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Denna uppsats har sin utgångspunkt i de oreglerade förhållanden som gäller för den enskilda 

sektorn och dess person- och släktarkiv. Ofta bedöms just sådana arkiv som svåra att 

förteckna i enlighet med ett formellt förteckningsschema som kan fungera som en 

motsvarighet till den offentliga sektorns allmänna arkivschema. Detta på grund av 

privatarkivens egenartade karaktär och varierande innehåll som är svårt att förutbestämma och 

styra. Detta skapar i sin tur en svårighet vid hanteringen av materialet. Som en konsekvens av 

detta så får arkivförteckningar för person- och släktarkiv ofta en ytterst godtycklig struktur 

som är helt beroende av förtecknarens referensramar. 

 Uppsatsens fokus riktas på delar av de problem som således uppstår kring förtecknandet av 

person- och släktarkiv. I huvudsak ligger koncentrationen på hur materialet och handlingarna i 

ett arkiv bäst ska ordnas och rubriceras för att underlätta återsökningen för potentiella 

arkivanvändare, varför också vikten av en användarvänlighet löpande framhävs. Med exempel 

ur befintliga arkivförteckningar från Riksarkivet i Stockholm så diskuteras problemet ur olika 

aspekter, och alternativa lösningar ges varvid just arkivförteckningarnas huvud- och 

underavdelningar tillmäts stor vikt. 
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1 INLEDNING 

 

Problem, syfte och metod 

Sedan ungefär ett sekel tillbaka är den offentliga sektorn i Sverige styrd av föreskrifter och 

lagar som reglerar hur statliga myndigheter ska handha sina arkiv, vari det även ges direktiv 

hur ordnande och förtecknande av detsamma ska ske. Dessa direktiv har sitt ursprung i 1903 

års kungörelse ”angående allmänna grunder för ordnande och förtecknande av vissa offentliga 

arkiv” (1903:56), vilken bland annat bygger på proveniensprincipen och olika 

förteckningsplaner för statliga myndigheters arkiv.1 Den förteckningsplan som alltsedan dess 

kommit att bli nästintill allenarådande inom i huvudsak offentlig sektor är det allmänna 

arkivschemat. Bakom detta stod riksarkivarien för åren 1901 – 1916, Emil Hildebrand, som 

också var den pådrivande faktorn bakom nämnda kungörelse.2 Allmänna arkivschemat, som 

bygger på en bokstavs- och sifferstruktur, har ibland ansetts vara så allmänt att det kan 

tillämpas på arkiv även inom de kommunala och enskilda sektorerna. Dessutom framhålls det 

konsekventa i att sträva mot en likformighet för allt arkivförtecknande, där det allmänna 

arkivschemat skulle vara en god lösning då det redan vunnit hävd. Arkivschemat har påståtts 

ha en smidighet som inte gör våld på arkivens egenart och även medger en snabb och lätt 

orientering för arkivanvändare.3 I synnerhet kommunala arkiv har tillgodogjort sig detta 

arkivschema som förteckningsplan vid arkivbildande, ordnande och förtecknande, och det 

närmande som skett mellan statlig och kommunal arkivhantering har ytterligare förstärkts 

med att den kommunala sektorn – tillsammans med den statliga – sedan 1991 lyder under 

Arkivlagen (1990:782).4 

 Den enskilda sektorn är fortfarande tämligen oreglerad då bestämmelser för enskilda 

arkivbildare i princip inte meddelas i författningar i Sverige. Undantaget är lagar som 

exempelvis gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, den upphovsrättsliga 

                                                 
1 Claes Gränström, ”Arkivteori”, i Arkivvetenskap, red. Anna Christina Ulfsparre, Lund 1995, s. 4; Nils Nilsson, 
Arkivkunskap, Malmö 1973, s. 17; Mats Burell, ”Det perfekta arkivet. Om proveniensprincipens dubbla 
tillämpning”, i Arkiv, samhälle och forskning 1999:1, s. 31f. 
2 Bra Böckers Lexikon 2000, band 11, Höganäs 1997, s. 168; Nilsson 1973, s. 17. 
3 Tore Johansson, ”Förvaring i ordnat skick”, i Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk, utg. av 
Folkrörelsernas arkivförbund & kommundepartementet, Stockholm 1981, s. 27; Bertil Boëthius, ”Arkivschema 
och proveniensprincip”, i Arkivvetenskapliga studier 2, red. Sten Engström & Birger Lundberg, Uppsala 1954, s. 
12f; Bengt Danielson, ”Ordnande och redovisning”, i Arkivvetenskap, red. Anna Christina Ulfsparre, Lund 1995, 
s. 156. 
4 Claes Gränström, Lennart Lundquist & Kerstin Fredriksson, Arkivlagen. Bakgrund och kommentarer, 
Stockholm 2000, s. 53.  
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lagstiftningen, kulturminneslagen och personuppgiftslagen.5 När det gäller förteckningsplaner 

är enskild sektor helt utan fasta riktlinjer, men företag och föreningsarkiv använder med 

fördel det allmänna arkivschemat.6 Överlag anses generella ordningsregler och ett gemensamt 

förteckningsschema som motsvarar det allmänna arkivschemat svårt att arbeta fram, så att det 

är tillämpbart på alla typer av enskilda arkiv, särskilt då respekten för arkivens egenart 

samtidigt poängteras.7 Istället presenteras och används tillfälliga och godtyckliga förslag, av 

vilka inget har haft samma genomslagskraft som det allmänna arkivschemat har inom den 

offentliga sektorn. Sådana förslag är användbara på vissa typer av arkiv, men är inte alltid 

självklara.8 Den inkonsekvens och frånvaron av fast arkivterminologi som detta bibringar 

upplevs ibland som ett problem vilket framhållits av bland andra arkivarien Bertil Boëthius.9 

Hans arkivkollega Sten Engström vill dock hävda det motsatta, och betvivlar att ”någon 

arkivman, värd namnet, kan ha verklig olägenhet i sitt arbete av den variation i 

ordningsbokstävernas användning, som redan finns”.10 

 Jag anser det vara ett intressant faktum att det inom enskild sektor inte finns ett gemensamt 

förteckningsschema men upplever att svaret på frågan varför vi har nuvarande scenario inte är 

särskilt långt borta. Mest påtagligt är att arkiven inom enskild sektor är så pass olikartade när 

det gäller den verksamhet som bedrivs; å ena sidan finns företags- och föreningsarkiv vilka i 

sin arkivala avkastning i stor utsträckning liknar arkiven inom den offentliga sektorn. Å andra 

sidan inbegriper den enskilda sektorn även gårds-, släkt och personarkiv vars verksamhet inte 

följer samma typ av struktur som företag och föreningar.11 Av detta kan vi utläsa att det 

således är en komplicerad – kanske även omöjlig – uppgift att skapa ett förteckningsschema 

som går att applicera på samtliga typer av arkiv inom den enskilda sektorn. 

                                                 
5 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 53f. och 180; Margareta Ståhl, ”Lagar och förordningar för 
arkiv”, i Folkrörelsernas arkivhandbok. Arkiv och framtid i förening, utg. av Folkrörelsernas arkivförbund & 
civildepartementet, Stockholm 1988, s. 25ff; Jan Appelquist, Arkivvård – en handbok, Stockholm 2000, s. 27. 
6 Staffan Smedberg, Att ordna och förteckna arkiv, kompendium, u.o. 1999, s. 36; Gränström 1995, s. 4; Nils F. 
Holm & Ingemar Carlsson, Enskilda arkiv i riksarkivet, Stockholm 1975, s. 7; Madli Kurdve, 
“Förteckningsplaner”, i Folkrörelsernas arkivhandbok. Arkiv i framtid och förening, utg. av Folkrörelsernas 
arkivförbund & civildepartementet, Stockholm 1988, s. 58. 
7 Martin Grass, ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, i Arkiv, 
samhälle och forskning 1989, s. 27; Johansson 1981, s. 27; Danielson 1995, s. 156; Sten Engström, ”Det s.k. 
allmänna arkivschemat och de lokala arkiven”, i Arkivvetenskapliga studier 1, red. Sten Engström, Uppsala 
1950, s. 22. 
8 För exempel, se Martin Grass, ”Personarkiv”, i Folkrörelsernas arkivhandbok. Arkiv i framtid och förening, 
utg. av Folkrörelsernas arkivförbund & civildepartementet, Stockholm 1988, s. 71-77; Grass 1989, s. 17-44; 
Ingemar Carlsson, ”Släktarkivet”, i Ordna ditt släktarkiv, red. Per Olov Bergman, Ingemar Carlsson & Bo 
Nilsson, Västerås 1985, s. 16ff. 
9 Boëthius 1954, s. 11. 
10 Sten Engström, ”Signering av arkivalier”, i Arkivvetenskapliga studier 2, red. Sten Engström & Birger 
Lundberg, Uppsala 1954, s. 77. 
11 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 53; Holm & Carlsson 1975, s. 5. 
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 Vad som försvårar för just gårds-, släkt och personarkiv att använda ett gemensamt 

förteckningsschema är att även dessa arkiv är så pass egenartade, att det i princip inte går att 

fastställa hur de ska se ut. Inom myndigheter eller företag produceras likartade typer av 

handlingar, och vi vet vilka handlingar som bör finnas i sådana arkiv. Ett gårds-, släkt- eller 

personarkiv är dock inte det andra likt; vi kan i ett arkiv finna handlingar som i ett annat arkiv 

inte finns, men som för den skull inte lyser med sin frånvaro. Det går alltså inte att bestämma 

vilka dokument som bör finnas i ett enskilt arkiv av detta slag, varför ett generellt 

förteckningsschema kan kännas svår och kanske även omotiverat att arbeta fram. Arkivens 

särpräglade karaktärer skapar det faktum att modifieringar av och undantag från varje på 

förhand bestämt förteckningsschema är omöjliga att komma ifrån, vilket i sig underbygger ett 

ifrågasättande av det gemensamma förteckningschemats relevans.  

 Men det vore fel att låta det stanna vid det. Med en växande grupp av forskare med 

inriktning på exempelvis släkt- och hembygdsforskning, så kan man anta att det finns ett 

behov och intresse av en löpande diskussion kring de olika typer av arkivförteckningar som 

arbetas fram för de enskilda arkiven. Tyvärr saknas det en sådan diskussion mellan enskilda 

arkivbildare, och även mellan arkivbildare och samhällets arkivinstitutioner; ett större 

erfarenhetsutbyte är således att förorda. 

 Vetskapen att berörd arkivinstitution förtecknar materialet vid inlämnande kan upplevas 

som en trygghet för många privata arkivbildare, men privatpersoner om några är att anse som 

aktiva arkivbildare och dessa måste därför göras uppmärksamma på att ordnandet och 

förtecknandet av arkiv är av stor vikt. Det bör vidare framhållas att det endast är arkivbildaren 

som besitter den fulla insikten i ett arkiv, varför det är han som bäst kan ge en korrekt bild av 

detta. Jag vill därför se denna uppsats som ett inlägg i debatten kring arkivförteckningar för 

enskilda arkiv, vilken undantagsvis skymtar i den arkivteoretiska diskussionen. I och med 

forskarnas tillväxt känns det aktuellt att identifiera och lyfta fram de för- och nackdelar som 

finns i givna arkivförteckningar och förteckningsmetoder. Detta är mer intressant än frågan 

hur en gemensam arkivförteckning ska utformas. Jag vill därför framhålla att min avsikt inte 

är att arbeta fram ett eget förslag på förteckningsschema för gårds-, släkt och personarkiv. 

 Denna diskussion ska jag föra med hjälp av exempel ur befintliga arkivförteckningar. 

Urvalskriterier för de arkivförteckningar jag använder mig av ska presenteras längre fram. Jag 

kommer i fortsättningen inrikta mig på person- och släktarkiv vilka jag kommer att referera 

till som privatarkiv. Även detta ska jag återkomma till senare.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska diskussion jag kommer att använda mig av och utgå ifrån rör sig således kring 

utseendet hos förteckningsscheman varför arkivarien Martin Grass har en central roll i min 

uppsats. Han är en av förespråkarna för ett gemensamt förteckningsschema för personarkiv, 

vilket ska fungera som en motsvarighet till det allmänna arkivschemat, och han är en av de få 

som också arbetat fram ett förslag till ett sådant. Jag ska längre fram presentera hans förslag, 

men jag vill i detta sammanhang i korthet redogöra för Grass ställningstagande som kan 

sammanfattas i tre argument som han menar talar för ett gemensamt förteckningsschema.  

 Till att börja med vill han åberopa personarkivens arkivkaraktär, vilken han anser bör tas 

på allvar trots det brokiga innehåll ett personarkiv kan ha. Parallellt med arkivrådet Nils 

Nilsson framhåller han att arkiv och arkivbildare i allra högsta grad är något som kan 

förknippas med enskilda personer, samt att samma ordningsproblem och ordningsregler gäller 

för personarkiv som för andra arkiv, och därför kräver samma arkivmässiga hantering på alla 

nivåer.12 För det andra menar Grass att ett gemensamt förteckningsschema är lämpligt då 

personarkiv trots alla olikheter sinsemellan ändå innehåller vissa gemensamma och 

återkommande typer av handlingar vilket talar för ett ”allmängiltigt, systematiserat 

förteckningsschema med huvudavdelningar och serier”.13 Även detta finner han stöd för hos 

Nilsson, som menar att arkiv inte är ojämförliga och unika utan växer fram av likartade 

materiella underlag, och därmed får gemensamma drag.14 Slutligen vill Grass framhålla 

”arkivariens arkivmässiga ordnande av personarkiv, d.v.s. ett strukturerande och 

systematiserande arbete som även tillämpas på övriga arkiv”.15 Man kan anta att Grass med 

detta menar att eftersom personarkiv ändå ska ordnas på ett eller annat sätt, så kan de lika 

gärna behandlas som andra arkiv. Grass uttalar förvisso en viss förståelse för den majoritet av 

forskare och arkivarier som hävdar att generella ordningsregler inte går att uppställa, men 

anser samtidigt att de invändningar som finns mot ett gemensamt förteckningsschema inte 

rubbar de argument som han ställer upp.16  

 Grass poängterar dock att ett schema speciellt anpassat för personarkiv ej kan tillämpas 

lika strikt som det allmänna arkivschemat.17 Istället är undantag att rekommendera när 

personarkivets innehåll inte kan sägas motsvara förteckningsschemat.18 Grass refererar vidare 

                                                 
12 Grass 1989, s. 17, 23, 29 och 39. Se äv. Nilsson 1973, s. 19. 
13 Grass 1988, s. 72f. Se äv. Grass 1989, s. 27 och 29. 
14 Nilsson 1973, s. 57. 
15 Grass 1989, s. 29. 
16 Grass 1988, s. 72; Grass 1989, s. 29. 
17 Grass 1988, s. 72; Grass 1989, s. 26. 
18 Grass 1989, s. 38. 
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till den bland förespråkare av generella ordningsscheman vanliga åsikten att dessa inte ska 

fungera som ett ”allena saliggörande mönster”, utan att individuell hänsyn måste tas till det 

enskilda arkivet och dess arkivbildning.19 Grass fortsätter:  

 
Ordningsschemat skall ’inte stå i vägen’ för befintliga ordningsansatser och –strukturer som bör 

övertas och integreras. […] Spårandet av den ursprungliga ordningen som ska befästas eller 

återställas är […] grunden för ordningsarbetet. Det kombineras sedan med en strukturering och en 

systematiserad förteckningsplan som […] i regel inte är ’påtänkt’ under arkivbildningen utan s a s 

läggs på i efterhand, under ordnandet.20  

 

Om ett arkiv – personarkiv eller ett annat arkiv – dessutom är litet eller endast har ett fåtal 

serier, så anser Grass att det kan förtecknas lika systematiskt utan att använda sig av 

förteckningsschemats siffer- och rubriksystem, även om man gärna bör följa dess 

ordningsföljd.21 Jag upplever att argumentationen för ett gemensamt förteckningsschema 

förlorar i styrka av resonemang av ovan slag, då en reservation mot detsamma återspeglas. 

Hela teorin att man både kan och bör använda en gemensam bas omkullkastas. 

 

Återsökning 

De arkivteoretiska diskussionerna tar bland annat upp olika metoder för att återsökning av 

arkivhandlingar ska underlättas. Detta omfattar frågor kring signering av volymer, om man 

ska ha löpande volymnumrering eller en serienumrering som avslutas med varje serie, 

huruvida varje serie bör redovisas var för sig i eller om redovisningen istället ska göras 

löpande utan att man påbörjar ny sida när en ny serie kommer.22 Jag ska inte beröra dessa 

frågor här då de är av praktisk karaktär, vilket i detta sammanhang inte är av intresse. Istället 

vill jag lyfta fram frågan kring den logiska återsökningen, det vill säga var i 

arkivförteckningen det är mest logiskt att man finner handlingarna A eller B. 

 För detta är rubriceringen av dels huvudavdelningarna, dels underavdelningarna om sådana 

förekommer, viktig. Det är dessa som ska spegla arkivets innehåll på ett bra sätt så att 

arkivanvändaren finner vad han söker utan att möta alltför stora problem med att identifiera 

var i arkivet de eftersökta handlingarna återfinns. Likaså är det av mycket viktigt att med 

hjälp av hänvisningar klargöra eventuella undantag och andra omständigheter som 

arkivanvändaren kan vilja veta. 
                                                 
19 Grass 1989, s. 27f; Danielson 1995, s. 133. 
20 Grass 1989, s. 27f. 
21 Grass 1989, s. 28 och 38. 
22 Appelquist 2000, s. 66 och 76; Engström 1954, s. 62. 
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 Som framkommit föreslås att ett förteckningsschema med fasta huvudavdelningar ska 

finnas. Staffan Smedberg menar dock att huvudavdelningarnas formella utseende inte ger 

någon vägledning för arkivanvändarna, och andra arkivteoretiker är av samma åsikt; 

bundenheten vid en i förväg bestämd indelningsgrund anses inte ge tillräckliga ingångar i 

arkiven.23 Inledningen av en huvudavdelning i underavdelningar kan förvisso underlätta 

återsökningen men Smedberg anser att detta bara delvis korrigerar svagheterna och att den 

vanligaste sökmetoden förmodligen är att gå igenom alla serierubriker i en förteckning för att 

finna det man söker. Det är således serierubrikerna som fungerar som huvudsaklig ingång i 

förteckningarna, varför rubriceringen av dessa blir avgörande för möjligheterna att hitta i 

arkivet.24 Då en serie är den lägsta underavdelningen inom en huvudavdelning, så är det 

vanligaste i personarkiv att denna återfinns direkt under huvudavdelningen eftersom 

strukturen hos dessa arkiv sällan är mer avancerad än så. I enlighet med Smedbergs 

resonemang så är det i personarkiv alltså rubriceringen av underavdelningarna som är bland 

det mest väsentliga, särskilt om man använder formella huvudavdelningar. Det är också 

vedertaget att man inte standardiserar underavdelningarna då erfarenhet visar att friheten att 

kunna anpassa dem efter arkivets individuella och logiska struktur är ändamålsenlig.25 Jag vill 

dock framhålla att underavdelningarna i sig är starkt beroende av huvudavdelningarna. Det är 

de senare som vägleder arkivanvändaren till rätt underavdelningar. I slutändan är det alltså 

rubriceringen av huvudavdelningarna som är det avgörande sökinstrumentet till 

arkivförteckningen. 

 Som ett motförslag till den formella strukturen så hävdas att utseendet på 

huvudavdelningarna bör anpassas efter varje arkivs enskilda egenskaper. Bland andra 

arkivarien Jan Sahlén vid Folkrörelsearkivet i Västernorrland framhåller att man vid 

ordnandet och förtecknandet av ett arkiv bör uppmärksamma och ta hänsyn till den 

ursprungliga ordningen i arkivet.26 Detta är också en nödvändighet om man strikt ska följa 

kravet på den inre proveniensen, och om arkivanvändarna ska kunna använda de sökingångar 

som arkivbildaren själv har skapat.27 Riksarkivarien Åke Kromnow menar att vanligast är att 

den befintliga ordningen av vissa serier av handlingar kan godtagas, medan andra handlingar 

helt måste nyordnas, och arkivarien Madli Kurdve vid Folkrörelsearkivet i Blekinge 

vidareutvecklar detta med att en del handlingar i ett arkiv på ett naturligt sätt bildar serier, 
                                                 
23 Smedberg 2000, s. 10; Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 117. 
24 Smedberg 2000, s. 10. 
25 Smedberg 2000, s. 9. 
26 Jan Sahlén, ”Proveniensprincipen och dess tillämpning på föreningsarkiv”, i Folkrörelsernas arkivhandbok. 
Arkiv och framtid i förening, utg. av Folkrörelsernas arkivförbund & civildepartementet, Stockholm 1988, s. 44. 
27 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 23. 
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vilket således indirekt är grunden för ett användbart ordningssystem. En anpassad rubricering 

kan vidare vara en fördel om handlingarna på bästa sätt ska speglas i huvudavdelningarnas 

rubriker. Å andra sidan innebär detta att rubrikerna riskerar att bli alltför detaljerade vilket 

medför att materialets karaktär kan bli svårt att överblicka och ger ett ostrukturerat intryck.  

 

Problemformulering 

Vilka problem uppstår när det gäller förtecknande av personarkiv? Hur kan återsökningen av 

arkivhandlingar underlättas, och vad är viktigt att tänka på? Så kan man sammanfatta 

uppsatsens utgångspunkt, vilken grundar sig på ovan förda resonemang, där jag dels har 

framhållit det faktum att privata arkiv ser olika ut och omfattar olika typer av material, varför 

det på förhand kan vara svårt att veta hur ett lämpligt förteckningsschema ska se ut. Detta till 

trots anser sig Martin Grass ha arbetat fram ett fungerande förslag, som han i nästa stund 

reserverar sig mot, vilket ytterligare poängterar de problem som uppstår när man applicerar 

förbestämda förteckningsscheman på privatarkiv. Detta kan sägas vara de problem jag ska 

fokusera på i det kommande, och ur de resultat som jag allteftersom ska presentera kan man 

sedan dra slutsatser om vad som anses vara bra eller dåliga tillvägagångssätt när man 

förtecknar ett arkiv, samt uppmärksamma den materialvidd som privata arkiv har. 

 

Avgränsningar och urvalskriterier 

Jag har i huvudsak kommit att inrikta mig på personarkiv, eftersom jag har använt Martin 

Grass teoridiskussion och förteckningsschema som ram. Men jag har både direkt och indirekt 

även berört släktarkiv, då dessa i förlängningen kan betraktas som liktydiga med personarkiv; 

jag anser de förra vara uppbyggda av de senare. Denna fokusering på personrelaterade arkiv 

innebär att jag har avgränsat mig till andra enskilda arkiv, såsom gårds-, företags- och 

föreningsarkiv, då de är mer knutna till en verksamhet än till en person. 

 Då jag utgår från Martin Grass förteckningsschema och samtidigt ska diskutera 

problematiken kring huvudavdelningar – hur dessa bäst anpassas och används – så krävs att 

jag tittar på arkivförteckningar som ligger på ungefär samma förteckningsnivå som Grass dito, 

det vill säga att de är strukturerade efter ett schema av något slag. Det går inte att jämföra ett 

ostrukturerat (men dock förtecknat) arkiv med ett annat arkiv som är ordnat enligt ett 

förteckningsschema och samtidigt få ut en fruktbar diskussion, då det förra alternativet endast 

är att beklaga. En relevant diskussion kan förekomma först när man jämför framarbetade och 

klart synliga förteckningsscheman som har en övergripande huvudavdelningsstruktur som inte 

ligger på detaljnivå. Till denna kategori av förteckningsscheman vill jag därför inte räkna 
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arkivförteckningar som förvisso har rubriker av olika slag men som är så pass detaljerade att 

de endast har som syfte att passa de arkiv de är skapade för. Sådana förteckningar kan inte 

översättas till fullgoda förteckningsscheman, och kan därför inte jämföras. 

 I mitt val arkivförteckningar har jag inte att gjort någon skillnad på huruvida det är 

arkivbildaren eller arkivinstitutionen som upprättat förteckningen. En koncentration på endera 

begränsar dock diskussionen, vilket tydliggörs om man har i åtanke att en institution kanske 

har utarbetade förteckningsscheman som de följer vid förtecknandet av ett arkiv, varför det i 

ett sådant fall inte finns så mycket att jämföra. Det intressanta för undersökningen är hur olika 

arkivförteckningar ser ut, inte vem som har förtecknat dem. 

 För att göra ett rättvist urval av arkivförteckningar, så har jag haft som ambition att sätta en 

mini- och maxigräns för hur många volymer arkivet får omfatta. De undersökta arkiven bör 

vara så pass stora att förteckningarna ger något att analysera, det vill säga att de är stora nog 

att de motiverar en mer genomarbetad struktur med huvud- och underavdelningar. Jag har 

därför satt minimigränsen för antal volymer vid 10 stycken. För att hålla analysen inom 

rimliga gränser så att undersökningen känns hanterbar så får arkiven inte heller vara för stora. 

Jag har dock inte ansett mig nödd att sätta en fast gräns uppåt, eftersom majoriteten av de 

genomgångna arkiven har varit förhållandevis små med färre än 100 volymer (undantag har 

givetvis funnits). I enstaka fall har jag uteslutit något arkiv för att jag ansett det för stort. Det 

har då rört sig om arkiv som haft över 400 volymer.  

 Jag har uteslutande använt arkivförteckningar som finns på Riksarkivet i deras pärmar i 

forskarexpeditionen. Detta av rent praktiska skäl. Jag upplever inte min inriktning på 

Riksarkivet som något problem gällande representativiteten i materialet, då de kan sägas vara 

den arkivinstitution i Sverige som har det största beståndet och representationen av enskilda 

samlingar.28 Enligt Riksarkivet själva så uppvisar arkivförteckningarna som är upprättade hos 

dem inte några fasta regler, vilket således betyder att förteckningarnas utseende är ett resultat 

av respektive arkivförtecknares egna val. Likaså säger sig Riksarkivet ta hänsyn till 

arkivbildarens eget ordningsarbete, vilket respekteras och bevaras om det anses vara 

fungerande.29 Detta talar emot en likformighet vilket i detta sammanhang är en förutsättning. 

 Sammanlagt finns i Riksarkivets forskarexpedition 84 numrerade pärmar med blandade 

arkivförteckningar för gårds-, släkt- och personarkiv. Dessa har förutom den löpande 

numreringen också beteckningen 72. Detta betyder således att när jag hänvisar till exempelvis 

”Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58”, så innebär det att man finner 

                                                 
28 Holm & Carlsson 1975, s. 6. 
29 Holm & Carlsson 1975, s. 7. 
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förteckningen på Riksarkivet i pärm 58 av dem som är betecknade 72. Varje pärm har ett 

inledande register som underlättar återsökningen av förteckningen i pärmen. 

 Av de 84 pärmarna har jag systematiskt gått igenom sex stycken, vilka har numreringen 

56-61. Att fokusen lades på just den sviten är helt slumpmässig. Jag har valt ut sammanlagt 9 

arkivförteckningar, av vilka sex stycken har haft en struktur som bygger på ett uttalat 

förteckningsschema. Rent generellt kan man säga att när det gäller utarbetade 

förteckningsscheman så finns det vissa huvudavdelningar som är återkommande varför 

förteckningarna i förlängningen kan anses vara variationer av varandra. Givetvis kan man 

hävda att det hade varit fördelaktigt att ha med fler arkivförteckningar vars struktur man kan 

diskutera, men då poängen med föreliggande uppsats inte är att skapa någon slags statistik, 

utan endast att diskutera bra och dåliga exempel, så ser jag det inte som ett problem att 

materialet är begränsat. Mångfalden av exempel är tillräcklig ändå. 

 Jag har i mitt urval bortsett från arkivförteckningar som har varit av följande art:  

 

• arkivet har för få eller för många volymer, 

• arkivförteckningen gäller ett gårdsarkiv, 

• arkivföreteckningen gäller en samling av något slag, exempelvis brevsamling,  

• arkivförteckningen saknar en förteckningsstruktur som kan översättas till ett 

övergripande förteckningsschema, eller 

• arkivet har levererats i flera omgångar och fått separata arkivförteckningar som trots 

att de använt sig av olika förteckningsscheman, är avhängiga varandra i till exempel 

löpande volymnumrering.30 

 

Slutligen vill jag poängtera att jag inte kommer att beröra de förteckningsfrågor som på senare 

tid tagits upp i och med IT-utvecklingen. Nya digitala media problematiserar den på 

pappershandlingar baserade förteckningsmetoden, och kräver nya förutsättningar. Detta kan i 

sig vara en intressant fråga, men kan sägas beröra myndigheter och motsvarande 

verksamheter i första hand. För person- och släktarkiv så är vårt vanliga förteckningssätt 

fortfarande aktuellt, varför det också är försvarbart att fortsätta driva diskussionen kring 

sådant förtecknande vidare, parallellt med diskussioner kring nya förteckningssätt för större 

organisationer och verksamheter. 

 

                                                 
30 För exempel, se arkivförteckning över de Ribbingska arkiven, pärm 72:57. 
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Begreppsdiskussion – om samlingar och arkiv 

Viktigt i valet av arkivförteckningar är huruvida de beskriver en samling eller ett arkiv. Det 

kan i flera fall vara svårt att avgöra gränsen mellan dessa begrepp som i vardagssammanhang 

ofta används slarvigt, varvid en viss förvirring och förväxling förekommer. Ofta stöter man på 

personarkiv som av någon anledning kallas för samlingar. Ibland ser man också olika typer av 

samlingar som i beståndsöversikter fått benämningen arkiv, även om detta inte tycks vara lika 

vanligt förekommande. Vidare är det inte heller alltid klart huruvida en samling 

släkthandlingar är just en samling eller ett släktarkiv.  

 Jag upplever att problemet tyvärr inte är så omnämnt i arkivlitteraturen som det borde vara, 

då det skulle kunna vara en utgångspunkt för en intressant diskussion. Historikern Lars-Arne 

Norborg är en av de få som försökt klargöra begreppens innebörd, vilket vi kan ta del av i den 

utmärkta boken Källor till svensk historia (1968). I denna konstaterar han att privatarkiv i 

Sverige ofta går under namnet enskilda samlingar, vilket är diskutabelt då det är en skillnad 

på arkiv som vuxit fram ur en persons verksamhet och på samlingar som är resultatet av en 

medveten samlarverksamhet.31 Hans Gustafsson från Sveriges Riksidrottsförbund ger en mer 

ingående definition av arkiv såsom ”ett bestånd av handlingar som efter hand växt fram hos 

arkivbildare till följd av dennes verksamhet och lagts för förvaring hos denne”.32 Jag är böjd 

att hålla med om en sådan definition, och tycker därmed att begreppet personarkiv är klart. 

Men problematiken kring samlingsbegreppet kvarstår om man till exempel tittar på släktarkiv. 

I de flesta fall så består ett sådant av arkivalier som härrör från fler arkivbildare och som förts 

vidare generation efter generation genom arv. Men i dagens samhälle där släktforskning är en 

aktiv verksamhet, så kan släktarkiv lika gärna uppträda genom medvetet insamlande av 

arkivalier. Frågan uppstår då om det fortfarande handlar om ett släktarkiv, eller om det är en 

samling då det uppkommit av medveten samlarverksamhet? 

 Norborg själv identifierar släktarkiv som ett arkiv där arkivalierna leder sitt ursprung från 

en rad olika individer som haft det gemensamt att de är medlemmar av samma släkt eller 

släktkrets.33 Han använder sig således av den förra definitionen av släktarkiv. Även Ingemar 

Carlsson antyder att ett släktarkiv är ett arkiv som är samlat sedan generationer, och att detta 

går i arv och på så sätt byggs på.34 Jag anser att en sådan definition, trots att den inte är helt 

självklar, ändå är den minst problematiska. Det känns också logiskt att betrakta en samling 

                                                 
31 Lars-Arne Norborg, Källor till svensk historia, Lund 1968, s. 208f. 
32 Hans Gustavsson, ”Arkivbildning och arkivbildningsplaner”, i Folkrörelsernas arkivhandbok. Arkiv i framtid 
och förening, utg. av Folkrörelsernas arkivförbund & civildepartementet, Stockholm 1988, s. 136. 
33 Norborg 1968, s. 209. 
34 Carlsson 1985, s. 12. 
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med släkthandlingar som ett släktarkiv, då det främst är släkten man vill framhålla i ett sådant 

arkiv, istället för en privat samling av handlingar som bara rör den enskilde.  

 Carlsson identifierar ytterligare en typ av arkiv; släktforskararkivet. I ett sådant ingår 

anteckningar, excerpter, fotokopior av dokument, sammanställningar och liknande som 

uppstått av den egna släktforskningen.35 Således kan man säga att ett släktforskningsarkiv kan 

ingå i ett personarkiv, eller kanske till och med utgöra hela personarkivet. Som jag ovan 

konstaterat så finns det inga riktlinjer om vad som bör ingå i ett personarkiv. 

 Som framkommit så har jag i mitt val av arkivförteckningar lagt tyngdpunkten på 

personarkiv, och exkluderar därmed samlingar. För definitionen av ett personarkiv har jag 

krävt att arkivet ska innehålla även andra typer av handlingar än korrespondens. Förekomsten 

av enbart brev gör arkivet alltför ensidigt för att det ska kunna bidra till diskussionen.  

 

Tidigare forskning inom området 

Tyvärr har förteckningsfrågan för privata arkiv inte diskuterats vidare brett i Sverige, vilket 

skulle kunna förklaras med att den svenska arkivteorin är starkt förknippad med offentliga 

arkiv samt att privata arkiv är så pass egenartade att praktisk erfarenhet och individuella 

lösningar får lösa de problem som förtecknaren ställs inför.36 Rent generellt kan man säga att 

våra nordiska och tyska grannar ligger steget före oss när det gäller att arbeta fram 

gemensamma förteckningsscheman för personarkiv, vilket Martin Grass detaljerat går in på i 

artikeln ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar 

Branting” (Arkiv, samhälle och forskning 1989) där han även ger flertalet exempel på 

europeiska förteckningsscheman. 

 Bortsett från Martin Grass seriösa och intressanta teoretiska bidrag så är det således luckor 

i diskussionen kring förtecknandet av enskilda arkiv. Går vi tillbaka till mitten av 1980-talet 

finner vi problemet uppmärksammat i Ordna ditt släktarkiv (1985), en handbok i 

släktforskning som är framarbetad av bland andra docenten och före detta förste arkivarien 

vid Riksarkivet, Ingemar Carlsson. I denna finner vi ett motsvarande förslag till 

förteckningsschema, som berör personarkiv. I stort lämnar Carlsson den arkivteoretiska 

diskussionen därhän vilket jag upplever som synd, då det hade varit intressant att få ta del av 

Carlssons argumentation bakom sitt förslag som bygger på det allmänna arkivschemat. Att 

betänka är dock att han i sammanhanget vänder sig till släktforskare och amatörer i första 

hand, vilket kan förklara att han resonerar på en relativt enkel nivå. Hans bidrag bör dock ses 

                                                 
35 Carlsson 1985, s. 12 och 29. 
36 Grass 1988, s. 71; Grass 1989, s. 17f. 
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som ett relevant inslag i diskussionen. Carlsson har tillsammans med Nils F. Holm också 

sammanställt en ofta citerad översikt av Riksarkivets bestånd av enskilda arkiv; Enskilda 

arkiv i riksarkivet (1975). Boken har några år på nacken, men dess inledning som berättar om 

Riksarkivets hantering av enskilda arkiv speglar de metoder som användes då, och som 

fortfarande lyser igenom i Riksarkivets arkivförteckningar.  

 Utöver dessa inslag som specifikt inriktar sig på privata arkiv, så finns en något större 

diskussion som koncentrerar sig på företags- och föreningsarkiv. Här finner vi flertalet 

handböcker, såsom Folkrörelsernas arkivhandbok. Arkiv och framtid i förening (1988). 

Denna tar upp flera aktuella aspekter av exempelvis förtecknande. Trots dess fokus på 

föreningsarkiv så anser jag diskussionerna intressanta även för släkt- och personarkiv, då det 

bland föreningsarkiv även förekommer en del personarkiv.  

 Vidare förekommer en mer omfattande diskussion som ger intryck av att i allmänna 

ordalag ta upp ordnande och förtecknande, men som vid närmare granskning egentligen 

refererar mer till myndigheter och det allmänna arkivschemat än till enskilda arkivbildare. 

Den plats privatarkiv får i dessa diskussioner är försvinnande liten, men ändock ganska 

talande då den bekräftar intrycket av att privatarkiv är svåra att placera i 

förteckningssammanhang, och att problemen anses vara för ointressanta eller oviktiga, varför 

de istället överlåtes på andra att ta itu med eller skjuts på framtiden. Exempel på sådana 

diskussioner finner man snart nog i varenda arkivhandbok. 

 Jag kommer fortlöpande att återknyta till ovan nämnda litteratur, för att på ett mer 

noggrant sätt redogöra för relevanta forskningsresultat. Vidare kommer jag allteftersom även 

presentera ytterligare forskare och litteratur, i passande sammanhang. 
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2 FÖRTECKNINGSHISTORISK ÖVERSIKT 

 

Ordningsprinciper – då och nu 

Arkivförtecknande kan härledas så långt tillbaka som till medeltiden, då våra tidigaste 

bevarade källor skvallrar om olika förteckningssmönster. Det kan vara enskilda brev med 

arkivsigna, men också omnämnandet av arkivförtecknande i brev och aktstycken.37 De 

förteckningssystem som kan skönjas i de bevarade urkunderna är givetvis ofullständiga. Detta 

dels på grund av den inkonsekvens som faktiskt existerade i det medeltida 

förteckningsarbetet, dels för att majoriteten av materialet från den tiden sedan länge gått 

förlorad. Det innebär att vi inte kan få en rättvis bild av hur arkiv förtecknades under denna 

tid.38 

 Arkivbildningsprinciperna i äldre tider varierade dock, och handlingarna lades exempelvis 

i datumföljd, nummerordning eller kanske ämnesvis. Några större omordningsarbeten 

förekom inte på arkivinstitutionerna innan 1700-talet, vilket arkivarien Nils Nilsson vill 

förklara med att arkivarierna var få och hade begränsade resurser. Det var också vanligt att 

handlingarna inkom till arkivinstitutionerna i bundna sviter, varför det ansågs opraktiskt att 

bryta dessa. Det var således inte några principiella betänkligheter som låg bakom bevarandet 

av den ursprungliga ordningen, vilket man kan se i de arkiv som faktiskt omordnades efter 

leverans till arkivinstitutionen.39 

 Under 1700-talet så började ny- och omordning av arkiven bli alltmer vanligt som ett 

försök att bringa ordning i det kaos bland arkivhandlingarna som uppstod i och med 

slottsbranden 1697 – centralarkivet var vid den tiden beläget på slottet Tre Kronor. Utan 

hänsyn till arkivtillhörigheten så ämnesordnades handlingarna, en ordningsprincip som fick 

sin blomstring på 1800-talet.40 Då blev historie- och källforskning alltmer vanlig och det 

ansågs nödvändigt att anpassa arkiven till de nya forskningsbehov som växte fram vilket 

skedde genom försök att ordna handlingarna utifrån forskarnas förväntade frågor. Man 

började således medvetet splittra arkiven och ämnesordnade istället handlingarna enligt den 

tidens moderna arkivordningsidéer som kom att dominera ordnings- och förteckningssystemet 

fram till 1900-talets början.41 Man påverkades av bibliotekens fackindelningar vilket ansågs 

naturligt då man inte uppfattade någon klar gräns mellan arkiv- och biblioteksmaterial. Istället 
                                                 
37 Jan Liedgren, ”Arkivförteckning och gallring under svensk medeltid”, i Arkivvetenskapliga studier 5, red. Lars 
Otto Berg, Josef Edström, Claes Gränström & Birger Lundberg, Stockholm 1981, s. 225ff. 
38 Liedgren 1981, s. 230f. 
39 Nilsson 1973, s. 12f. 
40 Nilsson 1973, s. 14. 
41 Appelquist 2000, s. 16; Lilja 1989, s. 31; Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 21f. 
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betraktades arkivhandlingarna som fristående bärare av information som skulle sorteras efter 

de användarbehov som kunde finnas, varvid man trodde att man underlättade hanteringen och 

användningen av materialet.42 Arkivhandlingarnas härkomst och den ursprungliga inre 

ordningen var således av underordnad betydelse. 

 På Riksarkivet skedde omordningen på 1830-talet under riksarkivariens Hans Järtas 

ledning. Exempel på sådana ämnesordningar kan vi fortfarande se i Riksarkivets biographica, 

topographica och städers acta. Den egentliga effekten blev dock att forskningen försvårades i 

och med att handlingarna på detta sätt lyftes ur sitt ursprungliga sammanhang och sökvägarna 

begränsades.43 Samtidigt gick värdefull information till spillo. Omordningen begränsandes 

dock av arbetsekonomiska skäl till vissa bestånd, men såsom hävdats så var det praktiska 

svårigheter och inte principiella skäl som förhindrade stora omsorteringar.44 Sveriges 

landsarkiv slapp dock denna process, då dessa växte fram först under 1900-talet, vilket 

innebar att de redan från starten ordnade de inkomna arkiven enligt nyare principer.45  

 Claes Gränström föreslår att det var just de arbetsekonomiska skälen som möjliggjorde ett 

förändrat synsätt på hur arkiv skulle ordnas och förtecknas.46 Under 1900-talets inledande år 

så kom nämligen attityden att förändras i och med att källkritikens krav inom historisk 

forskning blev allt större. Detta innebar bland annat att vikten av källornas ursprung och syfte 

kom att lyftas fram eftersom dessa var avgörande för källvärderingen.47 Parallellt med detta så 

växte en ny syn på arkivalierna fram, där den tidigare ämnesordningen inte kunde anses vara 

möjlig att kombinera med de nya källkritiska kraven. Arkivalierna skulle istället ordnas efter 

proveniensprincipen, eller ursprungsprincipen som den också kallades till en början.48 Den 

yttre avgränsningen mot andra bestånd sattes i centrum.49 Likaså framhölls värdet av 

handlingarnas inbördes sammanhang och hur detta förstördes om arkivet bröts upp. 

Handlingarna var en del av ett händelseförlopp och kunde inte förstås isolerade från 

sammanhanget med de övriga handlingarna.50 I Sverige har detta utvecklats till det extrema 

och har kommit att kallas för strukturprincipen, vilken innebär kvarhållandet av den 

ursprungliga ordningen inom arkivet om denna kan anses ändamålsenlig, och att den ska 

                                                 
42 Boëthius 1954, s. 12; Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 21f. 
43 Sven Lilja, Historia i tiden, Lund 1989, s. 30f. 
44 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 22. 
45 Lilja 1989, s. 31. 
46 Gränström 1995, s. 16. 
47 Lilja 1989, s. 30; Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 22. 
48 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 22f; Gränström 1995, 15. 
49 Backhaus 1995, s. 35; Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 23. 
50 Lilja 1989, s. 30; Sahlén 1988, s. 43; Gränström 1995, s. 15. 
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återställas om den har rubbats.51 Generellt är dock detta krav inte lika strikt som det att hålla 

isär arkiv efter olika arkivbildare, då den ursprungliga inre ordningen ibland är alltför 

otillfredsställande för att möjliggöra en smidig återsökning av arkivhandlingarna.52 Ibland har 

strukturprincipen också ansatts för just sådan kritik; ambitionen att bibehålla arkivets 

ursprungliga ordning anses inte alltid uppfylla de behov som informationssökande har. 

Stundtals har det framförts önskemål om kronologiska, alfabetiska eller ämnesordnade 

register som bättre svarar mot den historiska forskningens behov.53  

                                                 
51 Åke Kromnow, Hur man ordnar ett industriarkiv, Stockholm 1947, s. 22; Gränström, Lundquist & 
Fredriksson 2000, s. 25; Danielson 1995, s. 148f. 
52 Sahlén 1988, s. 43; Johansson 1988, s. 68; Kromnow 1947, s. 22f; Smedberg 2000, s. 8; Gränström, Lundquist 
& Fredriksson 2000, s. 26. 
53 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 29; Weibull 1930, s. 67. 
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3 DEN EMPIRISKA STUDIEN 

 

Inledning 

I de arkivförteckningar jag har tittat på så finns mer eller mindre intressanta exempel på hur 

förtecknare har värderat och ordnat arkivets handlingar. Jag har valt att i det följande 

presentera mina exempel under rubriker som följer Martin Grass förteckningsschema, som 

enligt honom själv är baserat på förteckningsexempel, riktlinjer och synpunkter från olika 

svenska och utländska arkivinstitutioner, och som han också har tillämpat på Hjalmar 

Brantings personarkiv.54 Att använda huvudavdelningar som rubricering är ett 

tillvägagångssätt som känns självklart då det är dessa som bygger upp strukturen i en 

arkivförteckning. Samtidigt anser jag det vara ett enkelt sätt att göra presentationen av 

undersökningen mer lätthanterlig, med syftet att ge en relativt god överblick av 

arkivförteckningarnas innehåll och karaktär. Grass schema har även den fördelen att det är så 

pass sammanfattande och heltäckande att det kan relatera till de flera olika typer av 

huvudavdelningar som finns i arkivförteckningarna jag har tittat på och som jag vill diskutera. 

Grass huvudavdelningar ska i detta sammanhang därför ses som samlingsrubriker och 

utgångspunkt för den diskussion jag vill föra. Till Grass huvudavdelningar så har jag lagt 

ytterligare ett par rubriker för att på så sätt få möjlighet att närmare diskutera material som i 

olika arkivförteckningar har framhållits på ett sätt som inte är förekommande i Grass 

förteckningsschema.  

 Jag vill påpeka att jag inte anser den valda rubriceringen eller den ordning i vilken 

rubrikerna följer ska ses som självklar för privata arkiv. Den har i detta sammanhang endast 

funktionen av ett hjälpmedel för presentationen av föreliggande undersökning. Jag kommer 

inte heller att ta upp frågan om det inbördes ordnandet av huvud- och underavdelningar. 

 Martin Grass förslag till förteckningsschema innehåller sex numrerade huvudavdelningar:  
 

1. Personliga handlingar 

2. Manuskript och egna verk 

3. Korrespondens 

4. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 

5. Samlingar 

6. Övrigt55 

 

                                                 
54 Grass 1988, s. 73; Grass 1989, s. 18. 
55 Grass 1989, s. 33 
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Inom dessa huvudavdelningar ska sedan serier bildas på sedvanligt sätt, om vilka man dock 

inte kan ge allmängiltiga anvisningar, enligt Grass. Istället ska man försöka spåra och ta vara 

på ordningsansatser och -system från arkivbildarens sida, om dessa kan anses vara praktiska.56  

 

Arkivförteckningarnas omfattning 

Sidantalet för de arkivförteckningar jag tittat på och arkivens omfattning i antal volymer 

varierar kraftigt, men inte enligt det mönster vi skulle anse mest självklart. Logiken säger att 

ett större antal arkivvolymer ska generera fler arkivförteckningssidor än ett färre antal 

volymer. Så är dock inte fallet. Istället finner vi exempel där 200 volymer förtecknas på 7 

sidor, medan andra exempel visar hur en 49 sidor lång förteckning endast omfattar 82 

volymer.57 För förteckningar med färre antal volymer så kan man finna att ett arkiv om 31 

volymer upptar 15 sidor men även att ungefär samma volymantal – 32 stycken – i ett annat 

fall endast kräver tre sidor för förtecknande.58 En sådan stor skillnad kan sägas bero på dels 

hur pass detaljerad arkivförteckningen är, dels hur avancerad förteckningsstrukturen är. 

 I fråga om detaljrikedom, så förtecknas vissa volymer vad Martin Grass kallar mer 

intensivt, ibland ända ner till den enskilda handlingen.59 Ett sådant exempel finner vi i Anette 

Brännkärrs arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv där i princip varje enskild 

handling är angiven. Arkivet består av 108 volymer och är förtecknat på 31 sidor.60 

Personarkiv har också i större utsträckning beskrivande kommentarer än vad myndighetsarkiv 

har.61 Andra förteckningar anger endast kortfattat och översiktligt volymernas innehåll, såsom 

Värner Rydéns arkiv, förtecknat av Sten Zander. Hur detaljerad en arkivförteckning bör vara 

är upp till arkivförtecknarens omdöme och erfarenhet av de olika användarbehov som kan 

tänkas dyka upp.62 

 Angående förteckningsstrukturen så kan den vara längre eller kortare beroende på hur 

handlingarna värderas och ordnas, även om man i just privatarkiv bör undvika att ha en alltför 

avancerad struktur. Den som Martin Grass presenterar är relativt kortfattad (sex 

huvudavdelningar), även om han förespråkar en vidare serieindelning. Ingemar Carlssons 

förteckningsschema är något längre då den i princip bygger på en direkt översättning av 1979 

                                                 
56 Grass 1989, s. 33. 
57 Arkivförteckning över Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59; Per J Rösiös arkiv, RA, 72:59. 
58 Arkivförteckning över Schubertska släktarkivet, RA, 72:61; Värner Rydén arkiv, RA, 72:59. 
59 Grass 1988, s. 73. 
60 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
61 Grass 1988, s. 73. 
62 Danielson 1995, s. 130. 
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års allmänna arkivschema till personarkiv, med minst åtta huvudavdelningar. Det fiktiva 

exempel han ger visar å andra sidan inte några tecken på uttalad serieindelning.63  

 

Personliga handlingar 

Bland de arkivförteckningar jag tittat på finns två som har tydliga likheter med Martin Grass 

förslag; Lars-Erik Hansens förteckning över Clarence von Rosens arkiv samt Anette 

Brännkärrs förteckning över Herbert Rettigs personarkiv. Martin Grass inleder sitt 

förteckningsschema med huvudavdelningen Personliga Handlingar, något vi också finner hos 

Hansen och Brännkärr.64 Lösningen att kategorisera handlingar av personlig karaktär som en 

egen grupp kan vara något bekväm, men Grass anser den fördelaktig då han vill se en 

uppdelning av de handlingar som genereras av privat respektive offentlig verksamhet.65 Vad 

Grass dock tycks ha glömt bort är att inte alla personarkiv består av handlingar från både 

yrkes- och privat verksamhet, varför en sådan bred uppsamlingsavdelning inte alltid är 

motiverad. För arkiv som efterlämnar främst eller endast personliga handlingar, så kan det 

vara mer intressant att lyfta fram olika typer av dessa, vilket är fallet med både Clarence von 

Rosens och Herbert Rettigs arkiv vilka nästan uteslutande har uppkommit inom arkivbildarnas 

privata sfär. I dessa fall hade jag gärna sett att handlingar som både Hansen och Brännkärr 

valt att placera inom Personliga handlingar istället fått en egen huvudavdelning. Jag tänker 

särskilt på räkenskaper, vilket jag ska återkomma till längre fram. Ett sådant förfarande kan 

även vara intressant för arkiv som består av handlingar från både privat- och 

yrkesverksamhet. Risken blir annars att arkivet främst speglar arkivbildarens 

yrkesverksamhet, och först i andra hand ger en bild av arkivbildaren som privatperson, vilket 

kan ifrågasättas. Arkivförtecknaren kan inte på ett subjektivt sätt avgöra om det är 

arkivbildaren som privat eller officiell person som är mest intressant att lyfta fram. 

 Jag vill dock påpeka att jag inte anser denna huvudavdelning onödig och tycker att den bör 

tas bort. I förteckningen för Clarence von Rosens arkiv ser vi hur den i det allmänna 

arkivschemat väl använda Handlingar ordnade efter ämne inte finns med, och att Hansen 

istället använder Personliga handlingar för ämnesdossiéer. Här finner vi exempelvis (1c) 

Handlingar rörande födelsedagar och (1b) Handlingar rörande förlovning, bröllop och 

jordfästning.66 I Anette Brännkärrs arkivförteckning över Herbert Rettigs arkiv ser vi att 

                                                 
63 För Carlssons förteckningsschema, se Carlsson 1985, s. 16. 
64 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
65 Grass 1989, s. 32. 
66 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
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handlingar rörande (1e) Familjen Rettigs mausoleum hålls samlade.67 Detta anser jag vara ett 

lyckat sätt att förteckna sådana grupper av handlingar, och därmed även ett klart alternativ till 

den annars vanligt förekommande huvudavdelningen med ämnesordnade handlingar, som ofta 

kan ge ett alltför ostrukturerat intryck. Om arkivbildaren själv har skapat ämnesdossiéer vars 

innehåll är av både privat och offentlig karaktär, och som logiskt sett inte bör brytas upp så är 

alternativet Handlingar ordnade efter ämne dock en lösning.68 Riksarkivarien Åke Kromnow 

har framhållit att dossiébildningen i huvudsak bör användas för handlingar som på ett 

naturligt sätt låter sig ämnesordnas och kan få en rationell rubricering, och att förfarandet inte 

passar för ett arkiv i sin helhet.69 Carl Gustaf Weibull å sin sida har lyft fram de fördelar han 

anser dossiésystemet ha, och rekommenderar att handlingarna i ett arkiv ämnesordnas så långt 

det är möjligt, vilket i sin tur svarar mot den historiska forskningens behov.70 Jag anser dock 

att det viktigaste är att arkivförtecknaren på ett strukturerat och lättfattligt sätt lyckas 

förteckna ämnesdossiéerna, vilket är en utmaning. 

 I Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, förtecknat av Richard Lucas, stöter vi på ett 

exempel där personliga handlingar är sammanblandade med handlingar från offentlig 

verksamhet. Arkivet innehåller nästan uteslutande handlingar rörande Carl Gustaf von Rosens 

humanitära insatser i Afrika under 1960- och 70-talen. Därför har Lucas uppenbarligen inte 

sett sig nödd att skapa en huvudavdelning som är avsedd för personliga handlingar, kanske på 

grund av arkivets inriktning och det faktum att de personliga handlingarna är ytterst få och har 

uppstått i och med arkivbildarens yrkesverksamhet; dessa består endast av pass, 

legitimationer, visitkort, ”medical”, försäkringsbrev samt adresser och rymmer i tre av 

arkivets sammanlagt 200 volymer. Dessa tre volymer har Lucas placerat under 

huvudavdelningen Ämnesordnade handlingar (länder- och sakvis).71 Det finns dock ingen 

återsökningsmöjlighet för dessa handlingar, varför jag anser det vara under all kritik att 

placera dessa här. I detta fall hade jag hellre sett att Lucas hade inlett arkivförteckningen med 

uppsamlingsavdelningen Personliga handlingar och däri placerar samtliga av Carl Gustaf von 

Rosens handlingar av privat karaktär, då jag inte anser några av de personliga tillhörigheter 

som Lucas uppger behöva egen huvudavdelning. 

 Ett liknande förfarande finner vi i Nils Gustav Roséns arkiv, förtecknat av Riksarkivets 

Johannes Siapkas. Även detta arkiv innehåller nästan uteslutande handlingar från 

                                                 
67 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
68 Carlsson 1985, s. 24. 
69 Kromnow 1947, s. 37f. 
70 Weibull 1930, s. 76f. 
71 Arkivförteckning över Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59. 
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arkivbildarens yrkesverksamhet. Därför saknar också detta arkiv en huvudavdelning som 

enkom omfattar personliga handlingar. I förteckningens inledning uppmärksammar Siapkas 

dock användaren på att det i serie IIA finns almanackor av personlig karaktär. Serie II har 

rubriken Dagböcker, minnesanteckningar och manuskript, och man får anta att det är 

dagböckerna som Siapkas åsyftar när han talar om almanackor. Av rubriken ser vi att 

personliga handlingar klumpas ihop med handlingar av offentlig art.72 Detta beror 

förmodligen på att denna huvudavdelning snarare kan ses som jämförbar med vad Grass 

kallar Manuskript och egna verk. Till skillnad från exemplet med Carl Gustaf von Rosens 

arkivförteckning så anser jag Siapkas sammanslagning av privata och offentliga handlingar 

försvarbar. Detta bland annat eftersom Siapkas i inledningen gör arkivanvändaren 

uppmärksam på de personliga handlingarnas placering, men främst på grund av att dagböcker 

enligt tradition ofta karakteriseras som just egna verk, och med lätthet kan återsökas bland 

övriga egenproducerade handlingar. Man kan i detta sammanhang ställa frågan huruvida det 

hade varit intressant att bryta ut dagböckerna och minnesanteckningarna för att placera dem 

under egen huvudavdelning med passande rubrik? Handlar det om ett arkiv som också härrör 

från arkivbildaren som privatperson, skulle jag anse det lämpligt eftersom det finns ett 

intresse i att särskilja olika typer av handlingar. Då dessa dagböcker och anteckningar dock är 

de enda personliga handlingar som finns i arkivet, ser jag det inte motiverat att skapa en 

ytterligare huvudavdelning bara för dessa, då det redan finns en sådan där de passar in. 

 Samma sortering finner vi i Justitieministern Karl Schlyters arkiv, förtecknat av 

Riksarkivets Carin Bedoire. Arkivförteckningens första huvudavdelning är benämnd Koncept 

under vilken vi bortsett från en del kompendier, brevkoncept och brevböcker också finner 

dagböcker och dagboksanteckningar.73 Enligt ovan förda resonemang så hör dessa hemma här 

bland övriga ”egna verk”. Att betänka är att detta arkiv även har andra personliga handlingar; 

vilka vi kan finna placerade under huvudavdelningen Biographica.74 Bör inte dagböckerna 

därmed placeras bland dessa? Såsom Martin Grass använder sitt förteckningsschema på 

Hjalmar Brantings arkiv så kan vi anta att han vill se dagböcker som personliga handlingar 

istället för egna verk. Detta är något som också jag vill förespråka, och motivera med att 

andra typer av handlingar som definieras som egna verk – såsom manuskript, tal och föredrag 

– skapas för att presenteras i ett officiellt eller inofficiellt sammanhang. Dagböcker skrivs ofta 

inte av den anledningen. Vad som dock kan anses avgörande för min åsikt är det faktum att 

                                                 
72 Arkivförteckning över Nils Gustav Roséns arkiv, RA, 72:57. 
73 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
74 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
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Bedoire valt att kalla huvudavdelningen enbart för Koncept, vilket är en missvisande 

benämning på dagböcker. Vill man av någon anledning placera dessa och även almanackor 

tillsammans med andra egenproducerade handlingar, så bör detta även framkomma i 

huvudavdelningens rubricering, såsom vi ser i Johannes Siapkas arkivförteckning över Nils 

Gustaf Roséns arkiv.75 Det är således inte förfarandet att definiera dagböcker som egna verk 

som egentligen ifrågasätts, utan snarare benämningen av huvudavdelningen. 

 

Manuskript och egna verk   

Vad vi alltså ser är att rubriceringen av denna huvudavdelning problematiseras vid 

kategoriseringen av vad som ska betraktas som egna verk. Såsom i Siapkas fall kan lösningen 

väljas att huvudavdelningens rubrik formuleras om. Rubriken Manuskript och egna verk 

framstår onekligen som pretentiös, vilket förstärks om man tar del av Martin Grass 

beskrivning av vilket innehåll som kan placeras under rubriken. Han menar att man här kan 

underindela ”daterade och odaterade samt oidentifierade manuskript och verk”. Vidare passar 

egenproducerade tal, föreläsningar, tidnings- och tidskriftsartiklar, skönlitterära verk, dikter, 

dramatiska verk och översättningar in här, menar Grass.76 Att betänka i detta sammanhang är 

att Grass motiverar rubrikens formulering med sitt eget förteckningsexempel Hjalmar 

Brantings arkiv. En person som Branting genererade givetvis denna typ av handlingar, men 

man kan inte utgå från att gemene man producerade manuskript och andra egna verk, såsom 

Grass vill antyda genom att föreslå en sådan huvudavdelning. Förslagsvis behåller man denna, 

men vidgar rubriceringen så att den går att applicera på fler typer av arkiv än sådana av 

Hjalmar Brantings slag.  

 Lars-Erik Hansens arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv använder sig också av 

rubriceringen Manuskript och egna verk, och har därunder förtecknat telegram, verser, 

artiklar, tal och teckningar.77 Angående tal och artiklar anser jag detta vara ett korrekt 

förfarande, då sådana typer av handlingar i allra högsta grad kan betraktas som producerade 

av arkivbildaren i syfte att presenteras i officiella eller inofficiella sammanhang. I fråga om 

telegram så är jag dock mer tveksam huruvida dessa med självklarhet ska placeras under 

denna rubrik. Telegram kan givetvis bedömas som ett ”verk” men också som korrespondens. 

Vidare är användningsområdet för telegram i större utsträckning dess roll som korrespondens 

än som ett ”verk” som arkivbildaren producerat, varför arkivanvändare ofta ser det mer 

                                                 
75 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61; Nils Gustav Roséns arkiv, RA, 72:57. 
76 Grass 1989, s. 34. 
77 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
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logiskt att söka efter telegrammen i en korrespondensserie där de även hoppas finna brev 

skrivna av arkivbildaren. I Hansens arkivförteckning finner vi också att serie 3A under 

huvudavdelningen Korrespondens innehåller just brev från arkivbildaren.78 Lämpligt hade 

varit att i exempelvis en serie 3B förteckna telegram från arkivbildaren. Förekommande är att 

telegrammen är ordnade efter ett ämne eller högtid, såsom i Carin Bedoires arkivförteckning 

över Karl Schlyters arkiv där vi under huvudavdelningen Biographica finner telegram från 

Karl Schlyters 60-årsdag. Detta anser jag legitimera placerandet av telegram även under 

rubriker som Handlingar ordnade efter ämne eller Personliga handlingar, då det kan ligga i 

arkivanvändarens intresse att ha dessa samlade. Sammanfattningsvis kan man således säga att 

jag anser telegrammens användningsområde vara mer avgörande för dess definition, än det 

faktum att telegrammet är ett koncept av arkivbildarens hand. 

 Vidare har vi verser och teckningar. Rent generellt anser jag dessa passa under Manuskript 

och egna verk, då de ju är produkter av arkivbildaren. Jag vill dock återigen framhålla att den 

pretentiösa ton som rubriceringen har inbjuder till att istället betrakta verser och teckningar 

såsom mer personliga och hemmahörande under Personliga handlingar eller motsvarande. 

Problemet markeras ytterligare om man förväntas jämställa den under ett telefonsamtal 

spontana teckningen med en välarbetad målning. Frågan blir därmed vad som ska och inte ska 

betraktas som ett ”verk”? Jag anser det vara omöjligt att identifiera en generell skiljelinje. 

Istället är det ett problem som måste diskuteras från fall till fall, då handlingar av detta slag 

passar lika bra inom båda huvudavdelningarna. I Anette Brännkärrs förteckning över Herbert 

Rettigs personarkiv ser vi att teckningar, målningar och skissböcker är placerade under 

Personliga handlingar.79 Denna arkivförteckning har å andra sidan ingen huvudavdelning för 

Manuskript och egna verk.  

 Värner Rydéns arkivförteckning, förtecknad av Sten Zander, inleds med huvudavdelningen 

(A) Brevkoncept och kopior. Den följande huvudavdelningen (B) Inkomna handlingar 

motiverar placerandet av en särskild avdelning för just brevkoncept strax innan. Vad som talar 

för att brevkoncept ska ha en egen huvudavdelning är att dessa har en stark knytning till 

arkivets korrespondens. Man kan därför anta att arkivanvändare i högre grad är intresserade 

av brevkonceptens roll som del i en korrespondens, än som ”eget verk” sorterade med övriga 

sådana, varför det kan vara motiverat att lyfta fram brevkoncepten. Ingemar Carlsson 

rekommenderar att kopieböcker med utgående brev placeras tillsammans med 

korrespondensen, vilket förvisso är fungerande. Jag anser dock att man ändå bör framhålla 

                                                 
78 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
79 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56.  
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materialets roll som just kopior på brev, varför det är motiverat att särskilja dessa från 

korrespondensen men även från övriga koncept. I praktiken är det dock korrekt att under 

huvudavdelningen Koncept placera brevkoncept och brevböcker som en underavdelning, 

vilket Carin Bedoires gör i sin arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv.80  

 Studerar vi Värner Rydéns arkivförteckning vidare så ser vi att under (C) Handlingar 

ordnade efter ämne finns ytterligare egenproducerade verk, rubricerade som (CIII) Tal, 

artiklar och skrifter. Här finner vi manus, föredrag, artiklar samt tal. Dessa är således inte 

förtecknade tillsammans med de ovan nämnda brevkoncepten, vilket kan föda misstanken att 

det inte är Värner Rydéns egna verk det rör sig om. Detta motsägs dock av att förtecknaren 

Sten Zander har besvärat sig med att faktiskt skapa en huvudavdelning (D) Handlingar ur 

främmande arkiv, det vill säga handlingar från annan arkivbildare. Att de placerats under 

Handlingar ordnade efter ämne känns omotiverat, särskilt då rubriceringen (CIII) Tal, 

artiklar och skrifter inte antyder någon ämnessortering såsom exempelvis (CI) Skolfrågor och 

(CII) Riksdagen och partiet gör. Istället kan man tala om en handlingstyp, varför jag anser att 

dessa istället borde inleda arkivförteckningen som en egen huvudavdelning före 

brevkoncepten, alternativt slås samman med dessa med en gemensam huvudrubrik. Givetvis 

kan enstaka tal, artiklar eller motsvarande förtecknas under Handlingar ordnade efter ämne. 

Detta ska dock ske med andra typer av handlingar som tillsammans bildar en motsvarighet till 

allmänna arkivschemats ämnesserier.  

 

Korrespondens 

Vad de flesta arkiv har gemensamt är att de har en korrespondensserie av något slag, och i 

flera arkiv utgör breven tyngdpunkten.81 Vad som skiljer arkivförteckningarna åt är däremot 

hur breven benämns och hur de är förtecknade. 

 Vanligast är att huvudavdelningen för brev rubriceras Korrespondens.82 Förekommande är 

också Inkomna brev.83 Vad kan då sägas skilja dessa rubriker åt? Inkomna brev kan egentligen 

inte vara så mycket mer än vad det utger sig för att vara, bortsett från att det bland breven 

även kan förekomma vykort, brevkort och motsvarande. Men korrespondens, vad är det? 

Direkt översatt innebär att korrespondera det att brevväxla, och en korrespondens är således 

en brevväxling. Att uppmärksamma är dock att det endast med undantag framkommer om det 

                                                 
80 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
81 Se t.ex. arkivförteckning över Värner Rydéns arkiv, RA, 72:59; Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
82 Se t.ex. arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56; Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58; 
Nils Gustav Roséns arkiv, RA, 72:57; Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
83 Arkivförteckning över Värner Rydéns arkiv, RA, 72:59. 
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faktiskt är brevväxlingar som åsyftas. I arkivförteckningen över Clarence von Rosens arkiv 

har förtecknaren Lars-Erik Hansen delat upp korrespondensen i tre underavdelningar; (3a) 

brev från arkivbildaren, (3b) brev till arkivbildaren samt (3c) familjebrev.84 Rörande serierna 

3a och 3b finns ingen garanti att dessa innehåller brev som en gång varit brevväxlingar, men 

studerar man serie 3c noggrannare, så finner man här tecken på brevväxlingar, till exempel 

mellan Clarence och hustrun Agnes.85 

 Anette Brännkärr har i sin förteckning över Herbert Rettigs arkiv skapat fyra 

underavdelningar till Korrespondens; (2a) Brev och vykort från familj och släktingar, (2b) 

Brev och vykort från vänner och bekanta, (2c) Diverse tackkort, visitkort och kondoleansbrev 

samt (2d) Vykort.86 Det framkommer tydligt att det således inte är brevväxlingar det rör sig 

om utan endast brev till arkivbildaren, detta trots benämningen korrespondens.  

 Frågan är om vi vågar göra samma antagande när vi ser till andra arkivförteckningar som 

inte lika tydligt visar om det rör sig om brev till eller från arkivbildaren. I arkivförteckningen 

för till exempel Nils Gustav Roséns arkiv kan vi se att korrespondensen är sorterad 

kronologiskt och alfabetiskt.87 Vi vågar utgå från att den är sorterad på avsändaren, men det 

framgår inte huruvida det med dessa brev även förekommer brev till respektive avsändare. 

Benämningen korrespondens talar för att det gör det, men förmodligen är det att hoppas för 

mycket. Liknande fall är återkommande.88 Jag anser detta vara ett exempel på dålig 

begreppsanvändning, där begrepp anammas utan vidare reflektion och prövning.  

 I Värner Rydéns arkiv finner vi att förtecknaren Sten Zander har placerat (DI) Brev skrivna 

av Värner Rydén under huvudavdelningen (D) Handlingar ur främmande arkiv.89 Detta är 

givetvis ett korrekt tillvägagångssätt, då breven egentligen tillhör annan arkivbildare. För 

användaren av ett arkiv är det dock av större intresse att finna samtlig korrespondens på ett 

ställe varför jag gärna vill se brev som är av arkivbildarens egen hand tillsammans med brev 

till arkivbildaren. Detta är särskilt aktuellt om förtecknaren väljer att kalla huvudavdelningen 

för Korrespondens. Ytterligare brev har Zander placerat i (DII) Brev skrivna från och till 

andra än Värner Rydén, mot vilket jag inte har någon anmärkning. Det korrekta i ett sådant 

förfarande antyds även av Jan Lindroth, som menar att sådana brev är av annan proveniens.90 

                                                 
84 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58; för Martin Grass exempel, se Grass 1988, s. 76. 
85 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
86 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
87 Arkivförteckning över Nils Gustav Roséns arkiv, RA, 72:57. 
88 T.ex. arkivförteckning över Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59. 
89 Arkivförteckning över Värner Rydéns arkiv, RA, 72:59. 
90 Lindroth 1987, s. 230f. 
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 Ingemar Carlsson har i sin handbok för släktforskare framhållit att korrespondens även i 

släktarkiv med släkthandlingar bör ordnas och förtecknas på mottagaren, även om brevets 

avsändare kanske är en släkting som har egna handlingar i arkivet.91 Det är teoretiskt sett 

korrekt, och också att rekommendera då det inte kan anses fördelaktigt att vara inkonsekvent i 

ordnandet av breven. Detta lyfter dock fram frågan om i vilket sammanhang ett brev kan 

anses ha mest värde. Som arkivanvändare är jag givetvis mer intresserad av att läsa de brev 

som den arkivbildare jag forskar om, har skrivit. Det är i dessa brev vi kan hoppas finna 

uppgifter och intressanta detaljer om personen ifråga. Inte i de brev som han mottagit av 

andra. Att placera brev på avsändare är dock en åtgärd som rent praktiskt är mycket svår att 

genomföra, och som även strider mot den allmänt vedertagna uppfattningen kring just 

korrespondens och arkivbildare. Frågan är dock värd att hållas öppen och diskuteras vidare i 

andra sammanhang 

 I Carin Bedoires arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv så finner vi 

under den tidigare nämnda huvudrubriken Biographica en volym med korrespondens. Detta 

trots att förteckningen har en relativt stor huvudavdelning benämnd just Korrespondens.92 

Förfarandet kan bero på att korrespondensen som finns under Biographica upptäcktes eller 

tillkom efter att de övriga breven redan förtecknats, eller att arkivet inkom till Riksarkivet 

ordnat på detta sätt varför Bedoire valt att behålla ordningen. Man kan således spekulera kring 

omständigheterna, men i princip kan man säga att det inte finns någon anledning att medvetet 

splittra korrespondens och placera den inom skilda huvudavdelningar, då det försvårar 

återsökningsmöjligheterna. 

 Hur ska då brev sorteras och förtecknas? Riksarkivarien Åke Kromnow anser att 

korrespondens kan ordnas efter de mest skilda metoder så länge man i ett register anger 

handlingens plats i arkivet.93 Martin Grass å sin sida identifierar två vanliga metoder vilka 

båda är användbara. Den första och mer traditionella metoden är den alfabetiska ordningen 

där breven först sorteras alfabetiskt efter avsändare och därefter kronologiskt inom varje 

avsändarbunt. Denna metod har sina fördelar när man söker efter brev från en viss person, 

vilket är något som även Ingemar Carlsson lyfter fram och rekommenderar.94 Ett nästintill 

föredömligt exempel på detta system finner vi i Sten Zanders förteckning över Värner Rydéns 

arkiv, som berättar klart och tydligt om brevseriernas innehåll och ordning. Huvudavdelning 

(B) Inkomna brev innehåller serierna (I) Registrerad brevserie, alfabetisk ordnad, (II) Icke 
                                                 
91 Carlsson 1985, s. 15. 
92 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61 
93 Kromnov 1947, s. 25f. 
94 Grass 1988, s. 74; Carlsson 1985, s. 20. 
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registrerad brevserie, alfabetisk ordnad samt (III) Brev med oläsliga namnteckningar och 

anonyma brev.95 Serie BII, som består av fem volymer, anger vidare vilka bokstäver 

respektive volym spänner över. Till förteckningen tillkommer vidare ett brevskrivarregister 

som ger ytterligare information om de registrerade breven och som underlättar återsökning av 

desamma. Det enda att anmärka på är att inte samtliga brev är registrerade.  

 Jag anser att alla bra arkivförteckningar som anger att arkivet innehåller korrespondens, 

också bör ha ett brevskrivarregister då återsökningen av breven underlättas avsevärt. Detta ska 

innehålla samtliga brev i arkivet, inte bara de som finns i korrespondensserierna. Registret kan 

antingen medfölja som bilaga eller vara inkluderad i arkivförteckningen, även om det förra är 

att föredra. Tyvärr är det dock vanligt att arkivförtecknare underlåter att upprätta ett 

brevskrivarregister, vilket kan antas bero på arbetsekonomiska skäl. Riksarkivet uppger dock 

själva att om ”brev i nämnvärd omfattning” ingår i arkivet så upprättas ett register över 

brevskrivare.96 

 Martin Grass har identifierat det alfabetiska ordningssystemet som förhärskande, men 

förordar själv en andra sorteringsmetod där breven i första hand ordnas kronologiskt, för att 

sedan sorteras alfabetiskt år för år.97 Han motiverar detta med att man på så sätt bibehåller den 

historiska kontexten samtidigt som den personorienterade åtkomsten fortfarande finns kvar. 

Han har citerat historikern Göran Behre som menar att arkivbildarens brevskrivning och 

verksamhet synliggörs bättre genom en kronologisk ordning.98 Jag är böjd att hålla med om 

detta, och anser att om man vill återsöka brev från en viss tidsperiod så är detta det klart 

överlägsna ordningssättet, vilket även Ingemar Carlsson medger.99 Parallellt med Carlsson vill 

jag dock framhålla att det är vanligt förekommande att arkivanvändare vill läsa brev som 

skrivits av en enskild avsändare oavsett tidsperiod. Det kan då vara omständligt och 

tidsödande att behöva beställa fram flera olika volymer för att få tag på brev som ligger 

utspridda på olika ställen i arkivet, och möjligheten att läsa brev från olika tidsperioder 

parallellt försvåras.  

 Grass använder den kronologiska ordningsmetoden i sitt förtecknande av Hjalmar 

Brantings arkiv.100 Också i Johannes Siapkas förteckning över Nils Gustav Roséns arkiv 

finner vi breven ordnade på detta sätt.101 Intressant är att se hur Lars-Erik Hansen som i sitt 

                                                 
95 Arkivförteckning över Värner Rydéns arkiv, RA, 72:59. 
96 Holm & Carlsson 1975, s. 7f. 
97 Grass 1989, s. 36. 
98 Grass 1989, s. 36; Grass 1988, s. 74. 
99 Carlsson 1985, s. 20. 
100 Grass 1989, s. 43f. 
101 Grass 1988, s. 77; Grass 1989, s. 36f; arkivförteckning över Nils Gustav Roséns arkiv, RA, 72:57. 
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förtecknande av Clarence von Rosens arkiv har förtecknat delar enligt den kronologiska 

metoden, i serierna 3b och 3c frångår denna metod och istället använder sig av alternativa 

sorteringsmetoder. I 3b återfinns volymer med beskrivningar som ”brev från kvinnor”, ”brev 

och foton från kungliga personer” och ”brev från tjänstefolk”. I serie 3c är familjebreven 

ordnade på liknande sätt: ”brev från familjen Blixen”, ”brodern Reinhold med familj” och 

”brev i samband med sonen Clumpus bortgång”.102 En intressant iakttagelse i detta 

sammanhang är hur Martin Grass – trots att han förespråkar den kronologiska 

ordningsmetoden – också tycks anse det vara godkänt att underindela familjebreven på det 

sätt som Hansen gör och därmed följa varken den kronologiska eller alfabetiska metoden. 

Grass påpekar dock att varje finfördelning ökar bedömnings- och identifieringsbördan då det 

ofta krävs ingående kunskaper om familjeförhållandena för att klara av en sådan uppgift 

korrekt.103 Ingemar Carlsson å sin sida vill starkt tala för att man ska behålla kompletta 

brevväxlingar som de är, där brev från två enskilda personer varvas med varandra, om de 

ordnats så av arkivbildaren. Sådana brevväxlingar bör således förtecknas för sig, även om 

detta strider mot proveniensprincipen.104  

 Ett inkonsekvent sorteringssystem finner vi även i Carin Bedoires förteckning över 

Justitieministerin Karl Schlyters arkiv. Större delen av breven har förvisso angetts med årtal 

för de år de omfattar, men buntarna lappar ofta över varandra i tid, vilket tyder på att något 

noggrannare ordningsarbete inte har gjorts. Endast ett fåtal av brevbuntarna är ordnade 

alfabetiskt, och för enstaka buntar har avsändaren preciserats (exempelvis ”fadern”, ”Gustaf 

Schlyter”, ”systrarna” och så vidare).105 I Greve Carl Gustaf von Rosens korrespondensserier 

ser vi också att en del av breven är sorterade efter ämne, såsom ”Korrespondens ang föredrag 

m m” och ”Korrespondens ang Biafra, 1969-1979”.106 

 Tillvägagångssätt som dessa, där breven sorterats utan strikt alfabetisk eller kronologisk 

ordning, medför en inkonsekvens vilken kan ifrågasättas då den omöjliggör en smidig 

återsökning. Samtidigt måste jag medge att det givetvis tar emot att bryta redan sorterade 

brevväxlingar av det slag som Carlsson ovan har exemplifierat med. Bibehållandet av dessa 

kräver dock att förtecknandets struktur ger ett logiskt intryck som undanröjer varje risk för 

feltolkning och förvirring, samt att brevväxlingarna registreras noggrant i ett 

brevskrivarregister tillsammans med övriga brev. 

                                                 
102 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
103 Grass 1988, s. 74. 
104 Carlsson 1985, s. 21. 
105 Arkivförteckning över Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
106 Arkivförteckning över Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59. 
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 Som jag nämnt så ser jag fördelar med både den kronologiska och den alfabetiska 

ordningsmetoden. Jag anser dock den senare vara något tyngre, och föredrar således den, av 

ovan nämnda skäl.  

 

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 

De flesta arkiv har några typer av handlingar som kommer av arkivbildarens privata 

verksamhet eller yrkesverksamhet. Jag har tidigare berört det faktum att det inte är en 

självklarhet att alla arkivbildare genererar handlingar från en offentlig verksamhet, såsom 

Martin Grass vill antyda genom att förorda en åtskillnad av arkivbildaren som privatperson 

och offentlig person. Att strikt följa Grass schema innebär således att denna huvudavdelning – 

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet – riskerar att lämnas tom, då 

huvudavdelningen Personliga handlingar är tänkt att användas för de handlingar som uppstår 

kring arkivbildaren som privatperson. Exempel på denna problematik finner vi i Herbert 

Rettigs personarkiv. Där har förtecknaren Anette Brännkärr tagit bort huvudavdelningen 

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet och istället placerat alla handlingar av privat 

art under Personliga handlingar. Studerar vi arkivförteckningen närmare finner vi dock att 

därunder en volym med handlingar rörande föreningar och sällskap.107 Enligt Grass definition 

så hör dessa hemma här då de inte är resultat av någon offentlig verksamhet. Som jag tidigare 

nämnt så anser jag det dock vara av intresse att splittra innehållet i Personliga handlingar och 

skapa fler huvudavdelningar, så att handlingar av detta slag lyfts fram. 

 Men huvudavdelningen Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet finns ju redan. 

Varför inte använda den även för handlingar genererade av arkivbildarens privata 

verksamhet? Givetvis går detta an. Det innebär dock att huvudavdelningen i praktiken 

kommer att omfatta handlingar från både privat verksamhet och yrkesverksamhet, samtidigt 

som man strävar efter att isärhålla sådana handlingar. Men jag upplever inte detta som ett 

problem, utan anser lösningen vara en kompromiss; förslagsvis definierar man 

huvudavdelningen Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet såsom till för 

arkivbildarens samtliga verksamheter, men med underavdelningarna Handlingar rörande 

arkivbildarens yrkesverksamhet samt Handlingar rörande arkivbildarens privata verksamhet. 

Så skulle således Brännkärr kunnat gå tillväga i fallet med Herbert Rettigs handlingar från 

hans föreningsverksamhet. Något motsvarande exempel har jag inte stött på i de 

arkivförtecknar jag tittat på men det torde antagligen finnas. 

                                                 
107 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
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 En aktuell fråga i samband med detta är var gränsen går mellan handlingar härrörande från 

offentlig respektive privat verksamhet. Skiljelinjen bör vara godtycklig och varierande från 

fall till fall, men ett alternativ skulle kunna vara att med de förra mena handlingar från 

arkivbildarens yrkesverksamhet eller med anknytning till denna. Handlingar med annat 

ursprung än denna bedöms således som tillhörande den privata verksamheten. 

 Bland de arkivförteckningar jag har tittat på finns exempel där handlingar från 

arkivbildarens verksamhet inte placeras under egen huvudavdelning utan istället är sorterade 

och benämnda som Ämnesordnade handlingar. Detta kan vi se i till exempel Greve Carl 

Gustaf von Rosens arkiv.108 Jag har berört detta i ett tidigare sammanhang och konstaterat att 

huvudavdelningar med handlingar ordnade efter ämne ofta är ostrukturerade. Jag vill därför 

föreslå en uppdelning även här, så att ämnesdossiéerna från privat verksamhet respektive 

yrkesverksamhet hålls åtskilda så långt det är möjligt. Tyvärr kan von Rosens ämnesdossiéer 

inte sägas ha en sådan uttalad uppdelning, vilket ger ett ostrukturerat intryck. I förlängningen 

kan detta försvåra för arkivanvändaren att identifiera i vilken kontext handlingarna kommit 

till, vilket kan vara intressant att veta. 

 

Samlingar 

Användningen av Samlingar som en egen huvudavdelning är relativt vanlig om man tittar på 

olika förteckningsexempel. Generellt tycks det finnas ett behov av en sådan huvudavdelning, 

då flera arkiv innehåller material som förtecknaren karakteriserar som samling. Av samma 

anledning anser jag också att huvudavdelningen kan vara mycket användbar. Jag har tidigare 

fört en kortare diskussion om begreppen samlingar och arkiv, och jag tycker det är motiverat 

att använda historikern Lars-Arne Norborgs definition av samlingsbegreppet även för 

samlingar förekommande inom arkiv. Exempel på sådana kan vara autografsamlingar, 

klippsamlingar och frimärkssamlingar som arkivbildaren medvetet har skapat.  

 Martin Grass har i sitt exempel med Hjalmar Brantings arkiv under Samlingar placerat en 

klippsamling, vykortssamling, fotosamling och slutligen en boksamling.109 Jag tycker att 

majoriteten av dessa samlingar platsar häri då de kan sägas överensstämma med Norborgs 

samlingsbegrepp, men med ett undantag; fotosamlingen, som inte med självklarhet kan 

karakteriseras som samling. Vi kan dock konstatera att Grass inte är ensam om en sådan 

                                                 
108 Arkivförteckning över Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59. 
109 Grass 1989, s. 42. 
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värdering. Exempelvis Lars-Erik Hansen har under huvudavdelningen (5) Samlingar placerat 

(5b) Fotosamling.110 

 Om man ska hålla sig till det av Lars-Arne Norborg definierade samlingsbegreppet, så är 

en samling resultatet av en medveten samlarverksamhet. Om Hjalmar Brantings eller 

Clarence von Rosens fotografier överensstämmer med en sådan definition så kan dessa 

givetvis kategoriseras som samlingar. Om vi studerar Hansens förteckning över von Rosens 

arkiv närmare ser vi dock att fotosamlingen i huvudsak innehåller familjefoton och -album, 

foton på vänner, fotoalbum från Clarences vistelse i Wien och så vidare.111 Det är därför 

troligt att fotografierna uppkommit kring Clarences egen verksamhet och person, såsom de 

flesta fotografier gör när det gäller privatpersoner, varför de inte kan likställas med samlingar 

där samlandet skett medvetet. 

 Därför anser jag att Hansen istället borde ha behandlat fotografierna såsom Anette 

Brännkärr gör i förteckningen över Herbert Rettigs personarkiv. Hon har särbehandlat dessa 

och placerat dem under egen huvudavdelning. Detta är ett förfarande vi också ser i Carin 

Bedoires arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv.112 Ett sådant 

tillvägagångssätt är att rekommendera, då fotografier är något som arkivanvändare ofta är 

intresserade av och som därför bör lyftas fram. Av samma anledning bör till 

arkivförteckningen bifogas ett register som underlättar återsökning av fotografier och dess 

motiv.113 Arkivarien Madli Kurdve påpekar att man ska tänka på att undvika att bryta ut 

fotografier som ligger tillsammans med brev eller andra arkivhandlingar, utan vidare 

noteringar i arkivförteckningen, då värdefull information kan gå förlorad om dessa skiljs åt.114 

Jag vill förlänga detta med att fotografier överhuvudtaget inte bör brytas ut om de saknar 

påskrifter. Det ligger förvisso i arkivanvändarens intresse att ha alla fotografier samlade på ett 

och samma ställe, men det får inte ske på bekostnad av förlust av sådan information som kan 

finnas i de samband mellan fotografierna och andra handlingar som arkivförtecknare inte 

alltid ser och kan ersätta med enkla noteringar. Istället kan man med hänvisningar i 

arkivförteckningen göra arkivanvändaren uppmärksam på att fotografier förvaras på olika 

platser i arkivet. I detta sammanhang aktualiseras frågan kring fotografiets förvaring, och det 

korrekta är ju givetvis att inte förvara dessa tillsammans med pappershandlingar. Jag ska inte 

gå närmare in på detta här, men vill ändå uppmärksamma att problemet finns. 

                                                 
110 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
111 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
112 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
113 Johansson 1981, s. 31; Kurdve 1988, s. 64. 
114 Kurdve 1988, s. 64. 
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 Även Anette Brännkärrs förteckning över Herbert Rettigs personarkiv har en 

huvudavdelning benämnd Samlingar. Där har hon placerat till exempel frimärken och 

pressklipp, vilket jag anser korrekt.115 En klippsamling är något vi kan finna under (5) 

Samlingar även i Clarence von Rosens arkivförteckning, vilket således inte är något att 

ifrågasätta.116 I Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv ser vi att förtecknaren Richard Lucas har 

valt att placera klipp som egen huvudavdelning.117 Detta är befogat om klippen är den enda 

samlingen i arkivet. Om det förekommer andra samlingar så kan det dock finnas anledning att 

forma dessa som underavdelningar till en gemensam huvudavdelning Samling för att undvika 

en alltför stor spridning av material som kan klassas som samma typ, och för att hålla antalet 

huvudavdelningar nere. I Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv finner vi dock också 

huvudavdelningen Tryck (tidskrifter m.m.). Lucas tillvägagångssätt i detta fall – att ha två 

separata huvudavdelningar – är förvisso inte otänkbart, men ovan anförda förslag anser jag 

vara att föredra av nämnda anledningar. Alternativt kan samlingarna få en mer anpassad 

rubrik, såsom Tidningsklipp och trycksaker. Att placera dessa tillsammans är något som 

folkrörelse- och föreningsverksamheter ofta har för vana att göra.118  

 Ingemar Carlsson påpekar att en samling oordnade tidningsklipp inte är särskilt 

ändamålsenligt, och Riksarkivets Lars-Olof Welander förlänger resonemanget med att 

oordnade tidningsklipp inte ens är intressanta att behålla.119 Även om Welander går lite för 

långt så håller jag med om tidningsurklipp bör ordnas och att det i arkivförteckningen måste 

anges på ett översiktligt sätt vad klippen berör för att underlätta användningen av dessa. 

 Om vi studerar Johannes Siapkas arkivförteckning över Nils Gustav Roséns arkiv så ser vi 

att det förekommer en del pressklipp inom huvudavdelningen Handlingar rörande Nils 

Gustav Roséns verksamhet.120 Detta ser jag i princip inte som något problem, då det för en 

arkivanvändare snarare är pressklippens innehåll som är av intresse, än det faktum att det är 

pressklipp det rör sig om. Alltså kan man se det som en fördel att de på detta sätt behållits 

tillsammans med handlingar som de har innehållsmässig anknytning till. Det förutsätter 

givetvis att det av arkivförteckningen framkommer i vilken kontext pressklippen hör hemma. 

Samma kan sägas gälla för pressklipp som är inkluderade inom huvudavdelningen 

                                                 
115 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
116 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
117 Arkivförteckning över Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59. 
118 Johansson 1981, s. 32; Kurdve 1988, s. 65; Danielson 1995, s. 154. 
119 Lars-Olof Welander, ”Gallringsfrågor hos folkrörelsearkiv, förenings- och organisationer”, i Folkrörelsernas 
arkivhandbok. Arkiv i framtid och förening, utg. av Folkrörelsernas arkivförbund & civildepartementet, 
Stockholm 1988, s. 150; Carlsson 1985, s. 27. 
120 Arkivförteckning över Nils Gustav Roséns arkiv, RA, 72:57. 
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Handlingar ordnade efter ämne om en sådan finns. Jag anser således att det är viktigt att 

bevara klippen i dess eventuella kontext och proveniens, vilket kan sägas öka dess värde. 

 Som framkommit så bör man vara försiktig med vad man karakteriserar som samling. 

Detta innebär att man inte kan gruppera vilka typer av material som helst vilket vi kan finna 

ett ypperligt exempel på i Clarence von Rosens arkivförteckning. Underavdelningen (5c) 

Övrig samling är under all kritik, då Hansen därunder har placerat: 
 

5c:1 Jägersroderby (listor), Notiser och karikatyrer, Idun, Bok från Nordiska Muséet, Väska, 

Tidskrift (Horse Revievy), Karta. 

5c:2 Penningabörs, Klippbok och autografsamling 

5c:3 Brevskrivarregister121 

 

Utan att först gå till arkivet för att definiera vad till exempel Jägersroderbylistor är och vilka 

typer av notiser och karikatyrer det rör sig om, så är det inte möjligt att på rak arm bestämma 

vad av detta som är samlingar eller inte. Jag anser dock att klippboken borde ha placerats med 

övrig klippsamling (5a). Vidare tycker jag att varken en separat bok, väska, karta eller 

penningabörs kan kallas för samling, inte ens om fallet är att de har tillhört annan arkivbildare 

än Clarence och således har ”samlats in” av honom. Istället bör sådana föremål placeras under 

huvudavdelningen Övrigt, vilken jag ska diskutera längre fram. Även i Anette Brännkärrs 

arkivförteckning kan vi se att det inom huvudavdelningen Samlingar förekommer kartor. 

Dessa benämns dock i pluralis och som egen underavdelning vilket motiverar dess karaktär 

som samling, då en arkivbildare dessutom självklart kan besitta en kartsamling.122 I Hansens 

förteckning så nämns dock kartan i singularis och i klump med andra föremål som till synes 

inte har någon inbördes koppling som motiverar benämningen samling.123 Bland annat 

folkrörelse- och föreningsarkiv brukar ibland rekommendera att just kartor och även ritningar 

förtecknas under en egen huvudavdelning – eller till och med får en egen arkivförteckning – 

då de ofta är av ett format som gör de otympliga att förvara tillsammans med andra 

handlingar.124 Ett sådant förfarande anser jag dock inte vara aktuellt i personarkiv trots att det 

kanske rör sig om ett större antal kartor i otymplig storlek; kartorna i sig speglar inte 

arkivbildaren som person utan är mer att betrakta som en samling, och kategoriseras de just 

som en sådan så uppstår inte heller något förvaringsproblem då de ändå förtecknas och 

förvaras separat från andra handlingar. 
                                                 
121 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
122 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
123 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
124 Kurdve 1988, s. 64. De även Danielson 1995, s. 167. 
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 Beträffande brevregistret som Hansen placerat under 5c:3, så anser jag det vara självklart 

att inte heller detta kan karakteriseras som en samling. Om man väljer att ha en 

huvudavdelning Register så ska brevregistret givetvis placeras inom denna, men det kan 

endast anses motiverat att skapa en sådan huvudavdelning om arkivet även innehåller andra 

typer av register, vilket ett personarkiv sällan gör. Ingemar Carlsson menar dock att det i 

släktarkiv kan vara användbart med en sådan huvudavdelning, då det där i större utsträckning 

förekommer register.125 Överlag kan register anses vara fördelaktiga, både sådana som 

arkivbildaren upprättat, och sådana som tillkommit i efterhand på arkivinstitutionen. Dessa 

ökar ett arkivs användbarhet och gör det möjligt att söka handlingarna ur olika synpunkter.126 

 Då det rör sig om ett ensamt brevregister som i detta fall kan det med fördel placeras inom 

Övrigt eller i anknytning till Korrespondens, förslagsvis som en inledande eller avslutande 

underavdelning till denna huvudavdelning, då det gör mest nytta där. Anmärkningsvärt för 

Clarence von Rosens arkiv är att brevregistret inte finns med som bilaga till 

arkivförteckningen. Man måste således begära fram volym 5c:3 ur arkivet för att få ta del av 

registret, vilket förhindrar en så lätt återsökning som möjligt. Sammanfattningsvis kan man 

säga att Hansen tycks ha misstolkat samlingsbegreppet, och i huvudsak använt 

huvudavdelningen som en uppsamlingsavdelning, en roll som Övrigt annars brukar få axla.  

 

Övrigt 

När det gäller denna huvudavdelning så synes det inte vara särskilt vanligt att förtecknare 

begagnar sig av den när de ordnar och förtecknar ett arkiv. Istället lyckas de förteckna 

materialet under övriga avdelningar, vilket givetvis är ett fullgott alternativ då det inte finns 

någon anledning att sortera in likvärdigt material under flera olika huvudavdelningar.  

 Ibland kan det förekomma att föremål skiljs från det övriga arkivet och utan vidare 

notering överlämnas till exempelvis museum, på grund av dess fysiska form. Liksom 

arkivarien Jan Sahlén så anser jag detta vara ett felaktigt agerande, då föremålen har ett stort 

värde och ska betraktas som en del av arkivets helhet varför de också ska förtecknas 

tillsammans med övriga arkivalier så att en så samlad bild som möjligt kan ges av 

arkivbildaren.127 I ett arkiv så har föremål en naturlig plats under just Övrigt, vilket vi till 

exempel kan se i Martin Grass Hjalmar Brantingexempel.128 Som vi ovan sett så skulle detta 

ha varit att rekommendera i fallet med Clarence von Rosens arkiv, där förtecknaren Lars-Erik 
                                                 
125 Carlsson 1985, s. 18. 
126 Kromnov 1947, s. 26. 
127 Sahlén 1988, s. 46. 
128 Grass 1989, s. 42. 
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Hansen valt att placera ett antal föremål inom underavdelningen Övrig samling. Ett alternativ 

är att skapa en separat huvudavdelning kallad just Föremål. Jag skulle dock föredra den förra 

varianten, då inte samtligt material som kan platsa som Övrigt med självklarhet kan klassas 

som föremål. Exempel på sådant material har vi i kartor och ritningar, som mer bör betraktas 

som handlingar, men som inte alltid har en självklar plats i det övriga arkivet. Det känns 

därför inte motiverat att dela upp materialet i två separata huvudavdelningar; Föremål samt 

Övrigt, när den senare kan sägas omfatta den förra. 

 Förutom nämnt material så finns det även annat som med fördel kan placeras under Övrigt. 

Till exempel kan nämnas filmer och ljudupptagningar som ibland finns i arkiv. Somliga skulle 

förmodligen protestera mot att jag vill kategorisera dessa som övrigt material, när jag 

samtidigt vill ha en egen huvudavdelning för fotografier. Filmer och ljudupptagningar är ju 

minst lika intressanta som fotografier, och kan därmed sägas förtjäna en egen 

huvudavdelning. Likaså kan det ifrågasättas varför jag vill särskilja denna typ av material som 

annars kan ha en logisk placering under en annan huvudavdelning; exempelvis kan det vara 

roligt att förvara en bröllopsfilm tillsammans med fotografier, tal och övriga handlingar från 

bröllopet. Jag vill dock motivera en samlad underavdelning av filmer och ljudupptagningar 

under Övrigt dels med att sådant material inte är så vanligt förekommande i personarkiv och 

därför snarare ska betraktas som undantag, varför en egen huvudavdelning inte kan anses 

nödvändig. Dels så betraktas filmer och ljudupptagningar i sin fysiska form som föremål, 

vilket fotografier och arkivets övriga pappershandlingar inte kan sägas göra. Därför är det av 

praktiska skäl en fördel att förvara – och därmed även förteckna – dessa för sig. Samma gäller 

för disketter, CD-ROM och motsvarande som kan finnas i ett personarkiv. Samtliga av dessa 

medier ska dessutom helst förvaras i ett särskilt klimatarkiv, vilket talar emot en 

sammanblandning med övriga handlingar. Det finns istället möjlighet att hänvisa till den 

avdelning under Övrigt som innehåller dessa föremål. 

 Som jag ovan konstaterat så är användningen av huvudavdelningen Övrigt inte så vanligt 

förekommande bland de förteckningar jag tittat på. Anette Brännkärr har dock låtit använda 

denna huvudavdelning i Herbert Rettigs personarkiv, men med endast en underavdelning; (6a) 

Begravningsminnen m.m.129 Tittar närmare ser man att denna innehåller just föremål, varför 

hennes tillvägagångssätt känns befogat. 

 Sammanfattningsvis så kan man säga att en uppsamlingsavdelning av detta slag kan vara 

användbar. När det allmänna arkivschemat diskuteras så framhålls ofta att avdelningen inte 

                                                 
129 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
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ska ses som en plats att placera svårdefinierade handlingar och att den ska användas i så liten 

utsträckning som möjligt.130 Vi har dock friare händer när det gäller privata arkiv, vilket kan 

komma väl till pass i det avseendet att dessa faktiskt genererar en helt annan typ av handlingar 

än myndigheter, och ibland även föremål. Viktigt att tänka på är dock att huvudavdelningen 

inte ska användas som en soptunna där material placeras utan att det kan motiveras eller utan 

någon närmare definition av materialet. De handlingar eller föremål som placeras där ska 

ordnas och förtecknas lika noggrant som arkivets övriga material, och gärna sorteras i 

lämpliga underavdelningar. 

 

Räkenskaper 

Jag har tidigare nämnt att Martin Grass huvudavdelning Personliga handlingar fungerar som 

en uppsamlingsavdelning för spridda typer av handlingar som egentligen bara har det 

gemensamt att de kan karakteriseras som personliga. Jag anser inte ett sådant förfarande 

självklart, då det i personarkiv av genomgående privat karaktär inte finns anledning att ta 

hänsyn till ickebefintliga handlingar från offentlig verksamhet, för att sedan klumpa ihop 

desamma från privat dito under samma huvudavdelning. Istället kan det vara intressant att 

lyfta fram och på en högre nivå identifiera olika typer av personliga handlingar. Här tänker 

jag främst på räkenskaper, som kan sägas vara så pass speciella i förhållande till andra 

personliga handlingar, att de förtjänar en egen huvudavdelning. 

 Tyvärr kan vi se att Grass förfarande är vanligt även hos andra arkivförtecknare. Detta är 

till exempel synligt i Lars-Erik Hansens arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, 

inom vilken huvudavdelningen (1) Personliga handlingar inleds med (1a) Räkenskaper.131 

Även i Anette Brännkärrs arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, ett arkiv vi 

konstaterat är av privat karaktär, ser vi att Personliga handlingar till stor del innehåller 

räkenskaper och ekonomiska handlingar; (1d) Räkenskaper och handlingar rörande dödsbon, 

(1f) Allmänna räkenskaper, (1g) Aktier och obligationer samt (1h) Hushållsräkenskaper.132 

Här ser vi att det således är fyra (av totalt åtta) underavdelningar till Personliga handlingar 

som berör ekonomiska ärenden, vilket talar för att dessa med fördel skulle kunna särskiljas 

och bilda en egen huvudavdelning.  

 I Carin Bedoires arkivförteckning över Justitieminister Karl Schlyters arkiv förekommer 

en separat huvudavdelning (D) Räkenskaper och så även i arkivförteckningen för Greve Carl 

                                                 
130 Kurdve 1988, s. 65. 
131 Arkivförteckning över Clarence von Rosens arkiv, RA, 72:58. 
132 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
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Gustav von Rosens arkiv.133 I den senare kan vi även finna räkenskaper i form av kassaböcker 

och verifikationer under Ämnesordnade handlingar, vilket är ett alternativ om man vill 

förvara dessa i anknytning till andra handlingar rörande samma ärende.134 Detta ska givetvis 

anges noggrant med hänvisningar under Räkenskaper. Fördelen med detta förfarande är – som 

nämnts – att dessa lyfts fram då de faktiskt är en så pass särskild typ av handlingar. Som 

arkivanvändare kan det dessutom kännas mer logiskt att söka efter räkenskaper under en egen 

huvudavdelning, än bland andra typer av handlingar.  

 Är ett särskiljande av räkenskaper från övriga personliga handlingar möjligt att applicera 

även på arkiv av Hjalmar Brantings art, där det förekommer en hel del handlingar från 

offentlig verksamhet vars isärhållande från handlingar från privat verksamhet faktiskt kan 

vara att förorda? Givetvis är det möjligt! Man kan – såsom i det tidigare resonemanget kring 

yrkes- respektive privatverksamhet – ha en separat huvudavdelning Räkenskaper för att sedan 

underindela denna i (a) Räkenskaper rörande offentlig verksamhet samt (b) Räkenskaper 

rörande privat verksamhet. Alternativt kan man istället rubricera med Ekonomiska 

handlingar. 

 

Främmande arkivbildare 

Jag har tidigare motiverat varför jag anser att brev från en arkivbildare bör förtecknas 

tillsammans med brev till arkivbildaren. Överlag kan man säga att det i arkiv livligt bryts mot 

ursprungsprincipen när det gäller just korrespondens; ofta förekommer hela eller delar av 

brevväxlingar inom personarkivens korrespondensserier, utan att någon särskild anmärkning 

om främmande arkivbildare ges. 

 Det är dessutom mer eller mindre vanligt att personarkiv innehåller andra enstaka 

handlingar av olika typer tillhörande annan arkivbildare utan att dessa placeras separat. Det 

kan röra sig om papper som kommer från arkivbildarens hustru eller man, det kan även vara 

handlingar som tillhört en god vän. Arkivarien Jan Sahlén menar i en artikel att handlingar av 

annan proveniens ska särskiljas från övriga arkivet, vilket överlag kan sägas vara en djupt 

rotad åsikt, även om den inte alltid efterlevs.135 Jag håller dock inte med om att enstaka 

handlingar behöver förvaras under egen huvudavdelning som härrörande från annan 

arkivbildare. Detta vill jag motivera med att jag anser ett arkiv vara de samlade handlingar 

som inkommer till en arkivinstitution genom överlämnande eller motsvarande. Ett sådant 
                                                 
133 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61; Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, 
RA, 72:59. 
134 Arkivförteckning över Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, RA, 72:59. 
135 Sahlén 1988, s. 44. 
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påstående stöds av vad vissa arkivteoretiker vill hävda; att det egentligen är arkivets – inte 

arkivbildarens – organisation, som avgör arkivets avgränsning och struktur, vilket Mats Burell 

antyder var den ursprungliga tanken bakom proveniensprincipen.136 I förlängningen innebär 

detta att om arkivbildaren av någon anledning får tillbaka brev som han själv skrivit så hör 

dessa till hans arkiv, vilket vi även kan utläsa hos Ingemar Carlsson.137 Mitt förhållningssätt 

får även stöd hos arkivteoretiker som medger att en alltför strikt tillämpning av den yttre 

proveniensen – det vill säga isärhållandet av arkiv från olika arkivbildare – kan medföra 

informationsförluster då sambandet mellan handlingar som egentligen tillhör olika 

arkivbildare kan vara starkt. Istället ska det ske en bedömning från fall till fall hur 

proveniensprincipen bör tillämpas.138 

 Detta gäller självfallet endast enstaka handlingar; om en arkivbildare har övertagit en god 

väns 24 volymer med olika typer av handlingar, så är dessa givetvis att betrakta som vännens 

arkiv. Var gränsen går är varierande, och beror mycket på vilken typ av handlingar det rör sig 

om. En bunt med teckningar ritade av en god vän går inte att jämföra med samme väns 

identitetshandlingar. En bedömning måste därför ske från arkiv till arkiv.  

 Om och när handlingar av annan proveniens förtecknas tillsammans med arkivbildarens 

egna handlingar, så ska det givetvis tydligt anges att de har ett annat ursprung och vilket detta 

är. Tyvärr görs detta inte alltid konsekvent, utan det kan krävas att man måste beställa fram de 

enskilda handlingarna för att kunna fastställa dess proveniens. De gånger det faktiskt nämns i 

arkivförteckningen att handlingarna har en annan proveniens, så är det inte alltid det framhävs 

på ett tydligt sätt, utan arkivanvändaren är fortfarande lämnad att göra egna antaganden. 

 I Anette Brännkärrs arkivförteckning över Herbert Rettigs arkiv så får man en någorlunda 

bra insyn i de förhållanden som gäller för just det arkivet, då förteckningen anger om 

handlingarna har något annat ursprung. Detta underlättas av att arkivet är förtecknat på 

detaljnivå. I förteckningens inledning kan vi dessutom läsa att: 

 
Herbert Rettig överlevde både sin far, Hjalmar, och bror, Nils, och fick därmed överta familjens 

handlingar. Jag [Anette Brännkärr, min anm.] har därför valt att placera bl.a. vykort, fotografier 

och dödsbohandlingar i Herbert Rettigs personarkiv. Här finns även en serie för genealogiska 

handlingar, vilka alla tre arkivbildarna forskade i och bidrog till, med bl.a. korrespondens och 

anteckningar samt insamlade brev och autografer från släktingar och förfäder. […] I Herbert 

                                                 
136 Burell 1991, s. 37. Se även Engström, 1950, s. 9. 
137 Carlsson 1985, s. 21 och 23. 
138 Danielson 1995, s. 140. 
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Rettigs personarkiv finns även några få handlingar tillhörande hustrun Ing-Marie Rettig, f. 

Rehnberg, (1915-1955), serie 1B:8.139 

 

Att på detta sätt redan i inledningen göra användaren uppmärksam på eventuella undantag 

från korrekt arkivteoretiskt förfarande anser jag vara en god idé, även om det givetvis även i 

arkivförteckningen ska framkomma vilka särskilda handlingar det berör. Att tydligt framhålla 

förekomsten av andra arkivbildare i arkivet är en förutsättning för att kunna komma ifrån det 

att ha en egen huvudavdelning för främmande arkivbildare så att man istället kan placera 

sådana handlingar på andra mer logiska och användarvänliga ställen i arkivet. 

 Jag anser därför att en särskild huvudavdelning för handlingar ur främmande arkiv överlag 

inte behövs. Det kan bli aktuellt om det rör sig om ett större material med annan proveniens 

eller om det är handlingar som inte berör arkivbildaren direkt, såsom släkthandlingar vilka i 

det följande ska diskuteras. 

 

Släktarkiv 

I citatet ovan ser vi att Anette Brännkärr talar om genealogiska handlingar, som omfattar dels 

handlingar genererade under den egna forskningen, vilka Ingemar Carlsson kallar för 

släktforskarhandlingar. Dels återfinns även ”insamlade brev och autografer från släktingar 

och förfäder”, det vill säga sådant som kan benämnas som släkthandlingar.140 

 Det första att uppmärksamma är att det rör sig om handlingar från fler än en arkivbildare, 

eftersom även Herberts far och bror släktforskade och efterlämnade material. Då arkivet efter 

Herbert Rettig är ett personarkiv och inte ett släktarkiv, så skulle således detta material enligt 

arkivteoretiska regler placeras i deras respektive arkiv som finns förvarade på Riksarkivet. Jag 

anser dock att Brännkärr agerat korrekt då hon samlat alla släkt- och släktforskarhandlingar i 

ett och samma arkiv. Detta dels för att Herbert som angivits överlevde både fadern och 

brodern och därmed fick överta deras släkthandlingar, vilket överensstämmer med mitt 

resonemang ovan om att ett arkiv i princip är de samlade handlingar en arkivbildare 

överlämnar till en arkivinstitution under levnaden eller postumt. Dels ligger det i 

arkivanvändarens intresse att ha sådana typer av handlingar samlade på ett ställe.  

 En andra punkt jag vill beröra är Brännkärrs val att placera de genealogiska handlingarna 

under egen huvudavdelning. Vi kan konstatera att Martin Grass inte har någon 

huvudavdelning enkom för genealogiska handlingar i sitt förteckningsschema. Så hur skulle 

                                                 
139 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
140 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56; Carlsson 1985, s. 12. 
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Grass ha agerat om Hjalmar Branting bredvid sitt journalistiska och politiska engagemang 

också haft ett intresse för släktforskning och genererat sådant material? Med nuvarande 

förteckningsschema så kan vi anta att han förmodligen skulle ha placerat detta material under 

Personliga handlingar, vari vi kan se att han faktiskt anser vissa ”familjehandlingar och 

övriga personliga handlingar” höra hemma.141 Jag anser dock att släkthandlingar bör hållas 

separata från arkivbildarens personliga handlingar, varför Brännkärrs förslag är att föredra, 

där hon skapat en separat huvudavdelning (3) Genealogiska handlingar med 

underavdelningar.142 På så sätt gör hon en åtskillnad mellan släkthandlingarna och 

arkivbildarens egna personliga handlingar, vilket är viktigt om man ska ta hänsyn till 

proveniensen. Om vi tittar på Carin Bedoires arkivförteckning över Justitieministern Karl 

Schlyters arkiv, så ser vi att hon under den tidigare nämnda huvudavdelningen Biographica 

har placerat släkttavlor samt handlingar som kan karakteriseras som släkthandlingar.143 Ett 

sådant förfarande vill jag således ifrågasätta då det är handlingar som ej i huvudsak behandlar 

arkivbildaren som privatperson. Man kan hävda att Carin Bedoire har löst problemet genom 

att kalla huvudavdelningen Biographica istället för Personliga handlingar, varför rubriken 

inte gör anspråk på att omfatta handlingar endast härrörande från arkivbildaren, men jag anser 

lösningen tveksam, då det fortfarande är av intresse att isärhålla handlingarna. 

 Rör det sig endast om släktforskarhandlingar, som således inte har några släkthandlingar 

att placeras tillsammans med, så skulle dessa kunna platsa bland övriga personliga handlingar 

då det ju är produkter som genererats av arkivbildaren själv. Som jag vid flera tidigare 

tillfällen antytt så anser jag det dock av större intresse att lyfta fram personliga handlingar 

som på grund av sin särskilda art kan komma att intressera arkivanvändare. Detta är särskilt 

att rekommendera när det gäller handlingar som är så pass lätta att identifiera såsom 

släktforskarhandlingar är, och därför också möjliga att åtskilja utan att man ställs inför större 

problem. Huvudavdelningen kan exempelvis rubriceras Genealogiska handlingar. 

 En sådan rubrik gör anspråk på att släktforskarhandlingar är inkluderade, varför några 

volymer enbart med handlingar som tillhört olika släktmedlemmar kanske bäst benämns 

Släkthandlingar. Inom denna huvudavdelning kan man sedan ha underavdelningar som 

förslagsvis baseras på släktnamn och / eller enskilda personer. Detta är något som Ingemar 

Carlsson rekommenderar, och förtydligar med att handlingar rörande fler släktingar med 

fördel placeras inledningsvis under huvudavdelningen eller i serien för att därefter följas av de 

                                                 
141 Grass 1989, s. 71.  
142 Arkivförteckning över Herbert Rettigs personarkiv, RA, 72:56. 
143 Arkivförteckning över Justitieministern Karl Schlyters arkiv, RA, 72:61. 
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äldsta förfädernas handlingar.144 Att bryta mot proveniensprincipen och placera exempelvis 

samtliga dagböcker tillsammans oavsett arkivbildare förordar han således inte.145 Förekommer 

även släktforskarhandlingar och man istället använder sig av Genealogiska handlingar som 

rubricering så kommer frågan hur materialet ska sorteras. Ingemar Carlsson har diskuterat 

detta och nämner möjligheten att integrera släkthandlingar och släktforskarhandlingar som 

berör samma person, med varandra. Ett alternativ kan vara att man underindelar handlingarna 

på olika släktnamn, och placerar samtliga handlingar under respektive släkt där de kan sägas 

höra hemma. Carlsson uppmärksammar dock att man med ett sådant förfarande bryter mot 

proveniensprincipen.146 Jag anser det inte heller försvarligt att tillsammans med handlingar 

från 1700-tal placera arkivbildarens egna kladdiga kopior. 

 Än mer vanligt är att släktforskarhandlingarna placeras i anknytning till aktuella 

släkthandlingar, men i separata volymer som inleder eller avslutar serien. Ett sådant 

tillvägagångssätt är förnuftigt, trots att man även då enligt Carlsson bryter mot proveniensen. 

De respektive handlingarna har ett sådant nära samband att det ligger i arkivanvändarens 

intresse att göra detta samband synligt, istället för att som Carlsson föreslår, förvara 

släkthandlingarna och släktforskarhandlingarna var för sig i separata arkiv.147 Om man dock 

inte vill bryta mot proveniensen så är det ett alternativt att underindela huvudavdelningen 

Genealogiska handlingar i sådana rubriker såsom (a) Släkthandlingar och (b) 

Släktforskarhandlingar (eller motsvarande).  

 

                                                 
144 Carlsson 1985, s. 15f. 
145 Carlsson 1985, s. 14. 
146 Carlsson 1985, s. 29. 
147 Carlsson 1985, s. 29. 
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4 AVSLUTNING 

 

Återknytning till problemformulering 

Syftet med denna uppsats har varit att framhålla en del av de problem som på grund av 
privatarkivens egenartade karaktär otvivelaktigt uppstår vid ordnande och förtecknande. Detta 
har jag velat göra genom att exemplifiera med för- och nackdelar i existerande 
arkivförteckningar, för att på så sätt identifiera förtecknandets stötestenar.  
 Jag har klargjort att jag inte har haft som avsikt att skapa ett eget förslag till gemensamt 
förteckningsschema för privatarkiv, då jag anser det vara svårt att ta ställning till huruvida en 
sådan är intressant eller möjligt att arbeta fram. Jag vill istället se denna uppsats som ett 
inlägg i debatten kring arkivförteckningar för privatarkiv – en debatt som tyvärr är mycket 
liten, men som känns aktuell i och med forskartillväxten. 
 I uppsatsens inledning så har jag identifierat diskussionens kärna; vilka problem uppstår 

när det gäller förtecknande av personarkiv och hur kan återsökningen av arkivhandlingar 

underlättas? Vad kan anses vara viktigt att tänka på? Det är utgångspunkter som jag har 

fokuserat på i min diskussion, ur vilka jag också dragit slutsatser om för- och nackdelar i olika 

förteckningsmetoder.  

Jag ska i det följande sammanfatta de punkter och ställningstaganden som är 

återkommande genom hela uppsatsen, och som kan sägas vara resultatet på min granskning av 

ett antal arkivförteckningar. 

 

Huvudpunkter i uppsatsens resultat 

Generellt kan man säga att jag står på arkivanvändarens sida. Bland det viktigaste är därför att 

arkivförteckningarna är utformade på ett användarvänligt sätt. Jag har nämnt strukturprincipen 

och hur det ofta anses att arkivet och arkivförteckningen i huvudsak ska spegla arkivbildarens 

verksamhet. Givetvis finns det ett intresse i det, men jag anser samtidigt att avslutade arkiv 

som i huvudsak bevaras för den historiska forskningens skull, också bör förtecknas med en 

prioritet av forskningens behov. I första hand bör man alltså tänka på hur arkivanvändaren kan 

tänkas vilja använda arkivet och vilka sökingångar som är mest logiska för forskare av olika 

slag. Att förteckna ett arkiv så att det på bästa sätt är tillgängligt för den historiska 

forskningen, är av större intresse än att förteckna det så att det istället återger arkivbildarens 

verksamhet på ett sätt som inte finner något stöd i arkivanvändarens önskemål. 

 Härtill hör definiering av handlingarnas karaktär, vilket innebär att man bedömer vilken 

den mest logiska användningen av en handling är. Jag har tidigare gett exempel på huruvida 
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en handling ska karakteriseras som ett koncept eller som korrespondens, vilket kan sägas 

avgöras av dess viktigaste funktion för arkivanvändaren. Det gäller således att bestämma var i 

arkivet handlingen gör mest nytta och var det är mest logiskt att den återsökas. Alternativ 

måste diskuteras, och det krävs en god planering och anpassning av huvud- och 

underavdelningarna så att dessa inte lappar över varandra mer än nödvändigt och konkurrerar 

med varandra om handlingens placering. 

 I anknytning till detta så är huvud- och underavdelningarnas struktur av stor vikt. Jag har 

framhållit att man i den mån det är möjligt bör undvika att skapa huvudavdelningar för 

material som lika gärna kan passa under någon redan existerande huvudavdelning. Ett flertal 

huvudavdelningar med likartat material gör bara arkivanvändaren förvirrad, och försvårar 

användningen. Istället bör man försöka hålla antalet huvudavdelningar nere och, såsom jag på 

flera ställer föreslagit, försöka skapa genomtänkta underindelningar som möjliggör ett 

särskiljande av handlingar som är av samma typ, men som av någon anledning inte bör 

sammanblandas. Det kan sägas vara en utmaning att skapa ett begränsat antal 

huvudavdelningar som också ger ett strukturerat intryck. 

 Varvid rubriceringen är viktig, både för huvud- och underavdelningar. Vi har i uppsatsens 

empiriska del sett flera exempel på dålig och felaktig rubricering, där invanda begrepp 

anammats utan vidare reflektion och prövning. Detta är självklart en grund för feltolkningar 

och förvirring. För att en arkivförteckning ska erbjuda de allra bästa sökingångarna så krävs 

således en genomtänkt och underbyggd rubricering. Det gäller att noggrant uppmärksamma 

arkivets innehåll och formulera rubrikerna på ett sätt så de kan anses vara täckande för det 

material de har för avsikt att inkludera. Å andra sidan får rubrikerna inte lova för mycket och 

påstå förekomsten av ett material som vid närmare granskning inte finns. I samband med detta 

framkommer vikten av att placera handlingar där det hör hemma, istället för att hitta på egna 

tokiga sorteringssystem som inte kan betraktas som allmängiltiga. Med allt detta i åtanke ska 

alltså rubriker skapas som på ett sammanfattande sätt avslöjar det enskilda arkivets innehåll, 

utan att för den skulle bli alltför detaljerade. Det är en fin balansgång som är svår att hålla.  

 Jag har till och från förespråkat ett framhävande av handlingstyper som är lätta att 

identifiera och som särskiljer sig från annat material. Detta talar emot vad jag ovan har sagt 

om att i den mån det är möjligt placera handlingar tillsammans under gemensamma 

huvudavdelningar. Jag vill dock poängtera att sådana handlingar som med fördel kan lyftas 

fram och få egna huvudavdelningar är sådana som har en klar avgränsning mot andra 

handlingstyper, och som förtjänar en större uppmärksamhet än att placeras i en anonym 

uppsamlingsavdelning tillsammans med handlingar av helt andra typer. Det är lätt hänt att 
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man som arkivförtecknare av ren bekvämlighet placerar olika handlingstyper under en bred 

huvudavdelning med anonym rubricering, och det vill jag motsätta mig. Genom att ”gömma” 

handlingar så riskerar arkivförtecknaren att medvetet eller omedvetet lyfta fram en del sidor 

av arkivbildaren, medan andra sidor inte alls framkommer. Förtecknarens subjektiva bild av 

arkivbildaren är tämligen ointressant, istället ska man alltid försöka sträva efter att ge en så 

objektiv bild av arkivbildaren som möjligt. 

 

Gemensamt förteckningsschema – ja eller nej? 

Tyvärr måste jag erkänna att jag inte kan ta ställning i frågan huruvida ett gemensamt 

förteckningsschema är fruktbart eller inte. För ett sådant ställningstagande behövs en hel del 

praktisk erfarenhet, som sedan kan ligga till grund för en argumentation för antingen en 

positiv eller negativ inställning till formella huvudavdelningar. 

 Jag har på flera ställen framhållit att ett gemensamt förteckningsschema både kan vara 

svårt och omotiverat att arbeta fram på grund av privatarkivens egenartade karaktär. Det är 

svårt att på förhand planera ett förteckningsschema när privatarkivens innehåll ständigt 

varierar. De undantag som också måste göras om man inte vill riskera att lämna hälften av 

huvudavdelningarna tomma då alla arkiv inte producerar allt det material som 

huvudavdelningarna har plats för, talar också emot den argumentation som är till det 

gemensamma förteckningsschemats fördel. Å andra sidan så är det frestande att ge Martin 

Grass rätt när han framhåller att personarkiv – trots alla olikheter sinsemellan – ändå 

innehåller vissa gemensamma och återkommande typer av handlingar, vilket skulle kunna 

möjliggöra formandet av ett fungerande förteckningsschema.  

 En kompromiss kan sägas vara lämplig. Övergripande huvudavdelningar som följer en på 

förväg satt ordning och ger arkivet ett ordnat utseende är definitivt att föredra. Rubriceringen 

bör dock fortfarande formas så att den skvallrar om det enskilda arkivet, men utan att göra 

detta på en alltför detaljerad nivå. Man bör dock alltid vara medveten om att en 

arkivförteckning inte kan ge exakta besked om var viss information kan återfinnas i 

materialet. Den fungerar istället som en vägvisare till grupper av handlingar där informationen 

kan finnas. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

Riksarkivet (RA), enskilda arkiv 

Arkivförteckningar över: 

Clarence von Rosens arkiv, 72:58. 

Greve Carl Gustaf von Rosens arkiv, 72:59. 

Herbert Rettigs personarkiv, 72:56. 

Karl Schlyters arkiv, 72:61. 

Nils Gustav Roséns arkiv, 72:57. 

Per J Rösiös arkiv, 72:59. 

Ribbingska arkiven, 72:57 

Schubertska släktarkivet, 72:61. 

Värner Rydén arkiv, 72:59. 
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