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Inledning 

Jag har ordnat och förtecknat två personarkiv på landsarkivet i Uppsala, prosten 

Johan Axel Björkmans arkiv och prosten P.A. Björkmans arkiv. 

 En inledande fråga att ta ställning till var huruvida arkiven skulle samman-

föras eller bibehållas som separata arkiv, detta med anledning av att de båda pro-

starna i fråga utgörs av far och son och att vissa handlingar som tillhört Johan 

Axel återfanns i P.A: s arkiv och vice versa, då oklart i vilken omfattning. 

 Johan Axels arkiv var helt oordnat från landsarkivets sida medan P.A: s arkiv 

delvis ordnats och förtecknats tidigare inom ramen för en kortare praktikuppgift. 

Denna förteckning var dock bristfällig. Efterleveranser hade i båda fallen inkom-

mit. 

I detta pm kommer jag förutom att föra en diskussion om mitt faktiska ord-

nings- och förteckningsarbete att diskutera de svårigheter och beslut jag ställts 

inför och som framförallt rört att avgränsa arkivbildare, att spåra den ursprungliga 

inre ordningen och att omplacera handlingar. Proveniensprincipen och struktur-

principen i förhållande till personarkiv kommer att diskuteras i samband med det-

ta. Jag kommer även att diskutera användningen av en förteckningsplan till per-

sonarkiv generellt, samt användningen av Martin Grass förteckningsplan för per-

sonarkiv specifikt. 
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Arkivhistorik 

Johan Axel Björkmans arkiv  

Johan Axel Björkman föddes den 20 april år 1850 i Bärbo, Södermanlands län och 

dog år 1930 i Vänersborg, Västra Götalands län. 

Han prästvigdes år 1877 och tjänstgjorde därefter huvudsakligen som kom-

minister i Årdala från år 1879, som pastor i Årdala från år 1882, i Forssa från år 

1885 och som prost i Årdala och Forssa från år 1922. 

Med hustrun Nanna Fredrika Augusta Almqvist fick han barnen Elna Björk-

man, Gustaf Björkman, Gerda Björkman (gift Indrehus) och Per Axel Björkman. 

Sonen Per Axel (P.A.) lämnade de första handlingarna till arkivet år 1978 be-

stående av två krönikeböcker för Årdala och Forssa församling, då i form av en 

sluten deposition. Arkivet gick då under namnet ”Prosten Johan Axel Björkmans 

krönikeböcker”. Arkivet blev dock fritt tillgängligt i samband med att det ut-

ökades genom en efterleverans år 2010 med i huvudsak Johan Axels predikningar 

och tal, men även andra handlingar.1 

Johan Axel Björkmans arkiv omfattar cirka 1,7 hyllmeter med handlingar från 

år 1823 till år 1929. 

Forskningspotential 

Arkivet kan med fördel användas till forskning för den som är intresserad av lo-

kalförankrad kyrkohistoria då det innehåller en mängd av Johan Axels predik-

ningar och tal. Krönikeböckerna kan vara intressanta även ur ett samhälls-

perspektiv med sin bild av det lokala församlingslivet. Material finns även som rör 

ekonomi och jordbruk för prästgårdarna i Årdala och Forssa. 

                                                 
1 Beslut om att göra Johan Axel Björkmans arkiv fritt tillgängligt, 2010-12-09. 
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P.A. Björkmans arkiv 

Per Axel Björkman, kallad P.A., föddes den 28 december år 1898 i Årdala för-

samling i Södermanlands län och dog år 1982 i Uppsala län. 
Föräldrar var prosten Johan Axel Björkman och Nanna Fredrika Augusta 

Almqvist, syskon var Elna Björkman, Gustaf Björkman och Gerda Björkman (gift 

Indrehus). 

Efter studentexamen vid Nyköpings högre allmänna läroverk år 1917 stude-

rade P.A. vid Uppsala universitet och avlade där en teologisk-filosofisk examen år 

1919 och en teologie kandidatexamen år 1922. 

P.A. prästvigdes för Uppsala ärkestift år 1926 och tjänstegjorde sedan som 

bl.a. komminister i Skogs-Tibble från år 1928, i Funbo från år 1934, som kyrko-

herde i Vänge och Läby från år 1941 och som kontraktsprost i Ulleråkers-Norunda 

kontrakt från år 1943. 

Äktenskap ingicks år 1927 med Inger Maria Kjellander, född 1899. Med hen-

ne fick han barnen Inger Nanna Maria, född 1930 (gift Nordwall), Gunilla Nanna 

Birgitta, född 1932 (gift Garberg) och Lars Olof Axel, född 1938.2 

P.A. Björkmans arkiv inkom till landsarkivet i Uppsala år 2001. Efter-

leveranser har därefter gjorts av P.A: s dotter Inger Björkman (tidigare Nordwall) 

år 2010 samt år 2012.3 Delar av arkivet förtecknades av studenter på den arkiv-

vetenskapliga utbildningen på Uppsala universitet i samband med en kortare prak-

tikuppgift år 2007. 

 Arkivet omfattar cirka 4,5 hyllmeter med handlingar från år 1870 till år 1983, 

samt odaterat material.  

Forskningspotential 

P.A: s manuskript utgör en källa till forskning i diverse ämnen, inte minst kyrko-

historiska. Korrespondensserierna är intressanta då de innehåller brev från flera 

prostar och biskopar. Bland trycken finns även samlingar relaterade till ärkebiskop 

Nathan Söderblom, biskop Nils Lövgren samt författaren Bengt Nylund. Material 

finns även som kan intressera släkt- och lokalhistoriker med flera handlingar rö-

rande prästgården, kyrkan och livet i Årdala.  

                                                 
2 Matrikel över Uppsala ärkestift 1963, s. 265; Biografiska handlingar, P.A. Björkmans arkiv; Sveriges död-

bok 1901-2009 > Per Axel Björkman. 
3 Tjänsteanteckning rörande överlämnande av arkiv, 2012-01-17; Gåvoavtal mellan Inger Björkman och 

landsarkivet i Uppsala, 2012-01-18. 
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Ordnings- och förteckningsarbetet 

En inledande fråga var som redan nämnts att ta ställning till huruvida Johan Axels 

och P.A: s arkiv skulle sammanföras eller ej. Jag har som framgått av arkivhisto-

riken valt att behålla arkiven åtskiljda eftersom de inte innehöll material som rörde 

de båda prostarna tillsammans eller i större utsträckning heller deras familj. Arki-

ven var förvisso sammanblandade men de felplacerade handlingarna var avskilj-

bara och det kändes därför mer motiverat att flytta dessa handlingar till sina rätta 

arkiv än att slå ihop dem. Detta kommer att diskuteras vidare nedan. 

Martin Grass förteckningsplan för personarkiv har använts för båda arkiven. 

Förteckningsplanen är uppdelad på fem rubriker och ser ut som följande: 

1. Personliga handlingar 

2. Manuskript och egna verk 

3. Korrespondens 

4. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet  

5. Samlingar  

6. Övrigt4  

Generellt har denna förteckningsplan fungerat bra, dock uppstod under ordnings- 

och förteckningsarbetet vissa frågetecken kring rubrikernas egentliga innehåll och 

placeringen av vissa handlingar som visar på att det som kan tyckas tydligt i teorin 

inte behöver vara det i praktiken. 

Personliga handlingar 

Den första frågan om rubrikinnehåll handlade om vad personliga handlingar 

egentligen innebär. Grass erkänner tvetydigheten i begreppet som han skriver både 

kan uppfattas som handlingar som rör privatlivet och som personbundna hand-

                                                 
4 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

33. 
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lingar, vilket skulle vara ett vidare begrepp som även skulle kunna omfatta hand-

lingar som har sin givna plats under andra rubriker. Inför de ansatser som gjorts att 

bedöma vilka typer av handlingar som faktiskt skulle platsa under rubriken ”Per-

sonliga handlingar” har dock Grass blandade känslor.5 I princip håller jag med i 

hans resonemang om att handlingar som har sin givna plats under en annan rubrik 

också bör placeras där eftersom den första rubriken annars skulle kunna omfatta 

nästan vad som helst, alla handlingar i ett personarkiv är i någon mening person-

bundna. Ändå är gränsdragningen för vilka typer av handlingar som hör hemma 

här knappast glasklar. Enligt min bedömning är dock bl.a. legitimations-

handlingar, merithandlingar och betyg kandidater, medan t.ex. privatekonomiska 

handlingar kan tyckas mer tveksamma. Jag sorterade ändå in dem under denna 

rubrik då jag anser att det är det bästa möjliga alternativet. P.A. Björkmans arkiv 

innehåller betydligt fler s.k. personliga handlingar än Johan Axel Björkmans ar-

kiv, även om rubriken också i P.A: s arkiv är av förhållandevis litet omfång. 

Handlingar såsom fullmakter och förordnanden rörande tjänsteutövning och 

tjänstledighet placerade jag dock i inledande serier under rubriken som rör arkiv-

bildarens verksamhet där jag anser att de bättre platsar, men med en hänvisning i 

P.A. Björkmans arkiv från en av serierna med personliga handlingar då gränsdrag-

ningen där kan tyckas godtycklig. 

Manuskript och egna verk 

Under rubriken ”Manuskript och egna verk” återspeglas en stor skillnad i arkivens 

innehåll. I P.A. Björkmans arkiv finns nämligen en mängd egna manuskript av 

varierande storlek och innehåll, ofta rörande kyrkliga eller hembygdsrelaterade 

ämnen. I ordnandet av dessa valde jag att avvika något från Grass rekommen-

dation av en serieindelning baserad på en ren kronologi.6 Istället fick de största 

manuskripten egna serier medan de mindre fick samsas i en kronologiskt ordnad 

serie för övriga manuskript tillsammans med enstaka oidentifierade utkast och 

arbetsmaterial. I de fall arbetsmaterial i form av exempelvis pressklipp eller kopie-

rade artiklar hör samman med ett manuskript har sammanhanget självklart beva-

rats, vilket också Grass rekommenderar.7 Anledningen till att de större manuskrip-

ten fått egna serier är att jag anser att detta bättre speglar arkivets innehåll i både 

omfång och ämnen. En ren kronologi bland dessa var dock svår att skapa då de 

                                                 
5 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

33. 
6 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

34. 
7 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

34. 
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med sina arbetsmaterial ibland omfattar långa tidsperioder som ofta överlappar 

varandra.  

 Manuskripten i P.A: s arkiv var utan tvekan de som tog längst tid att ordna då 

jag behövde flytta runt en hel del handlingar för att sammanföra anteckningar och 

utkast som tillhör olika delar och versioner av samma manuskript. Detta kommer 

att diskuteras mer senare men det var ett tidskrävande arbete att sätta sig in i inne-

hållet i alla manuskript. Grass rekommenderar ett register för manuskripten,8 jag 

har i anmärkningsfältet antecknat alla övriga identifierade manuskript i samma 

kronologiska ordning som de ligger i rent fysiskt. 

I Johan Axels arkiv återfinns istället under denna rubrik krönikeböcker för 

Årdala och Forssa som utgörs av personliga betraktelser över händelser i för-

samlingarna. Det var dock inte självklart att inordna dessa handlingar här eftersom 

Johan Axel gör dessa anteckningar i sin egenskap av prost. Två andra prostar har 

även gjort liknande anteckningar i den ena krönikeboken innan den gick vidare till 

Johan Axel. Därav hade man också kunnat tänka sig att placera dessa handlingar 

under den rubrik som rör den egna verksamheten. Eftersom krönikeböckerna är så 

personligt hållna tog jag ändå beslutet att placera dem här. Relationen till Årdala 

och Forssa kyrkoarkiv kommer att diskuteras senare. 

Korrespondens  

Korrespondensrubriken var den minst bekymmersamma vad gäller vilken typ av 

handlingar som skulle tillhöra den. I Johan Axels fall finns ingen korrespondens i 

arkivet, däremot finns det brev ställda till honom som sedan tagit formen av ar-

betsmaterial till olika manuskript i P.A. Björkmans arkiv. På grund av detta gjorde 

jag en luftserie i Johan Axels arkiv och korshänvisningar till de serier i sonens 

arkiv som innehåller denna korrespondens. Att korrespondensserien i arkivet är 

tom nämns i arkivinledningen men en notering skulle såklart även ha gjorts i an-

märkningsfältet.  

Korrespondensen ställd till P.A. delade jag upp på fem serier där den största 

består av brev och vykort från släkt och vänner. Tre serier består av ämnesordnad 

korrespondens som åtminstone i delar kan betraktas som arbetsmaterial till vissa 

manusserier och den sista har formen av en serie för övrig korrespondens. Att jag 

valde att skapa de ämnesorienterade korrespondensserierna beror på att de speglar 

ordningen i arkivet när jag fick tillgång till det samt att jag anser att detta är en 

adekvat uppdelning då den också reflekterar vissa manusserier. Till exempel finns 

”Korrespondens rörande Bengt Nylund” och den korresponderande ”Manuskript 

                                                 
8 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

35. 
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rörande Bengt Nylund”. Att de inte inordnats bland de relaterade manuskriptens 

arbetsmaterial beror dels på att jag inte kan vara säker på i vilken utsträckning 

korrespondensen faktiskt blivit till arbetsmaterial och dels på att jag anser att den-

na uppdelning ger en tydligare bild av arkivets innehåll. Anmärkningar som hän-

visar mellan berörda serier finns i anmärkningsfältet. 

En ämnesordnad uppdelning av korrespondensen kan dock ses som proble-

matisk av den anledningen att korrespondens kan behandla flera ämnen i ett och 

samma brev.9 På samma sätt kan gränsen vara svår att dra kring vad som ska räk-

nas som korrespondens från släkt och vänner och vad som t.ex. är ett tjänsteärende 

då en kollegial relation kan utmynna i en väldigt blandad korrespondens. Någon-

stans måste man emellertid göra en avvägning utifrån vad man uppfattar som mest 

relevant om inte all korrespondens ska ligga i en och samma serie. I P.A: s arkiv 

finns även enstaka brev i andra serier som har lämnats kvar i sina ämnesordnade 

sammanhang, detta nämns i dessa fall i anmärkningsfältet. 

Klart är att jag avvikit en del från Grass rekommendationer, en del medvetet 

och annat av tidsbrist. Breven i respektive serie är nämligen kronologiskt ordnade 

vilket avspeglar den ursprungliga ordningen. I enstaka fall har jag flyttat brev för 

att denna ordning skulle bli genomgående. En användare som vill hitta korrespon-

dens från en enskild person får därmed lite att bita i. Av den anledningen hade jag 

velat tillföra arkivet ett brevskrivarregister men detta fick jag ge upp då det var 

alltför tidskrävande att läsa ut alla signaturer. 

 Grass rekommenderar förutom ett brevskrivarregister en sortering av breven 

som är alfabetisk inom varje år eftersom detta bevarar ett mått av den historiska 

kontexten samtidigt som det är anpassat för den som söker en viss avsändare.10 

Resonemanget i sig är vettigt, men upprättas ett brevskrivarregister där man anger 

vilka år och antal brev som finns från en viss avsändare finns enligt mig ingen 

övertygande anledning till att också sortera om breven till att rent fysiskt ha sam-

ma ordning. Man erhåller snarare två kompletterande sökingångar med breven i 

den ursprungliga kronologiska ordningen och registret som anger vilka brev-

skrivare som finns var. Förutsatt naturligtvis att omfånget är hanterbart. I P.A: s 

fall omfattar den största serien fyra volymer, vilket jag anser är hanterbart. 

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 

En problemställning som liknar krönikeböckernas rörde placering av prostarnas 

egenhändigt skrivna predikningar och tal. Dessa är naturligtvis egna verk, men 

också handlingar som rör deras verksamhet. För att underlätta för den som söker 

                                                 
9 Smedberg, S. (2009) ”Personarkiv”, s. 9. 
10 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

36-37. 
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sådant material tog jag ledning av vilken praxis som finns på landsarkivet och 

placerade dessa handlingar under den rubrik som rör arkivbildarens egen verk-

samhet. Den uppdelning av de egna verken under två rubriker som jag således har 

gjort anser jag är berättigad eftersom predikningar och tal är handlingar som ska-

pats helt och hållet till tjänstebruk, medan de egna verk som placerats under ma-

nuskriptrubriken har en huvudsakligt privat karaktär. Talen är av typen begrav-

ningstal och vigseltal, tal till nattvardsungdom, på missionshus m.m. Eftersom 

skiljelinjen mellan denna typ av tal och predikningar är hårfin såg jag ingen anled-

ning att skapa olika serier till dessa. 

Rubriken för handlingar som rör den egna verksamheten har jag i båda prost-

arkiven huvudsakligen delat upp i serier med handlingar som rör deras prästerliga 

verksamhet, där bl.a. ovanstående handlingar finns med, och handlingar som rör 

deras övriga verksamhet, eller i Johan Axels fall endast studietiden. Handlingar 

rörande studietiden innehåller huvudsakligen kursanteckningar och var en typ av 

handlingar jag initialt hade svårt att placera under någon av Grass rubriker. Det 

var först efter diskussion med min handledare på landsarkivet som vi kom fram 

till att studier kan räknas som en verksamhet jämförbart med ett yrke. Påpekas ska 

dock att Grass placerat handlingar från studietiden under ”Personliga handling-

ar”,11 vilket i min mening kan tyckas tveksamt men måste var beroende av vilken 

typ av handlingar det rör sig om. 

Grass skriver dock inte mycket om innehållet till rubriken rörande den egna 

verksamheten utan framhåller endast att serierna kan ordnas baserat på arkiv-

bildarens verksamhetsperioder, funktioner eller ämnesområden, helt enkelt på vad 

som bäst passar respektive arkiv.12 Detta är också vad jag försökt att göra men det 

är inte alldeles lätt, hur drar man exempelvis i P.A: s arkiv gränsen mellan den 

verksamhet som rör den prästerliga verksamheten och den som rör andra verk-

samheter? Prästyrket är inte som att vara tandläkare, utan i viss mening är han 

präst även när han engagerar sig i t.ex. Röda Korset. Jag ansåg det ändå relevant 

att göra denna uppdelning för att skapa en tydligare bild av P.A: s gärningar i livet. 

Samlingar  

Under rubriken samlingar har jag i enighet med Grass anvisningar13 placerat tryckt 

material i form av böcker, småtryck, tidningar och pressklipp, samt fotografier. I 

P.A. Björkmans arkiv har en stor del av dessa handlingar ordnats efter ämne, vissa 

                                                 
11 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

41. 
12 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

37. 
13 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”  s. 

37. 
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likt korrespondensen i serier som korresponderar mot manuskript, exempelvis 

”Tryck och övriga handlingar rörande Bengt Nylund”. Jag har respekterat den äm-

nesordnade indelning av trycken som fanns i arkivet när jag fick tillgång till det, 

men också skapat en ny i form av ”Handlingar rörande högtidsdagar” som samlat 

en del oordnat material. Övriga tryck av olika slag har fått en i huvudsak kronolo-

gisk indelning som dock bryts av vissa ämnessammanhang. 

Fotografierna i P.A: s arkiv utgörs huvudsakligen av familjebilder och foto-

grafier på kyrkor och kyrkoinventarier. Häri ligger även Gerda Indrehus familje-

album som arkivteoretiskt borde placerats under rubriken ”Övrigt” då det tillhör 

en annan arkivbildare. Eftersom denna rubrik i mina arkiv innehåller en annan typ 

av material, vilket jag kommer in på under nästa rubrik, skulle detta dock kunnat 

bidra till att materialet blivit mer svårfunnet. Albumet fick således ligga kvar med 

övriga fotografier med en kommentar i anmärkningsfältet om vem det tillhört. 

 I Johan Axels arkiv ser innehållet under rubriken ”Samlingar” lite annorlunda 

ut, här ryms tryck i form av en kartbok och ett antal almanackor.   

 Bruket av en och samma förteckningsplan ger inte av nödvändighet liknande 

handlingar under samma rubriker. Att respektive arkivs beskaffenhet avgör myck-

et säger kanske sig själv, men även val och tolkningar av den som ordnar arkivet. 

Övrigt 

Rubriken ”Övrigt” är enligt Grass huvudsakligen till för handlingar från andra 

arkivbildare, men också för föremål om sådana finns i arkivet.14 Detta var initialt 

också min uppfattning om rubriken, men den fick delvis revideras efter diskussion 

med mina handledare om var visst svårplacerat material skulle inordnas, exempel-

vis diverse anteckningar med adresser och telefonnummer tillhörande P.A. I den-

nes arkiv finns under rubriken också en egen serie för kartor. I Johan Axels arkiv 

inordnades under rubriken ”Övrigt” bl.a. handlingar rörande jordbruket i Årdala. 

Denna rubrik har tyvärr fått lite av karaktären av en slasktratt, men det är kanske 

ett pris man får betala för att ha en fastställd förteckningsplan, visst material 

kommer inte att passa in under de rubriker som finns. Detta kommer jag att disku-

tera vidare senare. 

                                                 
14 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

38. 
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Anmärkningar och hänvisningar 

Anmärkningsfälten i förteckningarna har varit viktiga för att klargöra innehållet i 

respektive serie. För Johan Axel Björkmans arkiv gäller detta speciellt då serie-

rubrikerna för att kunna rymma det disparata men fåtaliga materialet fått namn 

som inte varit särskilt specifika. I P.A. Björkmans arkiv är det hänvisningarna till 

andra serier som på olika sätt är relaterade som jag upplevt som särskilt viktiga. 

För korshänvisningar mellan arkiv används i förteckningsprogrammet ARKIS 

II en funktion som genererar uttrycket ”se även”. För hänvisningar mellan olika 

serier i samma arkiv gjordes istället hänvisningar manuellt i anmärkningsfälten, 

exempelvis när upplysningar ges om att en serie innehåller enstaka material, som 

pressklipp, vilka huvudsakligen hör hemma i en annan serie. Vissa missar uppstod 

dock i konsekvensen i bruket av dessa uttryck som av tidsbrist inte hann rättas till. 

Sådana missar drabbade även förteckningen i form av att visst material redovisas 

på serienivå medan annat förtecknats på en mer fördelaktig volymnivå. 

Gallring och rensning 

Det har inte varit fråga om någon gallring eller rensning att tala om, endast en-

staka kopior ur P.A: s arkiv har rensats ut. I övrigt är man som väl är restriktiv 

med att gallra i personarkiv även om landsarkivet här äger rätten att ”gallra dub-

belexemplar och handlingar av uppenbart tillfällig och oviktig karaktär.”15 Det 

föreligger naturligtvis en viktig skillnad i vad som anses oviktigt när det gäller 

personarkiv från när det gäller myndighetsarkiv då i princip inget annat material 

än just kopior anses oviktiga i personarkiv. En konsekvens av detta kan naturligt-

vis bli att det uppstår ett sådant överflöd av handlingar att det blir svårt att navige-

ra bland dem. Med tanke på att det ändå är ett fåtal personer som levererar person-

arkiv och att de allra flesta sannolikt redan genomgått en större rensning innan de 

levererats är väl riskerna för just detta dock inte överhängande. Jag ämnar inte att 

här gå in på någon närmare diskussion om vem som bör stå för bedömningen för 

vad som ska bevaras eller ej, eller vilka kriterier man bör gå efter. Ur forsknings-

synpunkt är det dock bra om mycket handlingar från personarkiv sparas eftersom 

dessa har förmågan att ge en annan bild av samhället än handlingar från t.ex. 

myndighetsarkiv, samt oftare är av en mindre standardiserad sort. 

                                                 
15 Gåvoavtal mellan landsarkivet i Uppsala och Inger Björkman, 2012-01-18. 
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Proveniens- och strukturprincipen 

När man talar om arkivets ursprungliga ordning skiljer man ibland på proveniens- 

och strukturprincipen. Fia Ewald beskriver strukturprincipen som principen att 

respektera arkivets inre ordning, man kan även tala om den inre proveniensen. Den 

yttre proveniensen handlar med denna uppdelning om att avgränsa arkivet gent-

emot andra arkivbildare.16 

Anledningen till att den ursprungliga ordningen är så viktig är att handling-

arnas betydelse är beroende av i vilket syfte de skapats eller förvarats. Om detta 

skrev Hildebrand redan 1903 i sin uppsats ”Om den s.k. ursprungsprincipens till-

lämpning vid ordnandet af offentliga arkiv”.17 Även internationellt sett fick den 

ursprungliga ordningen tidigt genomslag med 1898 års Manual for the Arrange-

ment and Description of Archives där författarna framhåller att arkiv inte får blan-

das ihop med arkiv från andra arkivbildare, eller ordnas på andra sätt än att det 

följer handlingarnas ursprungliga ordning.18  

I mitt ordnings- och förteckningsarbete har dock dessa principer i flera fall 

problematiserats. Under denna rubrik ämnar jag därför diskutera i vilken utsträck-

ning proveniens- och strukturprincipen kan anses vara förenliga med personarkiv 

generellt, samt de speciella svårigheter med att upprätthålla en ursprunglig ord-

ning som jag mött i Johan Axels och P.A: s arkiv. 

Den inre proveniensen 

Strukturprincipen, eller den inre proveniensen, kan som idé tyckas självklar. Som 

praktik är den dock inte alltid så enkel att respektera när man har att göra med 

oordnade arkiv och sådana som varit utsatta för mindre lyckade ordningsarbeten. 

Vilken ordning är den ursprungliga? 

Bland det första som man måste ta ställning till när man ordnar och förtecknar ett 

personarkiv är vad den ursprungliga ordningen egentligen innebär. Generellt kan 

                                                 
16 Ewald, F. (1992) ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven”, s. 9. 
17 Ewald, F. (1992) ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven”, s. 10. 
18 Cook, T. (1997) ”What is Past is Prologue”, s. 21. 
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sägas att det är arkivbildarens ordning som avses, men i vilket stadium i arkivbil-

darens och handlingarnas liv är ordningen att betrakta som ursprunglig? 

 Liksom i alla arkiv har handlingarna ackumulerats efter hand, men till skill-

nad från t.ex. i ett myndighetsarkiv har handlingarna sällan ordnats efter hand på 

ett sådant sätt som sedan bibehållits. Den ordning som handlingarna har när de 

kommer till arkivet har säkerligen i de flesta fall istället skapats i efterhand.  

Frågan är också i vilken utsträckning den ordningen överhuvudtaget speglar 

arkivbildarens. Chanserna för att det är arkivbildarens ordning, i vad mån den nu 

kan anses som ursprunglig, ökar naturligtvis dramatiskt om arkivet lämnas till 

arkivmyndigheten av arkivbildaren själv. Med de arkiv jag ordnat och förtecknat 

var detta dock inte fallet. Det lär också vara ett vanligt scenario med personarkiv 

att det är efterlevande som lämnar handlingarna efter arkivbildarens död. I och 

med detta är sannolikheten stor att arkivet också gåtts igenom och i någon mening 

ordnats av de efterlevande innan det hamnat hos en arkivmyndighet. Något som 

direkt tyder på att ett visst ordningsarbete skett i P.A. Björkmans arkiv innan leve-

rans är att Inger Björkman, som lämnat handlingarna, också lämnat en del små 

anteckningar efter sig bland dessa som förtydligar vad visst material är för något 

samt identifierat fotografier genom påskrifter. I sak ser jag dessa ingrepp som po-

sitiva för användare av arkivet, eftersom hon också markerat att det är hon som 

gjort dessa påskrifter, i strikt mening har vi dock i och med denna inblandning 

också att göra med en inverkan på den yttre proveniensen. 

En indikation på att arkivets ordning inte längre är arkivbildarens är också om 

arkiven som i mina fall levererats i flera omgångar. I och med detta kan det inte 

per definition längre röra sig om något obrutet eller sammanhängande arkiv. Tro-

ligen speglar det dock också det faktum att något sådant aldrig funnits. 

Den inre ordningen mellan handlingarna kan naturligtvis vara betydelse-

bärande och viktig att bevara även om den är ett senare verk, eller till och med 

verket av någon annan än arkivbildaren om denne haft god inblick i sammanhang-

et mellan handlingarna. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på problematiken 

med konceptet om den ursprungliga ordningen när det gäller personarkiv.  

 

Om det inte finns en tillfredställande ordning  

Likaväl som att ett personarkiv i någon mening ordnats innan det levererats till en 

arkivmyndighet kan det naturligtvis lika gärna vara helt oordnat. Arkivbildaren till 

ett personarkiv har som bekant inte haft några lagar eller regler bakom sig som 

krävt en viss sökbarhet eller annan struktur. Så fort arkivet inkommit på en arkiv-

myndighet uppstår emellertid detta krav. Vanligen är det nog som med mina arkiv 

så att vissa delar av arkivet har en viss ordning medan andra är helt oordnade. An-

tingen får man då försöka återskapa den ursprungliga ordningen eller skapa en ny 
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ordning. Sistnämnda ses vanligen som ett undantag19 men inträffar säkerligen ofta-

re när man har att göra med personarkiv än t.ex. myndighetsarkiv. 

Även om man skulle ha att göra med en redan skapad ordning så är den dock 

inte självuppfyllande utan måste motsvara behovet av att arkivet är sökbart. Att 

göra denna avvägning kan emellertid vara knepigt. 

I mitt ordningsarbete hade jag att ta hänsyn till att en stor del av handlingarna i 

P.A. Björkmans arkiv förtecknats tidigare. Då detta ordnings- och förtecknings-

arbete utförts av arkivstudenter som en kortare övningsuppgift där tiden inte rik-

tigt räckt till för att göra ett tillfredställande jobb var detta något som i viss mån 

försvårade mitt arbete. Då inga anteckningar gjorts om hur arkivet sett ut innan de 

påbörjade sitt arbete eller vilka grunder de haft till vissa ordningsbeslut var det 

inte möjligt att i alla lägen spåra den ursprungliga ordningen, i den mån den fun-

nits. Efterson detta vanligen är fallet när ett arkiv väl förtecknats finns principen 

att också respektera den sekundära proveniensen.20 Även om också den kan vara 

betydelsebärande menar jag dock att inte heller den kan vara självuppfyllande. Då 

arkivförteckningen i mitt fall var mycket bristfällig och delvis felaktig motsvarade 

den inte i mina ögon kravet på en arkivförteckning och fick därför till stor del 

stryka på foten. Ingen konkordans behövde dock upprättas eftersom den gamla 

förteckningen aldrig blivit offentlig. Naturligtvis behöll jag den ordning som var 

logisk, men frångick den i annat fall. Handlingarna i en akt hängde till exempel 

ofta ihop men hade inte sällan fått en beskrivning som inte stämde med innehållet. 

Ordningen mellan akterna tycktes också slumpmässig i flera fall. Som jag redan 

nämnt i mina kommentarer till själva ordnings- och förteckningsarbetet är det 

framförallt i serien till manuskript och egna verk i P.A: s arkiv som jag flyttat om 

en hel del material för att sammanföra de handlingar som hör till samma manu-

skript. Detta kan ses som ett steg i ledet att försöka återskapa den ursprungliga 

ordningen, men medför också risker. Det är t.ex. möjligt att en viss kronologi kan 

ha försvunnit i detta arbete då jag inte förstått att vissa anteckningar hängt ihop 

med vissa manuskript med en gång. Jag har dock försökt att bevara den troliga 

kronologin inom respektive manuskriptserie genom att skilja på de handlingar 

som hittats på olika ställen i arkivet genom separerande blanka papper eller olika 

aktomslag. Under arbetets gång var jag noga med att föra anteckningar om var-

ifrån jag plockade visst material, i slutresultatet kan man dock inte redovisa hand-

ling för handling var den kommit ifrån eftersom detta både skulle blir rörigt och 

vara mycket tidskrävande. Trots risken att förlora vissa sammanhang anser jag 

dock att det i dessa lägen var motiverat att bryta den ordning som redan skapats 

eftersom mer sammanhang har kunnat redovisas på detta sätt. 

                                                 
19 Smedberg, S. (2008) Att ordna och förteckna arkiv, s. 4.  
20 Smedberg, S. (2008) Att ordna och förteckna arkiv, s. 10. 
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I andra fall var beslut att återskapa den ursprungliga ordningen mindre risk-

fyllt, t.ex. i ordnandet av predikningarna efter kyrkoår, där endast mindre omflytt-

ningar behövde göras och varje handling var tydligt märkt. 

 Från ett amerikanskt perspektiv skriver Frank Boles att även om principen att 

respektera den ursprungliga ordningen blivit normgivande för alla typer av arkiv 

så utvecklades den för myndighetsarkiv. Personarkiv är ofta av en annan karaktär 

vilket flera arkivarier som arbetat med just personarkiv framhållit.21 Boles försöker 

därför utveckla principen. 

Den primära anledningen han tar upp till att principen om den ursprungliga 

ordningen fortfarande har ett så starkt grepp är att den har ett slags bevisvärde, den 

avslöjar något om arkivbildaren. Boles resonerar dock att eftersom även handling-

arna har ett bevisvärde i sig så måste detta bevisvärde vägas gentemot den ur-

sprungliga ordningens bevisvärde. Handlingarnas bevisvärde kommer alltid att 

väga tyngst eftersom det för arkivbildaren varit produktionen av handlingar som 

varit det primära i sammanhanget.22 Har man dessutom att göra med en ordning 

som inte är arkivbildarens egen, som varit fallet med åtminstone P.A: s handling-

ar, minskar detta bevisvärdet för denna ordning. Således menar Boles att det kan 

anses korrekt att bryta upp även den ursprungliga ordningen om det är nödvändigt 

för tillgängligheten till handlingarna.23 Som nog framgått kan jag delvis hålla med 

om detta resonemang, det är ju för att handlingarna ska kunna användas som vi 

överhuvudtaget ordnar arkiv. Med detta inte sagt att man ska bryta upp handlingar 

som hör samman eller tillämpa någon annan ordning än den som redan finns, om 

den är ändamålsenlig. 

Boles framhåller användbarhet, i betydelsen att handlingarna är ordnade på ett 

sådant sätt att de kan återsökas, samt enkelhet, som viktiga rättesnören för arkiva-

rien. Handlingarnas bevisvärde har prioritet men kan de återsökas med den ur-

sprungliga ordningen intakt är detta det bästa alternativet. Likaså är det enklaste 

alternativet att bevara den ursprungliga ordningen om den är användbar, i annat 

fall bör de enklaste förändringarna för att ändra på detta förhållande göras. Om det 

inte alls finns någon ordning är det åter enkelhet som bör styra ordningsarbetet 

samt vara vägledande i val av förteckningsplan.24 Så långt så väl, även om vi i 

Sverige i princip alltid utgår från en förteckningsplan. 

Boles skriver dock också att idén om enkel användbarhet respekterar arkiv-

bildarens integritet genom att försöka ge åtkomst till arkivbildarens innersta tan-

kar, just genom att sätta dennes handlingar snarare än ordningen på dem i främsta 

rummet.25 Här menar jag dock att vi stöter på ett dilemma i form av att vi faktiskt 

                                                 
21 Boles, F. (1982) ”Disrespecting Original Order”, s. 26-27. 
22 Boles, F. (1982) ”Disrespecting Original Order”, s. 29. 
23 Boles, F. (1982) ”Disrespecting Original Order”, s. 30. 
24 Boles, F. (1982) ”Disrespecting Original Order”, s. 30-31. 
25 Boles, F. (1982) ”Disrespecting Original Order”, s. 31. 
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inte kan veta något om arkivbildarens innersta tankar, att vi bevarar den ursprung-

liga ordningen handlar också om detta. Allt annat är arkivariens tolkningar som 

förvisso måste kunna anses mer eller mindre rimliga. Handlingarnas bevisvärde är 

inte frånskilda den ursprungliga ordningen, utan när vi beslutar oss för att bevara 

den är det inte främst för vad den säger om organisationen hos arkivbildaren bak-

om ett personarkiv, utan för vad den säger om handlingarna. Återigen handlar det 

dock om att göra en avvägning. 

Boles erbjuder dock en i mina ögon acceptabel metod som tar tillvara både på 

viktiga teoretiska ståndpunkter och på den verklighet man ibland kan ställas inför 

när man har att göra med arkiv som inte kan bevaras i den ordning eller oordning 

som de befinner sig i. 

En förteckningsplan för personarkiv  

Att enkelhet ska vara guidande vid valet av förteckningsplan har som ovan nämnts 

Boles argumenterat för.26 När jag ordnade mina prostarkiv var det inte tal om någ-

ra alternativa förteckningsplaner utan det är Grass som är praxis på landsarkivet. 

Jag anser dock att det är en förteckningsplan som väl möter krav på enkelhet ge-

nom sina få och breda rubriker. Även användbarhet kan tillgodoses genom att man 

skapar unika serier som talar om vilken typ av handlingar man hittar var. 

Att använda sig av en på förhand fastställd förteckningsplan kan dock själv-

klart innebära både för– och nackdelar för alla arkiv. I sig måste det anses strida 

mot en fullt ut använd strukturprincip att inordna handlingar under fastställda ru-

briker. Även bortom detta kommer dock problematik från att alla arkiv är olika 

och särskilt personarkiv är en typ av arkiv vars handlingar kan vara mycket dispa-

rata och mångfacetterade. Att innehållet i ett personarkiv kan sträcka sig från allt 

mellan himmel och jord sätter höga krav på rubriksättningen om en viss standard-

uppsättning ska kunna anges.  

Att bruka samma förteckningsplan till arkiv som inte innehåller samma typ av 

handlingar kan naturligtvis diskuteras. Ett viktigt steg har dock redan tagits bort 

från bruket av det allmänna arkivschemat. Med detta anser jag att fördelarna med 

en förteckningsplan överväger eftersom det förenklar både för arkivarien och för 

användaren att ha någon slags struktur att gå efter när man antingen arbetar för att 

arkivet ska bli sökbart eller söker i det. Förutsatt förstås att man inte som Ewald 

kritiskt diskuterar i förhållande till allmänna arkivschemat ger förteckningsplanens 

rubriker företräde framför strukturprincipen i de fall det rör sig om handlingar av 

olika typ som uppenbart hör ihop.27 Exempelvis kan man tänka sig en handling 

som rör den egna verksamheten och ett brev som rör samma ärende. 

                                                 
26 Boles, F. (1982) ”Disrespecting Original Order”, s. 31. 
27 Ewald, F. (1992) ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven”, s. 27-28. 
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Det som därutöver gör att systemet med en fastställd förteckningsplan enligt 

min mening inte behöver krocka med en rimlig respekt för strukturprincipen är att 

den bygger på att man skapar sina egna serier som kan vara unika för varje arkiv. 

Grass påpekar också att inga närmare direktiv kan ges för dessa serier utan att det 

viktiga är att man tar hänsyn till den ordning som redan föreligger i arkivet, om 

den kan anses ändamålsenlig.28 

Förteckningsplanens breda rubriker i kombination med unika serier fungerar 

således väl både för att förteckna handlingar med respekt för den ursprungliga 

ordning och för att skapa användbarhet. 

En sista viktig anledning som jag vill anföra till att en förteckningsplan kan 

fungera är att det finns en rubrik för övrigt som man kan använda till just övrigt, 

och inte bara till proveniensfrämmande material. Grass har endast till viss del 

öppnat upp för detta genom att inordna föremål under denna rubrik.29 Självklart 

bör man sträva efter att så lite som möjligt hamnar under en sådan rubrik för att 

inte förlora poängen med att ha en förteckningsplan som ju är menad att underlätta 

orienteringen i arkivet. Som jag nämnt i samband med diskussionen om mitt ord-

nings- och förteckningsarbete dyker det ändock upp handlingar som inte passar in 

under de fastställda rubrikerna, vilket lär ske vilken förteckningsplan som än an-

vänds. Alternativet är en mycket längre och mer detaljerad förteckningsplan, ur 

vilken man i så fall skulle plocka ut de rubriker man ansåg passa sitt eget arkiv. 

Inte heller då kan dock en hundraprocentig passform garanteras. Placeringen av 

handlingar under olika rubriker skulle förmodligen även bli mer godtycklig och 

för användaren försvåra återsökning av handlingarna. 

Den yttre proveniensen 

Att personarkiv ofta är resultatet av en sammanställning av handlingar gjorda av 

anhöriga eller arkivarier efter arkivbildarens död30 försvårar inte bara uppgiften att 

spåra den ursprungliga inre ordningen. Risken finns även att arkivet av denna an-

ledning både tillförts handlingar som inte är arkivbildarens och att handlingar av 

olika anledningar försvunnit. Att se huruvida sistnämnda skett kan emellertid vara 

svårt i personarkiv på grund av den ofta ojämna arkivbildningen. 

Eftersom arkivbildaren under sin levnad sällan ser sina handlingar som ett 

framtida arkiv skriver Staffan Smedberg att denne inte sällan också lämnar delar 

av sina handlingar till olika institutioner.31 Så har också skett med P.A. Björkman 

                                                 
28 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

33. 
29 Grass, M. (1989) ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, s. 

38. 
30 Smedberg, S. (2009), ”Personarkiv”, s. 8. 
31 Smedberg, S. (2009), ”Personarkiv”, s. 8. 



 21 

som både lämnat delar av sina handlingar i form av ett arkiv för fadderortsrörelsen 

i Uppsala län som förvaras på landsarkivet och lämnat handlingar till andra arkiv-

institutioner. Det går alltså inte att räkna med att få en sammanhängande bild av 

en arkivbildare genom dennes personarkiv på samma sätt som man kan räkna med 

en sammanhängande bild av t.ex. ett företag eller myndighet vars handlingar över-

lämnats till ett arkiv. 

En oklar gräns mellan olika arkivbildare 

Att avgränsa arkivbildare är ett av de första moment man ställs inför i ett ord-

nings- och förteckningsarbete. Om man finner handlingar som tillhör andra arkiv 

bör dessa enligt praxis snarast avskiljas från det aktuella arkivet.32 

I samband med mitt förteckningsarbete tog jag beslutet att från 

P.A. Björkmans arkiv flytta ett antal handlingar i form av en kartbok, några alma-

nackor och enstaka skrivböcker tillhörande Johan Axel till dennes arkiv. Samtidigt 

avfördes från Johan Axels arkiv korrespondens, tal, predikningar och enstaka an-

teckningar för att inordnas på sin rätta plats i P.A. Björkmans arkiv. Enstaka hand-

lingar ursprungligen tillhörande P.A. har även avförts från båda arkiven för att 

inordnas i fadderortsrörelsens arkiv. Dessa beslut var dock inte självklara. Något 

som jag fått erfara i mina ordnings- och förteckningsarbeten, som också Smedberg 

nämner, är att gränsen gentemot andra arkiv ofta är suddig när det kommer till 

personarkiv.33  

Utifrån principerna om ursprunglig och sekundär proveniens skulle man kun-

na argumentera både för och emot praktiken att flytta handlingar mellan arkiv. De 

handlingar jag beslutade mig för att flytta mellan P.A: s och Johan Axels arkiv 

hade en ursprunglig proveniens bortom allt tvivel och var inte sammanblandade 

med annat material tillhörande den arkivbildare vars arkiv handlingarna nu låg i. 

Exempelvis gäller detta de predikningar som daterats efter Johan Axels död och 

uppvisade P.A: s handstil. Däremot har jag respekterat den senare ordningen om 

det t.ex. varit så att P.A. vid något tillfälle tycks ha använt handlingar som en gång 

tillhört Johan Axel då de i sådana fall fått ett nytt sammanhang. 

Flyttarna mellan arkiven har jag nämnt i arkivinledningen då detta känts extra 

viktigt att redovisa för en framtida användare. Det ska trots allt inte uteslutas att 

man missat någon koppling mellan handlingarna som senare kan uppdagas. 

Varför visst material har hamnat i ett visst arkiv från början har dock i flera 

fall känts slumpmässigt eller som rena misstag. Detta är heller inte orimligt att 

tänka sig då t.ex. korrespondensen ställd till P.A. låg i boxar som Johan Axel en 

gång haft till annat material och hade påskrifter som gällde helt andra saker, även 

om dessa var överstrukna. En annan typ av orsak illustreras väl av hur alma-

                                                 
32 Smedberg, S. (2008) Att ordna och förteckna arkiv, s. 16. 
33 Smedberg, S. (2009) ”Personarkiv”, s. 10. 
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nackorna samt lite annat material tillhörande Johan Axel inkommit i en efter-

leverans av Inger Björkman, märkta med att de tillhört Johan Axel, men lämnade i 

samband med en leverans till P.A: s arkiv. Sådana fyndomständigheter måste vä-

gas in i besluten om handlingar ska flyttas eller ej eftersom de säger något om ifall 

platsen i ett visst arkiv är betydelsebärande eller inte. 

Att flytta de aktuella handlingarna mellan arkiven såg jag som redan nämnt 

som mycket mer ändamålsenligt än att slå samman arkiven då de handlingar som 

kunde betraktas som gemensamma i den meningen att de använts av båda prost-

arna var mycket få. En sammanslagning hade skapat mer problem än det löst då 

man i sådana fall konstant skulle behövt ange vem handlingarna tillhört för att inte 

förlora denna information. Den historiska kontexten i arkivet skulle därtill bli 

mycket mer grumlig och missvisande då det faktiskt inte tycks röra sig om någon 

gemensam arkivbildning. Ett alternativ till att flytta handlingarna hade naturligtvis 

varit att placera dem som proveniensfrämmande material under rubriken ”Övrigt”, 

vilket hade kunnat vara en fullt tillfredställande lösning. När de båda arkivbildarna 

ändå har egna arkiv kändes det dock som den bästa lösningen att faktiskt flytta 

handlingarna, både för proveniensprincipens och för användarens skull. 

Argumenten bakom beslutet att flytta handlingar till fadderortsrörelsens arkiv 

är egentligen inte annorlunda. Eftersom det även här finns ett arkiv där handling-

arna hör hemma kan den ursprungliga ordningen motivera även denna flytt, även 

om vad som är den ursprungliga ordningen förstås kompliceras av att det är P.A. 

som står bakom även fadderortsrörelsens arkiv. Med tanke på att en bunt hand-

lingar dock även hamnat i Johan Axels arkiv, som inte alls varit involverad i rörel-

sen, tycks dessa handlingar snarare ha kommit med i respektive arkiv av slarv än 

att spegla någon faktisk betydelse. Utan anledning som talar för att behålla hand-

lingarna i olika arkiv försvårar det endast för användaren om materialet är utspritt. 

Problematiken är knappast unik för mina arkiv. Evabritta Wallberg diskuterar 

med erfarenheter från personarkiv inom försvarsområdet när det är lämpligt att 

flytta handlingar från ett personarkiv till ett myndighetsarkiv i de fall där gränsen 

mellan arkivbildarens olika verksamheter inte varit knivskarp. Hon påpekar att det 

vanligaste är att man lämnar kvar handlingarna i personarkiven trots att strider 

mot principen att respektera den ursprungliga ordningen, men skriver också att det 

inte finns några självklara svar.34 I någon mening måste man besluta vilket sam-

manhang som ska anses viktigast att bevara. Det kan självklart också vara betydel-

sebärande att en handling hamnat i ett personarkiv istället för i ett myndighets-

arkiv. 

Det var på det viset som jag uppfattade saken rörande Johan Axels krönike-

böcker som är en typ av handling som vanligen återfinns i kyrkoarkiven och såle-

des också hör samman med Årdala och Forssa kyrkoarkiv. Att krönikeböckerna 

                                                 
34 Wallberg, E. (2006) ”Personarkiv – några problemområden”, s. 72. 
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lämnats på landsarkivet i en sluten deposition tätt sammanbunden med Johan Ax-

els person menar jag dock är tillräcklig anledning för att bevara dem i detta sam-

manhang, med given korshänvisning mellan inblandade arkiv. Saken hade natur-

ligtvis varit mer problematisk om Johan Axels arkiv fortfarande haft formen av en 

sluten deposition då kyrkoarkiven på denna tid var myndighetsarkiv och hand-

lingarna däri allmänna och vad jag vet även offentliga. I nuläget torde den faktiska 

placeringen av handlingarna spela mindre roll ur tillgänglighetssynpunkt. 
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Sammanfattning 

De två prostarkiven jag har ordnat och förtecknat omfattar tillsammans handlingar 

från åren 1823−1982. Vissa typer av handlingar som exempelvis betyg, anteck-

ningar från studietiden och predikningar finns i båda arkiven medan annat skiljer 

sig åt. Huvuddelen av handlingarna i Johan Axels arkiv består av predikningar och 

tal medan P.A: s arkiv uppvisar en större variation, även hos honom upptar dock 

tal och predikningar flera volymer, liksom egna manuskript och mottagen kor-

respondens. Grass förteckningsplan fungerade trots skillnader i innehåll väl för 

båda arkiven genom sin breda rubriksättning. 

Jag har haft att göra med allt mellan oordnat och ordnat material, inklusive ti-

digare förtecknat. De problemställningar jag stött på har dock i huvudsak rört 

samma frågor om inre och yttre proveniens i samband med beslut om handlingar-

nas placering. Det är min slutsats att proveniens- och strukturprincipen är viktiga 

teoretiska grundpelare även när det gäller personarkiv, men att man inte kan förlita 

sig på att dessa principer ska kunna styra allt ordningsarbete då det är viktigt att 

ordningen också är funktionell och att förteckningen kan användas som ett sök-

verktyg. 

I själva förteckningsarbetet har jag använt anmärkningsfältet relativt frikostigt 

för att ge ytterligare information om vilken typ av handlingar som finns var. 

 På grund av tidsbrist blev förteckningen belastad med vissa brister, överlag är 

jag dock tillfreds med mina ordnings- och förteckningsarbeten eftersom jag anser 

att de på ett riktigt sätt speglar arkivens innehåll och underlättar återsökning av 

handlingarna. 
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