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Inledning 

Arkivförteckningen är sökvägen in i ett arkiv. Genom den anges handlingarnas in-

nehåll, omfattning, samt var de förvaras. En förteckning kan med andra ord liknas 

vid en karta över handlingarna. Kartor var historiskt en militär hemlighet och vak-

tades noga, och likt kartor vaktades det kungliga kansliarkivet/Riksarkivet (RA) 

med lika stor noggrannhet. Arkivet var nämligen en källa till politisk makt, där ex-

empelvis privilegiebrev och handlingar rörande jordägande förvarades. Endast re-

genten, administrativa tjänare och vissa utvalda personer som diplomater och histo-

rieskrivare hade tidvis tillgång till handlingarna. Det dröjde till 1800-talet innan 

arkiven på allvar blev tillgängliga för vanliga medborgare.1 Detta bör därför rim-

ligtvis haft en påverkan på förteckningens karaktär, eftersom det beroende på peri-

oden och den styrande regenten kan ha funnits olika behov av information som de 

ansvariga för arkivet och skapare av förteckningen behövde ta hänsyn till. I denna 

masteruppsats kommer jag därför att undersöka sambanden mellan de större omor-

ganiseringarna, förändringar i hur handlingarna hos RA förtecknades, vilka grupper 

eller vem som hade tillgång/kontrollen över handlingarna och informationsbehovet, 

hur Sverige styrdes samt det politiska läget. Via dessa aspekter kan bruket av hand-

lingar hos RA ses i sin politiska kontext. Genom detta ämnar jag fördjupa kun-

skapen gällande vilka ordningsprinciper som varit mest betydelsefulla, och hur 

dessa principer har representerat sin tids politiska behov.2 

Enligt legenden bildades RA 1618 av Axel Oxenstierna som ett led i en större 

omorganisering av det kungliga kansliet. Men eftersom ett kungligt arkiv existerat 

tidigare, om än inte under lika formellt ordnade former, bör istället 1618 anses vara 

en av många viktiga tidpunkter för kansliarkivet.3 Istället för 1618 vill jag avgränsa 

mig från cirka 1540 när insamlingen av kyrkohandlingar skapade behovet av en 

större kontroll över vem som fick tillgång till arkivet. Sambandet mellan arkiv och 

politisk makt är extra tydligt efter denna tid. Inte minst eftersom handlingar hade 

en tendens att skingras efter varje ny regent, och först förändrandes under Gustav 

Erikssons regim (1521–1560). Dessutom kan kansliarkivet först under denna period 

kallas för ett kungligt arkiv, tidigare tillhörde handlingarna i högre grad riksrådet 

eller kyrkan. Jag kommer att undersöka RA från cirka 1540 till 1878, det år som 

RA blev självständig ifrån kansliet. RA gick därför över till att bli ett riksarkiv istäl-

let för kansliarkiv.4 Därmed förlorade RA sin tidigare närhet till den politiska styr-

ningen och därmed även sin tidigare politiska roll. 

                                                 
1 Strömberg (2005), s. 27-29 och 34; Gränström, Lundquist och Fredriksson (2000), s.16–18. 
2 Detta ansats bygger på Head (2007), s. 318, som jag kommer fördjupa mig i senare under uppsatsen. 
3 Schück (1976), passim. 
4 Schück (1994), s. 65–66; Schück (1976), s. 30; Strömberg (2005), s. 41; Rosén (1983), s. 297; Smedberg 

(2012) s. 237. 
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Genom denna uppsats vill jag revidera den tidigare redogörelsen kring den 

svenska arkivförteckningshistorien. I svenska läroböcker om arkiv och arkivveten-

skap ses förteckningshistorien ofta som en lång tid av pertinens som kom att efter-

trädas av den fantastiska nya tiden av proveniens, detta ikoniskt gestaltat som en 

kronologi från Elias Palmskiölds ämnesordnade samling till Emil Hildebrands all-

männa arkivschema och den moderna processbaserade arkivredovisningen.5 Ef-

tersom denna bild är just ikonisk, anser jag det vara av stor betydelse att fylla den 

kunskapslucka som denna redogörelse skapar. Detta kan ge ett metaperspektiv av 

stor betydelse för framtida diskussioner om moderna arkivförteckningar. 

Uppsatsen är även tänkt att vara ett bidrag till ett större forskningsområde kring 

arkivförteckningar i det tidigmoderna Europa. Forskningsområdet är initierat av 

den politiska historikern Randolph Head 2008 via artikeln ”Mirroring governance: 

archives, inventories and political knowledge in early modern Switzerland and 

Europe”. I denna artikel undersöks samband mellan arkivförteckningen och de po-

litiska behov som fanns i stadsstaten Luzern i Schweiz, med fokus på de omorgani-

seringar av arkivet som skedde och hur ett förteckningssystem blev efterträtt av ett 

annat. Detta mellan sent 1400-tal och tidigt 1700-tal.6 Eftersom kunskapen kring 

svenska arkivförteckningar innan 1900-talet är ytlig kommer jag därför i denna 

masteruppsats att bygga vidare på Heads undersökning i en svensk tappning. Detta 

kommer att göra det lättare för andra forskare att undersöka hur olika ordningsprin-

ciper ”vandrat” mellan länderna under den tidigmoderna perioden och dessutom 

fördjupa kunskapen kring de politiska kontakterna mellan olika länder. Mer om 

detta kommer att belysas i kapitlet om tidigare forskning, samt belysas på djupet i 

kapitlet gällande Heads och mina teoretiska utgångspunkter. 

I ljuset av ovanstående ansats är det av betydelse att nämna varför just Sverige 

bör undersökas. Är landets kansliarkiv verkligen av sådan betydelse i jämförelse 

med exempelvis övriga Europa? Eftersom Sverige under den tidigmoderna peri-

oden ofta ansågs ligga i utkanten av Europa rent kulturellt och därför kämpade om 

att fånga upp alla möjliga nya trender från övriga Europa i hopp om att bli lika 

betydelsefulla som exempelvis Frankrike, de tyska rikena, Spanien och England, 

och så klart i kamp mot Danmark, vill jag hävda att en analys av svensk förteck-

ningshistoria är av intresse. Även om Sveriges politiska historia och det kungliga 

kansliarkivet är väl utforskat, vilket jag kommer till senare i uppsatsen, vill jag 

hävda att studier gällande sambanden mellan arkivförteckningar och den politiska 

historian är tämligen obefintlig. Genom att undersöka RA under en lång period och 

sammanställa vetandet kan det dock gå att i framtiden göra mer avgränsade och 

fokuserade fallstudier på omständigheterna kring specifika perioder/omorganise-

ringar, kanske även med jämförelser mellan olika arkiv. 

                                                 
5 Se exempelvis Smedberg (2012), s. 245–246; Fredriksson (2002), s. 77-81; Gränström, Lundquist och Fred-

riksson (2000), s. 21–24; Gränström (1995), s. 13–14; Nilsson (1973), s. 12-18; Norberg (1968), s. 9–10. 
6 Head (2007), passim. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna masteruppsats är att undersöka vilka ordningsprinciper som an-

vändes mellan cirka 1540–1878 och hur ordningsprinciperna korresponderar med 

de informationsbehov som styrt kansliarkivet. Detta ämnar jag göra genom att ana-

lysera sambanden mellan de större omorganiseringarna av RA, processen för styr-

ning av Sverige/RA, vilka som hade tillgång till/kontroll över arkivhandlingar/ in-

formationsbehovet, det politiska läget, samt förändringar av hur arkivet var ordnat 

och förtecknat. Via arkivförteckningarna går det att härleda vilka ordningsprinciper 

som användes innan och efter varje omorganisering. Jag har valt att utgå ifrån de 

omorganiseringarna delvis med inspiration ifrån Heads undersökning, men även för 

att inte behöva gå igenom stora mängder av källmaterial av samma karaktär utan 

resultat. Denna utgångspunkt förenklar även möjligheten att se samband mellan 

ovanstående variabler. Baserat på resultatet i fråga 1 kommer jag även att undersöka 

vilka inspirationskällor de ansvariga för omorganiseringarna, kan ha haft. Detta för 

att undersöka hur exempelvis politiska ideologier korresponderar med förändringar 

av arkivföringen. För att inte riskera göra två undersökningar i samma uppsats, 

kommer jag därför att endast skissa upp de möjliga inspirationskällorna. 

Frågeställningar 

Denna undersökning bygger primärt på två huvudfrågeställningar, dessa kommer 

besvaras genom ett antal delfrågor. 

1. Vilka samband finns under cirka 1540–1878 mellan de större omorganisering-

arna av RA? 

 Vilka större omorganisationer genomfördes av RA mellan cirka 1540–1878? 

 Vilken politisk och administrativ bakgrund finns till varje större omorgani-

sering, vilka var ansvariga för genomförandet av omorganiseringen, samt 

vilka konsekvenser fick varje enskild större omorganisering för RA? 

 Hur såg det politiska läget ut innan och under varje omorganisering? 

 Hur styrdes Sverige innan och under varje omorganisering? 

 Vilka hade tillgång till arkivhandlingarna och vilka informationsbehov fanns 

under perioden runt varje omorganisering? 

 Vilka större förändringar av hur kansliarkivet ordnades och förtecknades 

gjordes mellan cirka 1540–1878? 

2. Baserat på resultaten i fråga 1. Vilka inspirationskällor kan de ansvariga för 

omorganiseringarna ha haft? 

 Vilken bakgrund hade de ansvariga för omorganiseringarna? 

 Vilka ideologier, personer eller idéer kan ha inspirerat de ansvariga för om-

organiseringarna? 
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Tidigare forskning 

Tidigmoderna ordningsprinciper och arkivförteckningar i 

Europa 

Ämnet är tämligen outforskat och eftersom min idé är att bygga vidare på Heads 

jämförande fallstudie ämnar jag börja denna redogörelse med två artiklar av stor 

betydelse för min undersökning. Eftersom en mer fördjupad redogörelse av Heads 

forskning kommer att ges senare i de teoretiska utgångspunkterna, kommer denna 

beskrivning att vara översiktlig och kort samt innehålla utvalda insikter som jag 

bedömer vara av störst relevans för uppsatsen. Detta för att inte riskera att återupp-

repa mig eller låta Heads artiklar ta över redogörelsen för tidigare forskning. 

Heads två artiklar är “Knowing like a State: The Transformation of Political 

Knowledge in Swiss Archives 1450-1770” och “Mirroring governance: archives, 

inventories and political knowledge in early modern Switzerland and Europe”. De 

är publicerade 2003 respektive 2007. I dessa två artiklar finns både likheter och 

skillnader. Båda behandlar en fallstudie av schweiziska arkiv, men ur olika perspek-

tiv. I den första sätts en analys av Luzerns arkiv ihop med en större analys av andra 

schweiziska stadsarkiv och större samarbetsorgan i området, Dessutom analyseras 

familjearkiven hos nyckelpersonerna i de större omorganiseringarna, i syfte att se 

samband mellan familjearkiven och Luzern. Viktiga handlingar ifrån Luzern för-

flyttades ibland till dessa. Här beskrivs också en ordningsprincip av betydelse som 

jag kommer återkomma till senare.7 

I den andra artikeln görs endast ett kort referat av Heads tidigare undersökning 

av Luzern tillsammans med en beskrivning av forskningsläget, där historiker nyli-

gen intresserat sig för arkivet inte bara som plats för källor men även ur ett större 

socialt, kulturellt och politiskt perspektiv. Utvecklingen i Luzern rent förtecknings-

mässigt tycks ha gått ifrån ”list to map, map to taxonomy”. Komplexiteten i för-

teckningsformen tycks ha byggt på det praktiska behovet att ordna ett ständigt 

ökande flöde av handlingar. Slutligen uppmanar Heads till vidare studier av andra 

kansliarkiv, genom fallstudier av enskilda arkiv som sedan kan följas av större jäm-

förelser mellan både länder och kontinenter.8  Det är just detta som denna uppsats 

är tänkt att bidra till. 

Som jag nämnde tidigare beskrevs en speciell ordningsprincip i Heads artikel 

ifrån 2003. Denna princip kallas för ideal-topographical (ideal-topografisk) och 

tycks har haft stor betydelse för både Luzern och Schweiz generellt. Rent konkret 

innebar den att handlingar ordnas efter de andliga och sekulära hierarkierna som 

arkivbildaren var en del av (exempelvis relationerna till de länder som vissa hand-

lingar gällde). Idén var att den fysiska ordningen representerade en yttre ”idealisk” 

                                                 
7 Head (2003), passim. 
8 Head (2007), passim. 
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hiearkisk ordning. Till stor del användes denna princip för att ordna brev och ska 

ha blivit importerad ifrån Savojen när Bern 1536 tog över området Vaud. Intressant 

nog tycks denna princip ha varit spridd även i de tyska rikena, exempelvis i Würt-

tenberg. Under 1520 tog habsburgarna över och installerade den förste arkiv-

teoretikern Jacob von Rammingen som registrator.9 Detta faktum är intressant ef-

tersom Sverige under en lång period haft god kontakt med flera tyska riken. JBLD 

Strömberg påpekar att det under Gustav Erikssons regim fanns vissa ”tendenser” 

till att den svenska administrationen skulle kunna anta tyska drag, detta eftersom 

många av ämbetsmännen kom ifrån Tyskland och förde med sig idéer ifrån sitt hem-

land.10 Det är därför möjligt att den ideal-topografiska ordningsprincipen också im-

porterades. Strömberg har skrivit en artikel om Rammingen av värde i tolkande av 

utländska influenser till hur arkivet var ordnat.11 

Filippo De Vivo redogör för hur statsarkivet var ordnat i renässansens Venedig 

i “Ordering the archive in early modern Venice (1400-1650)” och utgår ifrån att all 

form av kunskap bygger på ett system som gör det lätt att hitta det som eftersöks, 

inte minst gällande politisk och administrativ information. Artikeln bygger också 

på Head (2003) och utgår därför från att det finns ett samband mellan hur arkiv är 

ordnade och tidigmoderna staters syn på såväl sig själva som sin omvärld. Dessu-

tom bygger De Vivo vidare på att ordnandet av arkivhandlingar var en historisk 

process som styrdes av sin politiska och intellektuella kontext. Men De Vivo påpe-

kar även att indexeringen av det venetianska arkivet var av stor betydelse för alla 

användare av arkivet, inte minst eftersom det politiska systemet kombinerade drag 

av såväl republik som aristokrati.12 

De Vivo hävdar att behovet att hålla vissa handlingar hemliga för vissa och 

synliga för andra, skapade speciella serier för att underlätta det administrativa arbe-

tet. Det fanns till och med vissa handlingar med betydelse för republiken som inte 

förtecknades alls i syfte att förbli hemliga. Makten att bestämma vilken kunskap 

vissa skulle ha men inte andra tycks ha gjort att arkivförteckningarna var av stort 

politiskt värde, vilket understryker kopplingen mellan arkivsystemet och maktha-

varnas ideologi. De Vivo hävdar vidare att komplexiteten i dessa kategorier, var en 

följd av det dåtida politiska läget och behovet av information, vilket tvingade fram 

olika omorganiseringar av arkivet. Två viktiga ordningsprinciper för detta arkiv var 

att ordna kronologiskt och efter tema. Tema kunde vara exempelvis efter relationer 

med vissa stater som Rom och Osmanska riket, audienser hos ambassadörer och 

graden av hemlighetsstämpling. Inom ett tema ordnades sedan handlingar kronolo-

giskt. Dock verkar inte alla länder ha fått en egen kategori, vilket kan tyda på någon 

form av hierarki eller syn på vilka länder som anses viktiga.13 Denna tematiska ord-

ningsprincip har därför vissa likheter med den ideal-topografiska. 

                                                 
9 Head (2003), s.746 och 754–755. 
10 Strömberg (2005), s. 29. 
11 Se Strömberg (2008), passim. 
12 De Vivo (2010), passim. 
13 De Vivo (2010), passim. 
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Juhani Saarenheimo ger i ”Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska 

arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider” en översiktlig bild 

över Europas arkivhantering från medeltidens slut till slutet av 1900-talet. Viktigt i 

detta sammanhang är hur användningen av arkivhandlingar har varierat. Ursprunget 

för de moderna västerländska arkivinstitutionerna dateras mellan övergången från 

medeltiden till den nya tiden, med andra ord i början av den tidigmoderna perioden. 

Rörande tillgången/behovet av arkivhandlingarna var arkivet först en källa till re-

gentens juridiska makt, men sedan med den franska revolutionen öppnades arkiven 

även för gemene medborgare. Artikeln belyser även en intressant syn på arkiv och 

registratur hos Rammingen. Dessa var till för de styrande, som via handlingarna 

kunde bevaka sina egna och underlydandes rättigheter, även de fattigaste. Om Sve-

rige påverkats av Rammingens ideal, i egenskap av tyskspråkig protestant, kan detta 

vara väsentligt att beakta i analysen. Förutom detta är artikelns långa tidsperspektiv 

användbart för att dra större slutsatser kring hur arkivariens uppgift och förutsätt-

ningar varierat under flera hundra år.14 

Christina Normore undersöker i ”On the archival rhetoric of inventories. Some 

records of the Valois Burgundian court” den ”arkivretoriska” karaktären hos två 

förteckningar av såväl möbler som invånare i det Valois-burgundiska hovet, och 

jämför dessa med andra dåtida förteckningar inom samma område. Dessa två för-

teckningar består av en förteckning från 1404 över hertigen Philip den djärve av 

Burgunds ägodelar samt en förteckning från 1405 över hertiginnan Margaret av 

Flandens ägodelar. Normore menar även att förteckningarnas i sig hade en unik 

social roll och betydelse i sin samtid.15 Även om denna artikel inte undersöker ar-

kivförteckningar, bör den likväl vara användbar rent teoretiskt eftersom dess ämne 

är politiska förteckningar och förteckningarna rent tidsmässigt anses vara av in-

tresse för uppsatsen, även om de kanske kan anses vara lite för tidiga. 

En annan intressant aspekt är att denna artikel dessutom går att koppla ihop 

med en teoretisk artikel av Heather MacNeil gällande ”archival description” som 

en retorisk genre. MacNeil ser nämligen ett värde i att analysera hur arkivförteck-

ningar medverkar och möjliggör vissa sociala handlingar som förteckningarna 

skapats för. Istället för att se förteckningar som neutrala, försöker därför MacNeil 

beakta hur förteckningar bidrar till det sociala samspelet.16 Kanske går det att tolka 

arkivariens skapande av en förteckning som ett unikt retoriskt moment, med unika 

krav som måste beaktas under arbetets gång. Detta perspektiv gör skapandet av en 

förteckning till en politisk genre och påvisar likt Head att förteckningen speglar sin 

tid och de krav samt behov som fanns under den perioden som förteckningen skap-

ades under. 

Att kritiskt studera förteckningar såväl i sin kontext som ett kontextbundet sy-

stem tycks därför ligga i tiden. Detta märks även i vårt grannland Norge där ett 

forskningsprojekt gällande norska arkivförteckningar nyligen har påbörjats. Ine 

                                                 
14 Saarenheimo (1997), passim. 
15 Normore (2011), passim. 
16 MacNeil (2012), passim. 
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Fintland beskriver exempelvis hur arkivförteckningar kan anses vara arkivariens 

tolkning över både handlingar och syftet bakom förvaltningen. Arkivariens makt är 

ett av perspektiven som lyfts fram, makten att i sann 1984-anda kontrollera framti-

den genom att kontrollera forntiden genom de berättelser som lyfts fram.  Arkivför-

teckningarna anses därför vara berättande genom de urvalen som arkivarien gör. 

Eftersom arkivförteckningarna är det första användarna möter, avgör dessa berät-

telser vilka användare arkivet är tillgängligt för.17 Eftersom ämnet tycks vara hög-

aktuellt är det därför viktigt att även Sverige inte glöms bort. Med detta nämnt vill 

jag därför nu gå över till tidigare forskning gällande RA. 

Det kungliga kansliarkivet/Riksarkivet 

Gällande RA finns en stor samling litteratur av intresse för uppsatsen, jag kommer 

därför endast presentera ett urval ur denna samling. Herman Schück redogör i en 

artikel för RAs historia och rötter i medeltiden, här ges en översiktlig bild över 

kansliarkivets omorganiseringar och tongivande personer. I en bok av Schück om 

det medeltida rikets brev och register lyfts exempelvis fram den äldsta arkivförteck-

ningen C 3 RA, åtskilliga arkivregister, den historiska bakgrunden till C 3 RA med 

politiska konflikter samt vilken juridisk betydelse vissa handlingar hade. Denna bok 

är därför av betydelse när det gäller till den första delen av den tidigmoderna peri-

oden och ger en viss förståelse för hur vissa handlingar tolkats politiskt under denna 

period.18 

JBLD Strömberg har skrivit en artikel och d-uppsats gällande 1500-talets ar-

kivhantering. I artikeln beskriver Strömberg i en postmodernistisk anda hur arkiv-

systemet fungerade under 1500-talets nationalstat. Exempelvis belyses belyses 

vilka typer av handlingar som skapades, de ordningsprinciper och sökregister som 

fanns samt förvaringen och kontroll över arkivhandlingar. Enligt Strömberg kom 

tre ordningsprinciper att konkurrera under 1500-talet: efter samma geografiska om-

råde, tidsföljd samt ämne. Dessutom var arkivsystemet en viktig del av det dåva-

rande politiska systemet.19 Eftersom det är just denna tes som Head också såväl 

utgår ifrån som driver kan denna artikel vara användbar rent teoretiskt att stödja sig 

på i undersökningskapitlet och de teoretiska utgångspunkterna. Eftersom denna ar-

tikel kan ses som en kort variant av Strömbergs tidigare d-uppsats gällande 1500-

talet som ett brytningsskede mellan medeltida och moderna arkivsystem kommer 

jag även att begagna mig av d-uppsatsen. En stor skillnad mellan artikeln och d-

uppsatsen är att den senare redogör för en del handlingar som finns i ämbetsarkivet, 

DIIa. Dessutom har Strömberg skrivit av delar av förteckningarna eller givit en be-

skrivning av innehållet. Detta är av stor betydelse i mitt sökande efter förteckningar 

och dylika listor under 1500-tal och tidigt 1600-tal. Strömberg har även gjort en 

                                                 
17 Fintland (2015), passim. 
18 Schück (1976), passim; Schück (1994), passim. 
19 Strömberg (2005), passim. 
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bedömning av vilken karaktär förteckningarna hade under 1500-talet. Vanligt var 

beskrivning av utseendet i exempelvis brev, kortfattade eller summariska beskriv-

ningar av innehållet samt användandet av symboler (signa) alternativt nummer för 

att lista handlingar.20 Inte minst kan Strömbergs alster användas för att sätta vissa 

förteckningar i en större kontext. 

Av vidare intresse är Sven Lundkvists redogörelse för RA före 1618. Där beak-

tas exempelvis de olika maktkamperna mellan 1523 och 1618 och inventeringar 

och förordningar före 1618. Lundkvist ifrågasätter 1618 som RA:s ursprungsdatum, 

eftersom det redan från Gustav Erikssons tid funnits en liknande institutionell form 

för hur dåvarande RA skötts. Istället bör 1618 enligt Lundkvist ses som ett betydel-

sefullt årtal bland många andra.21 Detta bekräftar värdet i att undersöka kansliarki-

vet från en tidigare period än 1618 och att se källkritiskt på de andrahandskällor jag 

använder. Denna redogörelse kan vara användbar i beskrivningen av kontexten 

kring denna omorganisering. 

Severin Bergh redogör för RAs historia i två skrifter som täcker upp perioden 

1618 till 1846. Här beskrivs RAs tillkomst i egenskap av att vara ett riksarkiv, per-

sonal med mindre biografier över exempelvis arkivsekreteraren med ansvar för ar-

kivet, organisationen med beskrivning av förordningar och instruktioner, omorga-

nisationer, inventeringar och ordningsarbeten, hur de förvarades, utlån av hand-

lingar och vad som tillkommit och försvunnit genom åren samt vilka som hade till-

gång till handlingar som exempelvis historieskrivare, forskare och regenter.22 Dessa 

skrifter är särskild stor betydelse eftersom det förutom att samla många uppgifter 

och källor på samma plats gällande RA, även innehåller genomgångar av förteck-

ningar med transkribering och bild samt transkribering av svårlästa memorialer 

ifrån arkivsekreterare. Berghs skrifter kan därför användas som vägledare i såväl 

sökandet som förståelsen av förteckningar mellan 1618 och 1846.   

Staffan Smedberg redogör för de viktigaste omorganiseringar som gjorts i RA. 

Även vissa ordningsprinciper beskrivs, exempelvis Peder Månsson Utters ordnande 

efter regent och Elias Palmskiölds ordnande efter ämne.23 Detta kapitel är använd-

bart som utgångspunkt för undersökningen. Nils Edén beskriver den kungliga ad-

ministrationen översiktligt 1523–1594, vilket är användbart för att studera Gustav 

Eriksson och hans söner. Eftersom Edéns redogörelse bygger på flera handlingar 

som tycks vara svåra att tolka rent paleografiskt, kommer denna bok att vara an-

vändbar i beskrivningen av omorganiseringarna under den första perioden.24 Björn 

Asker redogör för hur Sverige styrdes 1520–1920. Dessutom anges administrativa 

delars specifika historia och var källorna till dessa kan hittas. Eftersom denna be-

skrivning är översiktlig kan boken vara användbar för att förstå styrningsproces-

sen.25 

                                                 
20 Strömberg (2003), passim. 
21 Lundkvist (1981), passim. 
22 Bergh (1916), passim; Bergh (1927), passim. 
23 Smedberg (2012), passim. 
24 Edén (1889), passim. 
25 Asker (2009), passim. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån Bernt Fredrikssons uppdelning av arkivvetenskap i empirisk kontra norma-

tiv arkivvetenskap går det att placera uppsatsen i den empiriska inriktningen. Em-

pirisk arkivvetenskap bygger på en strävan att se arkivbildning utifrån sin samhälls-

mässiga kontext, och anser att ingen neutral eller absolut sanning existerar. Men för 

att förstå den empiriska i sitt sammanhang måste den normativa först definieras. 

Den normativa arkivvetenskapen riktar sig generellt till arkivverksamheten i sig, 

medan den empiriska syftar till att hjälpa användarna av arkivet. Kanske kan den 

normativa arkivvetenskapen genom sina studier av arkivteori, arkivbildning, gall-

ring och bevarande och förvaring och vård påstås vara en gren som försöker ut-

trycka hur saker bör vara, medan den empiriska genom sina studier av beståndet, 

arkivarieyrket, arkivrätten och samhället mer har en karaktär av att försöka förklara 

hur saker har varit.26 Eftersom denna uppsats syftar till att ge mer kunskap om hur 

det kungliga kansliarkivet har fungerat, anser jag att den kan definieras som tillhö-

rande den empiriska arkivvetenskapen. Inte minst eftersom arkivförteckningar är 

tänkta att hjälpa arkivets användare och som i detta fall också är arkivvetenskapen 

i sig. 

Definition av grundläggande begrepp 

I litteraturen används begreppen på flera olika sätt, vilket inte förvånar med tanke 

på det handlar om såväl olika sammanhang som långa tidsperspektiv, och dessutom 

används ett flertal olika begrepp som kan ha en snarlik betydelse. Därför är det 

viktigt med en grundläggande definition av dessa begrepp. Arkivsystem kan tolkas 

som ”en spegling av det större samhällssystemet, dess materiella behov och möj-

ligheter”. Ett arkivsystem är präglad av sitt sammanhang, genom hur ett arkiv sköt-

tes/fungerande i relation till den arkivkultur som rådde under en speciell tid el-

ler/och plats. Strömberg hävdar att grunden för att förstå ett arkivsystem är såväl 

kunskap om tidigare system som kännedom om utgångspunkten innan förändringen 

till det nya systemet genomfördes.27 

En klassifikation kan definieras som ett antal kategorier/lådor där ting kan bli 

placerade i syfte att göra någon typ av arbete, exempelvis kunskapsproduktion. För 

att vara en klassifikation bör kategorierna vara konsekventa, unika, tydligt uppde-

lade för att inte riskera missförstånd och kompletta i sig själva i den meningen att 

den täcker ett helt område baserat på vilken klassifikationsform det gäller. Ett annat 

viktigt grundbegrepp för att förstå vad en klassifikation kan vara är standard. En 

standard är regler för produktionen av objekt oberoende av formen, går bortom ett 

                                                 
26 Fredriksson (2002), s.79, 83 och 91. 
27 Strömberg (2005), s. 25–26. 



15 

 

specifikt sammanhang, är skapad i syfte att se till att saker fungerar på distans, sätts 

ofta i bruk av rättsliga instanser/organ, men dess popularitet behöver inte nödvän-

digtvis betyda att just den är den bästa lösningen på ett problem. Slutligen är stan-

darder ofta svåra och dyra att förändra när de väl används.28 

En modern definition av arkivförteckning är ett systematiskt gjord inventarium 

eller innehållsförteckning över ett arkiv, som redovisar varje typ av handling som 

finns inom arkivet. En arkivförteckning kan ha en rad olika syften som kontrollme-

del vid bevarande av handlingarna eller som sökmedel för användare. Detta är dock 

inte det enda begreppet med denna betydelse. I exempelvis Berghs böcker om RA 

används exempelvis arkivförteckning, förteckning, riksregistratur, inventering och 

register varierande gällande de sökverktyg eller listor över arkivhandlingarna som 

skapats i samband med ordningsarbeten. Eftersom definitionen tidvis är oklar är det 

därför med stor försiktighet som ovanstående begrepp bör användas. Head använ-

der även en rad olika begrepp som archival inventory och collection vilket ger av-

gränsningen av materialet ännu vagare. Inventory definieras av Head som ”textual 

tools that described some part of the actual material at hand in a compact form”.29 

Schück lyfter fram två snarlika begrepp, registrum och registratur. Ett regi-

strum är ”en bok i vilken införes akter – avtal [sic] privilegier, stadgar, åtkomst-

handlingar – vilka är av bestående intresse”, medan registratur är ”en bok i vilken 

kontinuerlig, således i stort sett kronologisk följd, införes texter av utgående brev 

samt av avtal och beslut”.30 Men Head definierar registratur på två vis, först som 

synonym till kansliarkiv eller chancery, och sedan som synonym till inventory med 

stöd av tysk arkivteori från 1600-talet. Denna skillnad mellan registratur i tysk och 

svensk kontext, är extra intressant gällande tyska influenser i Sverige. Med skillna-

den innebär även att viss försiktighet bör beaktas vid tolkning exempelvis via Ram-

mingen som använder såväl registratur, archivum som renovatur. Vidare menar 

Strömberg att register användes istället för arkivförteckning under 1500-talet, men 

att dessa listor inte var begränsade till arkivhandlingar utan även kunde innehålla 

andra tillhörigheter. Ibland kunde även begreppet inventarium användas.31 

 För att beakta begreppens tidsbundenhet vill jag härmed även lyfta fram ett 

snarlikt ord till registratur – diarium, ett register över alla typer av handlingar. Gus-

tav Eriksson sägs ha använt sig av ett skrivelsediarium för inkommande handlingar. 

Strömberg påpekar att diarium först användes under 1620-talet, andra tidigare be-

grepp var extrakt där utdrag publicerades (1500-talet), register och protocollon. Må-

let för dessa system ska ha varit att identifiera ”dyrgripar” rent politiskt och juridiskt, 

vilket därför medförde att ett urval av handlingar registrerades.32 Detta bekräftar 

dock att listor användes politiskt. Eftersom register över inkommande handlingar 

ofta är daterade och dessutom antagligen är gjorda efter ett snarlikt mönster över en 

lång tid kommer jag i denna uppsats att bortse ifrån dessa, inte minst eftersom dessa 

                                                 
28 Bowker & Leigh (1999), s. 10-11 och 13-14. 
29 Lindroth (1994), s. 27; Bergh (1916), passim; Bergh (1927), passim; Head (2007), s. 318 och 320. 
30 Schück (1976) s. 454. 
31 Head (2007), passim; Strömberg (2008), s. 54-57; (2003), s. 70-71. 
32 Larsson (2012), s. 58 och 62; Strömberg (2003), s. 55-57. 
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endast anger inkommande och utgående skrivelser och inte vilka andra handlingar 

som fanns tillgängliga. Detta ger därför ingen förståelse över handlingsbeståndet i 

övrigt, med undantag av antalet utgående och inkommande handlingar. Av detta 

skäl kommer jag i denna uppsats inte att undersöka några extrakt eller diarier. 

Min slutsats är därför att begreppen används snarlikt och synonymt men det 

finns också risken att olika värderingar, inte minst historiskt, fanns. En stor risk med 

att använda ett modernt begrepp för att tolka en annan tid blir därför att agera ana-

kroniskt, och att syftet med en specifik innehållsförteckning övertolkas, inte minst 

när källor gällande dåtida tolkning inte finns tillgängliga. Men samtidigt måste nå-

got begrepp kunna användas för att generellt referera till källmaterialet, utan att 

förvirra läsaren alltför mycket. Eftersom arkivförteckning är ett accepterat teore-

tiskt begrepp är det detta jag använder generellt, även om jag såklart kunde använda 

mig av sökregister, men dock med risk att även syfta till diarium. Men i beskrivning 

av enskilda arkivförteckningar tänker jag utgå ifrån handlingarnas titel oberoende 

av om det är ett register, inventering eller något annat. 

Källkritik, makt och struktur/funktion 

Traditionellt var arkivarien också historiker, och därför har källkritik haft en viss 

betydelse även hos arkivvetenskapen, med aspekter som tendens, äkthet, urval, när-

het och tidssamband, vilket behandlar hur en källa förhåller sig till det den berättar 

om. Genom att analysera ur vilken kontext en källa har tillkommit och använts, kan 

den värderas efter ovanstående aspekter. Det går även att se vissa källor som läm-

ningar eller kvarlevor, rester av händelser. Dessa bevis visar att en händelse ägt rum, 

men inte möjligtvis hur. Tolkning är därför viktigt för att kunna nå klarhet även vid 

kvarlevor. Dock tycks källkritik inte behandla arkivsystemet utan endast enskilda 

källor. Head påpekar att studier av arkiv som ett sammanhangsbundet fenomen är 

ett nytt område för historiker, inspirerat av Michel Foucault och Jacques Derrida. 

Arkivet och dess väktare sågs tidigare ofta som neutrala.33 

Jag vill därför bredda betydelsen av källkritik till att även gälla arkivförteck-

ningar, eftersom förteckningar enligt Head ger översikt, en översikt som jag vill 

hävda måste tolkas för att kunna ges form. Ursprunget till arkiv är ett behov av 

information, och får därför sin karaktär av värderingarna hos skaparna av arkivet.34 

Förteckningar är en väsentlig del av ett arkivs struktur, därför att utan en förteckning 

kan inget hittas. Med andra ord avgör förteckningen hur arkivet blir läst av sina 

brukare. Vidare utgår förteckningen alltså ifrån ett behov, och präglas därmed av 

såväl behovet i sig som också i högre grad hos vilka grupper behovet finns hos. Det 

är därför relevant i denna uppsats att beakta såväl informationsbehovet som vilka 

grupper som omorganiseringen gagnande.35 Jag vill vidare hävda att denna nya 

                                                 
33 Thurén (1986), s. 13, 61 och 70–72; Head (2007), s. 319–320. 
34 Schwartz & Cook (2002) s. 3. 
35 Fintland (2015), passim; Schwartz & Cook (2002), s. 3. 
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form av källkritik bör tolkas som en sorts metakällkritik med strukturella drag ef-

tersom den lägger mer fokus på systemet kring handlingarna, än kontexten kring 

enskilda handlingar. Genom att förstå strukturen men även kontexten kring hur för-

teckningar har skapats, går det att lättare se vilka handlingar som tagits med och 

varför. 

Vad innebär strukturella drag? Strömberg definierar det teoretiska begreppet 

struktur som nära anknutet till arkivsystem, och menar att det är ytterst svårt att 

definiera som en följd av dess föränderliga natur, men att en användbar definition 

är en ”ständigt föränderlig dialog med det historiska skeendet”. Strukturen föränd-

ras genom användning, med andra ord bygger som tidigare nämnt nya strukturer på 

gamla.36 En struktur kan även vara en tankemodell för hur världen fungerar. Head 

menar exempelvis att det finns samband mellan hur arkiv användes och de koncep-

tuella tankestrukturer som fanns hos de styrande. Med andra ord påverkades den 

politiska användningen av arkiv av hur användarna tolkade verkligheten. Genom 

att förstå behoven och i vilket sammanhang de uppkom i går det med andra ord att 

förstå verkligheten bakom förteckningarna.37 

Spegling 

I Heads två artiklar om schweiziska arkiv utgår han rent teoretiskt från en tidigare 

artikel av den östtyske arkivforskaren Peter Rück ifrån 1971, vilken anger att en 

spegling kan ske mellan förteckning och användare. Rück undersöker i denna arti-

kel Savojen under 1400- och 1500-talen. Detta begrepp är en väsentlig del av Heads 

teoriapparat. En viktig utgångspunkt är att en förteckning speglar sin tid, genom 

såväl handlingar i sig som hur ordningen var gjord. Det går att se likheter mellan 

såväl begreppet struktur som behovet av information som jag tidigare nämnt. Head 

återger ett citat av Rück, som menar att arkivhandlingarna representerar rättvisa 

men också makt. Head menar dock att Rück underförstått menar att även förteck-

ningen representerar makt. Detta genom att förteckningen speglar handlingar och 

ofta är skapad med ett politiskt syfte. Likheten mellan detta och det teoretiska be-

greppet struktur tyder på att en strukturanalys är gångbar för att kunna studera speg-

ling. Det går även att koppla begreppet till arkivariens makt, makten att tolka in-

formationsbehovet, och därför bestämma vilka handlingar som ska vara med i för-

teckningen och framför allt hur de ska definieras.38 

En relevant modell för att analysera spegling används av Head för att förklara 

den ideal-topografiska ordningsprincipen och handlar om tre steg. I det första steget 

har vi omvärlden och dess hierarkier, i den andra själva arkivförteckningen och 

slutligen i det tredje steget hur arkivhandlingarna var ordnade. Denna modell visar 

på hur varje steg speglas av kommande steg, och ibland speglas även tidigare steg. 

                                                 
36 Strömberg (2005), s. 26. 
37 Head (2007), s. 319. 
38 Head (2003), passim; Head (2008), passim. 
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Head menar att arkivets uppbyggnad speglar världen och dess hierarkier och arkiv-

förteckningen i sin tur speglade arkivet. I Schweiz förvarades arkivhandlingarna i 

lådor, och under den ideal-topografiska perioden hade varje arkivlåda en sida i för-

teckningen.39 Eftersom denna modell i tre steg tydligt avgränsar områden med be-

tydelse för att tolka hur spegling kan ske, ser jag ett värde i att även använda den i 

min undersökning av RA. 

Dock är bruk av denna modell inte helt problemfri. Exempelvis riskerar jag att 

övertolka källmaterialet och se samband som egentligen inte existerar, genom att 

jag klassificerar exempelvis förteckningarna efter tolkningar av historiska händelser. 

En förteckning kan mycket väl vara en kvarleva, men utan exempelvis kunskap om 

hur förtecknandet gick till, är det lätt att sortera in det jag ser alltför okritiskt. För 

att motverka detta behöver jag använda mig av en rad olika former av källor, som 

förordningar gällande rutiner för arkivering. För att göra denna modell mer flexibel 

kommer jag därför att kombinera den med beskrivningar av såväl styrningsproces-

sen som informationsbehovet inom Sverige. Dessa kommer att lyfta fram hierarkier 

och behovet av politisk information inrikes. Gällande omvärldens hierarkier kom-

mer jag att begränsa mig till att beskriva det politiska läget såväl internt som externt, 

genom exempelvis större politiska konflikter och politiska förändringar. Jag kom-

mer med andra ord med inspiration av Head att kombinera en strukturell analys med 

ett funktionellt. En funktionell analys beaktar de mål, resurser och begränsningar 

som påverkade arkivhanteringen.40 

                                                 
39 Se exempelvis Head (2007) s. 319; Head (2003) s. 746 och 750. 
40 Head (2007) s. 318–319. 
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Källmaterial och metodredovisning 

Källmaterial 

Mitt primära källmaterial är arkivförteckningar skapade såväl före som efter varje 

omorganisering. Källmaterialet är hämtad ifrån DII i Riksarkivets ämbetsarkiv med 

handlingar från 1500-talet till 1900-talet. Det långa tidsspannet gjorde detta arkiv 

optimalt för undersökningen. Vid insamlingen av förteckningarna började jag med 

att läsa i andrahandlingslitteraturen, exempelvis Bergh och Strömberg. Eftersom 

referenserna till förteckningarna inte var enhetlig rådde viss oklarhet gällande vilka 

förteckningar som fanns kvar, var de kunde hittas och vilka som var läsbara efter 

min kunskap av paleografi. Vid denna period undersökte jag även tidigare publikat-

ioner gällande exempelvis avskrifter av förteckningar. Jag valde nu att avgränsa 

mig till ämbetsarkivet. Men eftersom det fortfarande rådde oklarhet gällande vilka 

förteckningar som fanns kvar beställde jag fram ett större antal volymer. Eftersom 

RA byggde om lokalen på Marieberg mellan hösten 2015 och hösten 2016, var jag 

hänvisad till att studera handlingarna hos Krigsarkivet. 

För att underlätta framtida närstudier av arkivförteckningarna fotograferades 

handlingarna Totalt togs bilderna under tre tillfällen. De första två tillfällena ge-

nomfördes i mars under två dagar direkt efter varandra. Sista tillfället var i april och 

genomfördes eftersom vissa av bilderna från de första tillfällena blivit suddiga, samt 

att inte alla relevanta arkivförteckningar hittats. Eftersom jag vid de första tillfällena 

inte var helt säker på när alla omorganiseringar började och slutade, fotograferades 

ett större antal arkivförteckningar under en större period än som senare visade vara 

nödvändigt. Över 1500 bilder togs vid dessa tre tillfällen. 

Urvalet 

Urvalet gjordes baserat på Strömbergs bedömning gällande hur arkivsystem bäst 

undersöks. Genom att vara medveten om när systemet kom att förändras, samt vad 

som kom tidigare är förändringar av systemet lättare att studera. Jag valde därför 

arkivförteckningar både innan och efter omorganiseringen för att lättare kunna stu-

dera skillnader och likheter i arkivsystemet. Eftersom urvalet byggde på min be-

dömning av hur unik förteckningen var i relation till de andra förteckningarna, är 

det därför möjligt att detta kom att prägla valet av förteckningar. Samtidigt tvinga-

des jag ta hänsyn till att vissa förteckningar förmodligen aldrig funnits eller för-

svunnit/förstörts under tidens gång. Detta innebär att rent teoretiskt kan det ha fun-

nits andra förteckningar av stort värde. Jag valde även i det slutgiltiga valet att i 

högre grad ta bort förteckningar vars skapare är okänd. 

Eftersom syftet med denna undersökning var att bredda den ikoniska bild som 

finns av förteckningshistorien, har jag medvetet valt bort förteckningar gjorda av 

den mest ikoniska av dem alla – Elias Palmskiöld. Detta av flera skäl. För det första 

eftersom hans ämnesordnande samlingar och förteckningar är tämligen välkända 
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och därför finns viss risk att min analys endast återupprepar vad som redan är känt 

utan att bidra till något nytt. För det andra är den mest kända Miscellenea en för-

teckning som det tycks vara svårt att veta hur den såg ut ursprungligen efter många 

uppdateringar under tiden efteråt. För det andra tycks Palmskiölds korta era först 

blivit betydelsefull under 1830-talet. Efter initiala undersökningar av förteckningar 

under denna period har jag dock funnit Palmskiölds idéer som en av många idéer, 

samt inte heller särskilt unikt för Palmskiöld i sig. 

Bearbetningsprocessen 

Vid bearbetningen av förteckningarna har målet varit att hitta och göra avskrifter 

över både de största kategorierna samt underkategorierna. Detta istället för att un-

dersöka varje enskild handling, eftersom vissa förteckningar är på ett antal hundra 

sidor. Avskrifterna har skrivits digitalt för att lättare förbättras under arbetets gång. 

I stöd till detta har jag vid genomgång av förteckningar under första, andra och 

tredje omorganiseringen använt mig av avskrifter/redogörelser gjorda av Bergh och 

Strömberg. Men jag har även använt mig av andrahandslitteraturen i redogörelsen 

av kontexten kring varje enskild förteckning. Vid tolkningen av förteckningarna 

under den fjärde och femte omorganiseringarna har jag varit hänvisad till min egen 

paleografiska förmåga i stöd av ett antal handböcker i ämnet.41 Till hjälp att förstå 

det ålderdomliga språket har såväl avskrifterna av kansliordningarna gjorda av 

Styffe varit en god övning, som tidigare nämnda böcker i paleografi. Eftersom vissa 

ord och kategorier återkommit har jag haft möjlighet att öva min förmåga genom 

att studera det stora antalet förteckningar som samlats in. Även den digitala vers-

ionen av Gustav den förstes registratur (första delen) har varit användbar i att öva 

språkförståelsen. 

Metod 

Den primära metoden är fallstudier. Fallstudier är en kvalitativ metod, där såväl en 

stor variation av tillvägagångssätt kan användas, som intervjuer, observation och 

dokumentstudier, som att ett öppet förhållningsätt bör hållas till källmaterialet ini-

tialt. Jag har valt denna metod för att lättare kunna anpassa undersökningen till käll-

materialet, detta istället att låta en mer deterministisk metod styra resultatet. Ef-

tersom RA studeras under ett långt tidsperspektiv, har jag vidare valt att göra en 

historiskt inriktad fallstudie. Gällande tillvägagångssättet passar en litteratur och 

dokumentstudie bäst, eftersom arkivförteckningarna är det primära källmaterialet.42 

En litteraturstudie har valts eftersom den historiska kontexten är betydelsefull i 

denna undersökning. Jag har därför även valt att spalta upp enskilda kategorier i 

syfte att fånga exempelvis det politiska läget och vilka arkivlokaler som användes. 

                                                 
41 Svensson (1974), passim; Anderö & Thorsell, passim (2004) ; Åberg (1969), passim. 
42 Merriam (1994), passim. 
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Detta kommer sedan att användas för att tolka förteckningarna och avgränsa de vik-

tigaste personerna bakom varje omorganisering. 

För att avgränsa de viktigaste omorganiseringarna, har jag delvis utgått ifrån 

kansliordningarna och delvis ifrån andrahandlitteratur som Smedberg, Bergh, 

Schück och Norberg. Efter genomgång av dessa har jag kommit fram till att fem 

större omorganiseringar har gjorts. Den första under 1540-talet, den andra 1618, 

den tredje efter branden 1697, den fjärde 1840 och den femte 1878. Smedberg har 

varit särskild betydelsefull för denna avgränsning.43 Eftersom vissa omorganise-

ringar förmodligen pågått under en längre eller en kortare tid har en del av utma-

ningen varit att välja förteckningar som kommer antingen innan eller efter omorga-

niseringen. Som en följd av det långa tidsperspektivet har jag inte haft möjlighet att 

undersöka hur bruket av en viss ordningsprincip fortsatt att utvecklats mellan varje 

omorganisering. 

Vid undersökningen av varje delfråga har jag gått tillväga på följande vis. För 

att undersöka det politiska läget har jag använt mig av såväl Signums serie om kul-

turhistoria som Sten Carlsson och Jerker Roséns böcker om svenska historia. Detta 

i kombination med tidigare nämnda forskning. För att undersöka arkivlokalerna har 

jag utgått ifrån Bergh och Strömberg gällande det kungliga kansliets ämbetslokaler. 

För att undersöka styrningsprocessen såväl Askers bok om hur Sverige styrdes som 

Carlsson & Roséns böcker varit användbara. För att undersöka influensrika perso-

ners bakgrund använde jag mig av Berghs omfattande biografiska beskrivningar, 

Norbergs bok om RA, Gunnar Wetterbergs biografi om Axel Oxenstierna, Svenskt 

biografiskt lexikon samt dylika skrifter. För undersökningen av informationstill-

gång/behov har jag använt mig av en rad olika andrahandskällor som Bergh, Schück 

och Strömberg, men även kansliordningarna. 

                                                 
43 Smedberg (2012), s. 235–237. 
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Undersökning och analys 

1. Omorganiseringen under 1540-talet 

Bakgrund och konsekvenser av omorganiseringen 

Under perioden 1538–1543 hade tysken Conrad von Pyhy ämbetet som chef över 

kansliet/kansler. Denna tysk förde med sig flera administrativa nyheter och hade 

tidigare varit aktiv vid såväl kejsar Karl V:s hov som kung Ferdinands. Som en följd 

av dessa nyheter påbörjades 1540 en reduktion av kyrkans tillgångar genom visitat-

ionsresor där värdefulla resurser inventerades och samlades runtom i riket, exem-

pelvis Västergötland, Östergötland och Småland 1541. Detta gjorde att handlingar 

rörande jordägande samlades in ifrån kloster och hospital till Stockholms slott. 

Handlingarna bestod av såväl register som brev. En viss del kom även från dom-

kyrkorna i Uppsala, Linköping och Strängnäs. Eftersom Gustav Eriksson redan 

1522 krävt in exempelvis silverföremål av värde hos kyrkorna var denna reduktion 

inte unik, utan bör snarast ses som en utveckling av tidigare ”reduktioner”. Vid ”re-

duktionen” 1530 uppgavs som skäl den tidigare skulden till Lybeck. Kyrkorna var 

av samma skäl beskattade sedan herremötet 1527. Reduktionen under 1540-talet 

gjorde det nödvändigt att omorganisera arkivet. Clement Hansson hade ansvar för 

nya archivum och Rasmus Ludvigsson hade ansvar för gamla arkivum. Hansson 

hade sedan 1530-talet varit sekreterare i kansliet. De yngre handlingarna bestod till 

största delen av inkommande brev, akter och registratur. Gamla archivum var hand-

lingar insamlade genom reduktionen. Ansvarig för omorganiseringen tycks ha varit 

Gustav Eriksson under influens av sina tyska rådgivare, men förmodligen har Pyhy 

haft en ledande roll i genomförandet.44 

Gällande omorganiseringens datering hävdar Svalenius att Ludvigsson först 

blev sekreterare 1551. Tidigare ska Ludvigsson ha arbetat med exempelvis riksre-

gistraturen. Men eftersom detta arbete tycks ha gjorts endast i mån av tid och inte 

kontinuerligt verkar Ludvigsson ha haft andra arbetsuppgifter samtidigt.45  Baserat 

på detta kan det antingen tyda på att Ludvigsson hade ansvaret för gamla archivum 

samtidigt som registraturen eller att omorganiseringen gjordes först under 1550-

talet, när Ludvigsson hade mer tid att endast fokusera på gamla archivum. Med 

tanke på gamla archivums politiska betydelse för Gustav Eriksson är det dock rim-

ligt att anta att dessa handlingar inte blandades med andra övriga handlingar. Någon 

form av uppdelning av handlingarna måste därför ha gjorts för att inte riskera Gustaf 

Erikssons ställning som kung. Därför gör jag bedömningen att omorganiseringen 

gjordes under tidigt 1540-tal efter reduktionen. 

                                                 
44 Schück (1976), s. 30; Edèn (1889), s. 37–50; Rosén (1978), s. 311–315, 321 och 329–331; Rosman (1897), 

s. 4. 
45 Svalenius (1991), s. 66. 
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Politiskt läge 

1540-talet var en tid av många inrikes förändringar och konflikter. 1539 anammade 

Gustav Eriksson genom influenser ifrån sina tyska tjänare en kontinental feodal 

åskådning, som gav kungen och adeln rätt till äganderätt till jorden medan bönderna 

endast ägde rätt att nyttja jorden. Kyrkan var underordnad staten och skulle i egen-

skap av statskyrka stödja kungen i hans egenskap av den mäktigaste personen i riket. 

Georg Norman blev utnämnd till superintendent med syfte att sätta press på präs-

ternas verksamhet för att motverka uppror och främja lydnad till kungen. I Örebro 

1540 genomfördes en ”arvhyllning” där de församlade adeln och biskorna av Sve-

aland svor en trohetsed till Gustav och hans söner. Genom detta skapades ett arvrike. 

Även detta tycks ha gjorts under påverkan av kungens tyska rådgivare. 1541 fort-

satte de tyska rådgivarnas påverkan genom ett exportförbud, gällande varor som 

kunde ätas som exempelvis animalier. Detta sägs vara gjort för att inte bryta den 

tidigare kontakten med Lybeck. Men begränsningen av handeln var inte särskild ny 

som en del av denna kontakt. Tidigare, mellan 1523 och 1536, hade kungen accep-

terat en begränsning av handeln i riket till Östersjöområdet. Detta var ett av villko-

ren för den hjälp Gustav givits från 1522 av Lybeck för att kunna vinna kriget mot 

Danmark. Kontakten med de tyska rikena var därför viktigt. Detta beroende av 

tyska idéer kom att leda till uppror i exempelvis Småland 1542. Enligt Nils Dacke 

som ledde upproret berodde folkets missnöje på en följd av ökad beskattning, när-

gångna fogdar, begränsningen av försäljningen av exempelvis oxar och smör ge-

nom tidigare exportförbud samt visitationsresornas utarmning av kyrkorna. Detta 

ansågs ha försämrat gudstjänstens kvalité.46 

Styrprocess 

Sverige styrdes under denna omorganisering av Gustav Eriksson som till sin hjälp 

hade såväl rikets råd och herremöten/dagar där kungen mötte sin undersåtar i riket. 

Rikets råd bestod av svenska adelsmän som utsågs av kungen. Tidigare tillhörde 

biskoparna rådet, men dessa kastades ut genom en reform 1527 där kyrkans gods 

drogs in till kronan. Herredagarna var viktiga för att driva igenom större ekono-

miska och politiska förändringar i landet, med ett brett stöd av de mäktigaste i be-

folkningen. Ofta fanns vid dessa möten sedan 1527 en uppdelning mellan adel, präst, 

borgare och bönder. Med arvhyllningen förändrades rikets råd efter tysk modell till 

regementsråd. Detta stod under kanslers ledning och agerade högsta domstol samt 

var ansvarig för förvaltningen. Medlemmarna bestod av ledande tyskar och 

högadliga. En annan nyhet var ett sekret råd vars roll var rådgivande. Det är något 

oklart om regementsrådet var detsamma som det sekreta rådet. Georg Norman hade 

en ledande position i detta råd. Vidare styrdes krigsväsendet av ett krigsråd bestå-

ende av Pyhy och kungens svåger Sten Eriksson.47 

                                                 
46 Rosén (1978), s. 304, 308 och 330–333. 
47Asker (2009), s. 53 och 58; Rosen (1978), s. 313–315 och 330; Svenskt biografiskt lexikon, webbversionen. 

Sökord: Conrad von Pyhy [2016-05-06]. 
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Under denna period styrdes kansliet av Pyhy. Kanslerns främsta uppgift var att 

administrera inkommande och utgående korrespondens. Under von Pyhys ledning 

delades kansliet upp i en svensk och tysk avdelning, där den tyska korresponderade 

till andra riken än Sverige. Denna användes även för diplomatiska uppdrag. Vidare 

var kansliet som nämnts uppdelat i en ny och en gammal del, där den nya styrdes 

av Clement Hansson och den gamla av Rasmus Ludvigsson. Enligt en avlönings-

längd 1542 var kansliets medarbetare tio, men eftersom fler än dessa arbetade vid 

kansliet är det svårt att avgöra det exakta antalet. Förändringen av administrationen 

efter tyskt mönster var dock inte permanent. 1543 blev Pyhy dömd som statsfånge 

på livstid på Västerås slott, efter en förmodad ekonomisk skandal. Detta medförde 

en återgång till tidigare administrativt system. Regementsrådet blev rikets råd och 

krigsrådet avlägsnades. Men administrativa förändringar som den tyska och 

svenska avdelningen och uppdelningen av arkivet var permanenta.48   

Arkivlokaler 

Det nya archivum förvarades i kungens närhet och förflyttades när kungen reste. 

Platserna kom därför att variera. Handlingarna förvarades ofta i kistor eller skrin 

för att underlätta förflyttning. Det gamla archivum förvarades däremot på Stock-

holms slott, enligt Strömberg i källarvalv.49 Men eftersom information gällande ex-

akta lokaler är vag är det svårt att veta säkert. Kanske kan vagheten bero på att 

kungen inte ville att vem som helst skulle veta var handlingarna förvarades, med 

tanke på dess politiska värde. 

Informationstillgång/behov 

Den primära målgruppen var under denna period kungen och hans närmaste be-

trodda personal. Inte ens Gustavs levnadstecknare Peder Svart fick se några hand-

lingar, utan fick helt utgå ifrån kungens egna beskrivningar. Behovet att hävda rät-

tigheter, såväl till mark som till rang, tycks ha varit viktigt under denna period. 

Exempelvis genomförde Ludvigsson genealogiska arbeten på kungens order, i syfte 

att bekräfta adelns påståenden om sin härkomst, detta gjordes i form av släkttabeller. 

Genealogiskt arbete förekom även gällande kungens egen härkomst. Eftersom ur-

kunderna gav stor makt tycks de därför ha varit väl beskyddade av Ludvigsson.50 

Förteckningar 

Förteckning 1: ”Anno domini 1530 skrefs detta efter skrifna register lydandes på 

vår Nåd:te Herres bref, som äre i kammeren”. 18 sidor.51 

Enligt Edén är detta den äldsta förteckningen från Gustav Erikssons tid, och är för-

modligen inte något heltäckande register över alla handlingar som Eriksson hade 

                                                 
48 Asker (2009), s. 80; Edén (1899), s. 54–55; Rosén (1978), s. 335–336. 
49 Strömberg (2005), s. 34; Strömberg (2003), s. 60 och 91. 
50 Strömberg (2005), s. 34; Schück (1994), s. 66–67; Bergh (1916), s. 4–5; Rosman (1897), s. 21. 
51 Titelavskrift efter Edén (1889), s. 24; DIIa:1. 
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tillgång till. Det är oklart vem som gjort detta register, men det är möjligt att det är 

antingen någon ur kansliet eller kammaren. Kammaren syftade under 1530-talet på 

en finansförvaltning, men det är möjligt att kammaren i registret syftar på kamma-

ren som lokal.52 Registret bygger på en fysisk ordning baserat på askar, vilket ank-

nyter till en tid av ambulerade arkiv. På varje ask finns en symbol, antingen en 

bokstav eller mer obskyr symbol som exempelvis en blomma eller två upp och ned-

vända v:n över varandra. Totalt används 12 obskyra symboler och 10 bokstäver (A 

– K, I och J är på samma ask). Behållarna tycks vara ordnade efter geografiskt om-

råde eller händelse. Detta register anknyter till tidigare traditioner under medeltiden 

genom sitt bruk av symboler (signa), exempelvis en förteckning över handlingar i 

Strängnäs ifrån 1472. Intressant nog används i denna medeltida förteckning en 

blomma som signum. I denna ”byttha” finns 13 brev, vilket är detsamma som finns 

i registrets ask, dock är det inte samma brev. Detta antyder att tidigare arkivsystem 

höll i sig ännu på 1530-talet. Strömberg hävdar dock att bruket av signa under 1500-

talet var ovanligt.53 Detta skulle kunna innebära att registret är det sista i sitt slag. 

Beskrivningen är ofta översiktlig och anger inte exakt hur många handlingar som 

finns i varje behållare. 

En intressant händelse för att tolka detta register är branden på Stockholms slott 

1525.54 Kanske kan detta register ha skapats i syfte att hålla koll på handlingarna 

efter den tiden? En annan intressant aspekt gäller de enskilda signumen. Eftersom 

blomman återkommer i en tidigare förteckning, är det möjligt att även fler av sig-

numen på askarna kan ha återanvänts. Kan signum i sig verka utestängande för till-

gången till handlingarna genom att dess betydelse endast var känd för en liten grupp? 

Eftersom bruket av signa har en lång historia och kanske importerats via katolska 

kyrkan, kan det möjligtvis finnas en symbolisk betydelse kring signa. Om handling-

arna har brukats i syfte att hävda rättigheter kan ordningen efter geografi antyda att 

varje geografiskt område behandlades för sig. Kanske kan vi i detta system se en 

ansats till ett ideal-topografiskt ordningssystem. 

 

                              Förteckning 1 

          
                          Fotograf: Zippy Brandt 

                                                 
52 Edén (1889), s. 24 och 57. 
53 Strömberg (2003), s. 50–51, 75–76; se Schück (1976), s. 288 för denna ”byttha”. 
54 Bergh (1916), s. 248. 
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Förteckning 2: ”Tesse effterschreffne acter och handlinger anamede jag Rasmus 

Ludvigsson, efter Måns Jönssons befallning, aff doctor Anders wdi Westerårs then 

10 december anno 1553”. 3 sidor.55 

Denna förteckning tycks vara en av Rasmus Ludvigssons tidigaste förteckningar, 

med tanke på hans avancemang till sekreterare 1551. Som antyds i titeln är förteck-

ningen gjord på Måns Jönssons befallning och kanske även på order av doktor An-

ders. I denna förteckning går det att se hur handlingar har förflyttats till arkivet. 

Vissa handlingar har kommit från en doktor Anders och andra har givits till det-

samma via Clement Hansson. Med stöd av Strömbergs genomgång av förteck-

ningen har jag kommit fram till att följande övergripande kategorier: Handlingar 

rörande staden Danzig, Polska handlingar och Engelska handlingar. Eftersom Lud-

vigssons handstil är svårläst har jag valt att ge dessa tre kategorier en modern stav-

ning. För att markera varje handling används stora bokstäver. Sista handlingen in-

nan rubriken Polska handlingar är understruken, och tycks vara ett ”affsked” ifrån 

hertigen av Preussen, detta gör det oklart om det tillhör kategorin handlingar ifrån 

Danzig eller inte.56 Även om denna förteckning inte säger något om hur handling-

arna rent fysiskt var ordnade, är det intressant att de likt i registret från 1530 är 

ordnade efter geografisk plats. Det är även intressant att inga signa används i denna 

förteckning. Möjligtvis kan denna skillnad vara en följd av omorganiseringen. 

                   
                   Förteckning 2 

 
              Fotograf: Zippy Brandt 

Viktiga personer för omorganiseringen och inspirationskällor 

Conrad von Pyhy var som tidigare nämnt kansler 1538–1543. Pyhy hade tidigare 

varit aktiv som hovkansler hos kejsar Karl V, men hade även varit i tjänst hos Fer-

dinand I. Under 1530-talet var registratorn Jacob von Rammingen aktiv i hertigdö-

met Württenberg, som styrdes av Ferdinand I. Denna registrator skrev den första 

arkivteoretiska läroboken som gällde både arkivets roll och förvaltarens karaktär. 

Det är oklart exakt när boken skrevs, men antingen 1570 när den publicerades eller 

                                                 
55 DIIa:1. 
56 Strömberg (2003), s. 84, 1 och 101–102. 
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1540. Enligt Rammingen var det hans far som uppfann en särskild form av förteck-

ningsmodell, eftersom tidigare funna modeller inte tycktes fungera. Nu använder 

jag dock ordet förteckning, när Rammingen egentligen använder begreppet regi-

stratur (”allt juridiskt som tillhör en herreman eller ett ämbete – knutet till intyg, 

skrifter eller till kammaren”). Eftersom Rammingens far var registrator hos Fer-

dinand I är det möjligt att antingen denne eller Rammingens idéer nådde Pyhy. Detta 

är särskilt troligt med tanke på att Rammingen även var aktiv i riken, som Habsburg. 

Rammingen ansåg att registraturen var ett skydd mot ondsinta människor, och där-

för var det herremannens roll att använda denna för att beskydda sina undersåtar 

och särskilt de allra fattigaste.57 

Det viktiga i detta begrepp tycks vara handlingarnas bevisvärde. Eftersom Pyhy 

förmedlade flera idéer rörande hur ett modernt rike kunde styras, och dessa idéer 

tydligen fick Gustav Eriksson att bli mer enväldig, är det därför möjligt att också 

ovanstående ideal kommit med. Beakta att det var under Pyhys tid som insamlingen 

av handlingar från kyrkan genomfördes samt att denne dessutom skapade ett sekret 

råd som kunde agera domstol. I Rammingens värld tycks herremannen haft ett stort 

ansvar för sina undersåtar, detta kan vara kopplat till protestantismen. Kanske kan 

detta ökade ansvar ha medfört att regenter i högre grad tog över kyrkornas tillgångar. 

Om detta är fallet kan det helt klart finnas ett samband mellan dessa idéer och Pyhys 

tid som kansler. Jag vill därför hävda att dessa idéer kan ha medfört att arkivet om-

organiserades och blev mer knutet till kungen. Kanske även mer stationärt än tidi-

gare, som det tycks ha varit hos Ludvigsson. 

2. Omorganiseringen 1618 

Bakgrund och konsekvenser av omorganiseringen 

Enligt legenden gjordes en stor omorganisering 1618 av Axel Oxenstierna, som of-

ficiellt skapade RA och medförde att Rasmus Ludvigssons lärjunge Peder/Per 

Månsson Utter blev den förste arkivsekreteraren. Detta är en bild som har lyfts fram 

av exempelvis Bergh och som har gjort att RA anses vara grundat 1618. Det var 

Rikskansliet och det dagliga kansliet, båda i Stockholm. Men exempelvis Lundkvist 

ifrågasätter just 1618 som viktigt. Detta eftersom denna kansliordning inte var god-

känd av kungen och senare kansliordningar både ger en tydligare instruktion samt 

är godkända av kungen. Skillnaden mellan vad en kansliordning påstår och hur den 

i verkligheten följdes blir därför extra intressant. Kansliordningen 1618 kan därför 

anses vara tendentiös. Enligt Strömberg kan Oxenstierna ha skapat kansliordningen 

i syfte att själv ta kontrollen över viktiga handlingar för att stärka såväl adeln som 

sin egen ställning. För att ge perspektiv på denna kansliordning tänker jag därför ge 
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en längre redogörelse för bakgrunden än tidigare, eftersom det är tydligt att denna 

omorganisering var en del av en större process.58 

Under Erik XIV (1560–1568) gjordes det första försöket att skapa en instrukt-

ion för kansliet. Instruktionen är odaterad men lär har gjorts antingen 1562 eller 

mellan 1565 och 1566, eftersom kanslern Nils Gyllenstierna befann sig i Sverige 

vid dessa tillfällen. Dock bör instruktionen inte ha varit av särskild stor betydelse 

för arkivet, eftersom kanslern vid få tillfällen befann sig i Sverige utan ständigt 

skickades ut på diplomatiska uppdrag. Efter Johan III:s död 1592 skapades en kans-

liordning av hertig Karl.59 Detta kom att bli början på en lång period av eviga dis-

kussioner gällande såväl kansliet och arkivets ordning som den fysiska tillgången 

till handlingarna. Eftersom dessa diskussioner måste ses i ett längre perspektiv tän-

ker jag först beskriva tillgången till handlingarna innan Johan III:s död. 

Sedan förra omorganiseringen under 1540-talet hade Rasmus Ludvigsson haft 

ansvaret för gamla archivum till sin död 1593. Detta ansvar hade även delats av 

kanslern, exempelvis Jöran Persson under Erik XIV och Johan Henriksson under 

Johan III. Vid Ludvigssons död 1593 var dock ordningen dåligt enligt Utter ef-

tersom Ludvigsson blivit minnesslö och svag på äldre dagar. Under denna period 

hade kontrollen över handlingarna varit hård, och tillgången tycks som tidigare be-

gränsad till kungen och hans förtrogna. Efter skapandet av kansliordningen 1592 

föreslog hertig Karl till rikets råd att alla handlingar från kansli och kammare borde 

samlas på Stockholms slott där de kunde placeras på speciella rum. Detta tycktes 

vara klokt av rådet. Även Sigismund ska ha varit positiv till detta, och en invente-

ring gjordes därför 1593. Efter kröningen av Sigismund 1594 kom dock krav från 

adeln på ökad tillgång till handlingarna och ensamrätt på tjänster i kansliet genom 

skriften Postulata nobilium. I denna skrift argumenterades för att alla problem un-

der Gustav Eriksson till Johan III berodde på att kungamakten inte tagit till vara 

svenska män ur adeln. Dessutom hade kanslern dolt rikets handlingar för adeln. 

Kraven gjorde att hertig Karl belyste bristfälligheten i kansliets ordning och förva-

ringen av rikets handlingar. Lösningen vore att se över handlingarna och lägga dem 

till rätta permanent i speciella rum. Inga handlingar skulle få föras ur riket, och 

ingen av riksråden eller kungens tjänare fick ensamma ta ut handlingar. Detta skulle 

istället ske i fleras närvaro. Tidigare hade handlingar förvarats såväl på Stockholms 

slott som på andra slott och blivit olovligt lånade av kungatjänare utanför ämbets-

lokalerna. Enligt Strömberg kunde vissa av dessa lån ses som en metod för adeln 

att komma åt handlingarna. På Stockholms slott kunde handlingar förflyttas mellan 

tio olika platser.60 

Flera försök att komma tillrätta med oordningen gjordes. Lars Lælius förord-

nades av rikets råd att ta över vid Ludvigssons död. Men Karl IX litade inte på 

Lælius utan bad istället Axel Rynning 1597 inventera Rasmus Ludvigssons hand-

                                                 
58 Bergh (1916), s. 144; Lundkvist (1981), s. 284–285; Strömberg (2005), s. 30 och 35. 
59 Edén (1899), s. 196–197 och 272; Styffe (1865), s. 294–295. 
60 Bergh (1916), s. 5; Lundkvist (1981), s. 270–277; Strömberg (2003), s. 60–61. 
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lingar. Senare 1602 tog Andreas Bureus över detta ansvar. Försök att skapa ett äm-

bete med ansvaret för hela arkivet gjordes också. 17 augusti 1599 valdes Johan Jö-

ransson Rosenhane till ”riksens öfversta secreterius” med ansvar för arkivet. Tyvärr 

tycks denne inte ha haft tid med detta som en följd av andra ärenden. Försök gjordes 

dock av Rosenhane att inventera Rasmus Ludvigssons handlingar med stöd av 

Bureus. Enligt Bergh finns ingen mer information om Rosenhanes arbete efter 1604. 

Detta antyder att försöket förmodligen misslyckades. Ett nytt försök gjordes den 9 

januari 1612. Michel Olofsson gavs fullmakten att som sekreterare ansvara för 

svenska saker och handlingar och lydde under Oxenstierna. Samma år skapades 

även en kansliordning som bekräftade Olofssons roll att ha ansvar för alla utgående 

brev. Dock gav kung Gustaf II Adolf fler ansvaret för arkivhandlingarna, exempel-

vis Johan Skytte, vilket enligt Lundkvist antyder en viss dualism men också makt-

kamp. I oktober 1613 gav Olofsson Johannes Messenius ansvaret att gå igenom 

kansliets handlingar. Men ordningen tycks inte varit optimal efter som redan i de-

cember samma år klagade Gustaf II Adolf på ordningen i kansliet. och därmed Ox-

enstierna. Konflikten mellan kung och rikskansler var ett faktum. Messenius hade 

dock ansvaret för arkivet fram till 1616. 1620 kom en kansliordning där kansliet 

delades upp i ett dagligt hovkansli och ett rikskansli (det gamla kansliet).61 

Politiskt läge 

Detta var en tid av utrikes konflikter och interna politiska förändringar. I början av 

1600-talet under Karl IX:s regim hade kungen avrättat potentiella anhängare till 

Sigismund. Dessutom hade adelns möjligheter att påverka kungens beslut undermi-

nerats genom att denne höll sig med ofrälse sekreterare. När den nye regenten se-

nare kom till makten skulle detta ha viss betydelse. Gustav II Adolf kröntes formellt 

1617 efter att i praktiken ha varit ansvarig för riket sedan december 1611. Hans 

kungaförsäkran från 1611 skrevs av Axel Oxenstierna och det tidigare envälde som 

gällt under Karl IX kom att begränsas. Istället blev kungen mer beroende av riksrå-

det och ständerna. Exempelvis behövde kungen rådets och ständernas tillstånd för 

att stifta lagar, börja krig, sluta fred, stillestånd och förbund. Vidare stärktes adelns 

ställning 1611 och 1617 genom såväl ensamrätt till ämbeten och tjänster, även i 

kansli och kammare som bättre ekonomiska privilegier. Under samma år skapades 

den nya ståndsriksdagen (adel, präster, borgare och bönder). 62 

 Krig kom att prägla 1610-talet. Oxenstierna skrev 1611 till änkedrottningen på 

uppdrag på riksrådet hur dåligt landet var rustat vid angrepp. Samma år ledde Sve-

riges konflikt med Sigismund till att landet kom i krig med Ryssland. Tidigare hade 

Sverige och Polen försökt ta över tsarsmakten genom att föreslå antingen sin kung 

eller kungasyskon till tsar. Detta misslyckande ledde till ett öppet krigstillstånd mel-

lan Ryssland och Sverige. Först 1617 kunde fred slutas vid Knäred och Stolbova. 

Konflikten mellan Sverige och Polen fortsatte genom krig, trots försök till förhand-

ling. Denna konflikt kan sägas representera den större konflikt i Europa som fanns 

                                                 
61 Bergh (1916), s. 5–8; Lundkvist (1981), s. 284–287; Styffe (1856), s. 300–302. 
62 Rosén (1978), s. 399–400; Asker (2009), s. 49. 
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mellan katoliker och protestanter. Kontakt med Polen eller de svenskar som bodde 

där var förbjudet. Efter en skandal med Johannes Messenius 1616, som hade låtsas 

vara katolik i syfte att få tag i handlingar gällande Gotland, blev det katolska hotet 

mer angeläget. Rädslan för att katoliker skulle infiltrera riket medförde ett behov 

att begränsa möjligheterna för utländska furstar att delta i och påverka förhandlingar 

inom riksdagen. Denna rädsla kan ha medfört att riket 1618 förde underhandlingar 

med medlemmar av den protestantiska unionen gällande den konflikt som skulle bli 

det 30-åriga kriget.63 

Styrprocess 

Gustaf II Adolf styrde riket med stöd av såväl ett riksråd som en ståndsriksdag (adel, 

präster, borgare och bönder). Denna riksdag byggde vidare på hur församlingarna 

under herredagarna efter 1527 kom att vara omorganiserade. Av dessa fyra stånd 

var adeln det mäktigaste, dess medlemmar hade som tidigare nämnt ensamrätt på 

ämbeten inom staten. Varje stånd hade en talman som utsågs av kungen. Präststån-

dets talman var ärkebiskopen. Ledamöterna i varje stånd förutom adeln gjordes ge-

nom val. Riksrådet var oförändrat sedan tidigare omorganisering. 64 

Kansliet styrdes av Axel Oxenstierna i egenskap av rikskansler. Enligt kansli-

ordningen 1618 hade Oxenstierna under sig en handskrivare och sju sekreterare som 

i tur hade en till tre skrivare under sig. Varje sekreterare var inriktad på ett särskilt 

område. Peder Månsson Utter hade ansvar för det nya och gamla archivum. Jonas 

Bureus för en rad olika statshandlingar rörande exempelvis stadgar, recesser och 

förbud. Erich Simonnssonn behandlade rättigheterna för såväl städer som enskilda 

samt en rad olika ärendetyper som besked på klagomål. Andreas Bureus var ansva-

rig för kontakten med Ryssland, Andreas Erici med Danmark, Paulus Spandkou 

med Frankrike, England och Nederländerna och Berendt Helfreich med tyska furs-

tar och hansestäder. Peder Månsson Utter hade tillgång till tre skrivare kunniga i 

tyska och latin. Totalt bestod kansliet av 19 personer tillsammans med Oxenstierna. 

1620 kom en kansliordning som delade upp kansliet i det dagliga hovkansliet och 

det gamla kansliet eller rikskansliet. Det dagliga hovkansliet arbetade med löpande 

ärenden medan rikskansliet arbetade med rikets arkivhandlingar. I jämförelse med 

tidigare kansliordning efter språk kom kansliordningen 1618 att dela upp sekrete-

rarna efter inrikes och utrikes ärenden.65 

Arkivlokaler 

Arkivet var under denna period utspridd på flera platser, större delen fanns dock i 

Stockholms slott i tre olika kanslirum. Det yttersta kanslirummet/kansliet, andra 

och mellersta rummet/kammaren näst innanför kansliet samt innersta kanslirummet. 

Det yttersta kanslirummet var även arbetsrum. Vidare fanns i närheten av dessa rum 

ett kanslivalv/lilla kanslirummet ”delt i tu små hvalf” och ett litet rum på norrsidan 

                                                 
63 Rosén (1978), s. 408–410; Wetterberg (2002), s. 59–60, 160–164 och 260–265. 
64 Asker (2009), s. 58–62. 
65 Asker (2009), s. 80–82; Styffe (1856), s. 300–302; Bergh (1916), s. 15; Wetterberg (2002), s. 241. 
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i kansliet. Lite längre bort fanns valvet vid slottsporten och valvet vid ”papistkyr-

kan”. Det dagliga kansliet hade lokaler som inte var vattentäta, där regn droppade 

in genom taket. Kylan under höst och vinter gjorde det svårt att vistas i lokalen.66 

De mest använda handlingarna förvarades i skåp, övriga var placerade i kistor. Ti-

digare fanns ett grönt skåp tänkt att hålla alla ”förnämliga handlingar”. 1618 utöka-

des utrymmet genom tillkomsten av det nya eller vita skåpet där handlingar aktivt 

ordnandes kronologiskt. Primärt förvarades här vissa lådor ifrån det gröna skåpet 

tillsammans med brev från Rasmus Ludvigssons handlingar. 67 

Informationstillgång/behov 

1618 kontrollerade arkivsekreteraren tillgången till handlingarna, men efter kansli-

ordningen 1620 kunde handlingar endast hämtas ur arkivet med tillstånd av kungen. 

Ett praktiskt problem vid tillgång till handlingar gällde bristen på plats. Ett annat 

problem var att valven där handlingarna förvarades var mörka. 

Den enda plats med möjlighet att läsa handlingar tycks ha varit det rum Utter delade 

med den ansvarige för vapenförrådet. Men eftersom Utter inte hade egen nyckel dit 

och farliga ämnen som krut förvarades i samma lokal, ställde det till problem vid 

läsandet av handlingar. Det hände även att den tidigare bristen på ordning medförde 

att handlingar aldrig hittades. Enstaka officiella historieskrivare som Erik Jöransson 

Tegel verkar dock ha haft tillgång till handlingarna.68 Ambitionen hos Oxenstierna 

att ge adeln tillgång till handlingarna tycks under denna tid ha gått långsamt ef-

tersom kungen fortfarande hade ensamrätt gällande tillgången. Likt Ludvigsson ge-

nomförde Utter även genealogiska arbeten, även över adelns privilegier. På order 

av Johan Skytte gjordes exempelvis utredningar.69 På detta vis kan Oxenstiernas 

ambitioner likväl blivit ha verklighet. 

Förteckningar 

Förteckning 3:”Catalogus actionum rerumque gestarum quae in capsa Regiae 

Cancellarie inter res et actiones latinas inveniri possunt et secundum ordinem 

alphabeticum designatae”. 12 sidor. 70 

Denna förteckning är på latin och kan sannolikt vara skapad av Bertil Börjesson 

Canterus som även är känd som Bertil Birgersson. Birgersson tjänstgjorde i kansliet 

1610–1618, sedan 1612 var han verksam för hanterandet av latinska saker, tillsam-

mans med M. Peder Andrea. Det är därför möjligt att båda arbetade med denna 

förteckning. Tyvärr finns ingen exakt datering, men baserat på Birgerssons tjänste-

tid i kansliet borde dateringen vara före kansliordningen 1618 eftersom denne inte 

hade någon fullmakt i denna kansliordning.71 Förteckningen finns i två exemplar. 
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71 Svalenius (1991), s. 87; Bergh (1916), s. 11. 



32 

 

Handlingarna är ordnade med hjälp av en kombination av bokstäver, romerska sif-

for och arabiska siffor. Förteckning är rätt avancerad i jämförelse med tidigare för-

teckningar. Den övergripande ordningen hos kategorierna är A, B, och C, vilket 

tycks vara efter regent. Exempelvis innehåller AA inkomna brev till Gustaf Eriks-

son, och B engelska legationer skickade till Erik XIV. Kategorin D används som 

övrig kategori. I kategorin A och B används små bokstäver för att markera under-

kategorier, exempelvis Bbbb.  Hos C markeras istället underkategorier med siffror, 

som exempelvis C.3. Vidare används romerska siffor för att markera enskilda hand-

lingar.72 Förteckningen är extra intressant med tanke på att den är en skapelse av en 

tid när kansliet var uppdelat efter språk, men också eftersom hur ordningen är gjord 

är unik. Samtidigt som ordningen i det gamla archivum anses vara dålig, tyder 

denna förteckning på motsatsen gällande latinska handlingar. Även om den i sig 

inte säger något om hur den fysiska ordningen såg ut. Men den kan även tyda på att 

kontrollen över de latinska handlingarna var särskild god. Speglingen mellan kansli 

och förteckning kan hur som helst anses vara tydlig hos denna förteckning. 

 

    Förteckning 3 

 
   Fotograf: Zippy Brandt 

Förteckning 4: Förteckning E av det gröna skåpet Peder Månsson Utter 1622. 37 

sidor.73 

Förteckningen är gjord av Peder Månsson Utter före sin död 1623. Utter gjorde flera 

förteckningar av det gröna skåpet men denna ska enligt Bergh vara den mest kom-

pletta. Förteckningen bygger på ett lådssystem, totalt handlar det om 23 lådor. En-

ligt Bergh ska denna förteckning innehålla 35 lådor men tyvärr tycks det endast 

finnas 23 vid min genomgång. Min redogörelse bygger delvis på den beskrivning 

över kategorierna som Bergh har gjort. Det ska finnas 26 kategorier som är antingen 

baserat på handlingstyp (3. Privilegier 1365 - 1595, 1. Lagböcker och krönikor) 
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eller sammanhang (21. Handlingar ang. konung Sigismund efter 1593, 13. Hand-

lingar ang. konung Eriks frierier och giftermål 1560-talet). Handlingarna inom 

varje kategori är ordnade kronologiskt.74 I förteckningen används ett punktsystem 

för varje enskild handling. Flera ordningsprinciper tycks samsas i denna förteckning, 

det är även intressant hur förteckningen representerar den fysiska ordningen. Möj-

ligtvis kan vissa av sammanhangen vara arrangerade efter regent också, men inte 

lika stringent som i förteckningen över latinska handlingar. 

 

 

         Förteckning 4 

 
       Fotograf: Zippy Brandt 

Viktiga personer för omorganiseringen och inspirationskällor 

De viktigaste personerna för omorganiseringen tycks ha varit Axel Oxenstierna och 

arkivsekreteraren Peder Månsson Utter. Oxenstierna genom sin agenda att ge adeln 

större tillgång till arkivet och Utter via sina idéer om hur arkivet skulle vara ordnat. 

Axel Oxenstierna var utbildad vid Rostock och Wittenberg. Där studerades exem-

pelvis teologi, historia och statsvetenskap. I Wittenberg kom han i kontakt med verk 

av monarkomakerna som argumenterade för ett fördrag mellan kung och folk, istäl-

let för en mer enväldig monark.75 Det är mycket möjligt att dessa idéer kom att 

påverka Oxenstiernas framtida roll som rikskansler, eftersom idéerna antydde att 

kung och råd skulle styra tillsammans som innan Karl XI blivit regent. 

Utter hade under 1580-talet varit assistent till Rasmus Ludvigsson. Under 

denna period hjälpte han till med genealogiska arbeten, men även med att ordna 

handlingar. Efter detta fortsatte hans karriär i kansliet och 1618 blev arkiv åter hans 

ansvar. Utter är intressant eftersom han hade rätt tydliga idéer hur handlingarna bäst 

skulle ordnas. Han klagade på att handlingarnas tidigare ordning hade blivit rubbad 

efter Ludvigssons tid och förslog därför följande. Handlingarna skulle först över-

siktligt ordnas efter ”var kungs saker” för sig och vidare kronologiskt. Sedan kunde 
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speciella grupper av handlingar efter land ordnas, och efter denna handlingstyp. Vid 

förteckning av handlingarna borde samma ”karaktärer” användas i förteckningen, 

rummen och på handlingarna för att underlätta sökmöjligheterna. Handlingar som 

anses vara förnämliga borde registreras efter regent.76 Detta idéer är intressanta med 

tanke på hur rörligt arkivet var tidigare, och tycks syfta till en spegling mellan för-

teckning och den fysiska ordningen. Vad som är ännu mer intressant är hur dessa 

idéer kan ha uppkommit. Hur såg egentligen den ursprungliga ordningen ut? Kan 

Utter varit påverkad av det tidigare signum-byttha-systemet? Eller de genealogiska 

arbeten som han tidigare genomfört? Eller förteckningen över latinska handlingar 

som faktiskt är ordnad efter just regent. Allt detta är möjligt, men det är även intres-

sant hur dessa idéer kom att korrespondera väl med kansliordningen 1618. Den 

ökade betydelsen för kontakter utrikes, som en följd av rikets många krig men även 

diplomatiska ärenden, är extra intressant i detta läge. Men allt detta tyder dock på 

att Utters idé att ordna efter regent inte möjligtvis behöver vara hans egen. 

3. Omorganiseringen efter slottsbranden 1697 

Bakgrund och konsekvenser av omorganiseringen 

Erik Runell Palmskiöld hade under sin tid i RA (1631–1686) lyckats genomföra 

Peder Månsson Utters ordningsideal, att ordna handlingar efter regent. Från 1651 

var han även arkivsekreterare. 1686 blev han efterträdd av Sven Agricola Leijon-

marck (tidigare Sven Agricola-Åkerman-Åkermarck). Under 1690-talet gjordes 

försök av kanslikollegiumet att gå igenom alla handlingar rörande Sveriges utrikes-

relationer och göra register och extrakt över handlingarna. Detta bygger på tidigare 

arbeten under Runell Palmskiölds tid att göra avskrifter. Vad som gjorde arbetet 

under 1690-talet extra angeläget är dock oklart. 1695 utökades denna idé till att göra 

en sammanställning gällande alla länder som Sverige varit i kontakt med från Gus-

tav Erikssons tid. Det planerades bli en krönika där varje land behandlandes för sig. 

Av extra intresse tycks konflikter, förbund och fredsslut ha varit. Men detta arbete 

blev aldrig helt genomfört, som en följd av brist på personal och resurser. Dessutom 

kom en dramatisk händelse i vägen.77 

Fredagen den 7 maj 1697 drabbades Stockholms slott av en brand som kom att 

både förstöra delar av beståndet, exempelvis det tyska registraturet och rubba den 

tidigare ordningen. Dock lyckades vissa handlingar räddas genom exempelvis 

greve Axel Wachtmeister som på kanslipresident Bengt Oxenstiernas order kom till 

slottets undsättning. Vid ankomsten bestämde Wachtmeister att förflytta handling-

arna till riddarhusets stallgård på Helgeandsholmen. Primärt var det övre valvet an-

gripet av elden, och handlingar som det svenska riksregistraturen och urkunder gäl-

lande kungahuset prioriterades för räddning. Denna katastrof utlöste flera försök att 
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ordna handlingarna, i hopp om att återföra ordningen innan branden. Men även be-

hovet av nya lokaler blev akut. Under denna period kom flera arkivsekreterare att 

bytas ut av varandra. Ludvig von Schantz (1701-1702) och Elias Palmskiöld (1702-

1719). Leijonmarck var under den första perioden den drivande kraften bakom om-

organiseringen. Palmskiöld kom senare att fortsätta ordna handlingar efter ämne.78 

Som en följd av den tidigare påbörjade genomgången av alla handlingar, vill jag se 

detta som en början på den omorganisering som skulle genomföras efter branden. 

Politiskt läge 

Denna period var konfliktfylld, både inrikes och utrikes. Karl XI kom under sin tid 

att stegvis införa ett envälde och hårdare kontroll över befolkningen. Från 1680 

ökade påtryckningarna. Rådsaristokratins makt över centralförvaltningen minskade. 

Vidare genomfördes en reduktion av godsen i riket, och ett indelningsverk skapades 

i syfte att stärka armén. Omorganiseringar av förvaltningen medförde mer makt åt 

kungen. Exempelvis förbjöds ständerna mer eller mindre att diskutera ärenden gäl-

lande utrikespolitik. Kungens politik kom att leda till opposition från såväl den liv-

ländska adeln som bönderna. Konsekvensen av reduktionen gjorde dock kronan rik. 

Sverige hade under Karl XI varit i fred och kunde under denna period bygga upp 

sin armé, genom exempelvis reduktionen. Men under 1690-talet kom rikets relation 

till sina grannar att bli spänt. 1689 ingick Sverige och Lüneburg en allians i syfte 

att anfalla Danmark vid fortsatt expansion i Tyskland. Kort efter branden 1697 dog 

kungen. En förmyndarregim skapades men redan under hösten 1697 förklarades 

Karl XII myndig. Karl XIs död sägs ha givit upphov till ökad spänning till Danmark, 

och som en följd av detta slöts ett förbund mellan Danmark, Polen och Ryssland 

1699. Detta förbund skulle sedan leda till att landet angreps 1700. Krig kom att 

prägla Karl XIIs regim.79 Kungen var därför ständigt frånvarande. 

Styrprocess 

Denna omorganisering befann sig mellan två kungars regeringstid. I syfte att visa 

på dåvarande styrprocess och dess bakgrund kommer jag därför att datera nyheterna 

i styrningen av riket. Under Karl XI förekom som tidigare riksdagar och styrningen 

skilde sig inte särskild mycket rent formmässigt innan 1680-talet. Men som en följd 

av enväldet infördes nyheter. Rikets råd skulle exempelvis kallas för kungsråd för 

att markera sin nya underordnade ställning. Karl XII gjorde enväldet starkare ge-

nom vägran till samarbete med kungsrådet och ståndsriksdagen. Inga större beslut 

fick tas utan Karl XIIs närvaro. Rådet skulle inte sammanträda utan särskilda skäl. 

Endast ett riksdagsmöte genomfördes vid kröningen 1697.80 

Sedan 1626 styrdes kansliet via ett kanslikollegium, där rikskanslern var chef 

och biträddes av kansliråd som även satt i riksrådet. Dock lämnades rikskansleräm-

                                                 
78 Bergh (1916), s. 309–324. 
79 Rosén (1978), s. 513, 517–521 och 527–560; Villstrand (2005), s. 43 och 94–95. 
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betet obesatt från 1680, den nya titeln blev kanslipresident och var ledamot i riks-

rådet. Kanslikollegiumet behandlade ärenden såväl inrikes som utrikes, samt upp-

sättandet av kungliga brev rörande ärenden såväl hos kansliet som hos andra äm-

betsverk. Andra förvaltningsärenden gällande kyrkan och rättsliga överklaganden 

hanterades även av kanslikollegiet, där det från 1669 fanns en särskild avdelning 

med ansvaret för överklaganden. Kansliet var sedan 1661 uppdelat i expeditioner, 

och varje expedition leddes av en statssekreterare. Kansliet hade därför under denna 

period en viktig roll för att hålla ihop riket. Eftersom kungen var frånvarande från 

1700 blev kansliet uppdelat i ett hemma- och fältkansli. Kanslikollegiet var tvunget 

att stanna kvar i Stockholm, och dess betydelse för att hålla ihop riket minskade. 

Men redan innan krigsutbrottet hade dåvarande kanslipresident Bengt Oxenstierna 

mindre inflytande än statsrådet för utrikesärenden Karl Piper, vilket antyder att dess 

betydelse redan innan 1700 höll på att minska. Ansvarig för fältkansliet var först 

Thomas Polus, men denne ersattes sedan av Olof Hermelin eftersom Polus fått ett 

slaganfall och måste återvända till Sverige.81 

Arkivlokaler 

Efter branden förvarades handlingar på primärt två platser: Per Brahes hus på Hel-

geandsholmen och Rosenhanska huset på Riddarholmen. Eftersom husen inte var 

helt lämpliga som arkivlokaler krävdes vissa reparationer och justeringar. En fördel 

var dock att rummen skyddade handlingarna från eld. Bottenvåningen av Pers hus 

abonnerades helt för arkivet och vissa rum på våning 1. Gällande Rosenhanska hu-

set fanns följande sju rum. Det yttersta arkivrummet/”archivi cantzli”, sekreterarens 

rum med fönster åt sjön, aktuariens rum, ett rum för forskare och läsare av hand-

lingar, vedrummet, valvet innanför aktuariens rum och valvet innanför vedrum-

met.82 

Informationstillgång/behov 

Målgrupperna för tillgången till arkivet hade inte förändrats mycket sedan Axel 

Oxenstiernas tid. Under 1630-talet hade unga adelsmän uppmanats att besöka riks-

arkivet i syfte att ges större kunskap om ”statssakerna”. Först med 1660 års kansli-

ordning blev detta officiellt sanktionerat och en särskild rutin för tillgång till hand-

lingarna skapades. Men arkivsekreterare Erik Runell Palmskiöld var ännu 1668 

tveksam till detta, och gav inte ens de med tillstånd tillgång till vissa handlingar. 

Eftersom utrymmet var trångt begränsades antal besökare. För tillgång till hand-

lingarna krävdes en ed att exempelvis inte föra vidare viss information som ansågs 

hemlig. Denna tradition kom att fortsättas även efter branden, och instruktioner gäl-

lande tillgång kom först att uppdateras i början av 1700-talet.83 Andra som besökte 

arkivet var exempelvis officiella historieskrivare och de med vetenskapliga syften. 

Likt för adelsmännen krävdes för enskilda personer en tysthetsed, detta beviljades 

                                                 
81 Rosén (1983), s. 532–533; Wieselgren m.fl (1935), s. 149–151; Asker (2009), s. 65 och 80–82. 
82 Bergh (1916), s. 318–324 och 328. 
83 Bergh (1916), s. 413–415. 
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innan 1700-talet av rikskanslern och sedan av kanslikollegium. Ofta var även mål-

sättningen att författa ett historiskt verk viktigt, även om andra skäl tydligen också 

gick an.84 Detta antyder att tillgången för enskilda personer inte tycks ha beviljats i 

syfte att sprida kunskapen om staten i samma grad som till unga adelsmän. Till-

gången till informationen var fortfarande strikt begränsad till en liten elit. 

Förteckningar 

Förteckning 5: Inventarielistan upprättad 1687 av Sven Åkermarch – Leijon-

march.85 

Denna nventarielista gjordes samtidigt som Leijonmarch blev arkivsekretare. För-

teckningen är den renskrivna versionen av ett tidigare koncept. Den enda skillnan-

den enligt Bergh är att den renskrivna versionen saknar skåpet B. Varje skåp ska 

bestå av ett häfte. Skåpen ska vara ordnade efter Kristinas, Karl X Gustavs, Karl 

XI:s förmyndarregering och Karl XI:s regering.86 I nuvarande förteckning finns 

cirka 25 häften och enligt förteckningen i arkivkapseln finns inte endast förteckning 

över det nedre valvet utan även det övre. Med andra ord är beskrivningen av Bergh 

inte heltäckande, vilket även märks i Skåpet V där den fjärde och femte hyllan fattas. 

Totalt består inventarielistan av 12 skåp, samt 26 häften där även lådor utanför skå-

pen beskrivs. Här är handlingar ordnade efter geografisk plats (XXVIII Bremensia), 

handlingstyp (XIX. Mÿnte ordningar) och ämne (XI. HISTORISKE RELATIONER. 

mäj:t Sverige angående -).  Skåpen är som nämnt uppdelat efter olika bokstäver. 

Inom skåpen finns som nämnt ofta fem hyllor uppdelade i olika lådor samt vidare 

uppdelat efter vilka länder handlingarna rör. Som Danica för handlingar rörande 

Danmark och Belgica för handlingar rörande Belgien. 

Förutom detta lyfts tidvis mellan hyllorna beskrivningar av inbundna perga-

mentshandlingar, samt buntar med handlingar. Efter min genomgång är det svårt att 

veta om detta är efter land också. Vidare finns det bland buntarna ett intressant 

tecken på hur de tidigare förtecknats. Vissa av buntarna är nämligen angivna med 

signa, ett av dessa signa med likhet till en fyrkant med streck i återfinns i registret 

ifrån 1530. Detta antyder att systemet med signa ännu inte hade försvunnit, eller av 

skäl var signa betydelsefulla för dessa handlingar. Andra signa liknar ”#” med ett 

mindre streck samt venustecknet fast med en 8 istället för enkel cirkel. Det är in-

tressant att se hur mängden av handlingar medfört att den tidigare ordningen baserat 

på lådor kommit att utökas till skåp. Genom denna ordning baserad på regent kunde 

särskilda tider lättare studeras, vilket förmodligen var optimalt för de unga adels-

männen som hade tillgång till handlingarna. Inte minst lär det ha varit optimalt för 

de officiella historiograferna. 

 

 

                                                 
84 Bergh (1916), s. 416, 422–423; Asker (2009), s. 17. 
85 DIIba:8. 
86 Bergh (1916), s. 291–292. 
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                         Förteckning 5 

 
                 Fotograf: Zippy Brandt 

Förteckning 6: ”Inventarium öfver Riksarkivets ur 1697 års Slottsbrand räddade 

handlingar”.87 

Detta inventarium är speciellt i den meningen att den är en förteckning över de 

handlingar som räddats ur branden 1697, men också att den är skapad av såväl 

Leijonmarch som den nye arkivsekreteraren Schantz. Den ”sammanfattades” sam-

tidigt genom en inventering i februari och mars 1702 som genomfördes av Schantz 

i samband med mottagandet av sitt nya ämbete. Men först den 21 januari året därpå 

blev förteckningen underskriven i kanslikollegium.88 Det finns 116 övergripande 

kategorier av varierande karaktär. Här finns kategorier efter vilka geografisk plats 

(Italica – Venetiana, Persica, Gallica), år (Lådan åhr 1664, Lådan 1634. till 1638) 

ämne (Lådan Angående Tree Cronor, Lådan Historica, Lådan Miscellanea), efter 

handlingstyp (Lådan Testamenter, Gambla Inventarier och Register) efter regent 

(Lådan Drottning Christinas Acter, Lådan Drottning Hedvig Eleonora Acter) men 

även efter arkivbildare (Kongl: Krigcollegii Acter, Kongl: Hofrätternes Bref och 

Acta). Totalt finns 25 länder representerade. I handlingar rörande land används 

ibland underkategorier efter handlingstyp. Exempelvis Germanica där underkate-

gorierna Uhur Furstelige Acter, Furstelige och Breff: Acter samt Correnspondentz 

bref, Memorialer, Protocoller &/och används. 

Enligt Bergh ska principen om att ordna efter regent ha försvunnit i denna för-

teckning, men detta tycks under min genomgång inte vara helt korrekt.89 Snarare 

används en rad olika ordningsprinciper. Dock tycks ordnandet efter regent inte varit 

en lika viktig princip som de andra som använts. Intressant nog har branden medfört 

att Leijonmarck kom att omordna handlingarna efter geografisk plats. Tidigare var 

denna ordningsprincip splittrad mellan skåp, vilket förmodligen krävde en kunskap 

gällande de olika regenterna för att hitta rätt handling. Genom denna nyhet kunde 

riket under dessa ständiga krig lättare komma åt diplomatiska handlingar. Det är 
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intressant att Karl XI:s ständiga reformer kom att innebära att rikets armé var extra 

stark vid krigsutbrottet 1700, med tanke på Leijonmarcks försök att omorganisera 

handlingarna efter land redan 1695. Kan denna omorganisering vara en del av rikets 

upprustande? Eller som ett tecken på enväldet, att genom omorganiseringen subtilt 

försöka stänga ute adeln ifrån arkivet?   

             

           Förteckning 6 

 
       Fotograf: Zippy Brandt 

Förteckning 7: Förteckning 25 juni 1728.90 

Denna skrift skapades efter en inventering gjord av Olof Estenberg efter sitt tillträde 

som arkivsekretare under januari 1728. Inventeringen genomfördes först under 

sommaren 1728 eftersom lokalerna inte gjorde det möjligt tidigare. Skriften gäller 

primärt handlingar av diplomatiskt värde.91 I denna skrift finns 29 huvudkategorier. 

Med undantag av en (Heirahfs Contracter) är alla de andra efter landet som hand-

lingen rör. Det är intressant att det i jämförelse med tidigare förteckning finns fler 

länder representerade, men endast ett Italica. Kan detta spegla landets förändrade 

diplomatiska relationer? Exempelvis finns inte Persica eller Turcica med hand-

lingar rörande Persien och Osmanska riket, men däremot har Saxonica och Ba-

varica tillkommit. Om detta speglar vilka länder som ansågs vara betydelsefulla, 

kan detta antyda en ideal-topografisk spegling mellan förteckning och landets utri-

kespolitik. Att sortering efter geografisk plats fortfarande används antyder att denna 

ordningsprincip kom att bli betydelsefull. Detta antyder att Palmskiölds försök att 

ordna efter ämne inte fortsatt efter 1718 i samma grad som att ordna efter geografisk 

plats. 
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         Förteckning 7 

 
     Fotograf: Zippy Brandt 

Viktiga personer för omorganiseringen och inspirationskällor 

Den mest intressanta personen för omorganiseringen är arkivsekreteraren Sven 

Leijonmarck. Leijonmarck studerade vid Åbo Academi och Uppsala Universitet.   

Senare kom Leijonmark in på en karriär som sekreterare åt riksrådet Lorentz Creutz 

den äldre. 1679 blev Leijonmarck landssekreterare, vilket sedan skulle leda till 

tjänsten 1684 som actor causae (åklagare) hos likvidationskommissionen. Denna 

kommission var en del av Karl XI:s reduktion. Som actor causae tycks han ha gått 

hårdhänt fram och blivit erkänd men också adlad som Leijonmarck. Under sin tid 

kom han i konflikt genom sin envishet, även mot Karl XI, detta krävde ofta avbön. 

Leijonmarck tycks ha varit en omstridd person.92 Baserat på de redogörelser jag har 

funnit över hans bakgrund, är det svårt att veta exakt vilka inspirationsskällor som 

påverkat Leijonmark att ordna efter geografisk plats. Min bedömning är dock att 

idén kan ha kommit från kanslikollegiumet. Möjligt är även att Leijonmarck efter 

arbetet med redogörelsen 1695 ansett att denna ordningsprincip tycks varit enklast 

efter katastrofen 1697. Det kan möjligtvis att ha funnits planer på att fortsätta arbe-

tet efter branden. 

4. Hans Järtas omorganisering 

Bakgrund och konsekvenser av omorganiseringen 

Sedan slutet av 1700-talet hade RA:s uppgift och personalen minskat, till den grad 

att de endast kunde registrera inkommande handlingar. Möjligheterna att arbeta 

med publikationer av handlingar och erbjuda plats för forskare var begränsad. Ord-

                                                 
92 Svenskt biografiskt lexikon, webbversionen. Sökord: Sven Leijonmarck [2016-05-06]. 
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nings- och förteckningsarbetet hade under denna period inte varit möjligt att ge-

nomföra, vilket medförde att bristen på ordning var stor. Handlingar utan direkt 

betydelse för administrationen låg i högar i lokalen. Möjligheterna att hitta efter-

sökta handlingar var därför liten. Möjligheterna att från RA bli befordrad till andra 

avdelningar hade under samma period minskat, eftersom många tjänster krävde spe-

ciella förkunskaper som inte delades av personalen på RA. Ingen befordran hade 

gjorts sedan denna förändring. Rörligheten inom kansliet minskade därmed, vilket 

gjorde att RA blev mer isolerad än tidigare.93 

Försök att på allvar omorganisera RA gjordes först under 1820-talet. 1819 skap-

ades en kommitté med syfte att förbättra rutinerna inom staten genom att gå igenom 

alla ämbeten och tjänster. 1822 lade kommittén fram sitt betänkande och föreslog 

att RA:s brister skulle lösas genom omorganisering. RA behövde förflyttas från 

kansliet och istället bli ett centralarkiv för hela riket. Arkivet skulle inte vara be-

gränsat till att behandla äldre handlingar utan även nya. Vidare skulle RA delas upp 

i nio underavdelningar, sju för varje förvaltningsområde, ett för tryckta skrifter och 

slutligen en för riksdagshandlingarna. Handlingar från andra myndigheter som tidi-

gare tillhört RA skulle även återföras. Alla dessa idéer tycks dock ha kommit till 

korta vid den slutliga omorganiseringen 1835. Istället stärktes genom denna de ti-

digare tendenserna. Registratorstjänsten togs bort och nya uppgifter kom till, som 

att upphandla skrivmaterial för kansliet och förmedla Svensk författningssamling. 

Detta tolkades som ett tecken på att RA:s uppgift var vag och därför kunde agera 

alltiallo. Eftersom lönen dessutom var låg medförde detta svårigheter med att re-

krytera personal. Vid detta tillfälle bestod RA endast av fyra personer eftersom detta 

var det antal som antogs behövas.94 

Den riktiga omorganiseringen gjordes istället när Hans Järta blev riksarkivarie 

1837. Eftersom Järta lockades till tjänsten av sitt intresse för historiska undersök-

ningar satte detta igång en större omorganisering av RA. Den 20 oktober 1837 

skickade Järta in ett betänkande med förslag på hur RA kunde omorganiseras. Men 

det skulle dröja till 1840 innan omorganisationen sattes igång. De två problem Järta 

avsåg att lösa var lokalens brister och bristen på personal. Genom att använda sin 

pension och tidigare tillgångar till sin egen lön, kunde lönen som riksarkivarie an-

vändas till att både anställa mer personal samt bidra till RA:s drift generellt. I för-

slaget kunde för övrigt bristen på goda lokaler avhjälpas genom mer pengar till 

personal. Dessutom ville Järta dela upp RA i två departement/avdelningar. En ad-

ministrativ avdelning som skötte förfrågningar från ämbetsverk och enskilda per-

soner genom uppsökande och avskrivande av handlingar. Dessutom en historisk 

avdelning med ansvar för urkunder, exempelvis att ordna, leta upp och publicera 

handlingar. En grundidé vid omorganiseringen var även att återföra den ”skola” för 

tjänstepersoner/män som under Axel Oxenstiernas tid varit aktiv. Där kunde äm-

betsmännen hämta kunskap om hur landet styrts tidigare och hur exempelvis lagar 
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och institutioner skapats.95 Genom omorganiseringen kom därför dessa två mål-

grupper (administrationen och forskningen) att prägla RA i högre grad än tidigare. 

Politiskt läge 

Denna period kom att präglas av maktkamper mellan rojalister och liberaler. 

1830 utbröt den franska junirevolutionen, vilket fick liberala antirojalistiska ten-

denser att visa sig även i Sverige. Detta yttrade sig genom krav på bättre represen-

tation, men även mer direkta utmaningar av kungamakten genom exempelvis skap-

andet av Aftonbladet och andra skrifter. En av de mer dramatiska effekterna av detta 

står den förre detta hovrättsassessorn M. J. Crustenstolpes månadshäften för. Ett 

ämbete hade blivit tillsatt på en söndag vilket ansågs vara ett sabbatsbrott, därför 

skapades månadshäftena 1838. Dessa gjorde att Crustenstolpe hamnade i konflikt 

med kungamakten, vilket ledde till såväl en dom till fästning i tre år som eskalerade 

till kravaller och andra tecken på motsättning. Vidare genomfördes en koalition 

mellan oppositionsmän och förre detta regeringsanhängare 1839 inför en förbere-

delse till 1840 års riksdag i förmodat syfte att kräva kungens avgång och medföra 

en regeringskris. Detta kom dock att bli känt av fler utanför gruppen genom rykten, 

men eftersom inga riktiga bevis kom att uppdagas är det exakta syftet osäkert. De-

partementsreformen 1840 medförde att flera statsråd blev mindre beroende av 

kungen eftersom de blev chefer för enskilda departement. Samma grad av självstän-

dighet visades av borgerskapet och bönderna under riksdagen samma år. Såväl 

bonde- som borgarståndet tycks därför ha styrts av liberala tankar under denna pe-

riod. Enligt Asker styrdes bondeståndet av liberala vindar från 1820 och borgar-

ståndet ifrån 1834.96 

Styrprocess 

Eftersom denna period innebar stora administrativa omorganisationer kommer jag 

först att beskriva hur det var under 1830-talet och efter departementsreformen 1840. 

Under hela denna period var Karl XIV Johan kung. Efter 1809 års regeringsform 

styrde kungen riket ensam men var tvungen att lyssna på sina rådgivare i statsrådet 

(som i sin tur var ansvariga inför ständerna). Makten att stifta lagar var delad mellan 

kungen och ståndsriksdagen. Innan 1840 bestod statsrådet av ständiga och tillfälliga 

medlemmar. De ständiga bestod av justitiestatsministern, utrikesministern, hov-

kanslern och sex statsråd/övriga ledamöter. Tillfälliga medlemmar tillhörde endast 

statsrådet när de föredrog ärenden i statsrådet som tillhörde sitt eget område, som 

de fyra statssekreterarna i kansliet, krigs-, kammar-, finans- och ecklesiastikexpe-

ditionerna. Det hände även att militära ärenden föredrogs för kungen från genera-

ladjutanterna för de olika grenarna inom det militära, som flottan. Från 1840 bestod 

statsrådet av sju departementschefer samt tre konsultiva statsråd utan departement. 

Kansliet leddes av utrikesstatsministern sedan 1833 när det tidigare systemet med 
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en kanslistyrelse förändrades. Före 1840 var kansliet som under tidigare omorgani-

sering uppdelat i expeditioner. Vid departementsreformen bytes expeditionerna mot 

sju statsdepartement, justie-, utrikes-, lantförsvars-, sjöförsvars-, civil-, finans-, och 

ecklesiastikdepartementet. Gällande arkivets styrning blev 1835 arkivsekretaren till 

riksarkivarie. Andra medarbetare var en aktuarie samt en första och andra amanu-

ens. Aktuarie var ett gammalt ämbete med rötter ifrån 1600-talet.97 Som tidigare 

nämnt blev arkivet 1837 uppdelat i en historisk och administrativ avdelning. 

Arkivlokaler 

Under denna period hade RA lokaler på såväl Stockholms slott som i Hessenste-

inska huset. I Stockholms slott var utrymmet uppdelat i Stora arbetsrummet, Biblio-

teksrummet, lilla och hemliga valven som bestod av Rum A, Rum B, Rum C, Rum 

D och Rum E, Tryckvalvet och Logårdsvalvet. De numrerade rummen befann sig i 

slottets bottenvåning. E och D kallades för det hemliga valvet eftersom handlingar 

med extra stor betydelse, som diplomatiska handlingar, förvarades där. Dessa loka-

ler hade Riksarkivet haft sedan 1820-talet. Av dessa var Logårdsvalvet den mest 

olämpliga som en följd av det var fuktigt men även mörkt, vilket medförde att hand-

lingar började ruttna. Vissa diplomatiska handlingar förvarades även där. Hand-

lingar från detta valv kom dock att börja flyttas när RA under mitten av 1830-talet 

fick tillgång till den norra flygeln i Hessenstienska huset. 1846 gjorde slutligen en 

flytt till Ridderstolpska huset.98 

Informationstillgång/behov 

Under denna period kom den viktigaste målgruppen för arkivet att bli forskare.  Ge-

nom att skapa en särskild historisk avdelning var tankegången att göra handlingarna 

mer tillgängliga. Detta tycks ha varit effektivt, då antalet enskilda forskare ökade, 

detta trots att högst tre forskare fick plats åt gången. Lokalernas trånghet medförde 

att forskare ibland fick möjlighet att sitta i chefens eller kanslistyrelsens rum. Fors-

kare som Erik Gustaf Geijer och Anders Fryxell skrev om regenternas historia och 

återkom till arkivet under ett antal år. Även intresset bland utländska forskare ökade, 

speciellt ifrån Finland. En forskare hade möjlighet att studera handlingar på plats 

totalt fyra timmar åt gången. Det hände att forskare ibland önskade hemlån på hand-

lingarna, men detta accepterades inte av Järta. Även om det före hans tid hänt att 

hemlån gjorts blev det nu något otänkbart. Detta gällde dock endast enskilda. För 

myndigheter användes låneliggare, en efter alfabetisk ordning och den andra efter 

myndigheten.99 Kanske berodde detta delvis på att intresset för handlingarna ökade, 

och därmed risken för förskingring. Andra målgrupper var administrationen. Som 

tidigare nämnts i bakgrunden var syftet med omorganiseringen även att återskapa 

den roll som förmedlare av förvaltningshistoria till ämbetsmän, som RA hade under 

1600-talet. Kanske bör skapandet av den administrativa avdelningen tolkas som en 

                                                 
97 Asker (2009), s. 55–56, och 83–85; Bergh (1927), s. 1–2; Bergh (1916), s. 208. 
98 Bergh (1916), s. 350–351, 362–366; Norberg (2007), s. 107. 
99 Bergh (1927), s. 38–41 och 65–66; Bergh (1916), s. 428. 
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följd av detta mål. Men dock tycks inte denna målgrupp fått lika mycket plats som 

forskarna. 

Förteckningar 

Alla utvalda förteckningar är gjorda av Nils Arfwidsson. Eftersom varje förteckning 

skiljer sig i högre grad ifrån varandra, har jag valt att analysera tre istället för två. 

Detta i syfte att ge mer kunskap gällande den bredd som tydligen fanns i förteck-

ningarna gjorda endast av en person. I detta fall har förteckningarnas unika karaktär 

styrt urvalet. Förteckningarna är dessutom extra intressanta eftersom två behandlar 

samma arkivlokal, före och efter omorganiseringen. Arfwidsson var kanslist från 

1830 och andra amanuens från 1835.100 

Förteckning 8: ”Tableau öfver Det till Kongl. Riks Archivet hörande Lilla Hval-

vet På Befallning Upprättad år 1831 af Nils Arfwidsson (Rummet A-C)”. 87 si-

dor.101 

Denna förteckning är schematisk gjord efter rum. I exempelvis Rum A är handlingar 

uppdelade i hyllor (totalt 17) som sedan är uppdelade i fyra fack. A-D. Beskriv-

ningen av Rum B är däremot översiktlig och inte lika detaljerad. I Rum C används 

samma struktur som vid Rum A med skillnaden att istället för att låta två fack be-

finna sig på en sida, varieras detta med ett fack per sida. Dessutom finns i rum C 

fler fack än de tidigare nämnda (E, F, G och H). Slutligen finns även ett register 

efter ämne med sidangivelse. Handlingar tycks vara ordnade efter ämne (Embet-

mäns (diverse) Handlingar), arkivbildare (Krigskollegium, Kammar Rätten) och 

handlingstyp (Protocoll: Comerskollegii). 

 

                      Förteckning 8 

 
                Fotograf: Zippy Brandt 

                                                 
100 Svenskt biografiskt lexikon, webbversionen. Sökord: Nils Arfwidsson [2016-05-06]. 
101 DIIba:17. 
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Förteckning 9: ”Summarisk förteckning öfver de av Kongl. Riks Archivets Hand-

lingar, som förvaras uti det så kallade Stora Hvalvet samt Rummet emellan det 

och Trycks Hvalvet. Upprättad År 1831”. 105 sidor.102 

Denna förteckning består av två nivåer. I den första nivån beskrivs innehållet hos 

34 hyllor översiktligt. Varje hylla har ett nummer. Tidsomfattning anges. I dessa 

hyllor fanns en rad olika handlingar som de diplomatiska handlingarna (Bremensia), 

Palmskiölds miscellanea och rådsprotokoll. Handlingarna tycks vara uppdelade ef-

ter arkivbildare (Riksdags handlingar), handlingstyp (Concepter 1645 – 1700) och 

efter geografisk plats (Bremensia).  I vänstra hörnet för varje hylla finns även små 

bokstäver som tycks ange att handlingarna inom varje hylla är ordnade alfabetiskt, 

men det är svårt att veta hur. Den andra nivån består av först en sida med ruta med 

en kort beskrivning av hyllan, ibland upprepas ordningen efter bokstav. Nästa sida 

anger kommande förändringar under nästa år. Förteckningen tycks därför vara ett 

arbetsdokument i syfte att göra om hyllorna. Det är oklart hur unik denna handling 

är eftersom inga andra av samma karaktär kunde hittas i arkivkapseln. Av extra 

intresse är att ordningsprincipen efter geografisk plats fortsatte att vara i bruk ännu 

på 1800-talet. 

 

                      Förteckning 9 

 
                 Fotograf: Zippy Brandt 

Förteckning 10: ”Alfabetisk katalog öfver Handlingarna i Lilla Hvalvet. Rum C. 

1841”. 25 sidor.103 

Denna katalog är inbunden och ovanstående rubrik är det som står på framsidan. På 

första sidan benämns katalogen däremot som förteckning och sägs ha blivit påbör-

jad 1841. Eftersom jag bedömer den första sidan som äldre än omslaget kommer 

jag därför utgå från att detta är en förteckning, även om skillnaderna mellan en 

katalog och förteckning kanske inte är särskilt stora. Detta är en förteckning som 

till stor del är ordnad efter ämne, och har 13 huvudkategorier efter alfabetet (A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, K, L, Ä och Ö).  Totalt används 203 ord. Förutom ämne anges 

även hylla. Exempelvis: A. Academien – Lantbruk -------------------- Rum C. Hyll. 

                                                 
102 DIIba:17. 
103 DIIba:17. 
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h: 2. A., och Öfver Ståthållare Embetet. 1816 – 1834. 16 03. Rum C. 8. b. Underka-

tegorier förekommer, som vid Academien där totalt 8 används. Vissa av orden tycks 

ofta vara kopplade till en särskild myndighet eller titel, vilket antyder att arkivbil-

dare och ämne blandas. Det verkar finnas tre rum som under tidigare förteckning 

över lilla valvet, men hyllkombinationen tycks ha blivit mer komplex än tidigare. 

Förteckningens karaktär tycks inte ha varit särskilt ovanlig, eftersom det under slu-

tet av Järtas tid gjordes alfabetiska register över olika samlingar. Syftet med dessa 

tycks ha varit att underlätta för forskare.104 Därför är det möjligt att denna förteck-

ning är gjord i samma syfte. 

 

                       Förteckning 10 

 
                    Fotograf: Zippy Brandt 

Viktiga personer för omorganiseringen och inspirationskällor 

Den viktigaste personen för omorganiseringen är Hans Järta. Järta var en konflik-

trädd man med starka åsikter. Innan sitt tillträde som riksarkivarie hade han en lång 

karriär bakom sig inom staten, som exempelvis diplomat, jurist och landshövding 

för Dalarna. Under sin karriär var han även aktiv politiskt, och svängde ifrån radikal 

till konservativ mellan 1791 till 1820. Under sin radikala period avsade han sitt 

adelskap (tidigare Hierta). Som konservativ skapade han tidningen Odalmannen i 

syfte att bekämpa de liberala vindar som skapats genom andra tidningar. Detta höll 

dock endast ett år (1823–1824), sedan tog konflikträdslan över. Tiden efter kom att 

präglas av den lärda världen i Uppsala, dit han flyttade för att följa sin sons utbild-

ning (1825–1836). Under sin tid där kom han nära många professorer och studenter 

samt bedrev forskning gällande både administrativ utbildning i lagfarenhet från 

Gustav Eriksson till 1700-talet och svenska kyrkans förhållande till kronan efter 

reformationen. Dessa avhandlingar vann pris 1832 och gjorde honom känd inom de 

lärda kretsarna.105 

                                                 
104 Bergh (1927), s. 59. 
105 Bergh (1927), s. 12–15 
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Kontakterna i Uppsala skulle bli betydelsefulla när Järta 1836 flyttade tillbaka 

till Stockholm och året därpå visade sitt intresse för tjänsten som riksarkivarie. Var-

för sökte Järta denna tjänst? Som nämnt i bakgrunden motiverade det stora intresset 

för historisk forskning, men även hotet att ämbetet skulle innehas av någon som var 

obekant med RA avgjorde beslutet. Det verkar hos Järta ha funnits en hög grad av 

beskyddarinstinkt över RA på grund av dess egenskap av att vara den viktigaste 

platsen för historiska handlingar. Genom sin forskning och tjänster inom staten hade 

han blivit mycket bekant med RA, inte minst eftersom han 1792 arbetat ett år som 

kanslist i RA.106 Baserat på denna redogörelse är det min bedömning att de två hu-

vudmålgrupperna tycks ha varit en följd av hans karriär både inom staten och Upp-

sala universitet. Här kan omorganiseringen sägas representera hans två huvudin-

tressen under sitt liv, politik och forskning. Kanske fanns det även en baktanke om 

att skydda RA mot liberala intressen efter junirevolutionen 1830. Under sitt liv kom 

Järta att bli påverkad av en rad filosofer som Jean-Jacques Rousseau och Adam 

Smith men även de uppsalabaserade Erik Gustaf Geijer och Per Daniel Amadeus 

Atterbom. Genom de senare fick Järta en organisk syn på staten, som förmodligen 

påverkade hans tid som riksarkivarie.107 

Som primärt aktiv vid den historiska avdelningen ska Järta ha medfört ett ökat 

antal förteckningar efter ämne, i syfte att göra handlingarna mer tillgängliga för 

forskare. Primärt handlar det om serien Acta Historica. I detta fall har ordningsprin-

cipen efter ämne beskrivits som mest karaktäristiskt för Järta. Namnet på denna 

serie ska komma ifrån 1703 års översiktsförteckning. Vid min genomgång hittar jag 

Lådan Historica som innehåller handlingar ifrån olika kungar som Gustav Eriksson 

och Erik XIV. Ordningen i denna låda tycks vara kronologiskt efter regent. Under 

Järtas tid ska denna kategori endast bestått av några fåtal buntar, men sedan utökats 

efter fler fynd under genomgången av RA:s bestånd. Dessa buntar tycks dock inte 

ha påverkat Järta till att ordna efter ämne. Av större intresse är istället Elias Palmski-

ölds Acta Miscellanea efter A, B, C som hittades 1835. Denna samling bestod av 

oordnade handlingar som enligt Palmskiöld behövde igenom och ordnas, och tycks 

varit ordnad efter ämne.108 

5. Omorganiseringen från kansliarkiv till självständigt äm-

betsverk 1878 

Bakgrund och konsekvenser av omorganiseringen 

Sedan 1840 hade RA varit en avdelning under Ecklesiastikdepartementet. Under 

1860-talet och 1870-talet diskuterades departementsreformens fördelar och nack-

                                                 
106 Bergh (1927), s. 12. 
107 Svenskt biografiskt lexikon, webbversionen. Sökord: Hans Järta [2016-05-06]. 
108 Bergh (1927), s. 41–43 och 55; Smedberg (2012) s. 245–246; Schück (1994), s. 71. 
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delar. Diskussionen förde fram flera problem. Exempelvis ansågs den ständiga ar-

betsbördan för cheferna på departementet leda till försvagning av regeringsmakten, 

genom att statsråden riskerade att bli ”mekaniska expeditionskarlar” utan möjlighet 

att arbeta med övergripande samhällsfrågor. Eftersom arbetsbördan för ecklesiastik-

ministern var en av de tyngsta ansågs en förändring nödvändig för detta departe-

ment. Ett förslag var istället att omorganisera de gamla ämbetsverken till byråer 

under departementen och därmed skapa fler chefer som kunde avlasta departe-

mentscheferna. Ecklesiastikdepartementet hade tidigare byråer för folkskoleväsen-

det och den högre utbildningen och fick genom en reform 1872 byråer för kyrkliga 

angelägenheter samt hälso- och fattigvård. 1874 framkom att ingen plats för RA 

fanns i den nya omorganisationen, detta samtidigt med arbetet kring en ny instrukt-

ion. 1 juli 1877 beslöts därför att göra RA till ett självständigt ämbetsverk. Som en 

följd av denna omorganisering fick RA äntligen en egen instruktion. Denna instrukt-

ion förändrade RA från en historisk inriktning till att bli mer administrativ, genom 

att få rollen som centralarkiv för Sverige. Exempelvis skulle nerlagda statliga verk 

skicka sina handlingar till RA.109 

Politiskt läge 

Detta var en tid av många politiska förändringar, med krav på högre grad av poli-

tiskt inflytande. Sedan 1872 var landets regent Oscar II. Oscar II var en konservativ 

och patriarkalisk regent som var mycket inspirerad av det viktorianska England, 

Tyskland samt den idealiska filosofen Jacob Boström. Boström hade varit Oscars 

lärare. Under denna period fick bönderna större makt, husbondens tidigare makt 

över dessa kom att brytas som en följd av industrialismen. Nya politiska fenomen 

som folkrörelser började växa fram. Många influenser kom från de anglosaxiska 

länderna. Exempelvis väckelserörelsen där statskyrkans präster ifrågasattes, genom 

en metodistkyrka som sedan 1830-talet gradvis hade växt sig starkare. Först 1876 

blev den erkänd av staten. En annan folkrörelse med anglosaxiskt ursprung var nyk-

terhetsrörelsen, som växte fram under 1870-talet med kravet på en helabsolutistisk 

förkunnelse. Även arbetarrörelsen blev betydelsefull. Skapandet av såväl generella 

löneavtal efter en murarstrejk 1869 som sjukkassa mellan 1860–1885 kom att för-

ändra relationen mellan städernas husbönder och tjänstehjon. Folk blev ett ord med 

stor politisk betydelse. Under denna period gjordes även många försök att införa en 

allmän värnplikt, men oenigheten i riksdagen gjorde att inget förslag genomför-

des.110 

Styrprocess 

Landet styrdes som tidigare av en regent tillsammans med en riksdag, men sedan 

1866 hade ståndsriksdagen bytts ut mot en tvåkammarriksdag. Den första kamma-

ren krävde att ledamöterna var män över 35 år och hade en årlig inkomst på 4000 

daler eller en fastighet taxerade på minst 80000 riksdaler. Ofta bestod ledamöterna 

                                                 
109 Norberg (2007), s. 73–76; Asker (2009), s. 145 och 151 
110 Carlsson (1970), s. 390–398, 353 och 410–416. 



49 

 

av förmögna stadsbor och vid val till landsting kunde även bolag och andra juridiska 

personer ge sin röst. Den andra kammaren ansågs mest folklig eftersom varje 

svensk man över 21 med årlig inkomst på minst 800 riksdaler, en fastighet med 

taxerad inkomst på minst 1000 riksdaler eller som arrenderade en jordbruksfastig-

het på minst 6000 riksdaler kunde väljas. Många i denna kammare var bönder. Stats-

rådet bestod likt under tidigare omorganisering av departementens chefer och tre 

statsråd utan departement. Från 1876 förändrades flera ämbeten, exempelvis blev 

justitestatsminister till statsminister och chef över regeringen. Tidigare hade justi-

testatsministern haft ansvar för justitiedepartementet, som en följd av förändringen 

skapades istället en justitieminister. Även utrikesstatsministern försvann samti-

digt.111 

Liksom vid den förra omorganiseringen bestod kansliet av sju departement, 

endast antalet byråer kom att öka. 1876 hade kansliet 170 medarbetare. RA var lik-

som under Järtas tid uppdelad i en administrativ och en historisk avdelning. Genom 

självständigheten kom RA:s högste chef att bli riksarkivarien. Graden av samarbete 

mellan riksarkivarien Robert Mauritz Bowallius (1874–1882) och övriga medarbe-

tare ökade genom den nya instruktionen. Bowallius var tvungen att rådfråga arkiv-

arierna vid beslut i viktigare frågor som löneregleringskommittén lyfte fram. 1877 

arbetade 21 personer vid RA. Riksarkivarien, tre arkivarier, en första amanuens, två 

amanuenser, åtta extra ordinarie amanuenser, cirka fyra avskriverskor och två vakt-

mästare.112 

Arkivlokaler 

Sedan 1865 befann sig RA i Stenbocksta huset på Riddarholmen i Stockholm. Vid 

flytten bedömdes utrymmet som bra, men redan 1875 fylldes utrymmet till brädden. 

Detta gjorde att RA aktivt sökte efter en ny lokal under omorganisationen. Under 

flytten från slottet hade RA även fått nya inventarier som skåp och hyllor.113 

Informationstillgång/behov 

I jämförelse med tidigare fokus på forskare och den historiska verksamheten, kom 

denna omorganisering att innebära ett större fokus på den administrativa verksam-

heten. Detta kom att innebära att större vikt lades vid att agera stödjande till förvalt-

ningen. Ansvaret för arkiv utökades till att även gälla arkiv utanför kansliet. Men 

andra ord kom den statliga administrationens behov att bli viktigare än tidigare. 

Detta ledde till att arkivarier besökte arkivet för att ge råd gällande exempelvis vad 

som kunde ha ett historiskt värde. Eftersom det ökade ansvaret kunde innebära att 

handlingar från exempelvis upplösta verk kunde levereras till RA, ökade som tidi-

gare nämnt behovet av bättre och större lokaler. Målet var att RA skulle bli ett cen-

tralarkiv likt i andra nordiska länder, vilket lyftes fram redan 1874. Gällande fors-

                                                 
111 Asker (2009), s. 68–70; Carlsson (1970), s. 416. 
112 Norberg (2007), s. 51, 73, 76–77 och 486. 
113 Norberg (2007), s. 108–109 och 69. 
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kare skapades samma år ett forskardiarium över såväl besökare som deras förfråg-

ningar. Antalet besökare ökade från 49 under andra halvåret av 1874 till 134 år 

1876.114 Järtas ambition att återinföra RA:s tidigare uppgift som förmedlare av för-

valtningshistoria blev under denna tid verklighet i högre grad än under tidigare om-

organisering.115 Kanske fanns det i tiden ett större behov av denna kunskap som en 

följd av de demokratiska landvinningarna som nyligen genomförts? Vidare kom 

allmänheten att bli en del av RA:s målgrupp på allvar, eftersom de nya instruktion-

erna 1874 innehåll bestämmelser om hemliga handlingar. Dessa skulle inte vara 

tillgängliga för den nya målgruppen.116 Med andra ord hade RA tre stora målgrup-

per efter omorganiseringen: administrationen, forskningen och allmänheten. 

Förteckningar 

Förteckning 11: ”Handlingars uppställning. Hörnrummet innanför stora arbets-

rummet av O. von Feilitzen”. 59 sidor.117 

Denna förteckning är gjord 1876 av Otto von Feilitzen, som under tillfället var chef 

för den historiska avdelningen.118 Förteckningen består av ett antal huvud- och un-

derkategorier som tycks vara baserade på platsen där handlingarna förvarades. Fem 

huvudkategorier används (Hyllan midt för dörren öfra afdelningen, Dörrväggen, 

Dörrväggen och fondväggen, Fondväggen närmast kakelugnen och Hyllan midt för 

dörren, nedra afdelningen). Hyllor används som underkategori med en siffra som 

exempelvis Hyllan 1. Under varje huvudkategori används oftast uppåt 8 hyllor, 

ibland anges även om hyllan är nära ett fönster, i ett hörn eller vänster om en dörr. 

Intressant tycks en hylla med siffra följas av en hylla närmast ett fönster i den första 

kategorin. Detta antyder att kategorierna inte användes ad hoc utan med en stor grad 

av systematik. Under första kategorin används även fler underkategorier, som 

Copieböcker, och vid ett tillfälle anges det att handlingar ifrån hörnummet har flyt-

tats till stora arbetsrummet. I den tredje huvudkategorin används även mellankate-

gorier mellan huvudkategorin och hylla. Dessa är ämnesbaserade, som Acta hist-

orica och Academica. I Acta Historica används delvis underkategorier baserade på 

regent, dock inte konsekvent. I den sista huvudkategorin används även mellankate-

gorin Städers acta där handlingarna är ordnade efter stad och bokstav. Varje stad 

består av ett antal band där den enda synliga kategorin är efter bokstav. Förteck-

ningen avslutas intressant med en angivelse av Palmskiöldska samlingen. De över-

gripande kategorierna är därför efter plats och tidvis efter ämne. Förteckningens 

unika kombination av olika kategorier, gör den till en intressant sammanfattning av 

tidigare förteckningar inom RA. 

                       

 

                                                 
114 Norberg (2007), s. 76-79 ; Bergh (1916), s. 426. 
115 Bergh (1927), s. 20. 
116 Norberg (2007), s. 54. 
117 DIIba:18. 
118 Norberg (2007), s. 65. 
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                       Förteckning 11 

 
                   Fotograf: Zippy Brandt 

Förteckning 12: ”Förteckning öfver de Kongl. Riks – Archivets handlingar som 

förvaras i Kongl. Slottets hvalf”. 7 sidor.119 

Denna förteckning är gjord av Victor Granlund som var chef för den administrativa 

avdelningen.120 Förteckningen är gjord 1882. Fyra övergripande kategorier används 

(exempelvis I ingångshvalvet till Stora hvalvet, Stora hvalvet och Dalinska rummet) 

alla dessa utgår ifrån arkivlokalen där handlingarna förvaras. För alla kategorierna 

förutom Dalinska rummet anges hyllan i vänstra hörnet. För att spara utrymme an-

vänds en oläsbar förkortning samt tidsomfattningen efter den första hyllan. Större 

delen av handlingarna i denna förteckning rör mål i olika ärenden, eller består av 

koncept till protokoll. Tidsomfattningen är 1443–1872, med tonvikt på handlingar 

från 1800-talet. Handlingarna i denna förteckning tycks vara ordnade efter hand-

lingstyp som exempelvis Revisionsacter under Stora hvalvet som finns i hylla 21–

28. Detta tycks vara den enda ordningsprincipen förutom efter plats där handling-

arna förvaras. 

 

                       Förteckning 12 

 
                   Fotograf: Zippy Brandt 

                                                 
119 DIIba:18. 
120 Norberg (2007), s. 486 och 66. 
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Förteckning 13: ”Förteckning öfver äldre copieböcker o dir. samlingar. A – Ö. Av 

V. Granlund”.121 

Förteckningen är likt föregående gjord 1882. Huvudkategorierna i denna förteck-

ning är efter ämne, totalt finns 93 kategorier. Kategorierna varierar ifrån Adeln, Cu-

riosa, Autografer till handlingar rörande antiquitetskollegium. Inom en kategori an-

vänds ibland siffror för att ange grupper av handlingar. Vid dessa anges tidsomfatt-

ningen. Kategorierna är alfabetisk ordnade, och i slutet finns ett register. Inga upp-

gifter finns var handlingarna är placerade. Trots att dessa två förteckningar är gjorda 

under samma år och av samma person, är skillnaden stor i valet av ordningsprincip. 

Möjligtvis kan detta bero på vilka typer av handlingar som är förtecknade hos varje 

förteckning. 

                         

                         Förteckning 13 

 
                      Fotograf: Zippy Brandt 

Viktiga personer för omorganiseringen och inspirationskällor 

Robert Mauritz Bowallius hade sedan 1842 arbetat hos RA. Under sin studietid vid 

Uppsala universitet lärde han känna Järta och kom därför nära RA. Som historiker 

blev det naturligt att efter disputationen 1842 arbeta på RA. Efter genomgång av 

Bowallius bakgrund tycks de största inspirationen till den nya instruktionen ha varit 

Järta. Det är även av extra intresse att Bowallius blev ansvarig för den administra-

tiva avdelningen 1853. Vid detta tillfälle blev avdelningen officiellt accepterad, vil-

ket antyder att det först under 1850-talet fanns tillräckligt politiskt stöd för att ge-

nomföra Järtas alla idéer. Idén att göra RA till ett centralarkiv var inte ny, och försök 

att genomföra detta hade som tidigare nämnts gjorts redan före den fjärde omorga-

niseringen.122 

                                                 
121 DIIba:18. 
122 Svenskt biografiskt lexikon, webbversionen. Sökord: Robert Mauritz Bowallius [2016-05-06]; Norberg 

(2007), s. 53-56. 
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Slutdiskussion 

Ursprungstanken med denna uppsats var dubbel: att revidera den ikoniska bild som 

finns om den svenska arkivförteckningshistorien, inte minst gällande RA, och bidra 

till ett större forskningsfält kring tidigmoderna arkivförteckningar i Europa. I denna 

slutdiskussion kommer jag därför att diskutera resultaten för undersökningen, och 

lyfta fram vilka ordningsprinciper som använts under cirka 1540–1878. I denna 

masteruppsats var syftet att undersöka vilka ordningsprinciper som användes av RA 

mellan cirka 1540–1878 och hur ordningsprinciperna korresponderat med de in-

formationsbehov som styrt RA. För att komma fram till ett svar har jag genomfört 

en undersökning utifrån två frågor. 

Fråga 1 

I den första frågan undersökte jag sambanden mellan variablerna de större omorga-

niseringarna av RA, bakgrunden till varje omorganisering, de ansvariga samt vilka 

konsekvenser omorganiseringarna fick, det politiska läget, hur Sverige och RA styr-

des, vem som hade tillgång till arkivet och vilka informationsbehov som fanns samt 

vilka förändringar av hur arkivet var ordnat och förtecknat som gjordes mellan cirka 

1540–1878. 

Ordningsprinciper och förändringar av förteckningsmodellen 

I denna undersökning har jag funnit följande ordningsprinciper hos de totalt 13 för-

teckningar som undersökts. Under 1500-talet ordnades efter geografisk plats och 

händelse. Innan 1540-talet användes speciella symboler eller signum för att markera 

olika behållare. Eftersom symbolernas koppling till behållarna var oklar kan detta 

varit en metod för att kontrollera tillgången till handlingarna genom interna sym-

boler. Innan och efter den andra omorganiseringen 1618 ordnades handlingar efter 

regent. Men efter ordnades även efter sammanhanget och handlingstyp. Vid den 

tredje omorganiseringen efter branden 1697 började ordning efter geografisk plats 

(vid diplomatiska handlingar) att ersätta den tidigare ordningen efter regent. Försök 

att ordna efter ämne gjordes dock. 1728 tycks ordningen efter geografisk plats ha 

fortsatt. Detta antyder att denna ordningsprincip blev viktig efter denna omorgani-

sering. Vid den fjärde omorganiseringen 1840 tycks ordning efter ämne, handlings-

typ, arkivbildare och geografisk plats ha efterträtts av efter ämne. Denna tendens 

kom sedan att fortsätta efter den sista omorganiseringen 1878. Intressant nog an-

vändes en rad olika ordningsprinciper innan som efter platsen där handlingarna för-

varades, efter regent och efter geografisk plats. Detta antyder att det fanns en större 

mångfald av ordningsprinciper som var verksamma samtidigt. Resultatet motsäger 

den ikoniska bild som givits av exempelvis Smedberg och Gränström. Vad kan detta 
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bero på? Min bedömning är att variationen av ordningsprinciper tyder på att Ström-

bergs hypotes att ett arkivsystem bygger på tidigare system är korrekt.123 Detta an-

tyder att gamla idéer fanns i bakgrunden och påverkade förteckningsarbetet. Men 

det kan även tyda på att förteckningsarbetet inte varit lika beroende av särskilda 

ordningsprinciper som tidigare antytts. I tider där normerna vid förteckning inte 

varit lika starka, kan möjligtvis ”arkivarien” haft större möjligheter att själv skapa 

förteckningar efter eget huvud. Som tidigare nämnts var det under omorganise-

ringen 1618 inte Axel Oxenstierna som hade idéerna på hur handlingarna skulle 

ordnas och förtecknas, utan Peder Månsson Utter. Detta antyder att ”arkivarien” 

hade en stor makt när det gällde valet av ordningsprinciper. Kanske kunde arkiva-

rien välja olika ordningsprinciper för enskilda förteckningar i syfte att ge vissa till-

gång men inte andra. Schwarts & Cook hävdar att arkivarien har makt över minnet 

genom hur handlingarna presenteras och förmedlas.124 Det är exempelvis intressant 

att ordning efter regent började införas efter adeln fick större tillgång till handling-

arna, men att unga adelsmän av arkivsekreteraren kunde nekas tillgång till vissa 

handlingar. Kontrollen över handlingarna kom därför stegvis i arkivsekretarens 

grepp. 

Ordning efter geografisk plats 

I denna undersökning har jag upptäckt att ordning efter geografisk plats är en ord-

ningsprincip som använts under större delen av undersökningsperioden. Strömberg 

hävdar denna princip under 1500-talet konkurrerade tillsammans med efter tidsföljd 

och försök att ordna efter ämne. Trots detta har denna ordningsprincip inte beaktats 

särskilt mycket hos exempelvis Smedberg. Bergh går förvisso igenom ett flertal 

förteckningar med diplomatiska handlingar, och belyser tiden innan branden 1697. 

Men i beskrivningen av förteckningen ifrån 1703 påpekar han endast att tidigare 

ordningsprincip efter regent tycks ha försvunnit, och att denna ordning efter geo-

grafisk plats har fortsatt ännu till 1900-talet.125 Detta antyder att denna ordnings-

princip är särskild stor betydelse att undersöka vidare. 

I förteckningarna har bruket av denna ordninsprincip utvecklats från att be-

handla en särskild stad, eller en händelse på en särskild plats, till att givas ett latinskt 

namn som exempelvis Danica. Vid givandet av ett särskilt namn på latin blir hand-

lingar rörande exempelvis Danmark en mer stabil kategori och ett särskilt kon-

cept/begrepp. Eftersom dessa begrepp förekommer redan i förteckningen ifrån 1687, 

är det möjligt att Erik Runell Palmskiöld inte endast ordnat efter Utters ideal efter 

regent, utan även efter geografisk plats. Eftersom Karl XI:s indelningsverk skapa-

des under 1680-talet finns det därför en möjlighet att genomgången av handlingar 

efter landet utrikesrelationer påbörjades tidigare än 1690. 

                                                 
123 Strömberg (2008), s. 26. 
124 Schwartz & Cook (2002), s. 2. 
125 Bergh (1916), s. 306–308 och 324–327. 
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Kan länderna i förteckningarna efter geografisk plats representera Sveriges re-

lation till omvärlden? Eftersom länderna i förteckningen från 1728 skilde sig i jäm-

förelse med tidigare förteckningar, kan en analys av landets relationer i jämförelse 

med ett urval förteckningar visa på intressanta tendenser. Head menar att en analys 

av förteckningar kan antyda gränserna för den politiska kunskapen. 126  Jag vill 

hävda detta förfarande är just precis vad en analys av förteckningar med diploma-

tiska handlingar kan ge. Vad antyder exempelvis frånvaron av Turcica i förteck-

ningen från 1728 efter kalabaliken i Bender? Kan förteckningen i sig vara ett red-

skap för att hantera utrikesrelationer? Jag vill hävda att detta är fallet. De Vivo be-

lyser att handlingarna i Venedig var ordnade efter utrikesrelationer och att serierna 

i sig speglade behovet att kontrollera informationstillgången.127 

Informationstillgång/behov 

Varje omorganisering gjordes under en period av stora konflikter eller föränd-

ringar inom samhället, eller mellan Sverige och omvärlden. Det är därför min be-

dömning att de större omorganiseringarna speglar politiska förändringar och kon-

flikter inom såväl den politiska styrningen som i samhället. Kansliordningar har 

ofta skapats nära i tid till de större omorganiseringarna. Förändringar i hur riket 

styrdes tycks därför ha påverka vilka informationsbehov som styrt RA. Vidare in-

nebar varje omorganisering ständiga nyheter rörande vilka grupper som fick till-

gång till handlingarna. Från kungen och sina förtrogna, adeln och historieskrivare 

till forskare och administrationen samt till administrationen, forskare och allmän-

heten. Eftersom RA var en del av kansliet förändrades således dess roll med kans-

liets utveckling.   

Spegling mellan omorganiseringarna och informationsbehov samt mellan inform-

ationsbehovet och arkivförteckningarna 

Jag har funnit att skälen till varje omorganisering speglar de informationsbehov som 

fanns hos de styrande samt kontrollen/tillgång över informationen. Från ett prak-

tiskt behov att kontrollera viktiga urkunder för att fortsätta vara vid makten, att ge 

adeln tillgång till rikets handlingar och hålla katolikerna borta ifrån makten, att göra 

riket starkt inför framtida angrepp och för att återföra handlingarna efter en kata-

strof att återuppliva RA för såväl historiskt forskning som för fortbildning hos tjäns-

temän samt för att RA inte passande in i det nya byråkratiska systemet och behövde 

bli ett centralarkiv. Jag vill därför hävda att varje omorganisering representerar en 

viktig politisk fråga i sin tid. Detta är precis detta som Head syftade på när han 

argumenterade för att förändringar hos den schweiziska arkiv organiseringen speg-

lade förändringar i politisk kultur och kutym.128 

                                                 
126 Head (2003), s. 749. 
127 De Vivo (2010), s. 236-237, 239 och 242–243. 
128 Head (2003), s. 752. 
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Spegling har jag även funnit mellan ordningsprinciperna och informationsbe-

hov. Exempelvis speglar ordningen efter geografisk plats det ökade behovet av in-

formation gällande rikets utrikesrelationer. Detta i en tid när Sveriges militära makt 

var stor som en följd av både fred och uppbyggnaden av armén genom reduktion 

och indelningsverk. Att denna spegling gjordes bekräftar Heads tes att arkivförteck-

ningar speglar ett politiskt behov av information.129 Eftersom arkivförteckningar är 

det främsta verktyget för informationstillgång, bör denna spegling vara beviset på 

att arkivförteckningar aldrig är neutrala. Istället har de i högsta grad makten att på-

verka vilka användare som hittar i arkivet och vilka som blir bortsållade. Eftersom 

att arkivförteckningarna som är ordnade efter exempelvis regent och geografisk 

plats antyder samband mellan vissa handlingar, och säger något om vilka relationer 

eller beslut som tagits under en viss tidsperiod, eller kanske i relation till ett speciellt 

land, har de likt Fintland hävdar en berättande karaktär.130 

Kan arkivförteckningar av detta skäl ses som en speciell retorisk genre? 

MacNeil hävdar att arkivförteckningarna kan tolkas efter vilka gärningar de gör rent 

socialt. Strömberg bekräftar detta genom visa på hur vissa förteckningar fungerar 

som ”checklistor” för att bekräfta att vissa handlingar finns i arkivet.131 Andra ex-

empel som tidigare nämnts är förteckningar för utrikesrelationer, och ämnesordnade 

förteckningar för forskare. Kanske kan varje ordningsprincip anses ge upphov till 

särskilda sociala handlingar som gagnar vissa målgrupper? I Normores analys av 

förteckningar över objekt hos personer med hög social status beaktas hur förteck-

ningar i sig speglar den status som personen innehar. Dessutom kan förteckningens 

olika delar tolkas som retoriska, exempelvis inledningen.132 Detta antyder vidare att 

förteckningar aldrig bör ses som neutrala utan tolkas utifrån sin sociala kontext. 

Fråga 2 

I den andra frågan undersökte jag vilka inspirationskällor som kan ha funnits till 

omorganiseringarna hos de ansvariga, detta utifrån resultatet i fråga ett. Följande 

personer har jag funnit vara viktiga: Conrad von Pyhy (omorganisering 1), Axel 

Oxenstierna och Peder Månsson Utter (omorganisering 2), Sven Leijonmarck (om-

organisering 3), Hans Järta (omorganisering 4) och Robert Mauritz Bowallius (om-

organisering 5). Conrad von Pyhy kan ha förmedlat Jacob von Rammingens ideal, 

Axel Oxenstierna tycks inspirerats av monarkomakerna och Peder Månsson Utter 

tycks ha inspirerats av Rasmus Ludvigsson men även tidigare förteckningar.  Hos 

Leijonmarck är det något oklart varifrån inspirationen kan ha kommit ifrån, men 

möjligtvis från kanslikollegium. Järta tycks haft flera inspirationskällor som en 

följd av sin varierande bakgrund, inte minst Palmskiöld och Bowallius som inspi-

rerats av Järta. 

                                                 
129 Head (2003), s. 751–752. 
130 Fintland (2015), passim. 
131 MacNeil (2012), s. 497; Strömberg (2003), s. 87. 
132 Normore (2011), passim. 
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I genomförandet av denna fråga tycks resultatet ge upphov till mer frågor än 

svar. Jag har även funnit att denna fråga kan anses vara en undersökning i sig. Ett 

stort problem har varit avgränsningen. I Heads artiklar behandlas hur ett ideal-to-

pografiskt förteckningssystem importerades till Schweiz och motivationen varför 

detta förteckningssystem valdes. Här handlar det endast om en ordningsprincip som 

vars import ifrån utlandet diskuteras. Dessutom har valet att införa en ny förteck-

ningsmodell i Schweiz tyckts vara kanslerns ansvar.133 Tyvärr har detta inte varit 

lika lätt att genomföra i denna undersökning. Detta eftersom det förutsätter att hand-

lingar finns där valet av ny förteckningsmodell klart och tydligt motiveras. Med 

andra ord kan ovanstående resultat tolkas efter svårigheten att avgränsa särskilda 

influenser. Eftersom att vissa ordningsprinciper som efter geografi och regent åter-

kommit under perioden jag undersökt, är det svårt att klart och tydligt veta varifrån 

influenserna till dessa kommer. Däremot är det lättare att hitta både skäl och inspi-

rationskällor till omorganiseringarna i sig, och efter dessa hitta inspirationskällorna 

till ordningsprinciperna. Slutsatser gällande inspirationskällorna är dock inte möj-

ligt att göras som en följd av de många frågor frågan har givit upphov till. 

Förslag på framtida forskning 

Under arbetet med denna masteruppsats har jag funnit att mycket återstår att forska 

om inom mitt område. Det är min bedömning att framtida studier har potential att 

positivt röra om i den arkivvetenskapliga grytan i syfte att göra den svenska arkiv-

vetenskapen mer självständig. Exempelvis vore det fruktsamt att undersöka förteck-

ningar under ett sekel för att komma fram till vilka skillnader och likheter som fö-

rekommer under perioden. Detta skulle göra det möjligt att komma fram till variat-

ionsgraden av hur olika ordningsprinciper har använts. Av stort intresse vore även 

att undersöka enskilda ordningsprinciper och göra jämförelser till andra skandina-

viska länder, exempelvis gällande att ordna efter land eller proveniensprincipen. 

Eftersom varje arkivsystem och således även varje modell för förteckning tycks 

bygga på tidigare system eller även influenser ifrån andra länder eller sammanhang, 

vore det intressant att undersöka förlagorna till det allmänna arkivschemat. Samma 

modell som jag genomfört i denna uppsats kan även brukas vid undersökning av 

exempelvis kyrkoarkiv eller stadsarkiv, med en redogörelse över de politiska strider 

och förändringar som påverkat enskilda myndigheter. Jag tänker även att en kom-

bination av metakällkritiska studier av förteckningar och undersökning av enskilda 

handlingar kan vara av intresse. Inte minst i syfte att se om samma handling kate-

goriseras annorlunda baserat på förteckningsmodellen. 

 

                                                 
133 Se exempelvis Head (2007), s. 321–326. 
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Sammanfattning 

Genom denna undersökning vill jag revidera den svenska arkivförteckningshisto-

rien och bidra till ett större forskningsområde kring tidigmoderna arkivförteck-

ningar, initierat av Randolph C. Head. Eftersom Sverige under den tidigmoderna 

perioden ansågs befinna sig i utkanten av Europa rent kulturellt, är landets förteck-

ningar intressanta att undersöka. Syftet med denna masteruppsats var att undersöka 

vilka ordningsprinciper som användes av det kungliga kansliarkivet/riksarkivet 

(RA) mellan cirka 1540–1878 och hur ordningsprinciperna korresponderat med de 

informationsbehov som styrt RA. Följande teoretiska utgångspunkter var viktiga: 

Berndt Fredrikssons empiriska arkivvetenskap, med syfte att hjälpa användare av 

arkiv att förstå det förflutna, JBLD Strömbergs koncept arkivsystem (hur arkiv 

speglar ett större samhällssystem) och Randolph C. Heads koncept spegling, hur 

politiska arkivförteckningar speglar sina användare och deras informationsbehov 

samt en bredare förståelse av källkritik som ingriper arkivförteckningar i syfte att 

ge en metaförståelse gällande hur handlingar har brukats. Två frågor har besvarats. 

Vilka samband finns mellan de större omorganiseringarna av RA, processen för 

styrning av Sverige/kansliet, tillgång till/kontroll över arkivhandlingar/informat-

ionsbehovet, det politiska läget, och förändringar av hur arkivet var ordnat och för-

tecknat? Vilka inspirationskällor de ansvariga för omorganiseringarna ha haft? 

Källmaterialet bestod primärt av arkivförteckningar. Undersökningen var en histo-

riskt inriktad fallstudie där dokument- och litteraturstudier genomfördes. Genom 

undersökningen har jag upptäckt att flera ordningsprinciper var i bruk samtidigt 

under den undersökta tidsperioden. Detta tyder antingen på att äldre idéer gällande 

förteckningsarbete var närvarande samtidigt och påverkade förteckningsarbetet el-

ler att ”arkivarien” under denna tidsperiod hade stor frihet att välja mellan olika 

ordningsprinciper. Arkivsekreterarens makt över minnet och att ge eller neka till-

gång till handlingar bör därför varit betydande och ökat stegvis. Ordning efter geo-

grafisk plats användes under hela tidsperioden. Arkivförteckningarna som var ord-

nade efter denna ordningsprincip har utvecklats från större beskrivningar över geo-

grafiska platser till latinska titlar över länder. Det tycks även troligt att länderna hos 

dessa förteckningar representerade Sveriges relationer utrikes. Spegling har upp-

täckts mellan skälen till omorganiseringarna, stora politiska konflikter internt och 

externt, förändringar av styrningsprocessen, användare av arkivet, informationsbe-

hoven samt arkivförteckningarna. Spegling har även förekommit mellan ordnings-

principerna och informationstillgången/behovet. Arkivförteckningar aldrig anses 

vara neutrala som en följd av vilka sociala handlingar de kan gagna. Det finns flera 

tillgängliga inspirationskällor till omorganisationerna, men inga slutsatser gällande 

dessa kunde göras. 



59 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

Stockholm, Riksarkivet 

Riksarkivets ämbetsarkiv 

DIIa:1 Äldre inventeringslistor och leveransreversal 1530–1617. 

DIIba:1 Uppställningsförteckningar och inventarier 1618–1627. 

DIIba:8 Uppställningsförteckningar och inventarier 1687. 

DIIba:9 Uppställningsförteckningar och inventarier 1702. 

DIIba:12 Uppställningsförteckningar och inventarier 1728–1729. 

DIIba:17 Uppställningsförteckningar och inventarier 1700-tal–1800-tal. 

DIIba:18 Uppställningsförteckningar och inventarier. 

Tryckt material 

Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabeth (2004) Läsebok för släktforskare. Lär dig 

tyda och läsa gammal handstil. Västerås: ICA Bokförlag. 

Asker, Björn (2009), Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520–1920. 

Stockholm: Riksarkivet. 

Bergh, Severin (1916), Svenska riksarkivet 1618–1837. Stockholm: Nordstedt. 

Bergh, Severin (1927), Svenska riksarkivet 1837–1846. Stockholm: Nordstedt. 

Bowker, Geoffrey C. & Leigh, Susan Star (1999), Sorthing things out: classifica-

tion and its consequences. Cambridge, Massachusett: MIT University. 

Carlsson, Sten (1970), Svensk historia. 2, tiden efter 1718. Stockholm: Svenska 

bokförlaget. 

Christensson, Jacob (2008), “Introduktion”, i Signums svenska kulturhistoria. 

Karl Johan tiden, red: Jacob Christensson. Stockholm: Bokförlaget Signum, 

s. 9–17. 

Edén, Nils (1899), Om centralregeringens organisation under den äldre vasati-

den: (1523–1594). Uppsala: Almqvist & Wiksell.  

Fintland, Ine (2015), ”Arkivbeskrivelser: arkivarens skapelsesfortellinger”, Nordisk ar-

kivnyt, nr 4, 2015, s. 176–179. 

Fredriksson, Berndt (2002), ”Arkivvetenskap – historia och framtid”, Arkiv, sam-

hälle och forskning, nr 2, 2002, s. 77–95.  

Gränström, Claes, Lundquist, Lennart och Fredriksson, Kerstin (2000), Arkivla-

gen: bakgrund och kommentarer. Stockholm: Nordstedts juridik. 

Gränström (1995), ”Arkivteori”, i Arkivvetenskap, red: Anna Christina Ulfsparre. 

Lund: Studentlitteratur, s. 3–29. 



60 

 

Lundkvist, Sven (1981), "Riksens arkiv och makten. En studie i riksarkivets ut-

veckling före 1618", Arkivvetenskapliga studier femte samlingen. Uppsala: 

Landsarkivet, s. 267–287. 

Head, Randolph C. (2003), "Knowing like a State: The Transformation of Political 

Knowledge in Swiss Archives 1450-1770" i The Journal of Modern History 

Vol 75. No 4. December 2003, s. 745–782. 

Head, Randolph C. (2007), "Mirroring governance: archives, inventories and po-

litical knowledge in early modern Switzerland and Europe" i Archival Sci-

ence, vol. 7, Nr 4, December 2007, s. 317–329. 

Larsson, Ewa (2012), Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och 

rutiner för ärenderegistrering. Stockholm: SKL Kommentus media. 

Lindroth, Jan (1994), Vägen till arkivet: handledning i arkivforskning för univeri-

sitets- och högskolestuderande. Stockholm: Historiska institutionen. 

MacNeil, Heather (2012), "What finding aids do: Archival description as rhetori-

cal genre in traditional and web–based environments" i Archival Science, vol. 

12, Nr 4, December 2012, s. 485–500. 

Merriam, Sharan B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitte-

ratur. 

Nilsson, Nils (1973), Arkivkunskap. Lund: Studentlitteratur. 

Norberg, Lars-Arne (1968), Källor till Sveriges historia. Lund: Gleerup. 

Norberg, Erik (2007), Mellan tiden och evigheten. Stockholm: Riksarkivet. 

Normore, Christina (2011),”On the archival rhetoric of inventories. Some records 

of the Valois Burgundian court” i Journal of the History of Collections, vol. 

23 nr 2, November 2011 , s. 215–227. 

Rosén, Jerker (1978), Svensk historia. 1, tiden före 1718.  Stockholm: Esselte stu-

dium. 

Rosman, Holger (1897), Rasmus Ludvigsson som genealog. Uppsala: Almqvist & 

Wiksell. 

Saarenheimo, Juhani (1997), "Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska 

arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider" i Arkiv, Sam-

hälle och Forskning, nr 2, s. 57–71. 

Schück, Herman (1976), Rikets brev och register. Arkivbildande, kansliväsen och 

tradition inom den medeltida svenska statsmakten. Stockholm: Liberför-

lag/Allmänna förlag. 

Schück, Herman (1994), "Riksarkivet 375 år – eller 700 år?" i Arkiv, Samhälle och 

Forskning, nr 1, s. 65–74. 

Schwartz, Joan M. & Cook, Terry (2002),”Archives, Records and Power: The 

Making of Modern Memory” i Archival Science, vol. 2, nr 2, March 2002, s. 

1–19. 

Smedberg, Staffan (2012), "Sverige", i Det globala minnet. Nedslag i den inter-

nationella arkivhistorien, red: Lars Jörwall m.fl. Stockholm: Riksarkivet, s. 

231–260. 



61 

 

Strömberg, J.B.L.D. (2003), Centralmakten och arkivet. 1500-talet, ett brytnings-

skede mellan medeltida och modernt arkivsystem. D-uppsats i Historia, Stock-

holms universitet: Historiska institutionen. 

Strömberg, J.B.L.D. (2005), "Den nya tidens arkivsystem – arkivutvecklingen un-

der 1500-talet i Sverige" i Arkiv, samhälle och forskning, nr 1, s. 23–49. 

Strömberg, J.B.L.D. (2008) ”Om den äldsta arkivläroboken” i Arkiv, samhälle och 

forskning, nr 2, s. 52–61. 

Styffe, Carl Gustaf (1856), Samling af instructioner rörande den civila förvalt-

ningen i Sverige och Finland. Stockholm: Hörberg. 

Svalenius, Ivan (1991), Rikskansliet i Sverige 1560–1592. Stockholm: Riksarki-

vet. 

Svenskt biografiskt lexikon, webbversionen. 

https://sok.riksarkvet.se/Sbl/Start.aspx/ [2016-05-13]. 

Svensson, Lars (1974), Nordisk paleografi. Lund: Studentlitteratur. 

Thurén, Torsten (1986), Orientering i källkritik. Är det verkligen sant? Solna: Es-

selte studium. 

Wetterberg, Gunnar (2002), Kanslern: Axel Oxenstierna i sin tid. D. 1. Stockholm: 

Atlantis. 

Wieselgren, Oscar m.fl (1935), Kungl. Maj:ts kanslis historia. D. 1. Kansliets 

uppkomst, organisation och utveckling intill 1840. Uppsala: Almqvist & Wik-

sell. 

Villstrand, Nils Erik (2005), ”Stormaktstidens politiska kultur” i Signums svenska 

kulturhistoria. Stormaktstiden, red: Jacob Christensson. Stockholm: Bokförla-

get Signum, s.17–101. 

Vivo De, Filippo (2010), "Ordering the archive in early modern Venice (1400-

1650)" i Archival Science, Vol. 10, Nr 3,September 2010, s. 231–248. 

Åberg, Alf (1969), Läsning av gamla handstilar. Stockholm: Genealogiska före-

ningen. 

https://sok.riksarkvet.se/Sbl/Start.aspx

