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Colorado State Archives och det amerikanska 
arkivväsendets kris 
 
 
 

 

“Archives of the State are not just repositories of historical sources for researchers to use in 

understanding the past; they can also be perceived as political manifestations of the dominant culture of 

society. Archives are not merely scholarly playgrounds for their staff and researchers; they can also be 

active agents of political accountability, social memory, and national identity. And what documents the 

archives chooses to keep or destroy (or lose as “missing”) are not  simply the result of dispassionate 

historical research or bureaucratic processes, but rather of sensitive, sometimes controversial acts for 

which archives can be held accountable in courts of law and the court of public opinion.” 

-Terry Cook1  

 

 

1. Inledning 

 
USA och Sverige har många likheter i lagstiftningen kring insynsrätt och 
allmänna handlingar. Båda länderna drar upp riktlinjer för arkivering av 
historiskt material och värnar om sina riks- och nationalarkiv, men ser man 
bortom lagstiftningen och besöker ett större landsarkiv, eller i USA ett 
delstatsarkiv, framträder en bild fylld av betydligt större skillnader, både på 
lokal och regional nivå.2  

Under min praktiktid och senare samma år mina projektmånader på 
Colorados statliga arkiv fick jag lära känna en arbetsplats präglad av konstant 
tidsbrist, av uppgivenhet över den mängd arkivbestånd som man i princip 
aldrig skulle få tid att underhålla på tillbörligt sätt och en misstro mot den 

                                                 
1 Cox, Richard och Wallace, David,  Archives and the Public Good, s. 38 f. 
2 Ketelaar, Eric, “The Difference Best Postponed? Cultures and Comparative Archival Science”, 
Archivaria 44, s. 144 ff. 
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lokala delstatsregeringens kapacitet att uppskatta värdet av arkivinstitutionens 
existens. Arkivets lokaler och utrustning var därtill långt mer nedgångna än 
vad ett motsvarande regionalt arkiv i Sverige i allmänhet är, många hyllor hade 
inte bytts ut sedan 70-talet och  merparten möbler var av sådant slag som andra 
myndigheters avdelningar i samma byggnad hade kastat ut för att slängas. 

Med tiden förstod jag dessutom att den personalstyrka på 8 personer som 
underhöll arkivet och dess avsevärda samlingar gradvis hade minskat från ett 
trettiotal anställda för tre decennier sedan. Lägger man därtill det faktum att 
arkivet hotades av nedläggning 1991-92 och numera är till en tredjedel 
självfinansierande blir frågeställningarna kanske ännu fler för en svensk 
betraktare. 

Den fråga jag oftast ställde under min vistelse på arkivet var: hur kan man i 
så hög grad försumma det arkiv som förvaltar alla permanenta samlingar från 
Colorados län (counties) och kommuner (municipalities), vore inte detta ett 
brott mot insynsrätten och mängd andra arkivlagar? Mina arkivkollegor på det 
statliga arkivet hade inga definitiva svar men man hade onekligen spekulerat 
mycket i frågan.  Ingen hade så vitt jag visste gjort en djupare undersökning i 
bakomliggande anledningar till det förslag om nedläggning som Colorados 
guvernör Roy Romer lade fram 1991. Att förslaget bottnade i ekonomiska 
problem ter sig som självklart, men det var inte förrän jag började granska 
Colorados skattepolitik som ett klarare mönster framträdde. 

Det går visserligen inte att använda Colorados statliga arkiv som ett 
representativt exempel för USA – olika delstater har olika lagstiftning och 
skattepolitik – men det går ändå att skönja en liknande syn på arkiv och deras 
värde också annorstädes i det amerikanska samhället. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med arbetet är att beskriva ett amerikanskt delstatsarkiv och dess 
funktioner, men framförallt att undersöka ett specifikt fall i början av 90-talet 
då detta arkiv hotades av nedläggning. Infallsvinkeln för undersökningen har 
främst antagit en sociologisk karaktär, då jag har intresserat mig för möjliga 
anledningar till ett sådant beslut och på politikers, massmedias och 
allmänhetens reaktioner. Efter en översiktlig granskning av den statliga 
budgeten (the General fund) och hur mycket ur den som tilldelats statsarkivet 
över de senaste tre decennierna har min inställning varit att arkivets ställning 
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gradvis har marginaliserats sedan sjuttiotalet och jag har sökt efter förklaringar 
till dessa tendenser i min fallstudie.3 Jag försöker avslutningsvis koppla min 
studie till en mer komplicerad form av marginalisering i det amerikanska 
arkivväsendet, inte nödvändigtvis knuten till budgetnedskärningar utan snarare 
bottnande i en allmän oförståelse för arkivens betydelse. Med denna bakgrund 
blir budgetåtstramningar endast en av många eventuella yttringar. Denna mer 
allmänna reflektion har jag på grund av uppsatsens restriktioner i omfång 
endast underbyggt genom att följa några nordamerikanska arkivtidskrifters 
debatt kring arkivens roll i samhället och genom att följa två större fall av brott 
mot amerikanska arkivlagar i modern tid, samt ett lokalt fall i Colorado som är 
aktuellt i skrivande stund. 
 

1.2 Avgränsningar 

 
Emedan jag valt ett såpass brett ämne som amerikansk arkivmentalitet och en 
fallstudie med såpass komplexa undertoner som Colorados statliga arkiv och 
dess riskfyllda tillvaro under ett par år i början av 1990-talet så tenderar 
undersökningen redan från början att präglas av en något schematisk och 
översiktlig framtoning. 
     Det korrekta sättet att utföra en grundlig vetenskaplig analys av min 
frågeställning och hypotes vore att undersöka  ett större antal delstatliga arkiv 
förlagda i vitt skilda regioner av USA och även ta i beaktande dessa regioners 
politiska situation. Vidare skulle en historisk analys över ett par decennier 
medge säkrare slutsatser och dessutom sätta in alla dessa observationer i en 
federal nationell kontext. 
     Som det ter sig nu så skrapar jag endast på ytan av ett mycket komplext spel 
mellan federal statsapparat och delstatlig lagstiftning, skilda och inbördes 
motstridiga yttringar mellan två politiska poler i USA rörande statsapparat, 
insyn, individ och arkiv, samt återkommer vid ett flertal tillfällen till frågan om 
hur stor insikt en genomsnittlig amerikansk invånare egentligen kan tänkas ha i 
fråga om arkivens värde i deras statssystem. 
     Min avgränsning består i att endast presentera ett amerikanskt delstatsarkiv 
och utifrån detta arkiv beskriva ett specifikt fall då arkivet på grund av en viss 
                                                 
3 Colorado State Archives, Analysis of Impact – Program Reduction or Termination 1992, Colorado State 
Archives kopia. 
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tydligt inriktad politisk lagstiftning befanns i stort riskläge för total 
nedläggning. Jag försöker därefter att sätta in detta i ett större sammanhang 
genom att presentera exempel på likartad problematik i andra statliga instanser 
i Colorado, samt på nationell nivå. Min avgränsning kring nationella 
arkivnyheter består i ett medvetet val av större fall där man lagstiftar eller med 
andra medel försöker att avgränsa tillgången till insyn och tillgängliggörande 
av arkiv och nutidshistoriska handlingar i USA. 
 
 

1.3 Material och metod 
 
 
Då syftet med arbetet har varit inte endast att beskriva ett arkiv i ett främmande 
land, utan även att formulera en problemställning  kring synen på arkiv i detta 
land och att använda mig av vissa arkivspecifika fallstudier för att vidare 
belysa denna problemställning både på nationell och regional nivå, har jag  
huvudsakligen haft stöd av  Eric Ketelaars arkivetnologiska diskussion i 
uppsatser som ”The Difference Best Postponed? Cultures and Comparative  
Archival Science” och “Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power 
and Protection.” Eric Ketelaar som är professor i arkivvetenskap vid 
universitetet i Amsterdam har myntat begreppet ”arkivetnologi” och 
understryker med denna term vikten av att söka upp och undersöka skillnader i 
olika länders arkivsystem och sätt att se på arkiv. Ketelaar diskuterar varför 
speciella fenomen eller arkivmetoder uppkommer i somliga kulturella, sociala 
eller ekonomiska miljöer men inte i andra.4 Ketelaars diskussion grundar sig i 
åsikten att ett viktigt mål inom arkivvetenskapen är att analysera skillnaderna i 
arkivsystem och förvaltningstraditioner länder emellan, men att dessa 
skillnader måste sättas in i en större socioekonomisk kontext.5 Därtill menar 
Ketelaar att en sådan horisontell kontextuell analys måste kombineras med en 
viss historisk förståelse. 

                                                 
 
 
4 Ketelaar, Eric, Archival Science 2, 2002, s. 221 ff. 
Ketelaar, Eric, Archivaria 44, s. 147. 
5 Fredriksson, Berndt, ”En Institutionell historia – UD:s arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv, Arkiv, 
Samhälle och Forskning 2001:1, s. 7. 
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     Den svenske forskare som främst har strävat efter att utveckla Eric 
Ketelaars tankar kring arkivetnologi är Berndt Fredriksson, professor i 
arkivvetenskap vid Stockholms universitet.  Fredriksson strukturerar upp en 
skissartad metod av hur en arkivetnologisk undersökning kan genomföras och 
använder utrikesdepartementets arkiv som forskningsexempel i uppsatsen ”En 
institutionell historia – UD:s arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv”6 samt i 
artikeln ”Postmodernistic Archival Science – Rethinking the Methodology of a 
Science.”7

     Berndt Fredrikssons modell för hur en arkivetnologisk undersökning ska gå 
till består av fyra huvudpunkter: 
 

1) Arkivbildaren – förvaltningssystemet som arkivet är del i 
2) Handlingarna – vilka typer av handlingar arkivet hyser, sökregister 

och gallringsmetoder, vård och förvaring 
3) Arkivfunktionen som sådan – en beskrivning av personalens och 

arkivets organisation 
4) Arkivfunktionens förhållande till användarna inom arkivbildaren 

respektive till omvärlden 
 

Fredriksson understryker också vikten av en historisk undersökning för att 
bilda en bakgrund till de arkivetnologiska momenten.8   
     I kapitel 2 av mitt arbete har mitt mål varit att följa Fredrikssons förslag till 
arkivetnologisk presentation i min beskrivning av Colorados statliga arkiv, 
dess bakgrundshistoria, vilka handlingar man arkiverar och hur dessa 
arkiveras. Då uppsatsen syfte inte enbart är att pröva Fredrikssons 
arkivetnologiska modell vill jag understryka att jag utför presentationen 
betydligt mer översiktligt än om uppsatsens huvudmål hade varit enbart en 
arkivetnologisk beskrivning av ett amerikanskt arkiv. Jag indelar därtill inte 
arbetet exakt enligt de punkter som Fredriksson föreslår utan försöker snarare 
ge en så övergripande bild som möjligt över arkivet i den statsapparat det 
befinner sig i. 
     Första kapitlet i uppsatsen beskriver som tidigare nämnt själva arkivet, och 
här har jag även haft nytta av de månader som jag tillbringade där dels som 

                                                 
6 Fredriksson, Berndt, Arkiv, Samhälle och Forskning 2001:1 
7 Fredriksson, Berndt, “Postmodernistic Archival Science – Rethinking the Methodology of a Science”, 
Archival Science 3, 2003. 
8 Fredriksson, Berndt, Arkiv, Samhälle och Forskning 2001:1, s. 8. 
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gäst i deras forskarsal, dels som arkivpraktikant. Huvudsakligen har jag använt 
mig av arkivets egna listor över samlingar, index, de statliga verk och 
myndigheter man betjänar samt Colorados arkivlagar. En översiktlig 
beskrivning av en del sådana fakta kan återfinnas på arkivets hemsida.9 Det 
övergripande verk som jag har haft nytta av när det gäller amerikanska statliga 
arkivs uppbyggnad är Ernest Posners American State Archives10 men både i 
detta kapitel och kapitel 2 som beskriver det specifika fall i början av 90-talet 
som nästan ledde till nedläggandet av Colorados statliga arkiv, har jag haft stor 
nytta av mina egna observationer vid det praktiska arbetet och av fyra 
kvalitativa öppna djupintervjuer av nyckelpersoner ur arkivets personal samt 
vardagliga anteckningar kring frågor jag ställt under arbetets löpande gång.      
     Terry Ketelsen är Colorados statsarkivarie och har varit anställd vid arkivet 
i över trettio år. Intervjusessionerna med honom har främst rört sig kring 
Colorados administrativa historia och arkivets utveckling under åren. 
     Erin McDanal som sannolikt kommer att efterträda Ketelsen som 
statsarkivarie inom ett fåtal år, har givit mig mycket information kring 
samlingarna, de statliga verken och arkivets ekonomiska situation. 
     Lance Christensen är arkivets digitala arkivarie och mikrofilmsexpert. Han 
har gett mig tillgång till all tänkbar information inom dessa områden, samt 
även de bandinspelningar som sedan sjuttiotalet räknas som arkivhandlingar 
över lokalpolitiska möten och lagstiftningsförhandlingar. 
     George Orlowski som är ansvarig för forskarsalen har varit behjälplig i 
frågor kring användarna och arkivet, tillgängliggörande, tillhandahållande, 
kostnader och avgifter. 
     I kapitel 3 redogör jag för guvernör Romers förslag att lägga ner Colorados 
statliga arkiv 1991-92 samt den diskussion som sedan följde. Jag resonerar 
även kring tänkbara anledningar till detta radikala men seriöst framlagda 
lagförslag från en politiker som annars varit känd för sin progressiva 
inställning till statliga program till förmån för allmänheten. Min diskussion 
grundar sig dels på mina intervjuer med de anställda, i synnerhet 
statsarkivarien, dels på lokala tidningsartiklar kring fallet från nyhetsorgan som 
The Denver Post och The Rocky Mountain News, men även i arkivets egen 
korrespondens med andra myndigheter och med allmänheten kring denna 
fråga. Min främsta källa i frågan om den budgetlösning som slutligen befäste 
arkivets position har varit de arkivhandlingar i form av bandinspelningar av 
                                                 
9 Colorado State Archives: http://www.colorado.gov/dpa/doit/archives/
10 Posner, Ernest, American State Archives, University of Chicago Press 1964 och 1989. 
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den politiska diskussion som följde på budgetutskottets förslag på lösning för 
att rädda arkivet.11       
Jag redogör även för TABOR-systemet (The Tax Payer’s Bill of Rights) som 
framlades under dessa år och kom att prägla Colorados framtida statliga 
budget, samt för den amerikanska libertarianrörelsen,12 eftersom det var 
representanter ur denna rörelse som utformade lagförslaget TABOR 
ursprungligen.13 I min diskussion menar jag att den hotande nedläggningen av 
Colorados statliga arkiv förmodligen endast är en förlöpare till en mängd 
liknande problem som detta libertarianskt utformade skattemodifieringssystem 
kan innebära för institutioner i allmänhetens stjänst vars konstnadsfria 
tillgänglighet hittills setts som självklar. Ett referensverk bland många om 
amerikansk libertarianism som jag haft nytta av är Norman P. Barrys On 
Classical Liberalism and Libertarianism.14  Mina källor kring TABOR har 
varit lokala nyhetsorgan som The Denver Post, The Rocky Mountain News och 
The Daily Camera, och jag har följt hur de har täckt TABOR-systemet i 
artiklar med spännvid över ett decennium.  För att modifiera bilden något har 
jag även granskat ett antal neokonservativa ”Think Tanks” på nätet som 
bemödar sig om att framlägga positiva aspekter av en minimalistisk statlig 
budget. 
     Kapitel 4 ägnar jag huvudsakligen åt en postmodern arkivvetenskaplig 
diskussion15 om synen på arkiv i USA idag. Jag har ringat in några i nuläget 
mycket aktuella och omdebatterade exempel på problematik såväl på  nationell 
nivå som i Colorado och strävar efter att knyta dessa till en vidare diskussion 
som förts i ett antal nordamerikanska arkivtidskrifter sedan några år tillbaka. 
     Det arkivorgan som jag haft nytta av härvidlag är främst Archival Science 
som publicerat en tänkvärd artikelserie år 2002 av Terry Cook och Joan M. 
Schwartz om arkiv, handlingar och makt, en diskussion som följer upp 
postmodern teori med arkivvetenskapliga exempel.16  Mina övriga källor är 

                                                 
11 Colorado State Archives, H.SA 1-16, H.APP. 1-17, S.SA 1-27. 
12 I Förenta Staterna yttrar sig libertarianismen huvudsakligen I två riktningar, Miniarchism och Anarcho-
capitalism. 
13 Couch, Mark, The Denver Post, “The Truth About TABOR, part II” 12 sept. 2005, s. 1A. 
14 Barry, Norman, On Classical Liberalism and Libertarianism, The Macmillan Press Ltd, 1986. 
15 Postmodernism i detta sammanhang definieras snarare som kontextualisering än som fragmentering av 
olika samhällstendenser. I den konkreta arkivvetenskapliga diskussonen är hållningen huvudsakligen 
motsatt en positivistisk och föråldrad arkivteori om autenticitet och för en mer dynamisk yrkesroll för 
arkivarien med högre samhällelig förankring och inblandning i samhällsprocessen. En mer konkret analys 
av postmodernism specifikt förankrad i arkivvetenskapen går att finna i Terry Cooks ”Fashionable 
Nonsense of Professional Rebirth: Postmodernism and the Practice of Archives”, Archivaria 51 
(vårupplagan 2001): s. 14 ff. 
16 Cook, Terry och Schwartz, Joan, “Archives, Records and Power”, Archival Science 2, 2002. 
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högaktuella artiklar från 2005-2006 ur dels lokal press som The Daily Camera, 
The Denver Post och The Rocky Mountain News, dels artiklar ur USA:s två 
ledande dagstidningar The Washington Post och  The New York Times, och 
dels från nättidningar som Slate och artiklar på The National Security 
Archive’s hemsida.17

     I detta avslutande kapitel sammanfattar jag mina resultat kring de problem 
som förekommer i USA idag vad det gäller arkiv, öppenhet, tillgänglighet och 
förståelse för medborgarens rättigheter till insyn. 
     De källor jag haft nytta av som referensmaterial och bredvidläsning under 
hela uppsatsarbetet har främst varit Archives and the Public Good – 
Accountability and Records in Modern Society; en samling intressanta arkivfall 
genom tiderna sammanställd av Richard J. Cox och David A. Wallace, A 
Culture of Secrecy – The Government versus the People’s Right to Know,18 en 
samling fallstudier om undanhållet arkivmaterial i USA under tre decennier, 
samt David Brins  The Transparent Society som fördjupar sig i framtida 
problematik kring statlig översyn och undanhållande.  
     Material som behandlat offentliga arkiv i USA av idag fokuserar 
huvudsakligen på en historisk genomgång från tillkomsten av historiska 
samfund i Förenta staterna ca. 200 år tillbaka i tiden till moderna arkiv och är 
beskrivande och förklarande till sin natur men Ernest Posners American State 
Archives  eller Richard Berners Archival Theory and Practice in The United 
States: A Historical Analysis som primära exempel. Richard Cox har behandlat 
USA:s presidentarkiv i sin artikel ”American Pyramids: Presidents and their 
Libraries”. Det finns åtskilliga verk om USA:s Nationalarkivs historia, men en 
relativt modern studie som gjorts under några intressanta år på 1980-talet är 
Robert M. Warners Diary of a Dream: A History of the National Archives 
Independece Movement 1980-85. 
 

                                                 
17 The Denver Post och The Rocky Mountain News är Colorados två största dagstidningar, spridda över 
norra och centrala Colorado men även andra delar av staten och in i delar av närliggande stater som 
Kansas, Wyoming, Nebraska och New Mexico. Tidningarna säger sig vara politiskt obundna vilket yttrar 
sig i att man låter journalister från de båda partierna yttra sig i såväl lokalpolitiska som federala och 
internationella frågor. The Daily Camera är universitetsstaden Boulders främsta nyhetsorgan och sträcker 
sig även in i större delen av centrala Colorado. Då Boulder och Denver med omkringliggande områden 
har övervägande liberal/Demokratiskt partitillhörighet avspeglas detta även en del i lokaltidningarna. The 
Washington Post och The New York Times läses över hela Nordamerika och är välkända i de flesta 
länder, tidningarna hävdar sin politiska obundenhet och har sådana resurser att de ofta låter skilda 
politiska vinklingar av nyhetshändelser stå sida vid sida i olika artiklar samma nyhetsmorgon. 
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     Exempel på annat skrivet material om arkivrelaterade problem i Förenta 
Staterna är Margaret Proctors, Michael Cooks och Caroline Williams nyligen 
utgivna samling Political Pressure and the Archival Records.19

                                                 
19 Cox, Richard and Wallace, David, Archives and the Public Good – Accountability and Records in 
Modern Society, Quorum Books, 2002. 
 Theoharis, Athan (red.), A Culture of Secrecy – Government versus the people’s Right to know, 1998. 
Brin, David, The Transparent Society – Will Technology force us to chose between Privacy and 
Freedom,  1998, Posner, David, “The Genesis and Evolution of American State Archives”, American 
State Archives, Chicago: University of Chicago Press, 1989, s. 7 ff., Berner, Richard, Public Archives 
and Historical Manuscripts, Archival Theory and Practice in the United States: A Historical Analysis, 
Seattle: University of Washington Press, 1983,  Cox, Richard, Government Information Quarterly 19, 
2002, s. 45-75, Warner, Robert, Diary of a Dream: A History of the National Archives Independece 
Movement 1980-85, Metuchen, NJ: The Scarecrow Press 1995, Proctor, Margaret, Cook Michael och 
Williams, Caroline (red.), Political Pressure and the Archival Record, Chicago: SAA, 2006. 
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Kapitel 2 - Colorados statsarkiv 
 
 
Vill man redan på ett tidigt plan belysa en viss dualism kring centralstyrning 
och självständighet i Colorados historia är 1860 ett bra begynnelseår att ta upp 
som exempel. Detta år hölls för första gången en omröstning i Colorado 
huruvida området skulle vara ett territorium eller en stat i den amerikanska 
unionen. Förslaget om Colorado som egen stat röstades ner med ca 400 röster, 
och området förblev alltså tills vidare ett nybyggarterritorium (Jefferson 
Territory och senare Colorado Territory). Främsta skälet till detta var 
förmodligen att ett territorium inte behövde bekosta administrationen av en 
egen styrelse, utan dessa utgifter täcktes genom federala anslag. 
     Fyra år senare försökte territoriets dåvarande guvernör, John Evans, att åter 
ta upp frågan om en självständig delstat, men förslaget röstades på nytt ner 
med övervägande majoritet av de ca 6000 nybyggarna ur en befolkning på ca 
35 000. Väljarna föredrog att ha en form av inofficiellt självstyre utan att 
behöva betala för dess administration. 
     1865 gjordes ett nytt försök och denna gång vann statsanhängarna majoritet 
och  man skissade upp ett förslag till konstitution, men det skulle ta mer än ett 
decennium (1876) innan Colorado verkligen blev godkänd som Förenta 
Staternas 38:e stat. Ett mångårigt dröjmål delvis beroende på att området 
ansågs för glest befolkat men främst med anledning av interna maktstrider 
mellan ett antal senatorer i republikanska och demokratiska partierna.20  
     Denna korta tillbakablick över Colorados tidiga administrativa historia har 
som syfte att ge en bakgrund till senare konflikter både mellan republikanska, 
demokratiska och libertarianska röster i lokal politik, samt en ihållande 
diskussion kring fördelningen av den statliga budgeten, federala anslag och 
skattemedel, vilket kom att leda fram till direkta kontroverser kring bevarande 
av både moderna och historiska arkivalier och till att försätta den statliga 
arkivinstitutionen i risk för nedläggning. 
 
 
 

                                                 
20 Cronin, Thomas, Loevy, Robert, Colorado Politics and Government – Governing the Centennial State, 
University of Nebraska Press 1993, s. 86 ff. 
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2.1   Arkivets historia i korthet 

 
 
Bevarandet av historiska dokument i Colorado tog sin början när Colorados 
historiska sällskap (Colorado Historical Society) grundades 1879. Såsom 
varande både ideell förening och statlig institution underordnad departementet 
för högre utbildning (The Department of Higher Education) hade Colorado 
Historical Society som mål att samla in historiska artefakter, dokument, 
böcker, tidningar, foton och kartor från alla delar av staten för att sedan 
arrangera utställningar och instifta museer i syfte att utbilda allmänheten både i 
nybyggarnas, områdets och de olika indianstammarnas historia.21

     Inga försök till systematiskt bevarande av statliga dokument gjordes dock 
före 1903, då Frederic L. Paxton, professor i historia vid University of 
Colorado, skickade en rapport till Amerikas historiska förenings allmänna 
arkivkommission (the Public Archives Commission of the American Historical 
Association) om det sorgliga tillstånd  som statens arkivalier befann sig i, 
eftersom Colorado ännu inte hade formulerat lagar kring bevarande och vård 
av statliga handlingar som inte längre var i aktivt omlopp.22  
     Ingen konkret åtgärd vidtogs förutom att man gav instruktioner till 
delstatssekreteraren (The Secretary of State)23 att bevara alla handlingar av 
allmän karaktär, men emedan detta inte var officiella statliga order om 
arkivering förblev större delen av handlingarna i de arkivbildande statliga 
verkens förråd och källare. 
     Den slutliga anhalten för många samlingar blev delstatens Capitoliums (The 
State Capitol Building) källare som genomgick en särskild utrensning 1911 
enkom för detta syfte, men handlingarna förvarades undermåligt i öppna skåp 
och utrymmen, fullt exponerade för både brand och stöld och i kaotiskt skick.24  
     Under depressionens år, då många statliga och semistatliga instanser (såsom 
t.ex. Colorados Historiska Sällskap) tvingades leva under snäv budget och 
skära ner mycken verksamhet, ljusnade i kontrast till detta utsikterna plötsligt 

                                                 
21 Colorado Historical Society:  http://www.coloradohistory.org/about_chs/about_chs.htm
22 Posner, Ernest, American State Archives, s. 144. 
23 Secretary of State på delstatlig nivå är en hög delstatlig tjänsteman som i praktiken även är ”vice 
guvernör” det vill säga träder in på guvernörsposten om guvernören är frånvarande. I Massachusetts, 
Pennsylvania och Virginia är titeln Secretary of the Commonwealth och i Alaska, Hawaii och Utah är 
titeln Lieutenant Governor.  
Colorado Secretary of State: http://www.sos.state.co.us/
24 Intervju med Terry Ketelsen, 24 november 2004. 
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för en organiserad statlig arkivverksamhet i Colorado liksom i andra stater. En 
stor historisk arkivutredning beordrades federalt – the WPA (Works Progress 
Administration) Historical Records Survey, efter beslut av delstatssekreteraren 
(Secretary of State). Under denna mycket omfattande utredning där läns, 
kommuners och statliga dokument granskades framkom det i vilket 
undermåligt skick samlingarna i Capitoliets källare befanns sig i och ett förslag 
lades fram 1943, att dels utforma en arkivstadga och dels låta Colorados 
Historiska Sällskap få ansvar över statens arkivhandlingar och därmed upphöja 
sällskapet till en statlig instans under delstatens utbildningsdepartement. En 
arkivavdelning grundades och en arkivarietjänst med tillhörande personal i 
form av en handfull assistenter inrättades.  
     1945 fattades ett beslut att göra om de nedre regionerna av Historiska 
Sällskapets museum för arkivering, komplett med luftkonditionering, 
fuktkontroll, desinficeringsutrustning. 
     I 1951 års arkivstadga (public records act of 1951, H.B. No.98)  etablerades  
The Division of State Archives officiellt som en avdelning under Colorados 
Historiska Sällskap och man definierade tydligt vad termen ”Public Records” 
innefattade: 
 

24-80-101. Definition of Public Records according to Colorado Statutes: 

“Records” means all books, papers, maps, photographs or other documentary materials, 

regardless of physical form or characteristics, made or received by any governmental 

agency in pursuance of law or in connection with the transaction of public business and 

preserved or appropriate for preservation by the agency of its legitimate successor as 

evidence of the organization, functions, policies, decisions, procedures, operations or 

other activities of the government or because of the value of the official governmental 

data contained therein.25  

 

 
 
 
Jämför man med den svenska definitionen av ”allmän handlig” är likheterna 
många: 
 

Handling/upptagning som förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till  

                                                 
25 Colorado Revised Statutes: 
 http://198.187.128.12/colorado/lpext.dll?f=templates&fn=fs-main.htm&2.0  
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eller upprättad hos myndighet. Upptagning anses förvarad hos myndighet, om den är       

tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar  

för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt                                

uppfattas.26

 
De ansvariga för handlingarna var statsåklagaren (the Attorney General), 
statsarkivarien (the State Archivist) samt chefen för den myndighet som var 
arkivbildare för de olika handlingarna. 
     Stadgan konstaterade också att alla handlingar med juridiskt, administrativt 
eller historiskt värde skulle överföras till arkivet och att förteckningar skulle 
finnas tillgängliga hos arkivbildaren och statsarkivarien. Handlingar från 
nedlagda avdelningar skulle antingen gallras eller föras över till det statliga 
arkivet. Föreskrifter för dokumenthantering och mikrofilmning gavs också, 
med tillägget att mikrofilmat material skulle likställas i värde med sina 
pappersoriginal såsom officiell handling.27  
     1959 delades Colorados statliga arkiv och Colorados Historiska Sällskap 
upp i två separata divisioner – The Division of State Archives och The State 
Historical Society – främsta anledningen till detta var att Colorado Historical 
Society hade ett övervägande intresse av det som i USA kallas för 
”tredimensionell historia” och museiverksamhet, men förmodligen även med 
anledning av för stor arbetsbörda och för små lagringsutrymmen för en och 
samma arbetsplats.28

     1968 genomgick den statliga byråkratin en stor omorganisering och 
utvidgning, emedan alldeles för många tjänstemän sorterade direkt under 
guvernören (bland annat delstatsarkivarien). Ett antal departement inrättades 
och Colorados statliga arkiv kom att hamna under The Department of 
Personnel and Administration (DPA). Arkivet lovades då en utökning av både 
yta och resurser, emedan en omlokalisering till en ny byggnad var planerad. 
Den oljerelaterade ekonomiska krisen 1973 innebar dock att många av de 
löften som givits arkivavdelningen av staten inte infriades när väl flytten ägde 
rum. 1976 omlokaliserades Colorados statliga arkiv till The Centennial 
Building i Denver, några hundra meter från delstatens Capitolium. Arkivet 
ligger en halv våning under markplan och disponerar även över ytterligare två 
nedre plan där större delen av samlingarna förvaras.  

                                                 
26 Ulfsparre, Anna Christina, Arkivvetenskap, Studentlitteratur Lund 1995. 
27 Posner, Ernest, American State Archives, s. 62. 
28 Posner, Ernest, American State Archives, s. 62 f. 
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     Under 1980-talet påbörjade Reaganadministrationen en politisk process som 
mycket gick ut på att skära ner på statliga anslag och statlig budget, vilket även 
påverkade arkivet. Personalstyrkan hade vid det här laget krympt till 14 
anställda från att i början på 1960-talet varit över 30.29  
     1990 befann sig Colorado på nytt i en budgetkris vars anledningar jag 
redogör för i påföljande kapitel, denna gång med än mer dramatiska följder för 
det statliga arkivet. Guvernör Roy Romer lade 1991 fram ett förslag om att helt 
lägga ner avdelningen och det statliga budgetutskottet såg sig nödsakat att hitta 
en annan lösning på problemet. 1992 bestämdes att Colorados statliga arkiv 
skulle vara till en tredjedel självfinansierande genom att ta ut avgifter för sina 
tjänster, vilket medförde att forskningen i forskarsalen avtog något. Tjänstemän 
från statliga verk vilka är arkivbildare och utgör en stor del av arkivets kunder 
behövde inte betala någon avgift för utförda tjänster. 
     Nästa stora förändring för arkivet kom 1995 då en ny omstrukturering 
skedde i den statliga byråkratin och Colorados Statliga Arkiv hamnade under 
The Department of Information Technology (DOIT), delvis på egen begäran. 
Vid 1990-talets början låg arkivet sorgligt efter på många områden jämfört 
med andra statliga avdelningar vad gäller teknisk utrustning, främst märkbart 
genom att man endast hade en dator på arkivet och denna hade tagits in av en 
anställd från det egna hemmet. Slutligen 1994, efter mycket påtryckningar från 
personalen, skickades tre av de anställda på IT-kurser och ett år senare var 
äntligen avdelningen fullt datoriserad. Just vid tiden för arkivets 
sammanslagning med DOIT uppgav Colorados Universitet (CU) som hittills 
varit ansvariga för att upprätthålla statens officiella hemsida att man var 
överbelastade IT-mässigt och inte hade resurser för denna verksamhet längre. 
Tidpunkten var olycklig eftersom guvernören hade fattat ett beslut att 
expandera hemsidan och låta varje statligt verk och statlig avdelning ha sin 
egen nätpresentation. Erin McDanal och Terry Ketelsen föreslog då att 
Colorados Statliga Arkiv skulle vara ansvarigt för statens officiella hemsida 
samt alla myndigheters presentationer, eftersom arkivet nu låg under DOIT och 
statens officiella hemsida lätt kunde kategoriseras in under denna avdelnings 
ansvarsområde. Denna märkliga utväg för arkivet att göra sig oumbärligt kom 
att fungera bra emedan arkivarierna var de statliga tjänstemän som hade 
bredast kunskap om alla de statliga departementen och deras verksamhet, och 
medförde även att arkivet fick alla de medel det behövde för att utveckla sin 

                                                 
29 Intervju med Terry Ketelsen,  24 november 2004. 
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egen hemsida, sina sökmotorer och sin databas, samt ta ett stort steg framåt 
mot total digital arkivering.30  
 
 

2.2  Uppgifter, bestånd och arkivbildare 

 
Colorados statliga arkivs främsta uppgift är att bevara och vårda Colorados 
statliga (state), distrikts (district), länsmässiga (county) och kommunala 
(municipality) dokumentation. Staten har 64  län, 281 städer med borgmästare, 
260 statliga myndigheter underordnade 20 statliga departement, 176 
skoldistrikt och 2100 specialdistrikt (”special districts”, t.ex. sjukvårdsdistrikt 
eller naturvårdsdistrikt).31

     Arkivet innehar ungefär 70.000 kubikfot med material inkluderat 
fjärrarkivet ute i Simla norr om Denver och utöver detta 12.000 foton och en 
halv miljon rullar med mikrofilm. 
     Numera tar arkivet endast emot permanenta bestånd (permanent records)32 
p.g.a. utrymmesskäl, med ett fåtal undantag för särskilda samlingar med 
historiskt prestigevärde. Digitala arkivalier blir allt vanligare bland statliga 
myndigheter och har tidigare utgjort ett problem då mjukvaran de lagrats på 
snabbt har blivit inaktuell för modernare datorer. Det är först på senare år som 
ansträngningar har gjorts centralt att lagra myndigheters digitala arkiv på en 
såpass anpassningsbar mjukvara att man relativt säkert kan uppdatera och 
överföra informationen i takt med den teknologiska utvecklingen.  
     Ungefär hälften av alla samlingar är juridiska till sin natur då man arkiverar 
alla permanenta rättsliga handlingar från statens län och kommuner. Vidare 
arkiveras även federala mantalsuppgifter och statistiska handlingar (Census 
Records), jordbrukshandlingar och territoriella dokument (Land Records), 
samlingar rörande gruvdrift som länge var en viktig näringskälla i staten 
(Mining Records), fängelse-, sjukhus- och skolarkiv, delar ur militära arkiv 
samt alla permanenta handlingar ur Colorados statliga verk och myndigheter. 

 

                                                 
30 Intervju med Erin McDanal, 10 november 2004. 
31 Colorado State Archives Fact Sheet 1991, kopia i förf. ägo. 
32 Uttrycket ”permanent records” används officiellt om alla arkivhandlingar som är såpass värdefulla 
efter att de upphört att vara i bruk hos arkivbildaren att de hamnar på ett arkiv, alternativt att 
gallringsfristen är såpass lång att detsamma inträffar. 
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     Bestånden är arrangerade efter proveniens och sedan 1962 finns ett enkelt 
”arkivschema” (record group identification system) till hands som använder sig 
av ett alfabetisk-numeriskt system för att klassificera statliga (State, A-1 till A-
133), länsliga (County, C-1 till C-63) och kommunala (Municipal, M-1 till M-
240) volymer.33 Problemet med detta system är att det egentligen är föråldrat 
utan att ha uppgraderats med en modernare modell för arkivförteckning, samt 
att de statliga instanser som är arkivbildare inte är konsekventa i sin 
arkivbildningsplan vilket leder till att många serier, volymer eller undergrupper 
innehar samma titlar eller seriesignum för olika typer av ärenden. Det statliga 
arkivet har en dokumenthanteringsmanual tillgänglig på Internet sedan ett par 
år tillbaka för att minska dessa problem.34  
     Tidigare var det brukligt att statsarkivarien regelbundet hade kontakt med 
en arkivansvarig på den arkivbildande myndigheten men då man idag endast 
har en personalstyrka på 8 anställda och även arkivbildarna har fått utstå 
nedskärningar i personal finns inte tillräckliga resurser att utbilda statligt 
anställda i upprättandet av arkivbildningsplaner och enhetliga 
arkivförteckningar.35  
     1973 beslöt staten att alla sammanträden (Legislative Meetings) i Colorados 
delstatskongress skulle spelas in på band vilka sedan skulle räknas som 
officiell dokumentation. Av kostnadsskäl har dessa öppna akter aldrig 
transkriberats och då de är frekvent eftersökta av bland annat jurister står 
arkivet nu inför allvarliga problem. Både banden själva och maskinerna de 
spelas upp på har börjat bli gamla och nötta, modellerna produceras inte längre 
och är svåra att få tag på begagnade och kostnaderna för att överföra materialet 
till modernare teknologi är mycket höga.36

     Om banden blir ospelbara innebär det dock att man bryter mot The Open 
Record Act från 1973: 

 
24-72-203. Public records open to inspection.   

All public records shall be open for inspection by any person at reasonable times, except as provided in 

this first part 2 or as otherwise provided by law, but the official custodian of any public records may make 

such rules and regulations with reference to the inspection of such records as are reasonably necessary for 

                                                 
33 Posner, Ernest,  American State Archives, s. 65. 
34 Colorado State Archives record Management Manual: 
http://www.colorado.gov/dpa/doit/archives/rm/rmman/index.htm
35 Intervju med Erin McDanal, 10 november 2004. 
36 Intervju med Lance Christensen, 28 februari 2005. 
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the protection of such records and the prevention of unnecessary interference with the regular discharge of 

the duties of the custodian or his office.37  

 

Sedan 1973 har man använt fem olika system för att spela in alla 
sammanträden i delstatskongressen, alltifrån diktafonmodeller från 70-talet 
(Dictaphone 4000 och 5000) till loggbandspelare utvecklade för polisen 
(MagnaSyne). För en del av de äldsta banden är enda möjligheten att bevara 
materialet för framtiden att manuellt transkribera det minut för minut, ett både 
dyrt och oerhört tidskrävande arbete. 
     Arkivets digitala arkivarie Lance Christensen håller i nuläget på att 
förhandla med staten om att få pengar att bekosta överföringen av några av de 
mer sällsynta banden till digitalt format, kostnaden beräknas till ca 15 000 
dollar trots att detta endast gäller en bråkdel av det totala materialet.38

     Sedan 2002 har staten använt The Dictaphone Freedom system, ett 
Windowsbaserat system som bedöms vara mycket hållbart och 
anpassningsbart, utvalt av arkivarierna själva för detta ändamål. Dock var detta 
första gången som den delstatliga budgetkommittén tillät en representant för 
arkivet att medverka vid beslutsfattandet. 
     Den största utmaningen för arkivet är trots allt att avdelningen endast består 
av åtta personer som förväntas hålla ordning på och vårda samlingarna, ge 
instruktioner till arkivbildarna om hur de bör sköta sina försändelser, ta hand 
om alla de dagliga förfrågningar och beställningar som inkommer via epost, 
brevpost och i form av besökare som använder sig av forskarrummet, och 
därtill upprätthålla fortlöpande kontorsgöromål. Även om avdelningen numera 
har moderna datorer till hjälp så är mycket annan utrustning och inredning 
gammal och sliten liksom även själva lokalerna. En del av lagringsutrymmena 
bedöms därtill av arkivarierna själva vara undermåliga för förvaring av 
bestånd, vilket jag själv fick bevittna under de månader jag arbetade där, då ett 
av rummen blev utsatt för en mindre fuktläcka och ett tiotal lådor fick flyttas 
samt material hängas upp på tork och omplaceras. Enligt personalen 
förekommer sådana krissituationer ett antal gånger årligen. 
     Statsarkivarien Terry Ketelsen är av åsikten att med den budget och de 
personalresurser som arkivet idag tilldelats kan endast det nödvändigaste 
skötas; ”Putting out fires and helping customers” som arkivet uttrycker det, 

                                                 
37 Colorado Revised Statutes: http://www.cdphe.state.co.us/hm/sc10ch01.asp
38 Intervju med Lance Christensen, 28 februari 2005. 
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med det något uppgivna tillägget att man med tiden riskerar att övergå till att 
snarare vara en dokumentlagringsinstans än ett regelrätt arkiv.39  

                                                 
39 Intervju medTerry Ketelsen, 24 november 2004. 
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”On August 1, 1991, Governor Romer proclaimed September 20, 1991 as Archives Day 
in order to acknowledge the vital importance of Colorado’s archival institutions to the 
citizens of the State.” 

 “On September 10, 1991, Governor Romer Recommended to the Special Session of the 
legislature the virtual abolishment of the Colorado State Archives in order to make up for 
the budget shortfall.” 

           “Shall Colorado be the only State in the Union without a State Archives?”40

 
 

Kapitel 3  – Statsarkivet ifrågasatt 1991-1992 
 

3.1 Guvernör Romer mot arkivet  
 

På en  lättillgänglig plats i Colorados statliga arkiv går det att finna en kopia av 
guvernör Roy Romers tal från den första augusti 1991, då han proklamerade att 
Colorados arkivdag hädanefter skulle vara den 20 september. Talet är ett 
exempel på klar och lättfattlig retorik kring vikten av arkivens existens i 
samhället och hyllandet av dessa instanser genom inrättandet av en särskild 
högtidsdag för att uppmärksamma dem. 
     Romer understryker i punktform att många vitala dokument är i fara för 
misskötsel och att allmänheten måste bli medveten om vilken stor förlust det 
skulle vara för framtida generationer om de tilläts sönderfalla. Han övergår 
därefter till att berömma The Society of Colorado Archivists för att ha tagit på 
sig uppgiften att dels vara förvaltare av detta kulturarv, dels bevara och vårda 
det samt hålla allmänheten informerad om de enorma resurser som finns 
tillgängliga för dem i arkivens förvar. Romer avslutar talet med att understryka 
att Coloradoborna bör vara tacksamma för de mödor som arkivariekåren lägger 
ner på att värna om medborgarnas tillgång till handlingar av sådan historisk 
betydelse.41  

 

                                                 
40 Colorado State Archives, pamflett som trycktes upp av arkivet i september 1991, kopia i förf. ägo. 
41 Governor Romer’s speech 1 augusti 1991, Colorado State Archives kopia. 
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     Mindre än två månader senare, under det delstatliga budgetsammanträdet 
lade Roy Romer fram ett förslag om att Colorados statliga arkiv borde läggas 
ner i besparingssyfte. Nedläggningen var bara en av många nedskärningar som 
föreslogs på grund av statens grava budgetunderskott på över 100 miljoner 
dollar. Förslaget kom som en chock för den helt oförberedda statsarkivarien 
och hans personal, då de först fick beskedet via Romers direktsända tal i tv 
utan någon som helst förvarning.  
     Arkivet låg högst upp på listan över besparingar märkligt nog, trots att det 
utgjorde en mycket liten avdelning med endast tolv anställda och knappast 
skulle utgöra någon större skillnad ur de 47.5 miljoner dollar som specifikt 
statliga instanser var tvungna att spara.42 Ett stort antal andra ifrågasatta 
besparingar fanns också med på Romers lista, t.ex. att eliminera det statliga 
behandlingsprogrammet för drog- och alkoholmissbruk, inte bygga ett nytt 
kvinnofängelse, skära ner på statliga anställdas pensionsfonder och göra stora 
nedskärningar i socialförvaltningens administration, hjälpprogram för 
handikappade samt träningsprogram för poliskåren. Listan är lång och klart 
uppseendeväckande. En utomstående observatör kan efter en hastig 
genomläsning snabbt konstatera att de flesta av programmen inte var några 
undanskymda lågprofilerade statliga projekt eller avdelningar utan Romers val 
tycks ha varit tydligt ämnade att väcka reaktioner.  
     En fråga som omedelbart väcks är vad som kan ha legat bakom såpass 
allvarliga och drastiska förslag på förändringar i den statliga strukturen. Detta 
var Romers andra valperiod och han hade hittills varit känd som en lokal ledare 
för det demokratiska partiet med en progressiv hållning till statliga program, 
hjälpfonder och skattebekostade projekt. 
     Tre huvudsakliga anledningar kan tydligast urskiljas som bakomliggande 
till Colorados stora kris i statskassan vid 1990-talets början: en progressiv 
skolfinansreform från 1988 som man nu var tvungen att börja betala för, den 
väldiga kostnadsökningen för statens ”fattigsjukvårdskassa” Medicaid (inte 
jämförbar med Sveriges försäkringskassa, utan en instans som Colorados 
låginkomsttagare utan någon som helst försäkring kan vända sig till för att få 
behandling i nödsituationer) samt en ökad tendens under 
Reaganadministrationens år från federalt håll att lämpa över allt större 
ekonomiskt ansvar för hjälpprogram till delstatlig nivå.43 Men det besvarar 

                                                 
42 Sanko, John, “Romer’s Proposed Cuts”, Rocky Mountain News, 12 sept 1991. 
43 Sanko, John och Morson, Berny, “Senator endorses package to trim budget shortfall”, Rocky Mountain 
News,  3 okt. 1991. 
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fortfarande inte frågan varför en socialt medveten politiker till synes väntat så 
länge med att tackla dessa problem och slutligen valde såpass iögonfallande 
negativa lösningar. 
     Början till en möjlig förklaring finns i Colorados långvariga historia av 
liberala demokrater på guvernörsposter men med konservativ republikansk 
majoritet i det ena eller båda de lagstiftande organen; statens representanthus 
(förk. ”House”) och senaten. Det är först i modern tid, efter senaste 
presidentvalet, som det demokratiska partiet har haft majoritet i både 
representanthuset och senaten för första gången på över 30 år och 
bakomliggande anledningar till denna sällsynta politiska obalans med liberal 
fördel kan delvis spåras i ett decennielångt växande missnöje hos statens 
befolkning över skeenden som till viss del kommer att behandlas i detta 
kapitel.44  
     Lyssnar man på statliga budgetsammanträden och beslutsfattande möten i 
representanthuset och senaten från Romers tid möts man vid upprepade 
tillfällen av en mängd likartade scenarion. Guvernörens förslag om höjda 
skatter avvisas av en konservativ lagstiftande opposition.45  
     Den dittills största kollisionen  mellan guvernör Romer, 
representationshuset och senaten inträffade just den 10 september 1991, då  
guvernören inledde första dagen av en flera veckor lång serie 
förhandlingssessioner med ett 40 minuter långt tal där han konstaterade att: 
 

”It takes courage to face the voters and tell them that there is no  other solution 

than to raise taxes, what’s on the line is frankly speaking nothing less than the 

future of our State.”.46  

 
Men Romers varningar om statens underskott på 100 miljoner dollar och hans 
förslag om bland annat höjd tobaksskatt och försäljningsskatt bemöttes med 
våldsamt motstånd från senaten, och senatens ordförande och tillika 
republikanska oppositionsledare Ted Strickland uttryckte vid flera tillfällen 
kraftfullt att det inte skulle bli tal om några statliga skattehöjningar.47  

                                                 
44 Couch, Mark, Frates, Chris, “TABOR: State Services Feel Budget’s Squeeze”, The Denver Post, 13 
september 2005, s. 1A och 13A. 
45 Colorado State Archives, Archives bill H.SA 1-16 R,- 107. 
46 Sanko, Berny och Morson, John, “Romer, Strickland clash on Taxes”,  The Rocky Mountain News, 
11 sept. 1991. 
47 Sanko, John och Morson, Berny, “Romer, Strickland clash on Taxes”,  The Rocky Mountain News, 
11 sept. 1991.  
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     Romer fick också utstå hård kritik kring nedskärningar han tidigare 
föreslagit i vad oppositionen kallade ”strikt republikanska program”. Det var 
efter dessa debattsvängar som guvernörens lista över nya stora 
nedskärningsförslag, den tionde september 1991 kom in i bilden – den lista 
som hade Colorados statliga arkiv som första punkt.  
     I Colorados större dagstidningar fick Romer mycket medhåll kring 
skatteförslagen, flera reportrar och representanter för demokratiska partiet 
kallade hans tal ”insiktsfullt och modigt”, men i senaten ansåg huvuddelen av 
lagstiftarna att Romers lista var en bluff för att tvinga dem att rösta för 
skattehöjningar.48  
     En grundligare studie av händelser i Colorados delstatspolitik under sent 
åttiotal visar flera tecken på försök till en progressiv liberal agenda som 
ständigt begränsas, och en ledning med mycket få tillfällen att visa 
handlingskraft. I själva verket ter sig guvernörens desperata lista över 
nedskärningar ur ett visst perspektiv som ett slutgiltigt djärvt försök att visa på 
några av de många tjänster som staten faktiskt bekostar åt medborgarna, delvis 
med hjälp av skattemedel, och som kanske tas för givna.49  
 
      

3.2 Tabor mot delstaten  
 
 
Ända sedan sextiotalet hade det i Colorado lagts fram förslag på lagar om 
skattebegränsningar och vid åtminstone en handfull tillfällen röstades sådana 
lagförslag ner, men 1988 lades ett förslag kallat ”Taxpayer´s Bill of Rights” 
(TABOR) fram som statligt lagtillägg av Douglas Bruce, invånare i det 
politiskt konservativa samhället Colorado Springs. 
     Skattemotstånd är en långvarig kamp och viktig punkt i den måttligt till 
högkonservativt republikanska och libertarianska politiska ideologin, vid sidan 
av ett fritt näringsliv och en ekonomiskt svag regering. Dessa tre mål utgör det 
kitt som binder samman vad som annars kan synas vara relativt olikartade 
politiska förhållningssätt. På grund av den starka polariseringen mellan endast 
två dominerande politiska partier i USA har det sedan decennier tillbaka 

                                                 
48 Howell, Duane, “Romer Lays out Agenda for Budget”, The Denver Post, 11 sept. 
1991. 
49 Intervju med Erin McDanal, 10 november 2004. 
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kommit att bli en ganska vanlig effekt att högst skilda åsikter fått samlas under 
samma partinamn, medan i praktiken en moderat republikan kan stå betydligt 
närmare en restriktiv demokrat än t.ex. en libertarianskt influerad partikamrat 
på högerkanten. Det är relevant att nämna dessa tendenser emedan de 
ingalunda har avtagit i styrka under senare decennier utan fortfarande högst 
påtagligt påverkar det politiska livet inte bara i Colorado utan över hela 
nationen. Libertarianismen som ideologi strävar efter minsta möjliga 
centralstyre med så små skatter som möjligt. Regeringens uppgift är idealt att 
endast stå för vägbyggen, försvar och ett fåtal andra nödvändiga 
samhällsfunktioner medan alla övriga frågor är upp till medborgaren själv att 
bestämma över.50 En stark ideologisk misstro mot regering och centralt styre 
präglar av gammal hävd denna politiska riktnings ideologi. Libertariansimen är 
en stark politisk underström i USA och även om det egentliga partiet är för 
svagt för att i en valsituation ha någon påverkan lever ändå tankegångarna 
aktivt i det Republikanska partiet, emedan man här vill sträva mot lägre skatter 
i framförallt näringslivet och en regering med begränsad ekonomisk frihet51. 
     Förslaget om TABOR 1988 var en uttalat libertariansk idé med visst 
republikanskt stöd och väckte intresse eftersom det var första gången som man 
i USA anade en tydligt framlagd plan för denna typ av skattepolitik.52  
Uppslutningen var dock inte tillräckligt stark och förslaget röstades ner både 
1988 och på nytt 1990. Två år senare hade dock slutligen Douglas Bruces 
TABOR-kampanj fått stor uppslutning i republikanska partiet och förslaget 
gick åter till omröstning, vann och skrevs in i statens konstitution.53

                                                 
50 Detta är en förenklad summering av en relativt spretig politisk och ekonomisk filosofi med samma 
ursprung som liberalismen. Huvudprincipen är att individens rätt sätts främst, så länge som denna 
individuella frihet inte inkräktar på andra individers frihet. I mitt beskrivning syftar jag dock främst på de 
två varianter av ekonomisk libertarianism som är spridda i Förenta Staterna; miniarchism (som stöder 
tanken om minimal skatt för allmänhetens bästa) och anarcho-capitalism (som vill uppnå total 
privatisering, även av sådana institutioner som polis och rättsväsende). Det finns även libertarian-
socialism som står nära anarcho-syndikalismen, men denna riktning är inte såpass spridd i Förenta 
Staterna att den påverkar politiska skeenden i någon märkbar utsträckning. 
51 Förenta Staterna har ett tvåpartisystem men hyser även ett antal s.k. ”Third Parties”, d.v.s sekundära 
politiska partier som deltar i nationella och delstatliga val och påverkar rådande partier vid makten. 
Libertarianska partiet som grundades 1971 är ett av de största sekundära partierna med mer än 200.000 
registrerade anhängare och mer än 600 partimedlemmar på valda poster. 
För politiskt obunden information om libertarianismen rekommenderas Norman P. Barrys ”Classical 
Liberalism and Libertarianism, The Macmillan Press LTD, 1986. För information om rörelsen inifrån kan 
man söka upp en äldre etablerad libertariansk ”Think Tank” såsom The Cato Institute: 
http://www.cato.org/
52 The Denver Post, Couch, Mark, “The Truth About TABOR, part II”, 12 sept. 1991. 
53 Colorado constitution, article 10, section 20, The Taxpayer’s Bill of Rights:  
http://www.cclponline.org/whatsnew/tabortext.pdf
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     Redan under åttiotalet var guvernör Romer en stark motståndare till 
TABOR och inför valet 1992, då opinionsmätningarna för förslaget hade 
stegrats till oanade höjder, vädjade han till väljarna och kallade lagförslaget en 
”långsam fälla”, ”dödsstöten för statens finanser” och en ”terroristisk politik”.54

     I korthet innebär The Taxpayer’s Bill of Rights ett förbud mot tillväxt av 
statliga utgifter i proportion till befolkningstillväxt och inflation och kräver 
dessutom en omröstning om alla typer av skatteökningar för att dessa ska bli 
godkända. Utifall de statliga inkomsterna minskar ett visst år infaller den så 
kallade ”spärreffekten” (the ratchet effect), vilket innebär att ribban för statens 
tillåtna utgifter även den sänks permanent – vilket i praktiken innebär att staten 
aldrig tillåts några marginaler eller någon ekonomisk återhämtningsperiod efter 
en lågkonjunktur. Statligt överskott måste alltid betalas tillbaka direkt i 
skattebetalarnas egen ficka.55

     TABORS seger 1992 ådrog sig stort intresse över hela nationen och i 
åtskilliga stater har sedan dess liknande lagförslag lagts fram, även om ingen 
har innefattat TABORS ”spärreffekt” som på ett tidigt stadium fick utstå stor 
kritik även från skattefientliga ekonomer. Efter 1990-talets högkonjunktur har 
trenden dock vänt avsevärt. Ett decennium med den nya lagen visar på att 
Colorado har halkat långt ner på resultatmätningar över utbildning, sjukvård, 
vägunderhåll och en mängd övriga viktiga samhällsfunktioner.56

     Första större tecknet på förändring kunde märkas då väljarna krävde att 
staten skulle få spendera mer pengar på skola och utbildning år 2000 och en av 
många tillägg och reformer till lagen skapades – amendment 23. Numera är det 
en slogan i Colorado ”to de-Bruce something”, det vill säga, att hålla en 
omröstning om att upphäva effekterna av TABOR kring en politisk fråga i en 
kommun.57

     Inför valen till Colorados delstatskongress hösten 2005, presenterades den 
hittills största utmaningen mot TABOR. Staten behövde öka sina utgifter 
avsevärt och investera i områden som försummats i flera års tid och man 
varnade från många håll om en kommande kris, inte minst inom omsorg och 
sjukvård, om ingen förändring skedde. Colorados nuvarande guvernör, Bill 
Owens, en av de republikanska lagstiftarna som en gång röstade för TABOR, 

                                                 
54 Couch, Mark, “The Truth about TABOR part I”, The Denver Post, 11 sept. 2005.  
55 Haley, Dan, “One State Left Behind – Voters weight TABOR’s impact”, The Denver Post, 2 okt. 
2005. 
56 Frates, Chris, “Special Interests first in line for TABOR refunds”, The Denver Post, 13 sept. 2005. 
57 Couch, Mark, State Services feel budget’s squeeze”, The Denver Post, 13 sept. 2005. 
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tvingades modifiera sin ståndpunkt efter mer än ett decennium och formulerade 
tillsammans med övriga politiker ur båda partierna det s.k. Referendum C – en 
lag som i praktiken upphäver TABOR i fem år och låter staten återhämta sig 
och investera inom de områden där det behövs. Från konservativt håll riktades 
stark kritik mot både Bill Owens och andra röster inom det egna partiet och 
liberala anhängare till det nya lagtillägget, men bland väljarna vann 
anhängarna till det TABOR-neutraliserande Referendum C.58

     TABORS roll i Förenta Staternas framtid är ännu oklar. Då lagen ännu var 
ny prisades den nära nog enhälligt från konservativt håll över hela landet och 
merparten av alla de Think Tanks (likartade med Sveriges TIMBRO) som 
upprättades under 1980- och 1990-talet gjorde det till en viktig uppgift att hålla 
ögonen på den positiva utveckling som man övertygat talade om.59 Men idag är 
uttalandena lite mer försiktiga även bland skattemotståndare och republikanska 
partiet är splittrat i hur man förhåller sig visavi lagen och framförallt hur den 
fungerar i en lågkonjunktur. I andra stater som Maine, Ohio, Oregon och 
Kansas har TABOR-liknande förslag lagts fram, men alla har de varit 
modifierade att undvika spärreffekten samt för att låta regeringen ha en 
monetär reserv för nödsituationer. Dessa förslag kallas inte längre TABOR 
utan TEL (Tax Expenditure Limits). Senast i Californien 2005 hade guvernör 
Arnold Schwarzenegger lagt fram ett modifierat TABOR förslag som röstades 
ner med avsevärd majoritet.60

     Utan tvekan kommer lagar om åtstramningar i skatt och statlig budget att 
fortleva i USA och påverka flera staters framtid liksom de har gjort i Colorado. 
Colorados statliga arkivs finansiering och omstrukturering under 1992-93 var 
en direkt påverkan av TABOR-erans begynnelse och ett flertal arkivarier som 
jag arbetat med under denna undersökning har uttryckt en lättnad över att inte 
TABOR vann någon av de tidigare omröstningarna, emedan många hyser 
farhågor om att Colorado då faktiskt skulle ha varit utan ett statligt arkiv under 
åtminstone några år. Det faktum att Colorados statliga arkiv kort efter 
omstruktureringarna i den statliga budgeten i början av 90-talet kom att falla 
under DOIT (Department of Information Technology), vilket ledde till att 
arkivet övertog ansvaret för statens och alla departementens hemsidor, ledde 
också till att avdelningen någorlunda säkrade sin framtid, även om det skedde 

                                                 
58 Hughes, Jim, “Election Results on Referendum C”, The Denver Post, 3 nov. 2005, s. 6A. 
59 En mycket känd Think Tank är t.ex The Claremont Institute; http://www.claremont.org/ som 
fortfarande är starka pådrivare till TABOR. 
60 Brown, Fred, “Even limits have limits”, The Denver Post, 26 mars 2006. 
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på andra meriter än att den utgjorde delstatens största depå för historiska 
dokument.61  

 

 

3.3  Arkivets kris i delstatskongressen 

 

“Dear Legislator, 

We are strongly opposed to the elimination of the Colorado State Archives and public Records 

division. Such a decision will seriously impact the preservation and accessibility of the valuable 

historical records of the state of Colorado and have serious negative consequences for the legal 

community as well as the citizens of Colorado. 

The Colorado State Archives is statutorily entrusted with the preservation of the public records of 

the State. Elimination of the Archives would involve either the costly transfer of 250 million 

documents back to their original facility; or, these valuable records could be lost to the citizens 

forever. 

We have a right to access public records and historic documentation of the state in a prompt and 

efficient manner. We are also entitled to receive copies of those records. Such an ill-informed 

measure would lead to more restrictive and closed government in Colorado. 

As a representative of citizens and business interests in Colorado, we are urging you not to abolish 

the Division of Archives and to continue full funding for it.”62  

 

Guvernör Romer föreslog i praktiken att man antingen skulle dra in 165 000 
dollar om året av arkivets statsanslag, d.v.s. dra ner arkivets budget med 72 
procent, eller i praktiken lägga ner avdelningen och skicka tillbaka alla akter 
till arkivbildarna respektive Colorados historiska sällskap. Detta skulle vara ett 
massivt åtagande i sig självt utan några garantier att dokumenten därefter 

                                                 
61 Intervju med Erin McDanal, 10 november 2004. 
62 Colorado State Archives, brev från The Council of Colorado Genealogical Society, 1991, kopia i förf. 
ägo. 
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sköttes på tillbörligt sett, emedan arkivbildarna i regel inte hade råd att vare sig 
anställa en arkivarie eller plats att hysa alla samlingar.63

     I nyhetspressen fick arkivet under den första tiden efter Romers tal sin 
beskärda del av indignerade artiklar, dock fick radutrymmet delas med sådana 
viktiga frågor som Medicaid och skolbudgeten samt spekulationer i största 
allmänhet över bästa lösningen på statens finansiella problem. En dryg handfull 
artiklar behandlade specifikt Colorados statliga arkivs hotade existens, men vid 
en genomläsning betraktar större delen av dessa huvudsakligen arkivet som en 
svårdefinierbar historisk skattkammare med huvudsaklig fokus på stora 
läderinbundna journaler från statens pionjärstid, och inte som en vital instans 
med viktigt nutidshistoriskt material och en levande länk till medborgerliga 
rättigheter. Endast tre tidningsartiklar hösten 1991 kan sägas ha speglat denna 
viktiga distinktion mellan historisk lagerlokal och en levande plats som 
betjänar samhällsmedlemmar med värdefull information.64

     The Longmont Daily visade den 28 september 1991 en halvsidesbild av 
statsarkivarien Terry Kettelsen omgiven av äldre historiska journaler från 
1800-talets senare hälft och redogjorde i tillhörande artikel inte bara för 
budgetkrisen utan också för de aktuella tjänster som arkivet de facto utför åt 
folk, samt citerade statsarkivarien med att: ”Det är att bryta mot Colorados lag 
om öppna akter om man stänger arkivet eller skär så mycket i budgeten att folk 
måste beställa tid för att få besöka arkivet, eller vänta i veckor på handlingar. 
Lagen innebär att statliga tjänstemän och allmänheten ska ha tillgång till 
materialet inom 72 timmar efter att en förfrågan har gjorts.”65

     Joanne Ditmer, journalist på The Denver Post citerade i en artikel en dag 
tidigare en arkivarie från the National Archives på besök i Denver: ‘Arkiven är 
demokratins hörnstenar. De ger folk insyn i vad deras regering gör och varför’. 
     Arkivarien vid National Archives, W. Wilson, nämnde sedan Östeuropa och 
forna Sovjetunionen som exempel på platser där välfyllda arkiv och 
fungerande byråkrati existerade men där man tills alldeles nyligen i egenskap 
av arkivarie inte haft möjlighet att tillgängliggöra materialet för allmänheten. 
Wilsons jämförelser med effekterna av ett nedlagt statligt arkiv i USA framgår 
med önskvärd tydlighet.66 Ditmer yppade några dagar senare uttryckligen 

                                                 
63 Intervju med Erin McDanal, 10 november 2004. 
64 Fryar, John, “Hitting the Books”, The Longmont Daily, 28 sept. 1991, Ditmer, Joanne, “Archives serve 
as a paper trail of history, The Denver Post, 27 sept. 1991, Ditmer, Joanne, “In the Archives”, The 
Denver Post”, 29 sept. 1991. 
65 Fryar, John, “Hitting the Books”, The Longmont Daily, 28 sept. 1991.   
66 Ditmer, Joanne, “Archives serve as a paper trail of history”, The Denver Post, 27 sept. 1991. 
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farhågan att de flesta Coloradobor, inklusive hon själv, i praktiken inte hade 
någon aning om vad det statliga arkivet har för funktion och varför det är så 
viktigt. Hon övergick sedan till att ge en relativt utförlig redogörelse över sitt 
besök på avdelningen, sin rundtur bland samlingarna och sin intervju med 
statsarkivarien.67

     Senhösten och vintern 1991 ämnade guvernör Romer sammankalla ett 
flertal sammanträden i kongressen där budgeten skulle dryftas. I januari 1992 
skulle detta sedan för arkivets del utmynna i ett konkret förslag på en lösning 
till kongressens budgetutskott (The Joint Budget Committee). Arkivet gjorde 
därför tidigt under hösten ett flertal ansträngningar att vädja om hjälp från sina 
kunder och från allmänheten. Man delade ut faktablad till alla besökare och för 
varje skriftlig förfrågan skickade man tillsammans med ett sedvanligt svar även 
med ett personligt brev från den arkivarie som var ansvarig för forskarsalen 
(the research archivist) med en vädjan om att skriva till budgetutskottet och 
guvernören och kräva att få behålla arkivet. Andra skrivelser skickades med 
samma typ av innehåll till tjänstemän, juridiska instanser, bibliotek, museer 
och andra arkiv, historiska och genealogiska föreningar, kommunala verk, 
statistiska instanser, politiker och inflytelserika personer i största allmänhet. 
     Föga förvånande kom den starkaste uppbackningen från jurister, 
universitetsfolk och släktforskare. Uppslutningen var långt ifrån 
överväldigande, eftersom arkivet dels spelat en relativt undanskymd roll bland 
de delstatliga myndighetsavdelningarna och dels haft endast en kort tidsperiod 
att handla på, men tillräckligt många listor inkom ändå till budgetutskottet för 
att några representanter skulle besöka arkivet. Den 4 oktober 1991 skickade 
ordföranden för budgetutskottet, Mike Bird, ett kort brev till personalen på 
arkivet där han försäkrade att man inte övervägde att lägga ner arkivet ännu, 
men att en personalnedskärning med fem personer skulle komma att föreslås, 
samt en del andra förändringar i hur arkivet borde fungera för att kunna hantera 
den nya budgeten.68

     En mer fullständig bild av Colorados statliga arkivs väg från 
nedläggningshotad instans, redan tidigare tyngd av nedskärningar, till den ur 
svensk synvinkel något märkliga hybrid mellan statlig arkivförvaltning och 
företag som idag är aktuell, framträder vid en genomgång av de 

                                                 
67 Ditmer, Joanne, “In the Archives”, The Denver Post, 29 sept. 1991. 
68 Brev från ordf. För The Joint Budget Committee, Mike Bird till Karen Zolenko vid Colorados statliga 
arkiv, 4 oktober 1991, kopia i förf. ägo. 
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arkivhandlingar från januari 1992 som täcker den lagstiftande debatten i både 
representanthuset, senaten och deras respektive budgetutskott (House and 
Senate Appropriation Committee) kring arkivets framtid. Dessa typer av 
statspolitiska debatter, kommittémöten och budgetbeslut som arkiveras består 
sedan 1973 av otranskriberade bandinspelningar enligt statlig lag och förvaras 
just på Colorados statliga arkiv.   

 

 

3.4   Behandlingen av budgetutskottets lagförslag i 
representanthuset och senaten, januari 1992 

 

Det förenade Budgetutskottets (The Joint Budget Committee) representant Neil 
inleder representanthusets möte genom att sammanfatta de nedskärningar som 
är beordrade av guvernören och redogör för hans förslag att lägga ner arkivet 
(ordagrant ”do away with”).69 Neil fortsätter sedan med att säga att vare sig 
budgetutskottet eller allmänheten var tillfreds med guvernörens förslag om 
arkivets nedläggning och att ett stort antal brev och namnlistor hade kommit in 
om detta.70 Därför lägger Neil nu fram budgetutskottets förslag till en 
kompromiss kring arkivets finansiering, man har utarbetat en plan om en 
kontantfond (Cash Fund) i form av avgifter som är tänkt att uppgå till ungefär 
en tredjedel av arkivets statliga budget. Denna beräknade summa läggs sedan 
in i statsbudgeten (The General Fund) varpå Representanthusets och Senatens 
budgetutskott fattar beslut om hur stor del staten behåller.71 Det statliga arkivet 
får själv bestämma vilka tjänster som blir avgiftsbelagda och med hur mycket. 
Budgetutskottets beräkningar tyder på att avkastningen från arkivets 
avgiftsbelagda tjänster skulle uppgå till 83 000 dollar första året och 234 000 
dollar andra året. Denna summa är sedan ämnad att subtraheras från den 
statliga fondens kostnader för arkivet. Neil avrundar sitt tal med att nämna att 
                                                 
69 The Joint Budget Committee är en tvärpartikommitté bestående av medlemmar från både 
representanthusets och senatens budgetutskott (Senate Appropriation Committee and House 
Appropriation Committee). 
70 Representant Neils för The Joint Budget Committee förnamn visade sig vara omöjligt för mig att 
urskilja på bandet, inspelningarnas kvalitet är i hög grad beroende av hur nära mikrofonen talaren är. 
71 House and Senate Appropriation Committees är de organ som beslutar om statliga utgifter och 
budgetens storlek för olika statliga program 
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hon väl knappast behöver inskärpa arkivets många ansvarsområden för 
församlingen, men att arkivet kommer att behöva ett startbelopp på mellan 10 
000 och 12 000 dollar första året, därefter lämnar hon mötet öppet för frågor. 
     Diskussionen som sedan följer rör sig kring det faktum att en stor del av 
arkivets kunder består av andra statliga tjänstemän från avdelningar och 
departement som bekostas med pengar ur samma statliga budget som hittills 
bekostat arkivet, därtill är dessa statliga instanser lagligt ålagda att använda 
arkivet, är det därför rimligt att låta dem betala avgifter för arkivets tjänster? 
     Flertalet av debattörerna anser att andra statligt anställda inte ska behöva 
tyngas av avgifter för arkivtjänster, någon nämner rentav att: 

 

”You put the cost on the cost causer (archives), you put the benefits on the agencies, the divisions 

that are responsible for generating the fees, which is the organization that is responsible for 

generating the revenue, and if they aren’t successful they should pay the crime.” 

 

Ett fåtal röster höjs mot detta konstaterande och påpekar att arkivet faktiskt 
utför en tjänst åt en annan statlig instans och att detta borde ligga inom denna 
instans budget. 
     En relevant fråga ställs därefter av mötets ordförande om vilka grupper 
utöver statliga tjänstemän som utgör arkivets kundkrets. Förespråkaren för det 
departement som arkivet tillhör vid denna tid – The Department of 
Administration – erkänner öppet att han inte vet detta, samtalet avstannar något 
emedan kunskap om arkivets faktiska dagliga rutiner inte är allmän kännedom. 
Slutligen ges ordet till en annan representant för Dep. of Administration och 
hon nämner då jurister och juristfirmor, släktforskare, journalister, 
myndigheters interna nyhetsorgan, studenter och forskare. 
     Mötet erkänner en viss oro över att avgifterna kommer att avskräcka 
skattebetalare från att använda arkivet och ett fåtal mötesmedlemmar visar en 
viss indignation över att medborgare inte ska kunna använda arkivet gratis på 
samma sätt som man gör med ett bibliotek. Man menar att dessa summor 
(arkivets budget) är småpengar jämfört med det egentliga budgetunderskottet, 
men att man här använder sådana struntsummor för att bryta mot ett såpass 
viktigt koncept som informationsfrihet. 
     Många mötesmedlemmar erkänner att de anser detta vara en nödlösning i 
brist på skattemedel. Att avgiftsbelägga allmänna handlingar jämförs syrligt 
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med att avgiftsbelägga dans, men i slutändan röstar mötet för att acceptera 
budgetutskottets förslag med 8 för och 2 emot.72

     Efter detta går lagförslaget till Representanthusets budgetutskott (The 
House Appropriation Committee) och lagförslaget har nu officiellt 
beteckningen ”House Bill 1153”. Debatten här rör sig specifikt om tillägget till 
lagförslaget, att statliga instanser inte ska behöva betala avgifter för 
arkivtjänster. Detta tillägg beräknas sänka arkivets tilltänkta årsinkomst från 83 
000 dollar till 51 278 dollar och representant Neil uppmanar mötet att 
acceptera både förslaget och beloppet, vilket mötet gör ganska snabbt.73

     Den tredje debatten för att avgöra arkivets framtid hålls i senaten, där 
representant Neil för The Joint Budget Committee åter sammanfattar 
lagförslaget, redogör för tillägget och nämner de nya föreslagna beloppet för 
arkivets årsinkomst. En diskussion uppstår nu mellan två senatorer om vad 
Colorados statliga arkiv egentligen har för uppgift att uppfylla. En kvinnlig 
senator nämner då ett antal arkivbildande statliga verk som använder sig av 
arkivet, det tycks råda viss okunskap bland senatorerna om vem som arkiverar 
vad, och en senator undrar om det inte egentligen är så att de olika länens 
County Clerk arkiverar det mesta av statens samlingar.74 Den kvinnliga 
senatorn rättar honom torrt med att County Clerk visserligen arkiverar vissa 
handlingar i upp till fem år, men att hela poängen med ett statligt centralt arkiv 
är att alla de miljoner statliga handlingar som är permanenta (permanent 
records) måste omhändertas professionellt och centralt. 
     Senatens ordförande finner nu tidpunkten lämplig att för första gången ge 
ordet till en arkivarie, Susan Oldmeyer, representant för det amerikanska 
arkivariesamfundet (The Academy of Certified Archivists) och f.d. anställd på 
Colorados statliga arkiv före sin pensionering 1990. Oldmeyer, vars uppgift det 
nu är att övertyga senaten om att acceptera det av representanthuset och deras 
budgetutskott reviderade lagförslaget så att det kan bli en lag, skräder inte 
orden: 

                                                 

72 Colorado State Archives,  HB 1153 1992, Archives Bill, H.SA 1-16  Rm.107. 
73 Colorado State Archives, HB 1153 1992, Archives Bill, H.App. 1-17, 2nd 1-21. 
74 County Clerk har olika ansvarsområden beroende på delstat men i regel innefattar de en kortare tids 
(oftast upp till fem år) ansvar för arkivering av viktiga byråkratiska dokument i ett län, såsom exempelvis 
födelsecertifikat, vigselintyg och dödsattester, men även länsdomstolars bestånd. 
County Clerk: http://www.askforeclosure.net/glossary.html
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”You need to understand  the implications of some of the matters you are considering. An archive 

is not just a crypt to store historical records in. Irreplaceable historical records  do end up there, but 

the State Archivist is charged by law with many other functions; record  deposit and record 

management. The agencies are under law to file their permanent records and the State Archives 

take care of them. They have millions of records concerning the public and it’s a ridiculous notion 

to have them placed “some place else”. 

 

Oldmeyer räknar nu upp alla de myndigheter som är arkivbildare åt det statliga 
arkivet. Hon nämner sådana samhällsexempel som mödrar i behov av 
handlingar för att bevisa att de har rätt till barnbidrag (child support), äldre 
personer i behov av födelsebevis (age verification) för att få socialbidrag eller 
skatteavdrag, kulturgeografiska dokument och vattendokument som används i 
strider med grannstater om vattenrätt (en viktig fråga i en bergstat med 
begränsad vattenmängd) och en mängd andra exempel som för en svensk 
lyssnare visar på många skillnader mellan de båda ländernas byråkratiska 
organisation och nivån på dessa administrativa systems centralisering. 
     Oldmeyer framhåller att bara dokumenthanteringssidan av arkivets 
funktioner har besparat statliga myndigheter tusentals dollar i form av beslut 
om vad som ska gallras och vad som ska arkiveras. Hon understryker att tack 
vare det statliga arkivet har staten undvikit medborgerligt och byråkratiskt kaos 
och att arkivet har utfört alla dessa tjänster med minsta möjliga resurser vad 
gäller personal, utrymmen, utrustning och arbetsmiljö. Hon kallar Colorados 
statliga arkiv för departementets (Department of Administration) styvbarn och 
beskriver dess dåliga arbetsförhållanden med bara en fungerande dator; en 
jämförelse med andra bättre utrustade arkiv är nästan skamlig menar Oldmeyer 
och avslutar sitt tal med att understryka hur viktigt det är för ett arkiv att följa 
med sin tid och inte fortsätta att utföra mer moderniserade uppgifter för hand, 
samt den absurda sits arkivet befinner sig i nu, då de inte har mycket till budget 
eller utrustning men ändå förväntas avgiftsbelägga sina tjänster. 
     Efter Oldmeyers tal träder senaten till omröstning och förslaget med alla 
tillägg accepteras nästintill enhälligt. Även i senatens budgetutskott är 
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omröstningen snabb och till förslagets fördel, House Bill 1153 blir nu en lag 
och arkivet är delvis avgiftsfinanserat.75

  

3.5  Åren efter förändringen 

De efterföljande åren under 1990-talet har av personalen på Colorados statliga 
arkiv ofta beskrivits som en balansakt med ett fåtal små segrar men även 
präglade av snäva resurser och hot om fler nedskärningar. Efter att under större 
delen av 1980-talet ha haft en personalstyrka på 14 anställda hade 
avdelningens personal halverats under 1990-talet. Inte förrän år 2004 anställdes 
en ny arkivarie och personalen består nu av 7 arkivarier och en administrativ 
sekreterare. 
     Avgifterna som infördes påverkade kundkretsen avsevärt såtillvida att alla 
de hobbyrelaterade sökningarna på arkivet minskade och ett ökat fokus hos 
klientelet gällande sökningar snabbt kunde märkas. Sådana vanliga tjänster 
som hantering av kartor, foton, certifikat och verifikationer kom att kosta 
mellan 15 och 25 dollar beroende på aktens storlek, och att lyssna på de 
lagstiftande möten i huset och senaten som likställs med arkivhandlingar på 
papper och mikrofilm, ständigt i bruk av såväl juridikstuderande som 
etablerade jurister, kostar mellan 10 och 50 dollar beroende på mötenas längd. 
Vid omfattande forskning kring ett fall kan detta bli en kostsam historia då ofta 
flera timmars lyssnande eller många lådors genomgång krävs, och då det kostar 
28 dollar extra per timme för att få professionell assistans av en arkivarie.76 
Även om en stor del av kundkretsen består av statliga tjänstemän som inte 
behöver betala för de ofta omfattande tjänster som utförs av arkivpersonalen 
har de årliga redovisningarna stadigt visat att arkivet trots allt går med vinst – 
en vinst som dock aldrig kommer avdelningen till gagn emedan den uppslukas 
av statens TABOR-spärr. En vision kring framtida möjligheter som formuleras 
med viss försiktighet av arkivarien Erin McDanal är idén om ett statligt arkiv i 
Colorado frikopplat från den statliga sektorn. Arkivet skulle då drivas helt som 
ett litet företag, utan bidrag från staten, men å andra sidan då behålla sin årliga 
vinst samt ta ut avgifter för sina tjänster även av statligt anställda.77 Denna idé 
som hittills endast dryftats på en helt hypotetisk nivå är sprungen ur många 
                                                 
75 Colorado State Archives, HB 1153 1992, Archives Bill S.SA 1-27.  Rm. 353, 2nd 1-31. 
76 Colorado State Archives, prislista 2004, kopia i förf. ägo. 
77 Intervju med Erin McDanal, 10 november 2004. 
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likartade försök att säkra arkivet från nyckfulla politiska tendenser och 
konjunktursvängningar. 
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4  Colorado State Archives och det amerikanska 
arkivväsendets kris idag  

 

 

”Others have gone further and argued that since government acts on the citizens’ behalf and is funded from 

taxes paid by the citizens, the records created by government actually belong to the people. Thus, the 

presumption ought to be that governments should make their records available to the public, unless they can 

show good cause why they should be withheld (for example national security). 

These views are more or less the conventional opinion in most Western liberal democracies, particularly in 

the United States, where these rights are enshrined in its constitution, and in Scandinavia, where freedom-

of-information laws date back to the eighteenth century”.78

 

 

Viktiga hörnstenar i Eric Ketelaars och Berndt Fredrikssons definitioner av 
begreppet arkivetnologi är ett lands lagstiftning kring arkiv och insyn, i vilken 
grad lagstiftningen faktiskt följs och hur arkiven ses av allmänheten utifrån och 
av den egna kåren inifrån.79  
     I fallet Colorados statliga arkiv kan man utläsa att en delstats lagstiftning 
kring bevarande och tillgänglighet må vara berömvärd, men att en alltför 
lågmäld hållning hos en delstatlig instans ändå leder till att lagar inte efterföljs 
och att allmänheten inte klart kan definiera instansens värde i samhället trots 
att de använder sig av dess tjänster regelbundet. 
     Om man granskar senare års händelser i USA rörande arkiv slås man 
framför allt av att mycket kretsar kring oåtkomlighet eller motsatsen till verbet 
”tillgängliggöra”. Det kanske mest extrema exemplet, som närmast skulle 
kunna kallas ett övergrepp på USA:s Freedom of Information Act, har märkligt 
nog rönt minst uppmärksamhet i pressen även om det har dragits inför federal 
domstol.80  

                                                 
78 Barata, Kimberley, Piers, Cain, Routledge, Dawn and Wamukoya, Justus, “Information for 
Accountability Workshops: Their Role in   Promoting Access to Information”, Ed. Richard J. Cox and 
David A. Wallace, Archives and the Public Good, s. 68 f. 
79 Ketelaar, Eric, “The Difference Best Postponed? Cultures and Comparative Archival Science”, 
Archivaria 44, s. 143, Fredriksson, Berndt, “Postmodernistic Archival Science – Rethinking the 
Methodology of a Science”, Archival Science 3, 2003, s. 178. 
80 The Freedom of Information Act:  http://www.usdoj.gov/oip/foia_updates/Vol_XVII_4/page2.htm
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     1978 godkändes The Presidential Records Act av kongressen. Lagen 
innebär att varje presidents arkiv ska offentliggöras efter en period på högst 
tolv år.81 Vissa typer av akter är undantagna lagen, t.ex. om de berör nationell 
säkerhet, men övriga handlingar ska vara öppna för allmänheten för all framtid 
och är en försäkran om öppenhet och ansvarstagande hos en sittande 
administration. 
     År 2001 uppgav president George W. Bush säkerhetsskäl till följd av 
terrordåden den elfte september samma år som anledning till att utfärda en ny 
lag i form av en Executive Order, vilken tillåter alla tidigare presidenter att 
undanhålla dokument från allmän insyn på nästan vilka grunder som helst. 
     Lagen, The executive order, No 13233 har blivit omstridd och dragen inför 
rätta och fallet är ännu under utredning och ser ut att kunna bli en utdragen 
process, vilket i princip gynnar rådande administration, emedan allmänheten 
med tiden glömmer bort kontroversen till förmån för färskare nyheter.82 I 
februari 2006 publicerade dock The Washington Post en syrlig artikel av John 
Wertman om just detta fall, där journalisten drar sig till minnes ljusare tider 
och beskriver ett möte med forne presidenten Gerard Ford som tyckte: 

 
”I firmly believe that after X period of time, presidential papers, except for the most highly 

sensitive documents involving our national security, should be made  available to the public, and 

the sooner the better.”83  

 
Ett fall som har rönt betydligt större uppmärksamhet är indragandet av öppna 
akter från Nationalarkivet sedan ett decennium tillbaka. Händelserna härleder 
sig tillbaka till ett beslut som Clintonadministrationen fattade 1995, om att 
tillgängliggöra en större mängd historiskt material från myndigheters arkiv som 
tidigare varit oåtkomligt för allmänheten. Stora delar av materialet härstammar 
från det kalla krigets dagar eller tidigare. CIA och en del andra myndigheter 
skickade sedan representanter till NA som påbörjade ett omfattande och 
långvarigt projekt att under stort hemlighetsmakeri konfiskera en mängd 
handlingar.84 Dessa transaktioner pågick i ett drygt decennium och ökade 
väsentligt efter 2001. Det hela gick så långt att CIA formulerade ett hemligt 
dokument åt nationalarkivet där man ger instruktioner att dölja för allmänheten 

                                                 
81 The Presidential Records Act of 1978: http://www.arl.org/info/frn/gov/pra.html
82 Executive Order 13233: http://www.archives.gov/about/laws/appendix/13233.html
83 Wertman, John, “Bush’s Obstruction of History”, The Washington Post, 26 feb. 2006. 
84 Lee, Christopher, “Archives Kept a Secrecy Secret”, The Washington Post, 12 april 2006. 
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att CIA-anställda arbetar med ett långvarigt projekt vid arkivet som går ut på 
att dra in och hemligstämpla öppna akter från hyllorna.85  
     Skandalen uppdagades när en historiker från the National Security Archives 
vid George Washington University försökte komma åt material som han 
forskat i åratal tidigare men som nu tagits bort.86 Drygt 55.000 dokument 
beräknas ha tagits bort sedan 1999 och man misstänker att en del av materialet 
helt enkelt handlar om misstag och felbedömningar som myndigheter har gjort 
och som man har varit intresserad av att dölja.87

     Avtalet mellan CIA och NA räknas som oetiskt och strider även mot The 
Freedom of Information Act. John W. Carlin, chef för NA vid den aktuella 
tiden, säger sig vara ovetande om händelserna, då dokumenten var 
underskrivna av hans assistent, Michael J. Kurtz. Den nuvarande chefen för 
NA sedan ett år tillbaka, Allen Weinstein, har markerat ett så pass starkt 
avståndstagande från skandalen att han formulerat nya riktlinjer för NA som 
förbjuder arkivet att sluta hemliga avtal med myndigheter som vill dra in öppna 
akter, och där NA ska anstränga sig mer för att uppvisa rättmätiga skäl till att 
akter hemligstämplas i de fall där detta blir nödvändigt. Weinstein beordrade 
också en undersökning av allt indraget material för att uröna orsakerna till 
massindragningen. Utredningen påbörjades i februari 2006 och avslutades i 
slutet på april 2006 då det framkom att minst en tredjedel av det borttagna 
materialet var felaktigt hemligstämplat.88

     Överlag präglas journalistiken av indignation över kränkningarna av The 
Freedom of Information Act som har funnits i USA i 40 år och är ämnad att 
säkra medborgarens insynsrätt i myndigheternas inre maskineri. Tonen i 
artiklarna är engagerad och man räknar upp exempel på viktiga uppdaganden 
som denna lag har möjliggjort. Journalisterna uttrycker också vid flertaliga 
tillfällen en förvåning och oro över bristen på starkare reaktioner från 
allmänheten och uppmanar till handling. I Colorado uppgav Cristine Tatum på 
The Denver Post nyligen att hon såg ett tydligt samband mellan de 
problematiska federala tendenserna i arkivvärlden och lokala myndigheters 
indraganden av offentliga handlingar. Tatum syftar på nitton länsrätter i 
Colorado där man inte längre offentliggör fall som tidigare klassificerats som 

                                                 
85 Lee, Christopher, “Archives Pledges to End Secret Agreement”, The Washington Post, 18 april, 2006. 
86 The National Security Archive: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
87 Shane, Scott, “U.S. Reclassifies Many Documents in Secret Review”, The New York Times, 21 feb. 
2006. 
88 Shane, Scott, “Archivist Urges U.S. to Open Classified Files”, The New York Times, 3 mars 2006, Lee, 
Christopher, “The Case of Roberts’s Missing Papers”, The Washington Post, 11 maj 2006. 
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öppna (probate and domestic cases) och anger otillräcklig budget som skäl.89 
Jurister och forskare rasar, eftersom de måste, ifall beslutet går igenom, 
införskaffa särskilda tillstånd för att komma åt öppna akter.  
     Två andra journalister på The Denver Post, Chuck Murphy och Jeffrey A. 
Roberts, kopplar dessa inskränkningar i insynsrätt och byråkratisk smidighet 
mer direkt till TABOR och dess effekter på Statens finanser, då det mycket 
riktigt krävs juridiskt kunnig personal samt arkivarier för att kunna gå igenom 
löpande material och klassificera vad som bör vara öppet för allmänheten.90  I 
brist på pengar för att avlöna sådan personal väljer nu dessa län att stänga 
åtkomligheten till alla sådana handlingar såvida man inte ansöker om tillstånd, 
något som kommer att ytterligare minska allmänhetens insikter i värdet av 
insynsrätt. 
     Ständiga problem grundade i arkivens lågmälda roll i samhället smyger sig 
in i så gott som alla situationer där kontroverser kring otillgänglig information 
figurerar i såväl lokalpolitiska som större nationella fall. Även i de fall där 
arkiven är utan direkt skuld till hur de själva och deras material behandlas går 
det att urskilja tydliga brister och diskrepanser i hur en bredare allmänhet ser 
på deras funktion, i den mån arkiven överhuvudtaget är synliga. 
     I arkivtidskrifter har det sedan några år tillbaka förts en diskussion om den 
förlegade synen på arkivarien och arkiven som neutrala värnare av en objektiv 
historisk verklighet, som upprätthållare av nödvändig jämvikt och status quo. I 
själva verket, menar röster som Terry Cook och Eric Ketelaar, är det viktigare 
än någonsin i dagens politiska klimat att betona att arkiven handlar om makt.91  
     Därtill är de samlingar som arkiven hyser långt ifrån neutrala, utan speglar 
tvärtom i allra högsta grad rådande maktstrukturer i det samhälle som skapade 
dem, lika väl som en avsaknad av vissa fakta i arkivsamlingarna berättar 
någonting om det rådande politiska klimatet, vare sig det beror på försummelse 
och en brist på insikt eller regelrätt undanhållande av information.92

     Hittills tycks arkiven som institution ha livnärt sig på en tilltro till sin egen 
”självklarhet”, att de aldrig kommer att bli ifrågasatta, vilket bidrar till det 
intryck av diskretion, objektivitet, en existens i kulisserna som tycks vara svår 

                                                 
89 Tatum, Christine, “Freedom of Information Act helps us all”, The Denver Post, 12 mars 2006. 
90 Murphy, Chuck och Roberts, Jeffrey, “Judicial districts object to public access to files”, The Denver 
Post, 1C, 12 mars 2006. 
91 Cook, Terry och Schwartz, Joan, “Archives, Records and Power”, Archival Science 2, 2002, s. 171, 
Ketelaar, Eric, “Archival Temples, Archival Prisons”, Archival Science 2, 2002, s. 221. 
92 Ketelaar, Eric, “Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection”, Archival 
Science 2, 2002, s. 223. 
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att frigöra sig från, även om det är en farlig bild, emedan den vare sig passar i 
dagens snabba informationssamhälle eller i ett samhälle där värdet av det man 
får för sina skattepengar måste kunna visas tydligt och effektivt. Kanske 
inskärps inte tillräckligt ofta bilden av vad som skulle saknas i ett samhälle 
utan förvaltare av myndigheters, regioners, hembygders, företags och 
privatpersoners samlade bakgrund. Man marknadsför istället gärna de mer 
spekulativa samlingar man har bland arkivalierna och upphöjer historia till en 
position som inte tillräckligt ofta definieras eller förankras i ett nutida 
samhällsperspektiv. 
     I ett samhälle där termen ”byråkrati” har börjat få en så självklart negativ 
klang att man sedan ett decennium tillbaka faktiskt successivt skurit ner 
statliga investeringar (i form av skattemedel) i byråkratiska processer, är det 
oerhört viktigt att istället betona betydelsen av allmänhetens insyn i den 
offentliga förvaltningen. Om allmänheten inte inser värdet av en klar och tydlig 
byråkratisk process, att denna leder till insyn i den beslutsfattandets själva 
struktur, och att avsaknaden av en sådan leder till maktmissbruk och kaos, så 
lär inte vanliga medborgare heller inse vikten av en arkivinstitution. Arkiven 
blir då verkligen endast historiska uppsamlingslokaler särskilt reserverade för 
entusiaster i allmänhetens ögon. 
     I Colorado var det ospecificerade slogans om minskad och nedskuren 
byråkrati som vann väljarnas röster i fallet TABOR. Man gjorde termen 
”byråkrati” till ett vagt begrepp endast kopplat till slöseri med skattebetalarnas 
pengar, vilket i sin tur ledde till en uttunning av en stats dokumentation. 
Medborgare i Colorado av idag får leta grundligare och vänta längre på sina 
körkort, vigselbevis, skilsmässohandlingar och annan viktig personlig 
information. Mycken allmän information är därtill svåråtkomlig eller i det 
närmaste onåbar. I skenet av detta är det kanske inte så underligt att man inte 
satte något större värde på den instans som just förvaltade förvaltningarnas 
egen  historia. För skattebetalarna var mycket av innehållet i Colorados statliga 
arkiv svårdefinierbart och inte tillräckligt förankrat i deras omedelbara 
verklighet, och det generiska begreppet ”historiskt värde” räckte inte till för att 
väcka tillräckligt mångas indignation. Summan av mina intryck har varit att 
arkivet klarade sig, mycket på grund av att det skulle ha varit ett för stort arbete 
att flytta och göra sig av med alla handlingar, samt att ett fåtal politiskt 
inflytelserika statliga tjänstemän anade vilken byråkratisk oreda som en 
nedläggning av arkivet skulle medföra. Även om arkivets position tycks 
tryggare idag, vilar denna trygghet inte på arkivets specifika identitet eller på 
värdet av dess samlingar utan snarare på att man tagit på sig en ödmjuk 
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lågprofilerad roll som underhållare av statens officiella hemsidor och som en 
billig, underbemannad men kompetent förvaringsplats av information som 
enligt staten Colorados konstitution inte får slängas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Den komplicerade bild som framträder vid en granskning av förekommande 
problem i den amerikanska moderna arkivvärlden av idag bottnar ofta i en 
ovilja från makthavares håll att tilldela arkiven de resurser som krävs för att 
utöva sin verksamhet, vare sig resurserna är pengar som i fallet Colorados 
statliga arkiv eller frihet från inskränkningar i öppenhet som i de nationella fall 
som behandlats i uppsatsen. Sådana dilemman tycks uppstå då arkiven intar en 
alltför passiv och undfallande attityd i ett samhällsklimat då en agressiv 
hållning snarare meriteras. Trots allt får de mer synliga övergreppen på 
insynsfrihet i USA en hel del uppmärksamhet, vilket kan indikera att 
makthavare inte kan ändra lagar och förordningar kring arkivverksamhet utan 
att möta visst motstånd. Mitt intryck är snarare att den egentliga faran ligger i 
sådana stora nedskärningar i anslag och skattemedel för statens räkning som 
drabbade colorados statliga arkiv. Denna mindre iögonfallande problematik 
skulle kunna göra långt mer skada för insynsfriheten och vård och förvaring av 
bestånd, då den saknar en synlig och tydligt definierad syndabock till att 
viktiga lagar inte efterföljs. En cirkel som påbörjas med en bristfällig insikt i 
arkivens betydelse kan även slutas med en fullständig insynsbegränsning i 
viktiga offentliga dokument, såsom redan håller på att hända med Colorados 
domstolsbestånd. 
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