den avlidne kunglige sekreterarens storhet inom området:

Hans mästerliga hand var gjord för vilket ämne som helst. Den gaf ljus 
och reda åt de mest invecklade, behag och lif åt de torraste, och hans 
uttryck höjde eller sänkte sig efter arten af de mångfaldiga, vidt åtskilda 
och tätt omvexlande ärenden, som han hade att framställa.

Även om administrativt arbete i statens tjänst allt som oftast hand-
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lade om att återge, beskriva och föreskriva i neutrala termer, snarare 
än att argumentera och behaga som retorn och poeten, ansåg Blom 
att det också där behövdes konstskicklighet och en förmåga att ut-
veckla, förfina och anpassa språket till situationen. Nu var ju detta 
en hyllning av Schröderheim, men det ligger nära till hands att tänka 
sig att Blom ansåg att han själv också besatt denna konstskicklighet. 
Han hade visserligen framgång som poet, men det var som ämbets-
man han nådde verkliga höjder. Redan i samtiden kritiserades hans 
poetiska verk för att vara föråldrade och osjälvständiga, och många 
upplevde honom privat som egocentrisk och stingslig, men det var få 
som ifrågasatte hans skicklighet och självständighet i yrkesrollen. I 
levernesbeskrivningen framträder också en stolthet över arbetet, och 
han verkar själv ha ansett att tiden som ständigt skrivande notarie i 
poliskammaren bidragit till att upphjälpa hans ”skickelighet”. 

Att det byråkratiska skrivsättet upptog hans intresse även i andra 
sammanhang än i hyllningen av Schröderheim syns i hans inträdes-
tal till Vitterhetsakademien år 1812. Blom ursäktar sig där för att 
han på grund av sjuklighet inte har haft möjlighet att utveckla ett 
tal över det ämne han hade tänkt sig. Ämnet, som han ska ha samlat 
anteckningar om under en längre tid, säger han är ”hämtadt ur mitt 
yrke” och skulle ha varit ”Embetsstilen och i synnerhet den Juridiska 
till dess skick i äldre och senare tider”. Han tycks dock inte heller 
senare i sitt liv ha utveckla sina tankar om detta.

Spår i akterna
Det är också möjligt att hitta spår efter de individuella notarierna, 
deras arbetsförhållanden och arbetsgången i poliskammaren i de ak-
ter de producerade. Tyvärr har endast delar av arkivet bevarats, men 
där finns ändå exempel på de flesta typer av dokument som bör ha 
producerats. Den sorts dokument som kanske säger mest om nota-
riens arbete är konceptprotokollen. Som nämnts ovan skrevs dessa ut 
efter avslutad session, utifrån anteckningarna i memorialanteckning-
arna, och delvis utifrån notariens minne. Ofta är dessa koncept täm-
ligen röriga, med tillägg och överstrykningar som visar hur notarien 
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kämpat med att välja rätt formuleringar och disposition för texten. 
Precis som de protokoll som studerades av Sabean och Willumsen är 
de huvudsakligen skrivna i tredje person, och ofta tycks flera utta-
landen, diskussioner och utfrågningar ha sammanställts till en sam-
manhängande berättelse. Det innebär att notarierna hade förhållan-
devis stor makt över protokollens utformning och innehåll. Ibland 
finns spår av att en överordnad godkänt texten, men ofta verkar den 
ha lämnats direkt till registrator för renskrift och vidarebefordran 
till vederbörlig instans. Intressant nog är det främst i Bloms kon-
ceptprotokoll som det finns anteckningar om att de justerats. Det 
skulle kunna bero på att Blom var mer samvetsgrann och noga med 
att saker följde de officiella rutinerna, vilket det finns antydningar 
till på flera ställen i hans arbete, vilket i sin tur kan ha berott både på 
att han satte stolthet i att göra ett bra jobb och på att han ville visa 
framfötterna för sin överordnade och därmed förbättra utsikten till 
befordran.

I Bloms första memorialprotokoll syns det dock att han var ny 
på jobbet och ivrig att visa sig ambitiös, men samtidigt inte kunde 
tillräckligt om rutinerna för att se vilken typ av arbete som var an-
vändbart. Memorialanteckningarna skrevs i enkla anteckningsböck-
er som bestod av vikta pappersark hopsydda i ryggen och i den första 
anteckningsboken har Blom inlett med ett register, där han börjat 
föra in namn på de förhörda och sidnummer för anteckningarna om 
dem. Han tycks dock ha givit upp det ganska omgående. Det var inte 
heller ett särskilt nödvändigt eller användbart verktyg. Alla ärenden 
fördes in i diariet, och till det fanns ett register över namnen. Om 
man sökte uppgifter om en person kunde man gå till registret för rätt 
år, hitta namnet, som hänvisade till diariet, där det sedan vanligen 
fanns uppgift om datum och namn på notarien, vilket i sin tur var 
tillräckligt för att hitta memorialprotokollet.

Det är värt att uppmärksamma att namnet på notarien var en 
viktig uppgift för att snabbt kunna hitta rätt protokoll, eftersom både 
memorialprotokoll och konceptprotokoll var sorterade efter notarie. 
Sannolikt beror det på att de enskilda notarierna till stor del ansvara-
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Konceptprotokoll skrivet av Hofwenschöld angående ett ärende som behandlades den 10:e,  
11:e och 12:e mars 1785. (Stockholms stadsarkiv. Överståthållarämbetet för polisärenden 1/
Äldre poliskammaren/Protokoll, äldre serien.)
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de för sina egna dokument. Konceptprotokollen är samlade i buntar, 
ofta med ett pappersark vikt om bunten med notariens namn på, 
och en del av dessa ark med påskrift tycks ha varit samtida och inte 
härrört från senare tiders arkivarier. I protokollen lyser dock vanligen 
namnet på notarien med sin frånvaro och inte heller är det vanligt 
med anteckningar om vem som var ordförande för sessionen. Endast 
de som var inblandade i den händelse som utreddes nämndes med 
titlar och namn. Exakt vem som varit närvarande från myndighetens 
sida var inte heller särskilt viktigt, eftersom de företrädde myndighe-
ten och inte sig själva.

Det finns dock en del undantag. Nathanael Harlingsson har till 
exempel vid en del tillfällen skrivit under sina konceptprotokoll, och 
även när namn inte nämns kan den enskilda akten innehålla detaljer 
som knyter dem till individer.  En sådan detalj är vilken typ av tråd 
som använts för att hålla samman alla ark som tillhörde en enskild 
akt. För att inte delar av en akt skulle förkommas hölls de vanligen 
ihop med tråd som syddes genom övre vänstra hörnet, en praktik som 
länge var vanlig inom rättssystemet på många ställen i Europa. När 
man går igenom de olika buntarna med konceptprotokoll från 1785 
blir det tydligt att vissa typer av tråd är vanligare hos akter tillhö-
rande vissa notarier. Bland Bloms akter är dubbel vit tråd vanligast. 
Hofwenschöld föredrar blå och gul tråd som är tvinnad tillsammans, 
ett slags tråd som ofta användes i statliga sammanhang. Harlingsson 
använde helst en enkel vit tråd. En annan liten avvikelse som ibland 
syns hos Harlingsson är att han på första sidan av ett konceptpro-
tokoll lämnade en bred högermarginal för införande av ändringar, 
medan de övriga notarierna istället började med att skriva till höger 
och lämnade en bred vänstermarginal.

Avslutning  
Precis som forskare som Burns och Sabean har jag i mitt arbete med 
poliskammarens arkiv funnit att en del protokoll kanske säger mer 
om protokollföraren än om den vars vittnesmål nedtecknas, och att 
det är klokt att vara försiktigt med att dra slutsatser om vittnens for-
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muleringar och argumentation utifrån denna typ av protokoll. Det 
blir också tydligt att notarierna befann sig i ett spänningsfält mellan 
högt och lågt och mellan osynlighet och synlighet. Å ena sidan var 
deras jobb slitsamt och dåligt betalt. Bland de högutbildade tillhörde 
de en grupp med lägre rang som utförde ett slags mängdskrivande 
som påminde mer om kroppsarbete än om intellektuellt arbete. Å 
andra sidan ansågs deras arbete viktigt och de kom med tiden att ges 
möjligheter till avancemang inom rättsväsendet. De utförde också 
en sorts arbete där de själva idealt skulle vara osynliga och endast 
registrera den relevanta informationen för att andra skulle kunna ta 
del av den, samtidigt som de hade makt över formuleringarna och 
deras namn var grunden för en del av sorteringen av dokumenten. På 
samma sätt är de olika protokollen på vissa sätt mycket lika, obero-
ende av vem som hållit i pennan, medan det samtidigt finns spår av 
individen i detaljer och egenheter.

Fallet Blom visar också att skrivandet i statens tjänst även kunde 
vara del i formandet av en identitet som en skrivande människa. Blom 
verkar ha sett likheter i sitt skrivande som poet och som tjänste- och 
ämbetsman och var stolt över sin skicklighet som skribent inom alla 
områden. Det var inte heller särskilt långsökt i den tid han levde i, 
eftersom det under 1700-talet var vanligt att olika typer av diktande 
användes som ett sätt att visa sin bildning, skicklighet och lojalitet i 
syfte att främja en karriär inom staten. Flera forskare har också sett 
ett samband mellan utvecklingen av skrivandet inom byråkratin och 
rättsväsendet och utvecklingen av litteraturen.

Föreliggande essä är skriven utifrån författarens arbete inom det av  
Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Kunskap, makt, mate-
rialitet. Svenska arkiv 1727−1811. I projektet ingår också projektledare 
prof. Ann Öhrberg, som forskar om herrnhutarnas arkivbildningar, 
prof. Otto Fischer, som forskar om Carl Christoffer Gjörwells familje- 
arkiv och doktorand Tim Berndtsson, som forskar om frimurarnas arkiv. 
Projektet är förlagt vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Upp-
sala universitet.
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