
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Kulturell reproduktion i skola och nation: En
vänbok till Lars Petterson.

Citation for the original published chapter :

Sjöberg, J. (2016)
Den bortvalda historien: En arkivgallring på 1850-talet.
In: Urban Claesson och Dick Åhman (ed.), Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok
till Lars Petterson (pp. 13-23). Hedemora: Gidlunds förlag

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-297236



13

J O H A N  S J Ö B E R G

Den bortvalda historien 
En arkivgallring på 1850-talet

Frågan om vad som gallras och vad som bevaras i arkiv är central för vilken 
historia som är möjlig att skriva. Arkiv har gallrats av olika skäl. I Sverige 
återanvändes redan under medeltiden äldre dokument som material för 
inbindning och sigillband.1 Åtminstone från 1700-talet och framåt använ-
des utgallrade handlingar också som patronpapper vid tillverkning av am-
munition.2 Då arkiven växte snabbt medan arkivutrymmena var begrän-
sade, hände det från mitten av 1800-talet att Kungl. Maj:t sanktionerade 
gallring i ämbetsverkens arkiv.3 En del av dessa och även andra arkiv kom 
att gallras tämligen hårdhänt under perioden.4 Exempelvis har en omfat-
tande gallring av Stockholms stads arkiv under 1850-talet beskrivits som en 
katastrof.5 Exemplen kan mångfaldigas, men att i detalj skildra äldre tiders 

1 Jan Liedgren, »Arkivförteckning och gallring under svensk medeltid«, i Lars 
Otto Berg, Josef Edström, Claes Gränström och Birger Lundberg (red.), Arkiv-
vetenskapliga studier 5 (Stockholm 1981).

2 Bertil Broomé, »Patronpapperet – ett stycke arkivhistoria«, Arkiv, samhälle och 
forskning 6 (1961).

3 Erik Norberg, Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (Stockholm 
2007) s. 85 och 434. Se även Sten Landahl, »Skoglar Bergström och gallringen i 
Svea Hovrätts arkiv« och Ingel Wadén, »Om förbudet mot statlig myndighet att 
avhända sig arkivalier«, båda i Olof Jägerskiöld och Åke Kromnow (red.), Do-
num Boëthianum: Arkivvetenskapliga studier tillägnade Bertil Boêthius (Stock-
holm 1950).

4 Staffan Smedberg, »Sverige«, i Lars Jörwall, Louise Lönnroth, Gunilla Nord-
ström, Alain Droguet, Bengt Danielsson och Per Forsberg (red.), Det globala 
minnet: Nedslag i den internationella arkivhistorien (Stockholm 2012) s. 247. Se 
även Louise Nyberg, »…Tvånget att försaka: Bedömningsgrunder för gallrings-
beslut«, i Patrik Höij (red.), Information, förvaltning och arkiv – en antologi (Här-
nösand 2005) s. 135.

5 Britt Hedberg, Stadens Minne: Stockholms stadsarkiv till år 2000 (Stockholm 
2002) s. 23–24.
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gallring försvåras av just bristen på dokumentation. Det gäller särskilt ti-
den före sekelskiftet 1900.6 Med denna artikel vill jag bidra till kunskapen 
om gallringens idéhistoria och praktik genom att undersöka en ovanligt 
väldokumenterad gallring i Uppsala universitets arkiv 1855–1856. Vad var 
det för material man valde bort och vad kan man utläsa av dessa beslut?

Uppsala universitets arkiv
Med expansionen av den centrala och lokala förvaltningen i Sverige under 
1600-talet växte arkiven som ett slags bihang till kanslierna.7 Förvaltning-
ens snabba tillväxt krävde utbildade ämbetsmän, och många av dessa kom 
att studera vid Uppsala universitet. Samtidigt fastställdes också rutiner för 
hur tjänstemännen vid universitetets förvaltning skulle ta hand om uni-
versitetets eget arkiv. Redan i 1626 års universitetsstatuter berördes arkivets 
skötsel, och i de mer utförliga statuterna från 1655, som skulle komma att 
gälla i nära två hundra år, reglerades den mer i detalj.8 Enligt 1852 års sta-
tuter vilade ansvaret på akademisekreteraren, den högste tjänstemannen i 
det akademiska kansliet. Det fastslogs att denne med biträde av sina nota-
rier och kanslister skulle ansvara för universitetets arkiv samt för ordnandet 
och registrerandet av de handlingar som förvarades där.9 Det bör kanske 
nämnas att termen arkiv vid universitetet liksom på andra håll omväxlande 
användes för att benämna ett bestånd av arkivhandlingar och som benäm-
ning på de lokaler där arkivbeståndet förvarades.10

Universitetets arkiv bestod under 1850-talet liksom i dag egentligen av 

6 Berndt Fredriksson, »Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och em-
piri«, Arkiv, samhälle och forskning 2 (2003) s. 30–31.

7 Sven Lundkvist, »Vem övervakar arkiven?«, i Kerstin Abukhanfusa (red.), Av kär-
lek till arkiv: Festskrift till Erik Norberg (Stockholm 2002), Björn Asker, I konung-
ens stad och ställe: Länsstyrelser i arbete 1635–1735 (Uppsala 2004) särskilt kapitel 
4, Smedberg (2012) s. 233 och 236. Se Sven Lundkvist, »Riksens arkiv och mak-
ten. En studie i riksarkivets utveckling före 1618«, i Berg et al. (1981) s. 269–270 
för den tidigare utvecklingen i Sverige och på kontinenten.

8 1626 års statuter tryckta i Claes Annerstedt (utg.), Upsala universitets historia, bi-
hang I. Handlingar 1477–1654 (Uppsala 1877) s. 268. 1655 års statuter, med svensk 
översättning av Krister Östlund, tryckta i Per Ström (red.) Promotionsfesten i 
Uppsala den 27 maj 2005 (Uppsala 2005) s. 43, 51, 55, 71, 75, 77–79 och 127.

9 Kongl. Maj:ts nådiga statuter för universiteterna i Upsala och Lund (Stockholm 
1852) s. 52.

10 Se även »Arkivbegreppet«, bilaga till Jörwall et al. (red.) (2012).
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flera delarkiv, som vart och ett avsatts av olika verksamheter vid lärosätet. 
Den gallring som det nu var fråga om rörde främst det så kallade konsis-
toriearkivet eller kansliets arkiv. Det större akademiska konsistoriet – el-
ler konsistoriet rätt och slätt – var universitetets styrelse och utgjordes av 
samtliga ordinarie professorer under rektors ordförandeskap. Det svarade 
för beslut i vetenskapliga, administrativa och ekonomiska frågor. Till 1852 
fungerade det också som domstol för akademistaten. Det fanns även ett 
mindre konsistorium som tog hand om smärre ärenden.11 Under rektors 
och konsistoriets ledning arbetade tjänstemännen i det akademiska kans-
liet. Dess arkiv var uppdelat i »Lilla arkivet« och »Stora arkivet«.12 Lilla ar-
kivet är universitetsarkivets äldsta urkundssamling, som en gång i tiden 
förvarats i en kista i domkyrkan.13 Det utgjordes av privilegiebrev, statuter 
och en växande mängd äganderättshandlingar. Sådana handlingar betrak-
tades som särskilt värdefulla och lilla arkivet gallrades inte. Stora arkivet 
innehöll bland annat konsistoriernas protokoll, brev och övriga handlingar. 
Den ekonomiska förvaltningen sköttes inte av kansliet utan av tjänstemän i 
räntkammaren och det akademiska kontoret. Där förvarades ekonomiska 
handlingar som huvudböcker, avkortnings- och verifikationsböcker, jor-
deböcker och mantalslängder.14 Uppsala universitet ägde sedan 1624 flera 
hundra gårdar, vilkas avkastning länge bekostade universitetets löner och 
byggnader. En stor del av de ekonomiska handlingarna i arkiven hade av-
satts i samband med den omfattande godsdriften.15

Arkiven hade i Sverige liksom på andra håll i Europa länge använts som 
stöd för förvaltningen, men från och med 1800-talet begagnades de också 

11 Sten Lindroth, Uppsala universitet 1477–1977 (Uppsala 1976) s. 153.
12 Se t.ex. konsistoriernas acta 1849, kansliarkivet E III a:200, Uppsala universitets 

arkiv (UUA) s. 1153–1156 för benämningarna stora och lilla arkivet. Jfr Anner-
stedts uppgift att konsistoriearkivet då bestod av lilla arkivet och »arkivet i egent-
lig mening«. Claes Annerstedt, Upsala universitets historia I (Uppsala 1877) s. vi.

13 Thomas Aurelius, »Duvalls byte: En miserabel jordaffär«, i Torgny Nevéus (red.), 
Universitetets bildvärld: Strövtåg genom historien, konsten och samlingarna (Upp-
sala 1995) s. 44.

14 Förteckning över akademikontorets handlingar 1833, räntkammararkivet D II 
b:4, UUA.

15 För gårdarna och gårdshandlingarna, se Thomas Aurelius, »De gustavianska går-
darna: Kring Gustav II Adolfs jorddonation till Uppsala universitet 1624«, Upp-
land (1982) och Thomas Aurelius, »Jösses alla bilder och gårdar: Akademifogden 
John Ericssons fotosamling«, i Nevéus (red.) (1995). Materialet finns i dag i flera 
delarkiv, men fr.a. i räntkammararkivet, UUA.
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allt mer av historieforskare.16 Uppsala universitets arkiv tycks fortfarande 
vid tiden för gallringen främst ha använts av förvaltningen,17 men snart 
väcktes även där historieskrivarnas intresse. Författaren Johannes Sund-
blad har skildrat hur han som besökare fick läsa i arkivhandlingarna vid 
ett sidobord och blev »på det artigaste bemött« av akademisekreteraren.18 
Betydligt grundligare var universitetets förste hävdatecknare Claes Anner-
stedt, som på 1870-talet inte bara gick igenom lättillgängligt arkivmaterial 
utan även huserade på vinden ovanför konsistoriet och där räddade åtskil-
liga handlingar av historiskt intresse.19

Universitetsarkivet hade alltså vid tiden för gallringen redan funnits i ett 
par hundra år, och register och förteckningar fanns över flera delarkiv.20 
Arkiven inventerades också med viss regelbundenhet i samband med att 
nya tjänstemän tillträdde. Konsistoriets arkiv hade till exempel inventerats 
1849 och akademiombudsmannens arkiv 1852.21 De handlingar som nu an-
tingen skulle utgallras eller sparas var sådana som inte var inbundna eller 
förtecknade och som belamrade arkivlokalen och andra utrymmen i kon-
sistoriehuset vid domkyrkan.

Arkivet gallras
I februari 1855 meddelade rektor konsistoriet att kanslisten Gustaf Harald 
Gyllensvärd ordnat mängder med handlingar och då lagt undan en del 
»gamla och värdelösa papper«. Dessa föreslog Gyllensvärd att man skulle 
sälja, så att plats kunde beredas för handlingar, vilka, »såsom tillhörande 
archivet, böra der förvaras.« Begagnat papper betingade länge ett rätt högt 

16 Hedberg (2002) s. 45, Smedberg (2012) s. 236–237 och Erik Norberg, »Tyskland«, 
i Jörwall et al. (red.) (2012) s. 78.

17 Se t.ex. Om ett nytt universitetshus i Upsala: Skrifvelse från akademiska konsis-
toriet till universitetets kansler (Uppsala 1876) s. 11, Carl Frängsmyr (utg.), Knut 
Olivecrona: Hågkomster samlade från en lång lefnad (Stockholm 2008) s. 300 och 
»Inventarium öfver lilla Arkivet«, kansliarkivet D XII:5, UUA. I den sistnämnda 
har det noterats vilka urkunder som lånats och ofta för vilka ändamål.

18 Johannes Sundblad, Upsalalif (Stockholm 1884) s. 181.
19 Torgny Nevéus, Claes Annerstedt: Historia om en glömd historiker (Stockholm 

2014) s. 86.
20 Kansliarkivet D XII:1–5, UUA och räntkammararkivet D II b:1–4, UUA, för pe-

rioden före 1850-talet.
21 Konsistoriernas acta 1849, kansliarkivet E III a:200, UUA, s. 1153–1156 och kon-

sistoriets acta 1852, kansliarkivet E III a:208, UUA, s. 567–571.
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andrahandsvärde, och under 1800-talet såldes fortfarande utgallrade arkiv-
handlingar. Konsistoriet fann en »utgallring« lämplig, och uppdrog åt den 
skytteanske professorn Olof Wingqvist att tillsammans med akademisekre-
teraren gå igenom handlingarna och tillse att inte »något som för archivet 
kan anses vara af värde, varder förskingrat«.22

Wingqvist hade varit adjunkt i historia och statistik och under historie-
professorn Erik Gustaf Geijers tjänstledighet skött undervisningen i ämnet. 
Han hade vidare haft i uppdrag att delta i ordnandet av de så kallade gusta-
vianska papperen, vilka öppnades 1842, då femtio år förflutit efter Gustav 
III:s död. Wingqvist var också själv en arkivforskare som hävdade att arki-
ven i Stockholm var själva huvudkällorna till Sveriges historia.23

I oktober 1856 föredrog Wingqvist, som nu var universitetets rektor, en 
skriftlig beskrivning av gallringen för konsistoriet.24 Han hade gått igenom 
de buntar och lösa papper som Gyllensvärd hade föreslagit skulle säljas, och 
vilka tidigare legat i lådor och på golvet i konsistoriets arkiv. Därtill hade 
han granskat en mängd handlingar som förvarats i konsistoriets samman-
trädesrum och i det så kallade kartkontoret. Sammantaget hade han »blad 
för blad« gått igenom samtliga handlingar som inte redan var inbundna 
eller på annat sätt sammanförda och försedda med notering om innehål-
let.25 Vissa dokument betraktades som sagt som värdelösa medan andra 
skulle tillhöra arkivet. Frågan är nu vilka handlingar som ansågs höra till 
respektive kategori.

22 Större akademiska konsistoriets protokoll 10/2 1855, kansliarkivet A I:279, UUA. 
Om försäljning av arkivhandlingar, se Wadén (1950) s. 490, Broomé (1961) s. 3, 
Herman Schück, »Riksarkivet 375 år – eller 700 år?«, Arkiv, samhälle och forsk-
ning 1 (1994), s. 72, Hedberg (2002) s. 23 och Norberg (2007) s. 47 och 84.

23 Rolf Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–
1920 (Uppsala 1964) s. 109–111, Daniel Almqvist, »De gustavianska papperens 
öppnande: Ett hundraårsminne«, Personhistorisk tidskrift. Fyrtioförsta årgången 
1941–1942 (1942–1945) och Barbro Lewin, Johan Skytte och de skytteanska profes-
sorerna (Uppsala 1985) s. 134–137.

24 Större akademiska konsistoriets protokoll 18/10 1856 § 4, kansliarkivet A I:280, 
UUA.

25 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 811–812.
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Vad utgallrades?
Under granskningen avskilde Wingqvist en hel del dokument, »såsom för 
archivet alldeles värdelösa«. Han avlägsnade sålunda handlingar som inte 
rörde universitetet. Dessa tycktes ha kommit till arkivet genom diverse 
andra uppdrag som kansliets tjänstemän åtagit sig. Med utgångspunkt i 
handlingarnas ursprung kunde Wingqvist också särskilja jordeböcker, eko-
nomiska redovisningar, domar och utslag rörande universitetets gårdar, 
kartbeskrivningar och mycket annat. Dessa handlingar gallrades inte utan 
fördes till det delarkiv eller den enhet där de ansågs höra hemma. Somligt 
skulle till fakulteterna, annat till akademiska kontoret, kartkontoret eller 
akademiombudsmannens arkiv.26

Till de dokument som verkligen gallrades ut av Wingqvist hörde likvida-
tioner och rättegångshandlingar rörande universitetets uppbörd på 1600- 
och 1700-talen. Han utgallrade även uppropslistor samt handlingar som 
härrörde från åtal och rättegångar i det mindre konsistoriet och från lag-
sökningar och handräckningsärenden vid rektorsämbetet till och med 1845. 
Wingqvist gallrade också ut borgensskrifter från 1600-talet och tidigt 1700-
tal.27 I dag innehåller arkivet följaktligen inte borgensförbindelser från pe-
rioden före 1727.28

Också en del handlingar rörande studenter gallrades. Till dessa hörde 
stipendieansökningar för flera terminer från perioden 1787–1805. Sådana 
brukade bindas in tillsammans med konsistoriets acta (handlingar), men 
ansökningar från dessa terminer hade inte inbundits. De ansökningar till 
vilka släktutredningar fogats sparades emellertid och bladades in på rätt 
ställe i de bundna volymerna. Däremot utgallrades samtliga ansöknings-
handlingar till stipendier avsedda för studenter som läste den så kallade 
prästmedicinen.29 Under 1800-talets första hälft utbildades somliga blivan-
de präster även i medicin. På så vis skulle de kunna hjälpa sjuka sockenbor 
på landsbygden där det var långt till närmaste läkare. Vid tiden för gall-
ringen fanns dock varken stipendierna eller själva prästmedicinen kvar.30

Ytterligare studentmaterial som inte längre bereddes plats var intyg från 
gymnasierna från 1600-talet. Sådana intyg användes i samband med stu-

26 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 812.
27 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 812–813.
28 Borgensförbindelser F II ae, räntkammararkivet, UUA.
29 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 812–813.
30 Lindroth (1976) s. 160.
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denternas inskrivning vid universitetet. Wingqvist gallrade också ut så 
kallade nationsbetyg, vilka legat till grund för »testimonia academica«.31 
Nationsbetyget var ett utlåtande av en studentnations inspektor om en 
students flit och uppförande. Ett akademiskt testimonium innehöll mot-
svarande uppgifter men utfärdades av rektor och konsistoriet.

Wingqvist gallrade också ut tacksägelsebrev för nyårsönskningar från 
1742 till och med 1770. Dessa var enligt honom troligen ämnade till fort-
sättning av den i arkivet befintliga och inbundna serien »Procerum bref«. 
Denna serie, som börjar redan 1596, finns fortfarande i arkivet men slu-
tar mycket riktigt med året 1741. Slutligen fick stora mängder med tal som 
tryckts på universitetets bekostnad skatta åt förgängelsen. Några få exem-
plar av vardera tillvaratogs dock.32

Vad bevarades?
Arkivet bestod sedan tidigare till betydande del av serier med protokoll, och 
Wingqvist skilde för framtida bevarande också ut större konsistoriets kon-
ceptprotokoll från 1775 till och med vårterminen 1824. Likaså sparade han 
mindre konsistoriets domböcker i koncept 1755–1847 samt rektorsämbetets 
konceptprotokoll 1761–1852.33 Även de så kallade Inspecturae aerarii proto-
koll bevarades. Dessa behandlar ekonomiska frågor och hade åtminstone 
1833 förvarats i det akademiska kontoret.34 Större konsistoriets skrivelser i 

31 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 813. Jfr, vad gäller 
testimonier från gymnasierna, handlingar angående studentbrev, kansliarkivet 
F IV b:21, UUA.

32 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 813. Se vidare »Pro-
cerum regni bref«, kansliarkivet E II b, UUA.

33 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 813–814. Större kon-
sistoriets konceptprotokoll i dag i serien koncept- och duplettprotokoll, kansli-
arkivet A III, UUA. Konceptprotokollen slutar med just vårterminen 1824. Där-
efter rör det sig om duplettprotokoll. Domböckerna torde i dag finnas i serien 
mindre akademiska konsistoriets protokoll, kansliarkivet A II, UUA. Uppgifter 
om vilka protokoll som saknas eller är ofullständiga stämmer i stort sett med 
Wingqvists, och på somliga av bandens ryggar (1821–1851) står det »domböcker«. 
Rektorsämbetets konceptprotokoll finns i dag i serien rektorsämbetets protokoll, 
kansliarkivet A VII, UUA.

34 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 814. Förteckning över 
akademikontorets handlingar 1833, räntkammararkivet D II b:4, UUA. I dag ut-
gör Inspecturae aerarii protokoll serien A I i räntkammararkivet, UUA.
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koncept från 1691 till och med 1820 bevarades också.35 Alla ovan nämnda 
serier hade luckor. Slutligen skall nämnas att Wingqvist räddade de proto-
koll som rörde de mediko-teologiska stipendierna, alltså de stipendier som 
kunde sökas av studenter som läste prästmedicin.36 Därmed bevarades åt-
minstone en del av de uppgifter som försvann i och med att ansökningarna 
utgallrades. Wingqvist kunde vidare med uppenbar tillfredsställelse foga till 
arkivet en dittills saknad årgång av konsistoriets acta. Också rektorsämbe-
tets handlingar från åren 1846–1852 bevarades.37

Större delen av det bevarade materialet skickades till bokbindare för att 
bindas, häftas eller förses med omslag. Förutom dessa handlingar fanns en 
del material som inte ordnades men som sparades tills vidare. Somligt av 
detta har gått att identifiera i arkivet i dag. Däribland bör först och främst 
nämnas general- och specialtabeller över universitetets studenter. Dessa 
upprättades av universitetet med utgångspunkt i rapporter från student-
nationerna. De innehåller statistiska uppgifter om studenternas fakultets-
tillhörighet, ålder, härkomst, studieförhållanden och till och med matva-
nor. Tabellerna finns i dag i universitetsarkivet och täcker med vissa luck-
or åren 1761–1873.38 En bunt avskrifter av fullmakter sparades också. Den 
innehåller uppgifter om dem som anställts vid universitetet och utgör i dag 
den andra av de så kallade fullmaktsböckerna.39 Därtill sparades åtskilliga 
konunga- och kanslersbrev, varav somliga i avskrifter. Sådana skrivelser 
kunde innehålla viktiga beslut eller bekräftelser på beslut. Exakt vilka brev 
det rörde sig om framgår inte. Serier eller åtminstone volymer med kon-

35 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 814. I dag i serien 
brevkoncept, kansliarkivet B II, UUA.

36 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 815. Dessa har i dag 
signum F II:1, medicinska fakultetens arkiv, UUA.

37 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 814. I dag konsisto-
riets acta 1802, kansliarkivet E III a:113–114, UUA respektive rektorsämbetets acta 
1846–1852, kansliarkivet E III c:3–9, UUA.

38 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 815–816 samt gene-
ral- och specialtabeller över nationernas medlemmar, kansliarkivet F VI f, UUA. 
Se vidare Sven-Erik Åström, »Anders Berchs ›Tabellverk‹: Den äldsta student-
statistiken i Sverige och Finland«, Historisk tidskrift för Finland (1948) och Sven 
G. Svenson, »Studentens klang- och jubeltid. Från Juntan till skandinavismen« i 
Jonas L:son Samzelius, Sten Lindroth, Ejnar Haglund, Lennart Hartmann, Sven 
G. Svenson och Arvid Hj. Uggla (red.), Upsalastudenten genom tiderna (Uppsala 
1950) s. 74.

39 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 815 samt fullmakts-
böcker, kansliarkivet D VI:2, UUA.
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unga- och kanslersbrev finns i universitetets arkiv såväl i de centrala för-
valtningsarkiven som i de gamla fakulteternas arkiv. Ännu flera av konsis-
toriets handlingar, vilka utgjorde fortsättningen av en befintlig serie med 
brev, sparades tills vidare.40

Ett antal äldre bouppteckningar räddades också. Konsistoriet hanterade 
bouppteckningar till och med 1852, alltså så länge dess domsrätt bestod. 
Wingqvist sparade tills vidare även syneprotokoll samt protokoll från aka-
demistatens och särskilda deputerades sammanträden, och dessutom pro-
tokoll och handlingar som hörde till Prokanslersexpeditionen under ärke-
biskopen von Troils tid vid sekelskiftet 1800. Han sparade också avskrifter 
av stipendieförfattningar, trots att de flesta av dessa redan då var tryckta.41

Avslutning
Att de offentliga arkiven i Sverige under 1800-talet i allt högre grad tilldrog 
sig historikernas intresse hade även betydelse för diskussionen om gallring. 
Riksarkivet hade blivit allt mer inriktat på att tillgängliggöra historiskt ma-
terial, och när justitieombudsmannen Sven Lorens Theorell i sin ämbets-
berättelse för år 1851 förordade att regionala och lokala myndigheters arkiv 
skulle förtecknas och gallras rekommenderade han också att handlingar av 
historiskt intresse skulle sändas till Riksarkivet. Enligt Theorell kunde man 
dra en gräns mellan aktuellt och historiskt material vid mitten av 1600-ta-
let. Riksarkivarien Johan Jakob Nordström svarade att alla arkivhandlingar 
med upplysningar av historiskt värde borde sändas till Riksarkivet. Theo-
rells förslag rann tills vidare ut sanden, men det belyser hur frågan om be-
varande av historiskt intressant arkivmaterial behandlades under 1850-ta-
let.42 Ur universitetets arkiv gallrade Olof Wingqvist dokument från 1600-, 

40 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 815. Serien »Colle-
giorum Bref«, kansliarkivet E II a, UUA slutar i dag liksom 1856 med året 1771.

41 Konsistoriernas acta 1856, kansliarkivet E III a:210, UUA, s. 815–816. Bouppteck-
ningarna i dag i serien F XI i kansliarkivet, UUA för åren 1702–1846 samt i serien 
konsistoriernas acta, kansliarkivet E III a, UUA för åren 1847–1852. Handlingar 
från von Troils tid har i dag beteckningen prokanslerämbetets arkiv 1797–1799, 
kansliarkivet G V:1, UUA. Stipendieförfattningarna var troligen de avskrifter som 
i dag återfinns i kansliarkivet F IV b:1, UUA.

42 Norberg (2007) s. 46–48 och 435. Se även Landahl (1950) om gallringen vid Svea 
hovrätts arkiv under 1860- och 1870-talen där det uttryckligen fastslagits att 
handlingar av vikt för forskningen skulle bevaras.
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1700-, och 1800-talen men han sparade också handlingar från hela perio-
den. Dokumentens ålder tycks inte i sig för honom ha varit ett tillräckligt 
argument för att gallra ut dem eller bevara dem. Wingqvist var lärjunge till 
Geijer och liksom denne höll han fast vid det centrala statslivet som före-
mål för historiska studier.43 Själv forskade han framför allt om riksdagar-
nas historia. Möjligen påverkade detta hans syn på universitetets egna ar-
kivhandlingar. Om han såg dem som möjliga källor till historisk forskning 
var det i alla fall inget han nämnde i sin rapport till konsistoriet.

Wingqvist gallrade ut oinbundna handlingar, framför allt inkomna så-
dana – stipendieansökningar, intyg rörande studenter och diverse juridiska 
handlingar. Däremot sparade han till exempel samtliga protokoll, även kon-
ceptprotokoll, samt rektorsämbetets handlingar och konsistoriets skrivelser 
i koncept. Här landade han i praktiken nära Theorells åsikter. Denne hade i 
sin ämbetsberättelse förespråkat att man ur underrätternas och länsstyrel-
sernas arkiv kunde gallra ut diverse inkomna handlingar och sådant som 
hörde till avgjorda ärenden.44 När Riksarkivet under 1880-talet återkom till 
och närmare utredde gallringsfrågan pekades också vissa inkomna hand-
lingar, särskilt sådant som rörde åtgärder av övergående natur och hand-
lingar till gamla tviste- och brottmål, ut som gallringsbara.45 Däremot spa-
rade universitetet och Wingqvist sina verifikationer, taxeringslängder och 
mantalslängder, vilka sedan tidigare var inbundna. Sådant material kunde 
enligt Theorell, men inte enligt Nordström, utmönstras och säljas om det 
var äldre än tio år.46

Vi kan slutligen konstatera att konsistoriet gick försiktigt fram. Gallring-
en var föranledd av utrymmesbrist, liksom troligen av ett missnöje med att 
oordnade handlingar låg spridda på golv och i lådor i konsistoriehuset. Men 
trots att kanslisten Gyllensvärd hade föreslagit vad som kunde säljas ansåg 
konsistoriet att en professor borde gå igenom alltsammans. Wingqvist fick 
alltså granska allt oförtecknat material »blad för blad«, och till slut sparades 
stora delar av det. Även om man som historiker kan sörja förlusten av en 
del handlingar, drabbades inte arkivet av någon katastrofal informations-
förlust. En betydande del av arbetet resulterade i att Wingqvist avlägsnade 
handlingar som inte hade sitt ursprung i konsistoriets och kansliets arbete. 
En del av detta gallrades inte utan fördes till andra delarkiv.

43 Torstendahl (1964) s. 111.
44 Norberg (2007) s. 46–47.
45 Norberg (2007) s. 84–89.
46 Norberg (2007) s. 46–48 och 435.
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I universitetsarkivet finns i dag inte endast dokumentation av universite-
tets historia i snävare mening, utan också långa serier med handlingar som 
belyser äldre tiders rättsskipning, jordbrukssamhälle och sociala förhållan-
den. En forskare som undersökte relationen mellan landbor och godsägare 
under 1600- och 1700-talen valde att använda universitetsarkivet som käl-
la, eftersom universitetets godsinnehav var stabilt och knappt påverkades 
av reduktionen, något som gör att man kan följa samma objekt genom år-
hundradena: »Till detta kommer ett mycket stort och välbevarat arkiv med 
källor av olika slag.« Godsdriften behandlas dels i olika typer av kamerala 
källor i långa obrutna serier, såsom räkenskaper, jordeböcker och kartor, 
dels i rättsliga källor i form av det akademiska konsistoriets protokoll.47 
Dagens arkivanvändare har all anledning att sända en tacksam tanke till 
Wingqvist för hans varsamma gallringsarbete, särskilt som han utförde det 
under en period av bitvis ganska hårdhänt gallring på andra håll.

47 Anders Thoré, Akademibondens plikt, universitetets rätt: Feodala pro duk tions för-
hål landen vid Uppsala universitets gods 1650–1790 (Uppsala 2001) s. 21.




