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1 Inledning

Att arkivfrågor är föremål för het debatt på dagstidningarnas insändarsidor och 
i riksdagen hör inte precis till vanligheterna. Precis detta var vad kyrkoarkiven 
och  deras  förvaring  orsakade  under  1900-talets  första  decennium.  Sveriges 
arkivorganisation hade då nyligen utökats med så kallade landsarkiv, som var 
tänkta att samla lokalt och regionalt  arkivmaterial,  vilket fanns utspritt  över 
hela landet. Men när kyrkoförsamlingar, först och främst i Dalarnas län, upp-
manades att överlämna sina handlingar, uppstod en livlig dragkamp om dessa. 
Det skrevs insändare i tidningarna, ansökningar om att få dispens skickades i 
mängder  till  regeringen  och  riksdagsledamöter  protesterade.  Slutligen  gick 
emellertid riksarkivarien och Kungl. Maj:t med på att organisera ett dispens-
arkivväsende,  där  församlingar  under  vissa  förutsättningar  kunde  få  behålla 
sina kyrkoböcker.

1.1 Syfte, avgränsning och frågeställningar
Syftet med den föreliggande C-uppsatsen i arkivvetenskap är att undersöka och 
analysera konflikten mellan landsarkivorganisationen och de lokala intressena 
under perioden 1905 till 1919, jämte tillkomsten av dispensarkivväsendet. Det 
sker  främst  utifrån  den  offentliga  debatten  kring  kyrkoarkiven  och  deras 
förvaring, samt befintliga dispensansökningar med tillhörande remissutlåtanden 
och regeringsbeslut.

En avgränsning av uppsatstemat har förefallit nödvändig, mest med tanke 
på överskådligheten, då ämnet är relativt omfattande. Geografiskt har jag därför 
valt att inrikta min undersökning på dispenssökande församlingar inom Upp-
sala landsarkivdistrikt, det vill säga Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Örebro 
(1908–), Stockholms (–1993) och Södermanlands län (1908–). Resultatet  av 
uppsatsen bör trots detta inte påverkas i alltför hög grad, eftersom en stor majo-
ritet av dispensarkiven varit lokaliserade inom det nämnda området. Med en vi-
dare avgränsning hade det även varit svårt att göra ämnet riktigt rättvisa, till 
följd av bristande källmaterial.
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Tidsmässigt kommer undersökningen, såsom angetts i syftet, att behandla 
åren  1905–1919,  emedan frågan om kyrkoarkivens  förvaring  inte  varit  lika 
uppmärksammad inom Uppsala landsarkivdistrikt under den resterande tiden, 
frånsett det senaste decenniet. Mest koncentration kommer emellertid att ägnas 
de tre första åren, som är avgörande för dispensarkivväsendets utveckling.

Det bör påpekas att kyrkoarkiven ingalunda var de enda lokala arkiven att 
befrias från skyldigheten att leverera handlingar till landsarkiven. Dessförinnan 
hade undantag nämligen beviljats för flera städers rådhusrätts- och magistrats-
arkiv. Föremålet för studien i denna C-uppsats kommer dock huvudsakligen att 
vara de dispenserade kyrkoarkiven.1 Avgränsningen är gjord med tanke på att 
de dispenserade stadsarkiven varit ganska få och inte heller lika omdebatterade. 
I dag finns de heller inte kvar, såvitt jag vet. Ifall det gagnar resonemanget i 
uppsatsen kommer de emellertid att beröras.

Uppsatsens syfte, såsom det har formulerats ovan, inbegriper även att en 
del  relevanta  frågeställningar  rörande  ämnet  ska  försöka  besvaras.  De  har 
preciserats till:

1. Varför ville kyrkoförsamlingarna behålla sina arkiv och varför ville arkiv-
myndigheter  med  flera  föra  dem samman i  landsarkiv?  Vilka  argument 
framförs i diskussionen och ansökningarna under tidsperioden?

2. Varför tillkom dispensarkivväsendet?  Frågan har självklart  ett  nära sam-
band till den ovanstående, men här gäller det arkivmyndigheternas, riksdag-
ens och regeringens attityd till att utfärda särskilda undantag för kyrkoarkiv. 
Varför tilläts vissa församlingar att behålla sina äldre handlingar och andra 
inte?

3. Varför var engagemanget och motståndet mot  att  överlämna kyrkoarkiv-
handlingar så stort och intensivt i  Dalarna, medan frågan passerade obe-
märkt på andra ställen? Detta anmärkningsvärda faktum kräver, anser jag, 
en utökad och delvis egen analys, även om frågan självfallet hänger ihop 
med de två som nyss formulerats.

1.2 Undersökningsmaterial
För  att  uppnå  det  ovan  deklarerade  syftet  med  uppsatsen  och  besvara  de 
frågeställningar som där formulerats, kommer ett flertal typer av empiriskt käll-
material att studeras. Variation och bredd har varit de vägledande principerna 
1  Med termen dispensarkiv avses numera endast dispenserade kyrkoarkiv och det är med den betydelsen 
som begreppet används i uppsatsen, se definitionen av termer och begrepp i stycke 1.6.
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och undersökningen baseras dels på handlingar i dispensärenden, det vill säga 
ansökningar  till  Kungl.  Maj:t  med  tillhörande  remissutlåtanden,  vilka  finns 
samlade i  så kallade konseljakter i  ecklesiastikdepartementets  arkiv,  dels  på 
tryckt material bestående av debattartiklar ur dagstidningar samt riksdagstryck, 
i  form av motioner,  betänkanden och kammarprotokoll.  Regeringsbeslut  till 
konseljakternas ärenden har till viss del hämtats ur ecklesiastikdepartementets 
serie med registratur,  men främst  har tryckta versioner av besluten använts. 
Redan  här  bör  det  tydliggöras  att  inga  anspråk  finns  på  undersöknings-
materialets fullständighet, mer detaljer anges i de berörda avsnitten, även om 
detta i möjligaste mån har eftersträvats.  Förhoppningsvis lär det ändå ge ett 
tillräckligt omfångsrikt och varierat underlag för välgrundade slutsatser.

Vad gäller tidigare forskning att ta avstamp i, så existerar knappt någon be-
tydande sådan. Emellertid kommer den arkivhistoriska litteratur, som nedan re-
dovisas,  i  viss  mån  att  användas  för  att  återskapa  händelseförlopp  och 
samhälleliga sammanhang, och därmed ge analyserna en kontextuell ram. En 
viktig källa  till  detta har även varit  skriftsserien  Meddelanden från svenska 
riksarkivet,  som  innehåller  årsberättelser  och  tryckta  skrivelser,  däribland 
många av de ovannämnda dispensärendenas beslut.2 Samtliga årgångar mellan 
1899 och omkring 1950 har genomsökts.

1.3 Metod och arkivteoretiska utgångspunkter
Det  är  en  bestämd  historisk  händelseutveckling  som  är  föremål  för  denna 
undersökning och  följaktligen  har  en  kronologisk  studie  av  de  ovanstående 
källorna bedömts som mest ändamålsenlig. Därigenom tenderar den att till täm-
ligen stora delar vara mer deskriptiv än analyserande, även om de samman-
ställande redogörelserna ofta är betydligt mycket mer än enbart ett återgivande 
av skeenden och fakta. Uppsatsen saknar emellertid inte betydande inslag av 
iakttagelser  och  analys  jämte  de  beskrivande  delarna.  Metoden  för  gransk-
ningen av undersökningsmaterialet baserar sig på textanalys och komparation, 
och kommer till sin karaktär att vara induktiv, vilket alltså innebär att generella 
slutsatser kommer att dras utifrån de empiriska fakta som åskådliggörs.

I fråga om teoretiska utgångspunkter, så har jag funnit att de studerade käl-
lorna egentligen kommer till sin rätt, även utan att de placeras in i någon existe-
rande teoristruktur. Förvisso skulle teoretiska resonemang kunna användas som 
analytiska redskap och hjälpa till  att underbygga slutsatser, men för att uppå 
uppsatsens syfte har de inte bedömts som absolut nödvändiga. Några särskilda 

2 Meddelanden från svenska riksarkivet refereras hädanefter till som MRA.
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teoretiska diskussioner kommer således inte att föras i undersökningen. Här ska 
emellertid sägas litet om uppsatsens förhållande till arkivvetenskapen:

Som  en  egen  forskningsdisciplin  inom  universitetssfären  är  arkivveten-
skapen ännu ganska ny, även om den internationellt sett har anor långt bak i 
tiden. En klar definiering har därför inte riktigt  hunnit  kristalliseras.  För att 
främja en utveckling av arkivvetenskapen ser Börje Bergfeldt själva arkivverk-
samheten som ett berikande forskningsobjekt.3 Genom att angripa den ur olika 
sociala, kulturella och språkliga perspektiv kan vi erhålla ”en ökad kunskap om 
vår egen verksamhet”, menar han.4 Denna form, som Bergfeldt benämner ”re-
flexiv  arkivvetenskap  eller  en  sociologi  om  arkivvetenskap”,  har  vissa 
beröringspunkter  med  den  föreliggande  undersökningen  av  dispensarkiv-
väsendet, särskilt som han förordar att forskningen ska ske utifrån induktion 
och empiri,  vilket här är fallet.5 Därmed hör uppsatsen även till  det  Berndt 
Fredriksson kallar empirisk arkivvetenskap, vars syfte är att dels ge arkivan-
vändarna ökade kunskaper, dels bidra med erfarenhet som arkivverksamheten 
kan dra lärdom av.6 Men även om uppsatsen kan hjälpa till att kasta nytt ljus 
över vissa aspekter av landsarkivens historia,  så  är  det  osäkert  om den kan 
generera någon praktisk nytta i framtiden.

1.4 Forskningsöversikt
Landsarkivens historia har varit föremål för åtskilliga arkivvetenskapliga verk 
och  skrifter.  Som  en  översikt  av  landsarkivorganisationen  från  planerings-
stadiet fram till omkring 1994, är Lars Rumars artikel ”Från Vadstena till Karl-
stad – Landsarkivens  historia” väl  lämpad.7 Tillkomsten  av landsarkiven har 
särskilt belysts av bland andra Arnold Sandberg,8 Sven Lundkvist9 och Gösta 
Lext.10 Talrika är också de omfångsrika jubileumsböcker som ägnats specifika 
landsarkiv, och där deras bakgrundshistoria och första verksamhetstid berörs 
mer eller mindre. Här kan exempelvis nämnas Landsarkivet i Vadstena 1899–

3 Börje Bergfeldt,  ”Arkivvetenskapens framtid”, i  Arkiv, samhälle, forskning, utg. Svenska Arkivsam-
fundet, 2002:1 (Lund, 2002), s. 13.
4 Ibid., s. 16.
5 Ibid., s. 15.
6 Berndt Fredriksson, ”Arkivvetenskap – historia och framtid, i ASF, 2002:2 (Lund, 2002), s. 79.
7 Lars Rumar, ”Från Vadstena till Karlstad: Landsarkivens historia”, i Riksens arkiv: det gamla som det  
nya, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven, 1994 (Stockholm, 1994), s. 71–98.
8 Arnold Sandberg, ”Victor Örnberg, de lokala arkiven och landsarkivens tillkomst”, i  Arkivvetenskap-
liga studier, 3 saml., utg. Robert Swedlund, Birger Lundberg (Lund, 1962), s. 185–205.
9 Sven Lundkvist, ”Riksarkivarierna och landsarkivorganisationens tillkomst”, i Arkivvetenskapliga stu-
dier, 6 saml., utg. Lars Otto Berg, James Cavallie, Claes Gränström, Nils Nilsson (Stockholm, 1987), s. 
255-277.
10 Gösta Lext, ”Landsarkivets i Göteborg tillkomst”, i  Arkivvetenskapliga studier,  4 saml., utg. Birger 
Lundberg (Lund, 1968), s. 226-239.
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1999,11 Landsarkivet i  Lund 1903-2003,12 Landsarkivet i  Visby 1905-2005,13 
och Stadens minne: Stockholms stadsarkiv till år 2000 av Britt Hedberg.14 Av 
störst intresse för denna uppsats är emellertid de två skrifter som berör Uppsala 
Landsarkiv: Uppsala arkivcentrum, utgiven till invigningen av de nya lokalerna 
1993, och den till firandet av 100-årsjubileet 2003 publicerade Akter och iakt-
tagelser.15

Den svenska kyrko- och folkbokföringens historia har likaledes behandlats 
i en rad verk. En god orientering ges i Gösta Lexts Studier i svensk kyrkobok-
föring 1600–1946.16 Om skatteförvaltningens övertagande av folkbokföringen 
och de åtföljda leveranserna av material för mikrofilmning och förvaring hos 
landsarkiven handlar Karl-Gustaf Anderssons ”Folkbokföringen – historia och 
reform”.17 Om  den  fortsatta  överföring  av  material  har  Andersson  därefter 
skrivit i ”De kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten”.18

Om dispensarkivväsendets tillkomst och infordrandet av kyrkoarkivhand-
lingar under 1900-talets  två första decennier,  har det i  den ovan redovisade 
litteraturen varit förvånansvärt tyst. I allmänhet har man inriktat sig på ett högre 
plan, exempelvis de olika turerna kring lokaliseringen av nya landsarkiv och 
landets  indelning  i  landsarkivdistrikt.  Det  är  också  vanligt  att  landsarkiven 
skildras inifrån, med fokus på de rådande arbetsförhållandena och de personer 
som där varit verksamma. En del, såsom Rumar och Lext (1968), diskuterar 
visserligen i korthet hur en del kyrkoarkiv undantagits vid landsarkivorganisa-
tionens genomförande, men de flesta snuddar endast vid ämnet eller nämner det 
i förbigående.19 Sammantaget utgör emellertid dessa knapphändiga och spridda 

11 Landsarkivet i Vadstena 1899-1999, red. Roland Persson, Claes Westling, Gunnel Wisén (Vadstena, 
1999).
12 Landsarkivet i Lund 1903-2003, red. Anna Christina Ulfsparre, Landsarkivets i Lund skriftserie, 11 
(Lund, 2003).
13 Landsarkivet i Visby 1905-2005, red. Tommy Sundberg, Arkiv på Gotland, 3 (Visby, 2005).
14 Britt Hedberg,  Stadens minne: Stockholms stadsarkiv till år 2000, Stockholms stads monografiserie, 
160 (Stockholm, 2002).
15 Uppsala  arkivcentrum:  Skrift  utgiven  till  invigningen  den  26 november 1993,  red.  Karl-Gustaf 
Andersson, Björn Heinrici (Uppsala, 1993); Akter och iakttagelser: Landsarkivet i Uppsala 100 år, red. 
Björn Asker, Karin Nordlund Bendixen, Håkan Rosén (Uppsala, 2003).
16 Gösta Lext, Studier i svensk kyrkobokföring 1600–1946 (Göteborg, 1985).
17 Karl-Gustaf Andersson, ”Folkbokföringen: historia och reform”, i Arv och anor, Årsbok för Riksarki-
vet och Landsarkiven, 1996 (Stockholm, 1996), s. 11–69.
18 Karl-Gustaf Andersson, ”De kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten”, i Av kärlek till arkiv:  
Festskrift till Erik Norberg, Skrifter utgivna av Riksarkivet, 20 (Stockholm, 2002), s. 200–207.
19 Felaktigheter förekommer också. Gösta Lext (1968) skriver (s. 228) att dispenserade kyrkoarkiv fram-
för allt förekom i Västmanlands och Kopparbergs län. Vad Lext stödjer sitt påstående på kan man undra, 
då materialet för denna uppsats visar att endast tre församlingar i Västmanlands län ansökte om dispens 
för sina kyrkoarkiv, och att ingen beviljades det. Om man i stället räknar landskapet Västmanland blir an-
sökningarna sex till antalet, omfattande sju kyrkoarkiv, av vilka fyra gavs dispens. Sålunda finns det inget 
som direkt kan sägas styrka Lexts uppgifter. Se bilaga 1 för mer statistik.
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framställningar i princip hela den tidigare forskningen, som den föreliggande 
undersökningen har att bygga vidare på.

Nyare  tids  problem  med  leveranser  av  kyrkobokföringshandlingar  till 
landsarkiven finns bättre representerade i litteraturen och forskningen. I uppsat-
sen ”Kyrkoarkivleveransernas våndor” jämför Marie Törnquist överlämnade av 
kyrkoarkivsmaterial  till  Härnösands  landsarkiv  under  1970-  och  1990-talen, 
och skildrar man kom till rätta med församlingarnas motstånd.20 Men eftersom 
den föreliggande uppsatsen främst omfattar 1900-talets två första decennier, så 
kommer Törnquists uppsats inte här att beröras.

Någon djupgående studie  av  konflikten  mellan  landsarkivorganisationen 
och de lokala intressena har ännu inte företagits. Att forskningsområdet är re-
lativt outforskat kan i sig motivera att jag här tagit upp ämnet till behandling, 
men dess relevans beror även på andra faktorer, som också bör nämnas. För det 
första  är  dispensarkiven  och  kyrkoarkivens  förvaring  alltjämt  aktuella,  och 
ännu  har  man  inte  nått  fram  till  en  slutpunkt  i  frågan.  För  det  andra  är 
kyrkoböcker,  och  uppenbarligen  deras  förvaring,  ämnen som stora  delar  av 
allmänheten, alltså inte företrädesvis arkivarier, intresserar sig för. Att arkiv-
relaterade spörsmål orsakar intensiv debatt händer annars inte ofta.

Tills vidare kan förhoppningsvis den här uppsatsen belysa vissa aspekter, 
som ansetts behöva uppmärksammas mer än vad som hittills har varit fallet, 
och tjäna som en grund, varpå senare forskare kan bygga vidare. Slutstycket 5.4 
ger även en del uppslag till fortsatt forskning.

1.5 Disposition
Undersökning är disponerad i tre huvudavdelningar. Den inledande delen har 
som syfte att orientera läsaren i ämnet och därigenom skapa förutsättning för 
denne  att  tillgodogöra  sig  uppsatsens  innehåll.  Kortfattat  återger  den  bak-
grunden till landsarkivorganisationen, beskriver centrala styrdokument, det vill 
säga instruktioner och förordningar, som reglerade dess verksamhet, samt redo-
gör för hur en del städer blev befriade från skyldigheten att leverera material till 
vederbörande  landsarkiv.  Förutom vad  gäller  det  sistnämnda,  kommer  bak-
grundsavsnittet i huvudsak att bygga på refererat av arkivhistoriska verk, vilka 
redovisats i forskningsöversikten ovan.

Den andra delen, som behandlar åren 1905 till 1907, är till omfånget det 
längsta och samtidigt det mest centrala. Däri redogörs för hur protesterna mot 
20 Marie Törnquist,  ”Kyrkoarkivleveransernas våndor: En jämförelse av leveranser av kyrkoskrivnings-
handlingar på 1970-talet och 1990-talet”, i Information, förvaltning och arkiv: en antologi, Arkiv i Norr-
land, 20 (Härnösand, 2005), s. 56–73.
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att överlämna kyrkoboksmaterial yttrade sig i tidningar och riksdag, och som 
ansökningar om dispens. Härmed har jag eftersträvat att ur lite olika perspektiv 
skildra diskussionen, eller diskursen om man så vill, kring kyrkoarkiven, deras 
förvaring och i  förlängningen landsarkivorganisationens  syfte,  med förhopp-
ning om att kunna fånga de argument och uppfattningar som däri framträder. 
Den tredje delen tar vid där den föregående slutar, men undersöker i stället hur 
det ”egentliga” dispensarkivväsendet uppstod, vilka generella krav som ställdes 
för  att  kyrkoarkivhandlingar  skulle  få  behållas  och  hur  dessa  tillämpades  i 
praktiken.

I uppsatsens avslutande avdelning analyseras och diskuteras resultatet av 
de  två  ovanstående  kapitlen,  med  utgångspunkt  från  uppsatsen  deklarerade 
syfte och frågeställningar.

1.6 Termer och begrepp
I syfte att underlätta läsningen definieras och förklaras här vissa av uppsatsens 
centrala och ofta återkommande termer och begrepp. Förkortningar förtecknas 
däremot i uppsatsens bakre del.

Dispensarkiv: Ett kyrkoarkiv som av Kungl. Maj:t getts dispens från skyldighe-
ten att överlämna äldre arkivhandlingar till ett landsarkiv.

Dispensarkivväsendet: Samlande begrepp för ett organiserat system där kyrko-
arkiv beviljades dispens.

Ecklesiastikdepartementet:  Det  departement  (1840–1967)  som  bland  annat 
hade hand om kyrko-, kultur- och utbildningsärenden.

Konselj:  Sammanträde  med  kungen  och  statsråden,  där  regeringsärenden, 
däribland dispensansökningar, formellt avgjordes.

Kungl. Maj:t: Benämning (1809–1974) på regeringen eller dess statsråd, som 
fattade beslut i kungens namn, med eller utan dennes medverkan. Här mest 
använd som synonym till ecklesiastikdepartementet.

Leveransförordningen:  SFS 1902:114 (1902-11-14b),  Kongl.  Maj:ts  nådiga 
kungörelse angående öfverlemnande af arkivhandlingar till  landsarkiven i 
Upsala, Vadstena och Lund.
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2 Landsarkiven och leveransförordningen

Framställningen i det följande bakgrundsavsnittet är schematisk och baseras till 
stor del på andrahandskällor. För en mer inträngande redogörelse hänvisas till 
den litteratur, som förtecknas i kapitel 1.4.

2.1 Landsarkivens tillkomst
När Sveriges första landsarkiv inledde sin verksamhet i Vadstena 1899, var lik-
nande  regionala  arkivmyndigheter  redan  etablerade  i  länder  som Frankrike, 
Italien, Belgien, Holland och Tyskland, liksom i Norge och Danmark.1

Orsaken till att landsarkiven tillkom tämligen sent i Sverige kan härledas ur 
bristande ekonomiska resurser.2 Behovet av en drastisk förändring av de lokala 
arkivens  förhållanden  hade  emellertid  uppmärksammats  alltsedan  mitten  av 
1800-talet.  Exempelvis  Victor  Örnberg,  sedermera  känd  som  den  förste 
landsarkivarien, konstaterade 1877, efter femton år av forskningsresor till olika 
landsförsamlingar, att endast  ett av alla de kyrkoarkiv han hade besökt kunde 
sägas vara i gott skick.3 Vissa förslag om ”provinsarkiv” fanns, men en sådan 
organisation var förenad med stora kostnader och ansågs därför inte genomför-
bar.4 Ett steg på vägen var i varje fall det cirkulär från 1883, där alla försam-
lingar ålades att insända kopior av arkivförteckningarna till riksarkivet.5

År 1888 drog dåvarande riksarkivarien Clas Theodor Odhner upp tänkbara 
riktlinjer för en framtida regional arkivorganisation i ett utlåtande över en, av 
två motioner i riksdagen föranledd, skrivelse till Kungl. Maj:t, där det begärdes 
att åtgärder skulle vidtas för att förbättra vården och hanteringen av de offent-
liga arkiv som fanns utspridda i landet.6 En utförlig utredningsprocess tog där-
efter  vid.  Odhner  lämnade 1895 ett  nytt  yttrande,  som blev grunden till  de 
förslag om inrättande av landsarkiv i Vadstena, Uppsala och Lund, samt en 

1 Clas Theodor  Odhner,  ”Riksarkivarens  underdåniga  utlåtande  angående  arkiv-väsendets  ordnande” 
(1888-12-24), i MRA, bd. 3, 1885–1890 (Stockholm, 1891), s. 283 ff.
2 Lundkvist, s. 256, s. 276.
3 Sandberg, s. 190. Rumar, s. 71, uppger däremot att det var ett ”fåtal” som hade varit i gott skick.
4 Lundkvist, s. 256.
5 Ibid., s. 257.
6 Odhner (1888), s. 271-294; Lundkvist, s. 260.
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arkivdepå i Visby, som lades fram för riksdagarna 1897 och 1898, och där god-
kändes.7 Landsarkivet i Vadstena kunde 1899, såsom omtalats ovan, börja sin 
verksamhet,  medan landsarkiven i  Uppsala och Lund inte kom igång förrän 
1903.8

Huvudsyftet,  eller i  varje fall grundtanken, med landsarkivens inrättande 
var alltså praktiskt: att samla ihop äldre arkivhandlingar, som annars hotades av 
förstörelse genom fukt eller bränder, och förvara och vårda dem på ett säkert 
sätt, så att de bevarades för framtiden. Därutöver hade den svenska landsarkiv-
organisationen  sina  rötter  i  tryckfrihetsförordningen  från  1766,  där  med-
borgarnas tillgång till  allmänna handlingar fastslogs. De två motionerna från 
1888, som nämns ovan, anför också allmänhetens rätt till insyn som skäl för att 
säkerställa  arkivens  förvaring.9 Emellertid  var  det  underlättandet  av  forsk-
ningens tillgänglighet  till  arkivmaterial,  som  blev  det  andra  betydelsefulla 
syftet med landsarkiven. Vid den här tiden tilltog nämligen den vetenskapliga 
forskningen, inom framför allt historia, där ökat källkritiskt tänkande innebar 
mer användning av originalkällor. Denna aspekt rönte även inverkan på valet 
av orter för landsarkiven, vilka kom att förläggas till  stifts- och universitets-
städer, även om Vadstena och senare Östersund utgjorde undantag.

I övrigt kan man se framväxten av regionala arkiv som en produkt av de 
stora nationalromantiska och nationsbyggande rörelserna som drog fram över 
Europa under 1800-talet. I skapandet av de nationella identiteterna var kultur-
arvet  en  viktig  komponent  och  att  bevara  såväl  det  materiella,  exempelvis 
arkivhandlingar, som det ”andliga”, blev därmed en fråga av vikt.10

2.2 Landsarkivförfattningen och leveransförordningen
En gemensam instruktion, mestadels benämnd landsarkivförfattningen, för de 
tre  landsarkiven kungjordes 14 november  1902 och trädde  i  kraft  1  januari 
1903, då den även ersatte en tidigare utfärdad instruktion rörande Vadstena.11 
Förutom att reglera landsarkivens hela verksamhet, fastställdes däri också den 
länsbaserade  uppdelningen av  landet  i  landsarkivdistrikt.  Till  landsarkivet  i 
Uppsala  hörde  Stockholms  (ej  Stockholms  stad),  Uppsala,  Västmanlands, 

7 Clas Theodor  Odhner,  ”Riksarkivariens  andra  underdåniga  yttrande  angående  arkiv-väsendets  ord-
nande” (1895-10-29), i MRA, bd. 4, 1891–1896 (Stockholm, 1897), s. 351-370; MRA, bd. 5, 1897–1900 
(Stockholm, 1901), s. 96.
8 MRA, 5, s. 195 f.; MRA, NF, ser. 1:1 (Stockholm, 1906), s. 189.
9 Lundkvist, s. 262.
10 Carl-Edvard  Edvardsson,  Tillbakablick  och  framtidsperspektiv (1999),  http://www.ra.se/la100.html 
[2006-10-29]
11 Kongl.  Maj:ts  nådiga  instruktion  för  landsarkiven  i  Upsala,  Vadstena  och  Lund,  SFS  1902:114 
(1902-11-14a); MRA, 5, s. 203–211.
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Kopparbergs  (numera  Dalarnas),  Gävleborgs,  Västernorrlands,  Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län.12 Landsarkivens antal och placering, i kom-
bination med frågan om hur indelningen av landet  skulle  se ut,  hade vållat 
mycket diskussion under utredningen av landsarkivorganisationen och gjorde 
det även framöver. Den år 1901 tillträdde riksarkivarien Emil Hildebrand ansåg 
till exempel att landskapen och stiften ”i och för sig” var mer naturliga distrikt, 
men han insåg att en sådan struktur för tillfället inte skulle kunna realiseras.13 
Den befintliga uppdelningen bibehölls dock inte lång tid; redan 1908 fattade 
riksdagen beslut om en omreglering och Örebro och Södermanlands län över-
fördes från Vadstenas distrikt till Uppsalas. Ändringen av landsarkivdistrikten 
innebar att riksdagen även godkände förslag om att två nya landsarkiv skulle 
inrättas: ett i Göteborg för Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs 
län, samt ett för Norrland.14 Göteborgs landsarkiv inledde sin verksamhet 1911, 
men konflikter om lokaliseringen gjorde att det norrländska landsarkivet dröj-
de.15 Ett landsarkiv i Härnösand kom till stånd 1935, efter det att beslut tagits 
1928, men med hänvisning till Jämtlands säregna kultur hade även ett så kallat 
länsarkiv inrättats i Östersund samma år.16 Tillsammans med arkivdepån i Vis-
by fick det 1958 status som landsarkiv.17

Tillsammans  med  landsarkivens  instruktion  följde  även  Kungl.  Maj:ts 
kungörelse  ”angående  öfverlämnande  av  arkivhandlingar  till  landsarkiven”, 
den så kallade leveransförordningen, vilken likaså ersatte äldre föreskrifter en-
bart gällande landsarkivet i Vadstena.18 I förordningen stadgades vilka hand-
lingar  som  skulle  insändas  från  lokala  och  regionala  arkiv  till  respektive 
landsarkiv. Enligt §2 gällde det för stads- och kyrkoarkivens vidkommande, 
”der  ej  Kongl.  Maj:t  för  särskilda  fall  annorlunda  förordnar”,  stadsdomsto-
larnas äldre protokoll och handlingar, samt församlingarnas äldre kyrkoböcker. 
Handlingar, som inte var ”af uteslutande eller öfvervägande kommunal natur”, 
omfattades även av leveransplikten.  Övriga, det vill  säga kommunala, hand-
lingar kunde mottagas av landsarkiven i mån av utrymme, men skulle i första 
hand  behållas  av  stads-  och  kyrkoarkiven.19 På  leveranser  av  handlingar 

12 Uppsala  landsarkivdistrikt  var  därmed överlägset  störst  av de  tre,  med omkring 70 % av Sveriges 
landyta  (Infrastrukturen:  Förvaltning,  kommunikationer,  energi,  Sveriges  Nationalatlas,  temared. 
Reinhold Castensson (Stockholm, 1992), s. 112).
13 Emil Hildebrand (1902-08-25), i MRA 1:1, s. 74.
14 MRA, NF, ser. 1:2 (Stockholm, 1910), s. 225.
15 MRA, NF, ser. 1:3 (Stockholm, 1913), s. 168.
16 MRA, 1928 (Stockholm, 1929), s. 21 f.; MRA 1935 (Stockholm, 1937), s. 39.
17 MRA, 1958 (Stockholm, 1961), s. 9.
18 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående öfverlemnande af arkivhandlingar till landsarkiven i Upsala, 
Vadstena och Lund, SFS 1902:114 (1902-11-14b). Den är i stort sett likalydande med den tidigare för-
ordningen för Vadstena landsarkiv (MRA, 5, s. 210 ff.).
19 SFS 1902:114 (b), §2.
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tillämpades en hundraårsregel, enligt vilken arkivmaterial  som härrörde från 
tiden före 1801 skulle insändas så snart  som möjligt.  De yngre arkivalierna 
skulle därefter överlämnas i  omgångar vart tionde år.20 Överlåtelse av yngre 
material kunde emellertid ske om arkivens lokaler var dåliga, hade brist på ut-
rymme eller liknande.21 Enligt §2 i stadgan ”angående vissa offentliga arkiv”, 
däribland kyrkoarkiven, den 31 december 1900, vilken trädde i kraft 1 januari 
1903, kunde arkivlokalers ej avhjälpta brister på ett liknande sätt föranleda ett 
omhändertagande av handlingar.22

Delade åsikter hade funnits om vilka slags handlingar som landsarkiven 
egentligen skulle ta emot och från vilken tidsperiod. Riksarkivarien Odhner var 
osäker om huruvida kyrkoarkiven borde omfattas av landsarkivorganisationen. 
Ett sådant förslag avstyrktes nämligen bestämt i sex av de tolv domkapitlens re-
missvar på Odhners landsarkivplan 1888, för vilka han redogjorde i 1895 års 
yttrande till Kungl. Maj:t.23 Senare kom detta faktum att användas som ett argu-
ment i kyrkoarkivdebatten och i vissa församlingars dispensansökningar. Som 
skäl anförde domkapitlen, enligt Odhner, bland annat att arkivmaterialet behöv-
des på platsen för utredningar, att arkivvården numera var god och att bränder 
även kunde drabba centrala arkiv, med mer förödande konsekvenser. Därutöver 
framhöll  några starkt  att  kyrkoarkiven var församlingarnas egendom och att 
samtycke därför krävdes för ett överlämnande av handlingar.24 Av de resterande 
sex  domkapitlen  tillstyrkte  fyra till  en landsarkivorganisation,  medan Lunds 
domkapitel  främst  förordade  att  kyrkoarkiven  skulle  centraliseras  till  stifts-
städerna  och  Strängnäs  domkapitel  inte  verkade  ta  ställning.25 På  grund av 
denna  splittring  lämnade  Odhner  därför  åt  Kungl.  Maj:t  att  bestämma  om 
kyrkoarkiven skulle inkluderas eller ej.  Han ansåg det emellertid önskvärt,  i 
händelse Kungl. Maj:t skulle tveka inför att ålägga städer och församlingar en 
leveransskyldighet, att dessa ändå gavs möjligheten att frivilligt deponera sitt 
material hos landsarkiven. På så vis kunde man hoppas att de övriga med tiden 
skulle övertygas av ”exemplets makt” och insikten om landsarkivens fördelar, 
menade Odhner.26

20 SFS 1902:114 (b), §3. 100-årsregeln tillämpades faktiskt ända fram till arkivlagens (1990:782) ikraft-
trädande 1 juli 1991.
21 SFS 1902:114 (b), s. §4.
22 Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående vissa offentliga arkiv, SFS 1900:106 (1900-12-31), §2.
23 Odhner (1895), s. 354. Domkapitlen i Uppsala, Västerås, Göteborg, Karlstad, Härnösand och Visby av-
styrkte. Antalet stift ökade till  tretton 1904 i och med att Luleå stift avskiljdes från Härnösands (Karl 
Sidenbladh, Ludvig Widell, ”Luleå stift”, i  Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklo-
pedi,  ny rev. uppl.,  red. Theodor  Westrin,  bd.  16 (Stockholm, 1912),  sp. 1349).  Städerna var än mer 
obenägna att flytta sina arkiv (Odhner (1895), s. 352).
24 Odhner (1895), s. 354, s. 358.
25 Domkapitlen i Linköping, Skara, Växjö och Kalmar. Ibid., s. 355.
26 Ibid., s. 360.
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Angående landsarkivorganisationens  tidsmässiga omfattning,  så framhöll 
Odhner i  sitt  utlåtande över  1888 års  riksdagsskrivelse  till  Kungl.  Maj:t  att 
1801 vore en lämplig gräns och att arkivmaterial från tiden dessförinnan skulle 
levereras till landsarkiven.27 Även andra förslag på tidsgränser fanns, exempel-
vis vidhöll några av domkapitlen att 1750 var mer passande.28 Ett tillfälligt ut-
skott, med anledning av en motion från 1899 om säkrare förvaring för kyrkans 
arkiv, menade däremot att alla kyrkoböcker fram till 1860 borde överlämnas till 
landsarkiven.29 Så blev det nu emellertid inte, vilket beskrivits ovan. Tidsgrän-
sen fastställdes  till  hundra år  och kyrkoarkiven blev skyldiga att  överlämna 
handlingar tillkomna dessförinnan.

2.3 Dispenserade stadsarkiv
Tillämpningen av leveransförordningen skedde etappvis. Till att börja med an-
modades lokala arkiv i landsarkivens intilliggande län att hörsamma dess före-
skrifter.  Inledningsvis  skulle  således  äldre  arkivhandlingar  från  Uppsala  län 
överlämnas till Uppsala landsarkiv, och så vidare.

Såsom riksarkivarien Emil Hildebrand meddelade i årsberättelsen för 1905, 
kolliderade detta genomförande av landsarkivorganisationen ibland med lokala 
intressen och föranledde ansökningar om undantag från den i leveransförord-
ningen  stadgade  skyldigheten  att  överlämna  arkivhandlingar.30 En  handfull 
stadsarkiv  hade  dittills  på  detta  sätt  ansökt  om och beviljats  befrielse,  tills 
vidare eller  på obestämd tid,  från att  leverera rådhusrätternas  och magistra-
ternas äldre handlingar. Fram till och med 1905 utfärdades dispens eller upp-
skov  för  stadsarkiven  i  Norrköping  (26 oktober 1900,  villkoren  reviderade 
15 december 1905), Malmö (12 december 1902), Arboga (10 juni 1904), Göte-
borg (25 augusti 1905) och Söderköping (29 september 1905).31 Efter 1905, då 
även församlingar började ansöka om dispens för äldre delar av kyrkoarkiven, 
åtnjöt  ytterligare  ett  fåtal  städer  befrielse  från  leveransförordningen,  bland 
andra Borås (14 februari 1908), Jönköping (12 april 1912), Strängnäs (16 de-
cember 1910 respektive 17 maj 1912) och Nyköping.32

27 Odhner (1895), s. 288 f.
28 Domkapitlen i Strängnäs, Kalmar och Västerås. Ibid., s. 354.
29 Lundkvist, s. 266.
30 Emil Hildebrand, ”Årsberättelse för 1905” (1906-01-27), i MRA 1:1, s. 333.
31 Registratur, huvudserie (B1A), 1900-10-26, nr. 23, i Ecklesiastikdepartementets arkiv, RA; MRA 1:1, 
s. 71 ff., s. 302 f., s. 338, s. 376 ff.
32 MRA 1:2, s. 322 ff., MRA, NF, ser. 1:4 (Stockholm, 1916), s. 287; MRA 1:3, s. 162, s. 366.
Nyköping inspekteras som ett dispensarkiv 1912, 1916, 1930 och 1942 (MRA, 1945 (Stockholm, 1947), 
s. 75), men varken ansökan eller beslut har påträffats, utom för stadens församlingar.
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På  grundval  av  Kungl.  Maj:ts  beslut  rörande  de  ovannämnda  ansök-
ningarna skulle de argument som städerna framhåller till stöd för att få behålla 
sina arkiv kunna sammanfattas i  tre kategorier.  För det första sägs arkivens 
handlingar  behövas  för  judiciella  utredningar  i  den  egna  verksamheten,  i 
myndigheters arbete eller som källmaterial för forskare. För det andra anförs att 
arkivvården  är  god  och  att  arkiven  redan  förvaras,  eller  kommer  efter  en 
eventuell bifallen ansökan att förvaras, i lokaler där de är skyddade mot såväl 
brand som fukt. För det tredje hävdar de att allmänhetens och forskarnas till-
gång till arkiven är, eller kommer att bli, säkerställd genom en särskilt anord-
nad plats för besökare eller genom andra åtgärder, till exempel anställandet av 
en egen arkivarie. I några av ansökningarna förekommer samtliga argument, 
medan ett eller två, vanligtvis det sistnämnda, utelämnas i en del andra.33

Beviljande av undantag för stadsarkiven skedde på vissa villkor, vars syfte 
var att garantera arkivens ”säkerhet, tillgänglighet och vård”.34 Därigenom blev 
de  åtminstone  införlivade  i  den  allmänna  organisationen,  framhöll  Hilde-
brand.35 För stadsarkivet i Norrköping, vilket var det första att medges dispens, 
var villkoren att arkivhandlingarna skulle förvaras i tillfredsställande lokaler, 
som skyddade mot brand och fukt, och vårdas av en tjänsteman med erfarenhet 
av arbete vid ett större arkiv.36 I de två efterföljande regeringsbesluten gällande 
stadsarkiven i Malmö och Arboga justerades och utökades villkoren, så att de 
äldre handlingarna fick behållas under  förutsättning att:  arkivet  förvarades i 
brand- och fuktfria lokaler;  arkivet ställdes under borgmästarens eller annan 
persons  vård;  arkivet  underställdes  riksarkivariens  överinseende  och  in-
spektion;  lämplig  plats  för  forskare  anordnades  i  närheten;  ett  exemplar  av 
arkivförteckningen  sändes  till  vederbörande  landsarkiv;  stadsarkivet  årligen 
rapporterade om verksamheten.37 Dessa fastställda villkor blev därefter norme-
rande för senare dispenser till stadsarkiv. Även Norrköping tilläts 1905 att följa 
motsvarande föreskrifter.38

33 I Malmös och Borås’ ansökningar anförs alla tre argument (MRA 1:1, s. 71 ff.; MRA 1:2, s. 322 ff.), 
medan Arbogas och Söderköpings endast innehålller de två förstnämnda (MRA 1:1, s. 302 f.; s. 376 ff.).
34 Hildebrand (1906), s. 334.
35 Ibid.
36 Registratur, 1900-10-26, nr 23.
37 MRA 1:1, s. 71 ff., s. 302 f.
38 MRA 1:1, s. 378.
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3 Kampen om kyrkoarkiven 1905–1907

3.1 De första dispenssökande församlingarna
Att bevilja stadsarkiv undantag från plikten att överlämna äldre arkivhandlingar 
innebar  tydligen,  såsom  framgår  av  det  ovanstående  avsnittet,  inga  större 
betänkligheter för varken riksarkivarie eller Kungl. Maj:t. För ansökningar gäl-
lande kyrkoarkiv, åtminstone de som förvarades hos landsförsamlingar, gjorde 
man emellertid en avsevärd åtskillnad, vilket kommer att visas i det följande.

Efter att domkapitlet i Strängnäs i februari 1905 hade föreslagit stads- och 
landsförsamlingarna därstädes att ett gemensamt arkivrum skulle inrättas, be-
slöt församlingarna att hos Kungl. Maj:t begära att få behålla de äldre delarna 
av arkiven, vilka var avsedda att levereras till landsarkivet i Vadstena.1 Det kan 
nämnas  att  man  här  föregrep  turordningen  för  landsarkivorganisationens 
genomförande, eftersom det dröjde till 1908 innan dess att insändande av ar-
kivhandlingar blev aktuellt för Södermanlands län.2

Församlingarnas skrivelse, daterad 13 april, skickades först till domkapitlet 
för  yttrande.  Det  tillstyrkte  ett  bifall  och vidarebefordrade  ansökan till  eck-
lesiastikdepartementet. Till stöd för att få ha kvar sina arkiv anförde Strängnäs 
stads- och landsförsamlingar att arkiven var värdefulla och välbevarade, med 
de äldsta handlingarna från senare hälften av 1600-talet. För forskare av olika 
slag  utgjorde  dessutom  den  gamla  stiftsstaden  med  sina  många  arkiv  och 
bibliotek  (domkapitlets  arkiv,  domkyrkans  bibliotek,  stiftsbiblioteket,  läro-
verkets arkiv, rådhusarkivet) en mötesplats, menade man. Därför var försam-
lingarnas handlingar ofta anlitade, även av personer utan vetenskapliga syften. 
Arkivets säkerhet garanterade man genom att det skulle förvaras i det brand- 
och fuktfria utrymme, vilket man ämnade inrätta.

1 Följande uppgifter och citat  är hämtade från: Konseljakter, huvudserie (E1A), 1905-09-15,  nr 26,  i 
Ecklesiastikdepartementets arkiv, RA. Södermanlands län tillhörde vid denna tid fortfarande Vadstena 
landsarkivdistrikt. Genom riksdagens beslut 1908 överfördes det sedan till Uppsala landsarkivs område, 
se s. 11.
2 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående öfverlämnande af arkivhandlingar från Södermanlands län 
till landsarkivet i Uppsala, SFS 1908:117 (1908-10-02).
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Ärendet remitterades till riksarkivarien, Emil Hildebrand, som i sin tur in-
hämtade yttrande från Vadstenas (lands)arkivarie,3 Carl M. Kjellberg. I sitt ut-
låtande skriver denne att kyrkoarkiven i Strängnäs inte på något vis utmärker 
sig vid en jämförelse med det stora flertalet andra. I framtiden torde det också 
bli svårt att förvägra andra församlingar att få behålla sina arkiv, om en ansö-
kan godkänns utifrån så lätt vägande skäl, framhåller han. Därmed skulle man 
”splittra ett betydande forskningsmaterial, hvars fulla värde för forskningen just 
ligger däri, att det centraliseras”, då exempelvis tillgängligheten för forskarna 
skulle förbättras. Mot församlingarna som redan varit tvungna överlämna sina 
arkiv vore det även orättvist att ge Strängnäs dispens, tillägger Kjellberg. Av-
slutningsvis fastslår han att det ”allmänna forskningsintresset” måste gå före 
det enskilda och avstyrker därför ansökan ”på det lifligaste”.

Riksarkivarien Hildebrand, å andra sidan, uttrycker en stor tveksamhet i sitt 
remissvar till Kungl. Maj:t. Han har ingenting att invända mot Kjellbergs reso-
nemang, men påpekar att han som riksarkivarie även har andra aspekter att ta i 
beaktande. Han nämner bland annat de långa avstånden till landsarkiven, som 
medför  olägenheter  för  den  lokala  forskningen.  I  vissa  fall  kan  det  vara 
berättigat att väga in sådant, menar Hildebrand, särskilt då det gäller ”större 
samhällen eller vissa centralpunkter för andlig kultur eller orter, som visa ett 
synnerligt intresse för sina arkivalier, på samma gång som de äro lätta att be-
söka”. Under liknande omständigheter har han ”i och för sig” ingenting att in-
vända  mot  att  arkiven  behålls,  under  förbehåll  att  man  garanterar  samma 
trygghet och tillgänglighet som i ett landsarkiv. Därför vill han ”icke direkt” 
avstyrka Strängnäs’ ansökan och han ser inte heller att ett medgivande behöver 
utgöra ”något synnerligen farligt prejudikat”.

Efter föredragning av ärendet beslöt Kungl. Maj:t  att  tills vidare bevilja 
Strängnäs stads- och landsförsamlingar dispens från leveransförordningen. Det 
skedde emellertid på villkor, liknande de som ovan redovisats för de dispense-
rade stadsarkiven: 1.) att handlingarna förvarades i en lämplig arkivlokal, god-
känd och avsynad av riksarkivarien; 2.) att arkiven underkastades en eventuell 
framtida inspektion; 3.) att arkiven underställdes riksarkivariens föreskrifter om 
vård, utlåning med mera; 4.) att församlingarna åtog sig att bekosta inbindning 
och lagning av handlingarna i behov därav; 5.) att handlingarna hölls tillgäng-
liga för forskare.4

3 Före 1910 kallades landsarkivarien officiellt för endast arkivarie (Landsarkivet i Vadstena 1899–1999, 
s.  9).  Men titeln  användes flitigt  innan  dess,  första gången 1898 (Ordbok över svenska språket,  utg. 
Svenska Akademien, bd. 15 (Lund, 1939), sp. L 189).
4 MRA 1:1, s. 375.
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Under handläggningen av ärendet med Strängnäs stads- och landsförsam-
lingar anlände en ny dispensansökning till Kungl Maj:t, gällande kyrkoarkivet i 
Danderyds  församling,  Stockholms  län.  Det  var  den  första  från  en  enskild 
landsförsamling och i egenskap därav behandlades den med märkbart mindre 
välvilja än den ovanstående.

I mitten av juni 1905 beslöt Danderyds kyrkostämma att ordna en brand- 
och fuktfri förvaring för kyrkoarkivets handlingar och samtidigt gav man i upp-
drag åt kyrkoherden att å församlingens vägnar ansöka om undantag från le-
veransförordningen.5 Drygt  ett  år  hade  då  förflutit  sedan  det  kungjorts  att 
Stockholms län var nästa län att överlämna arkivhandlingar till landsarkivet i 
Uppsala.6 I skrivelsen, daterad 5 augusti, till Kungl. Maj:t beskrivs hur upplys-
ningar ”tidt och ofta” lämnas åt både församlingsbor och personer från andra 
orter,  och  att  handlingarna  därför  behövs  kvar.  Sådan  service  har  alltid 
tillhandahållits gratis, understryker kyrkoherden, ”hvilket naturligtvis inte blef-
ve fallet utan förenadt med kostnader och besvär”, i händelse arkivet flyttades 
till Uppsala. Det påtalas även att arkivets förvaringsutrymme av ”sakkunniga” 
försäkrats vara fullkomligt skyddande mot eld och fukt.

Ärendet remitterades därefter till länsstyrelsen i Stockholms län och dom-
kapitlet  i  Uppsala.  Länsstyrelsen  avstyrkte  Danderyds  begäran  med motive-
ringen att  församlingen inte hade större behov av de äldre handlingarna, än 
övriga landsförsamlingar. Biföll man ansökan, kunde det dessutom i framtiden 
leda till att flertalet av kyrkoarkiven blev kvar hos församlingarna. Därigenom 
skulle ett av ändamålen med landsarkiven, att underlätta forskning i arkiven, 
förbises. Domkapitlet skriver i sitt remissvar att församlingar som ordnar trygg 
förvaring åt kyrkoarkiven ”i och för sig” borde få möjlighet att behålla dem. 
Men eftersom det ”utan tvifvel” skulle orsaka problem om en del arkiv fanns i 
landsarkiven och andra  hos  församlingarna,  och då  det  för  släktforskningen 
vore  fördelaktigare  med  flera  kyrkoarkiv  samlade,  ansåg  sig  domkapitlet 
tvunget att avstyrka ansökan.

Riksarkivarien Emil Hildebrand fick därefter tillfälle att yttra sig. Han in-
leder sitt utlåtande, daterat 26 september, med att erinra om att genomförandet 
av den nya landsarkivorganisationen måste ske på vissa lokala intressens be-
kostnad. Det finns även en skillnad mellan den föreliggande ansökan och de 
dispenser som hitintills utfärdats, menar Hildebrand. De senare har nämligen 
”gällt städer med bekväma kommunikationer och åtgärder äro på dessa orter 

5 Följande uppgifter och citat är hämtade från konseljakt 1906-11-06, nr 33.
6 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående öfverlämnande af arkivhandlingar från Stockholms län till 
landsarkivet i Uppsala, SFS 1904:17 (1904-04-29).
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vidtagna för att underlätta eventuella forskningar”. Med landsförsamlingar är 
det annorlunda, framhåller han, och fortsätter sin utläggning:

När den första landsarkivförfattningen [den för Vadstena] utfärdades, var nog regeln den, 
att kyrkoarkiven i allmänhet hade dåliga förvaringsrum, men en rörelse har verkligen på 
mer än ett håll uppstått för att åstadkomma förbättring i detta hänseende, så lära t.ex. i 
Göteborgs stift ganska många församlingar anskaffat verkliga arkivrum [...]. Till mig hafva 
också på enskild väg förfrågningar tid efter annan ställts, huruvida icke församlingarna 
under förutsättning af betryggande förvaringsrum kunde hafva utsikt att få behålla sina 
kyrkliga arkivalier.

Så till vida är Hildebrand inte förvånad över Danderyds ansökan, även om 
det var den första från en enskild landsförsamling. Förvisso medger han också 
att han i det längsta vill gå de lokala intressena till mötes och att en av anled-
ningarna  till  leverans  försvinner  i  och  med  arkivens  bättre  förvaring.  Men 
därutöver finns forskningsaspekten, som måste beaktas. Han nämner  hur den 
”alltmera uppblomstrande släktforskningen” skulle gagnas av en centralisering, 
främst genom att forskare besparades mödan av att resa runt bland församlingar 
på landsorten, vilket i praktiken ofta är omöjligt. Ett beviljat undantag för Dan-
deryd medför även, hävdar Hildebrand, att många fler församlingar kommer att 
ansöka om dispens. För landsarkiven får detta allvarliga konsekvenser och han 
befarar att hela organisationen eventuellt kan ”komma att rubbas”. Att försam-
lingarna  åtar  sig  att  förbättra  kyrkoarkivens  förvaring  och  vård  är  lovvärt, 
skriver  riksarkivarien  avslutningsvis.  Men  arkiven  behöver  inte  stå  tomma, 
påpekar han, eftersom delarna från tiden efter 1801 blir kvar.7

Inför  sitt  remissvar  har  Hildebrand  även  inhämtat  ett  yttrande  från 
(lands)arkivarien i Uppsala, G.O. Berg, för vilken ansökningen var väntad. Han 
omtalar nämligen hur han redan i mars hörde av pastoratets kyrkoherde att så-
dana planer fanns och att han då försökte avråda denne. I övrigt lyfter även 
Berg fram tillgängligheten  för  forskningen,  släktforskningen  huvudsakligen, 
”för hvilket intresset för närvarande är ganska stort”. Den kostnad det skulle in-
nebära att få upplysningar från landsarkivet, som ansökan hänvisar till, gäller 
enbart utredningar som kräver längre tid, upplyser han om. Hildebrand hade 
även påtalat att det ute i församlingarna händer att besvärliga utredningar inte 
genomförs, då ”vederbörande inte kan läsa de gamla stilarna”. På ett förslag 
från Berg, som riksarkivarien ställer sig positiv till, kunde emellertid Danderyd, 
om det behövdes, få låna ”en eller annan” av de volymer som skulle överläm-
nas till Uppsala.

7 För Danderyds del skulle en leverans till landsarkivet i Uppsala inte heller omfatta någon större mängd 
volymer, endast tre husförhörslängder, två födelse-, vigsel- och dödböcker och en nattvardslängd.
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Kungl.  Maj:t  följde  remissinstansernas  linje  och  avslog  Danderyds  an-
sökan.  I riksarkivariens  årsberättelse  för  1905 konstaterade  Hildebrand med 
viss belåtenhet att nu hade ”en fast princip blifvit vunnen i fråga om dylika 
undantags beviljande”. Han beskriver sedan ännu en gång hur det annars ho-
tade att ”rubba” hela landsarkivorganisationen och därigenom avsevärt minska 
allmänhetens nytta av densamma.8

3.2 Tidningsdebatten 1906
I skrivelse daterad 16 maj 1906 till Kungl. Maj:t meddelade riksarkivarien att 
överlämnandet av material från lokala arkiv i Västmanland, enligt leveransför-
ordningen och kungörelse 10 februari 1905, i princip slutförts. Med anledning 
därav föreslog han att likartade bestämmelser för Dalarnas län skulle utfärdas, 
vilket skedde 25 maj 1906.9 Därefter, i slutet av juni, sände (lands)arkivarien 
G.O. Berg ut en cirkulär till kyrkoherdarna i Dalarnas län, vari de uppmanades 
att leverera kyrkoarkivhandlingar före 1801.10 Frågan behandlades under som-
maren av ett  flertal  kyrkorådsmöten och kyrkostämmor,  där  många försam-
lingar motsatte sig påbudet, som innebar att de behövde skiljas från delar av 
sina arkiv. Mot bakgrund av detta uppstod en kort men intensiv debatt rörande 
kyrkoarkivens överlämnande till  landsarkiven i juli 1906 och gjorde sig gäl-
lande i Dalarnas lokalpress under en dryg månad, fram till utgången av augusti. 
Diskussionen föranledde till och med ett inlägg från riksarkivarien Hildebrand i 
Stockholmstidningen Vårt Land.

Syftet med det följande avsnittet är att försöka ge indikationer om den rå-
dande  opinionen  beträffande  kyrkoarkivens  förvaring.  I  tidningsdebatten  tar 
den sig ett mer rättframt, och gissningsvis mer sanningsenligt, uttryck, än i en 
del dispensansökningar till Kungl. Maj:t, vilka av förklarliga skäl är mer for-
mellt  och  taktfullt  hållna.  Anonymiteten,  som  följde  av  att  dalatidningsde-
battens  skribenter  använde sig  av initialer  eller  signaturer,  var  sannolikt  en 
grundläggande orsak till den större frispråkigheten i insändarna. Att debattin-
läggen, i jämförelse med ansökningarna, som vanligtvis författades av kyrko-
herdarna,  i  högre grad skulle  återge  allmänhetens synpunkter  ska  dock inte 
förutsättas. För det första försiggick diskussionen i  en begränsad krets,  med 
endast fem aktörer,11 och således kan inte alltför generella slutsatser dras. För 

8 Hildebrand (1906), s. 334.
9 Konseljakt 1906-05-25, nr 67; Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående öfverlämnande af arkivhand-
lingar från Kopparbergs län till landsarkivet i Uppsala, SFS 1906:34 (1906-05-25).
10 Nämns i  flera dispensansökningars bilagda utdrag ur  kyrkostämmoprotokoll,  till  exempel Solleröns 
(Konseljakt 1906-12-21, nr. 45).
11 Signaturen J.M. ej inkluderad, eftersom den förefaller vara identisk med debattören J.B., se not 25.
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det andra medför debattörernas pseudonymer att det inte med säkerhet går att 
säga vilka personerna var eller vilka intressen de företrädde. Av inläggen att 
döma,  har  dock  alla  nära  kännedom  om  sakförhållanden,  lagar  och 
förordningar,  samt  tillgång  till  de  sistnämnda.  Sannolikheten  att  de  skulle 
tillhöra den vanliga ”allmogen” är därför ganska obefintlig. 

Av de fem insändarskribenterna var två stycken, med signaturerna J.G. och 
Församlingsmedlem,  bestämt  emot  att  kyrkoarkiven  skulle  överlämnas  till 
landsarkiven, medan motsatt ståndpunkt företräddes av signaturerna  J.B./J.M. 
och  Tertius interveniens. Utöver dessa, mer aktiva debattörer, fanns även  En 
som icke tänker deltaga i ”kriget”, vars position, såsom pseudonymen antyder, 
är neutral.12 Vissa ledtrådar om dessa personer framkommer i texterna, och här 
presenteras därför några hypoteser om deras profession och identitet:

Signaturen Tertius interveniens (lat.  ’mellankommande tredje person’, till 
exempel i en dispyt) förefaller ha rest runt och varit i kontakt med olika kyrkors 
arkiv (se s. 23). Visitationen av församlingarna och inspektionen av kyrkobok-
föringen  och  kyrkoarkiven  genomfördes  av  respektive  kontraktsprost  och 
ibland biskopen. Enligt Tertius interveniens’ egen utsaga verkar emellertid inte 
de brister han funnit hos församlingarna ha åtgärdats, vilket talar emot sådana 
teorier.13 Möjligen  skulle  han  i  stället  kunna  vara  en  i  Dalarna  vittberest 
forskare av något slag. Bakom initialerna J.G., stark motståndare till centralise-
ringen av kyrkoarkiv,  som inleder  debatten,  döljer  sig med stor sannolikhet 
Johan Gabrielsson (1846–1924), kyrkoherde i Gagnef. Likheter i argumente-
ringen om varför arkiven borde få behållas av församlingarna, framgår tydligt 
vid en jämförelse av nämnda signaturs debattinlägg och kyrkoherdens senare 
ansökan om dispens för Gagnefs kyrkoarkiv (se s. 30). Därutöver passar bilden 
som målas upp i sonen Samuel Gabrielssons minnesteckning över fadern väl 
ihop med signaturen J.G.14 Den konservative och hetlevrade Gabrielsson, som 
där framställs, kämpade mot ”samhällsupplösande och nedrivande tendenser” 
och avskydde ”byråkrati och formalism”.15 Det nämns också att han brukade 
skriva temperamentsfulla tidningsinsändare i teologiska spörsmål.16

Tidningsdebatten  innebar  dessutom att  tankar  och  budskap  fick  en  stor 
spridning. De insändare som studeras i det följande är främst hämtade ur tid-

12 För tydlighetens skull har jag valt att kursivera insändarskribenternas signaturen i löptexten.
13 I biografier över Nils Lövgren (1852–1920), den dåvarande biskopen i Västerås stift, nämns inte heller 
någonting om engagemang i kyrkoarkivfrågor. Han beskrivs endast som särskilt intresserad av diakonin, 
det vill säga det kristna vardagsarbetet (Harry Nyberg, ”Lövgren, Nils”, i Svenskt biografiskt lexikon, bd. 
24, red. Birgitta Lager-Kromnow (Stockholm, 1982–1984), s. 620).
14 Samuel Gabrielsson, ”Kyrkoherde J. Gabrielsson”, i  Julbok för Västerås stift, utg. Västerås stiftsråd, 
9 årg., 1924 (Västerås, 1924), s. 25-70.
15 Ibid., s. 60, s. 61.
16 Ibid., s. 67.
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ningen Dalpilen, men har i regel publicerats någon dag tidigare i  Tidning för 
Falu län och stad (hädanefter förkortad TF).17 Inga exakta upplagssiffror för år 
1906 finns att tillgå, men den sistnämnda tidningen, som utkom tre gånger i 
veckan, hade en upplaga på ungefär 2 700 exemplar år 1900 och 3 000 ex-
emplar år 1911. Dess spridning synes därför inte ha varit mer än lokal.  Dal-
pilen verkar däremot ha haft en förhållandevis stor läsekrets; den utgavs två 
gånger i  veckan och upplagan var på ungefär 12 000 exemplar år 1900 och 
9 000 exemplar år 1911, därmed den största tidningen i Dalarna vid den här 
tiden.18 Genom sin utbredning har insändarna i  Dalpilen och TF kunnat verka 
opinionsbildande och utöva inflytande på allmänhetens och kyrkoförsamlingars 
inställning till kyrkoarkivens förvaring och till landsarkiven.

Det bör här klargöras, vilket redan har påpekats i uppsatsens inlednings-
avsnitt, att inga anspråk kan göras på undersökningsmaterialets fullständighet. 
Analysen baseras på de debattinlägg som förtecknas i Irma Ridbäcks bibliografi 
i  Uppsala  landsarkivs  jubileumsbok  Akter  och  iakttagelser.19 Eftersom  den 
rubriceras som ett urval, finns inga garantier för att samtliga insändare upptas 
däri.20

3.2.1 Debatten i Dalarnas lokalpress
I mångt och mycket handlar tidningsdebatten i Dalarna om  äganderätten till 
kyrkoarkiven – huruvida det över huvudtaget finns någon sådan och vem som i 
så fall innehar den. För den ena ståndpunkten står signaturen J.G., alltså sanno-
likt  kyrkoherden Gabrielsson (se ovan),  vilken inleder diskussionen med att 
fastslå att kyrkoarkivhandlingarna är församlingarnas egendom. Hans bevisning 
av påståendet är som följer: kyrkoarkiven har bekostats av församlingarna, ej 
av staten, prästerna som har upprättat böckerna har varit avlönade av dem och 
material,  inbindning och förvaring har likaså betalts  ur församlingens kassa. 
Följaktligen, menar  J.G., kan de jämställas med församlingarnas övriga egen-
dom, såsom kyrkor, klockor, prästgårdar orglar och nattvardskalkar. Emedan 
den  ovan  påtalade  cirkulären  från  Landsarkivet  i  Uppsala,  vari  man  upp-
manades  att  insända de äldre  delarna  av kyrkoarkiven,  var  ställd  till  länets 
17 Förstapubliceringen  refereras  och  citeras  inte  alltid,  till  följd  av  att  tidningen  Dalpilen är  mer 
tillgänglig än  Tidning för Falu län och stad. Det bör emellertid inte förekomma någon skillnad i sak-
innehåll,  dock möjligtvis i  stavning,  eftersom tidningarna trycktes på samma tryckeri  i  Falun,  delade 
redaktör och hade delvis gemensamt innehåll, se nedanstående not.
18 Nya  Lundstedt:  dagstidningar,  http://www.kb.se/nl/nlnav.htm [2006-11-10].  Näst  största  tidning  i 
Dalarna var Falu Kuriren, som 1906 hade en upplaga på ca 4 500 exemplar. Jämförelsevis kan sägas att 
upplagan för en tidning som Dagens Nyheter var 22 000 exemplar år 1905.
19 Irma Ridbäck, ”Landsarkivet i tidningarnas spalter: ett urval”, i Akter och iakttagelser, s. 201 f.
20 Den enda  insändaren  som medvetet  utelämnats  är  Tertius  interveniens’ tredje  och  debattens  sista, 
rubricerad som ”Svar till J.G. och Församlingsmedlem”, som publicerades i Dalpilen 1906-08-31 [Tertius 
interveniens (1906c)]. Anledningen är att den är väldigt kort och intetsägande för analysen.
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kyrkoherdar,  beskyller  J.G. (lands)arkivarien  för  att  försöka  bortföra  hand-
lingarna bakom församlingsmedlemmarnas rygg.21 Församlingsmedlem tilläg-
ger i en senare insändare, att försöket att ”beröfva dem [församlingarna] deras 
rättmätiga egendom”, inte vore någonting annat än en ”våldshandling”.22

Motsatt ståndpunkt intar Tertius interveniens, som påpekar att det i stället 
skulle kunna hävdas att det är statskyrkan som har äganderätt till kyrkoarkiven. 
Han upplyser om att  det  är  de ”kyrkliga myndigheterna” som ålagt  försam-
lingarna att föra ministerialböckerna och att de finansierats av medel ur kyrk-
kassorna, alltså inte av församlingarna själva.23 Att det är för statens räkning 
som kyrkoböckerna har upprättats ska inte blandas ihop med frågan om ägan-
derätt,  genmäler  J.G. i  ett  svarsinlägg.  Enligt  hans  definition  är  det  en 
”pänningfråga” och eftersom det är församlingarna som bekostat handlingarna, 
så är de, menar han, enligt gällande lag deras egendom. Socialisterna däremot, 
påstår  J.G.,  anser  att  kyrkoarkiven tillhör  ”k.m:t  och kronan”,  det  vill  säga 
staten, ”ty för dem fins ingen eganderätt”.24

Signaturen  J.B./J.M.25 försöker  i  stället  understryka att  kyrkoarkivfrågan 
gäller deponering av vissa arkivhandlingar, för bättre vård och säkerhet, och 
inte en överlåtelse av egendom. Men, anmärker han, det är ingalunda en lätt sak 
att avgöra vem som har rätt att bestämma över kyrkohandlingarna, då Svenska 
kyrkan ”är så olyckligt fast sammankopplad med staten, att dess präster nästan 
förvandlats  till  statens civilregistratorer”.26 Emot hela  egendomsdiskussionen 
vänder  sig  avslutningsvis  Tertius  interveniens,  som undrar  om inte  alla  de-
battörer  åtminstone  kan  enas  om ”att  officiella  samlingar,  ty sådana  äro  ju 
kyrkoarkiven, ej  gerna kunna vara någons enskilda egendom och sålunda ej 
heller en enskild församlings tillhörighet?”27 Försöket att skapa en enad stånd-
punkt vinner ingen uppskattning hos Församlingsmedlem:

Ett kyrkoarkiv tillhör en kyrka eller församling, ett riksarkiv ett rike, ett slottsarkiv ett slott 
o. s. v. och skulle någon vågat  påstå något annat, skulle han blott ådraga sig löje.  Den 

21 J.G., ”Kyrkoarkiv och deras utlämnande”, i Dalpilen 1906-07-20 [J.G. (1906a)]. Han fortsatte även sin 
bevisning i sin nästkommande insändare: J.G. ”Kyrkoarkiven”, i TF 1908-08-06 [J.G. (1906b)].
22 Församlingsmedlem, ”I kyrkoarkivfrågan”, i Dalpilen 1906-08-17 [Församlingsmedlem (1906a)].
23 Att församlingar skulle upprätta husförhörslängder och så kallade ministeriallängder över födda, vigda 
och döda, föreskrevs redan i 1686 års kyrkolag (1686:0903), och det bör vara det som Tertius interve-
niens avser.
24 J.G., ”Kyrkoarkiven”, i Dalpilen 1906-08-21 [J.G. (1906c)].
25 J.M. hänvisar till sådant som han tidigare har skrivit, vilket stämmer överens med innehåll i J.B.:s in-
sändare.  Därför  rör  det  sig sannolikt  om samma skribent  och  de behandlas  således gemensamt i  det 
följande.
26 J.M., ”Svar till J.G.”, i Dalpilen 1906-08-21.
27 Tertius interveniens,  ”Församlingsmedlem och kyrkoarkiven”,  i  Dalpilen 1906-08-24 [Tertius inter-
veniens (1906b)].
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modärna åsikt T. I förfäktar och vill bibringa allmänheten är socialism, där det heter: all 
egendom är stöld.28

En annan grundläggande fråga i tidningsdebatten 1906 är syftet med landsarki-
ven. J.G. och Församlingsmedlem verkar vara av den åsikten att de endast ska 
fungera som en depå, dit församlingar som inte vill eller kan ordna trygg för-
varing kan insända sina kyrkoarkiv för avlastning. Det är uteslutande i fall, då 
ett kyrkoarkiv är misskött och församlingen vägrar åtgärda bristerna, som ett 
överlämnande av handlingar kan ske, menar J.G. och hänvisar till §2 i stadgan 
angående vissa offentliga arkiv (31 december 1900).29 Leveransförordningens 
senare bestämmelser anser han att församlingarna inte är skyldiga att följa, så 
länge ”stadgarne om eganderätten uppehållas” och de fullgör sin föreskrivna 
plikt att säkert förvara arkiven. Om församlingarna uppfyller detta krav har då 
staten varken något skäl eller någon rätt att fråntaga dem delar av arkiven mot 
deras vilja.30 J.G. tillägger också att  det  kan ifrågasättas om leveransförord-
ningen verkligen har tillkommit i laga ordning.

Det  går  inte  att  betvivla,  medger  Församlingsmedlem,  att  vanvård  av 
kyrkoarkiv förekommit ”i forna dagar”, till följd av likgiltighet. Men försam-
lingarna har nu börjat inse värdet av sina arkiv och ”vaknat upp till ifver att till-
varataga alla gamla minnen”. Av den anledningen har många beslutat att bygga 
lämpliga  lokaler  för  deras  förvaring,  förklarar  han.31 Men  omsorgen  verkar 
ganska bristfällig om man får tro Tertius interveniens, som redogör för hur han

här i en församling hittat delar af ett kyrkoarkiv under en vedbodbotten, i en annan försam-
ling kringspridt  i  dammet på  en kyrkvind,  i  en  tredje  lågo  husförhörslängderna  bland 
veden ute i ett vedkontor i vapenhuset, och troligen ligga de så ännu.32

Det finns visserligen församlingar, där förhållandena är bra, erkänner insändar-
skribenten i ett senare inlägg, men omvårdnaden har endast varit sporadisk och 
kommit  alldeles för sent  för att  kunna förhindra att  de äldre kyrkoböckerna 
flyttas till landsarkiven.33 J.G. har emellertid svårt att föreställa sig att det fort-
farande kan finnas så oordnade och dåligt skötta arkiv, men han säger sig vara 
förvissad om, att ifall  Tertius interveniens ”sett arkivalier så vanvårdade, har 
han antagligen räddat dem från förstörelse, hvadan de nu säkerligen äro med de 

28 Församlingsmedlem, ”I kyrkoarkivfrågan II”, i Dalpilen 1906-08-28 [Församlingsmedlem (1906b)].
29 SFS 1900:106.
30 J.G. (1906a).
31 Församlingsmedlem (1906a).
32 Tertius interveniens (1906a).
33 Tertius interveniens (1906b).
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öfriga  i  godt  förvar”.34 Församlingsmedlem däremot,  förundras  över  att  det 
enbart  är  arkivmaterial  från  tiden  före  1801  som  ska  levereras,  eftersom 
åtskilligt  kan skadas  och förstöras under  hundra år.  Hotas  dessa handlingar 
mindre av fukt- och mögelskador, än de, ”mot hvilka attentatet är riktadt” eller 
är de inte lika viktiga ur bevarandesynpunkt? frågar han sig. Borde inte alla 
handlingar omgående överlämnas till landsarkivet i Uppsala, om uppsåtet är att 
skaffa säker förvaring åt kyrkoarkiven, ”eller skola de först ligga hemma och 
mögla ett århundrade, innan de äro mogna för denna heder”?35 Att landsarkiven 
nödvändigtvis skulle innebära en bättre förvaring av arkiven, reagerar också 
J.G. emot,  och  betvivlar  om  det  verkligen  är  ”klokt  [...]  att  samla  hela 
landsdelars äldsta handlingar  på ett enda ställe”. Därmed skulle de vara mer 
utsatta för eventuella olyckor, som, om de inträffade, sannolikt kunde förstöra 
allt på en gång. Likaså, vad skulle hända om landsarkivstaden i framtiden blev 
belägrad  av  en  fiendearmé?  frågar  han  sig.36 Att  de  små  och  skuldtyngda 
församlingarna,  såsom  J.B. framställer  det,  genom  landsarkivens  inrättande 
skulle befrias från det betungande ansvaret förhandlingarnas vård och slippa 
uppföra arkivlokaler,37 betecknar J.G. som ett svepskäl. Han poängterar, vilket 
faktiskt även  Tertius interveniens gjort, att den största delen av arkiven ändå 
kommer  att  finnas  kvar  hos  församlingarna.38 Enligt  Församlingsmedlem är 
dessutom Dalarnas församlingar i regel ”stora och delvis stormrika” och skulle 
därför inte tveka inför att bygga lokaler till arkiven.39

Forskningsaspekten och  behovet  av  arkivhandlingar  debatteras  likaledes 
flitigt i insändarna och används som ett argument av båda sidor. Församlingar-
na  bör  inte  alltför  obetänksamt  lämna  ifrån  sig  kyrkoarkiven,  skriver  J.G. 
varnande, eftersom det kan komma en dag då de måste bevisa sin rätt till präst-
gårdar och annan egendom. I ett  landsarkiv skulle  handlingarna givetvis  ha 
funnits att tillgå, men det vore ”en betydlig skillnad”, menar han, ifall de be-
fann sig ”i statens händer”.40 J.G.:s resonemang möter motstånd hos J.B., som 
påpekar att de handlingar som kan behövas för att styrka en församlings egen-
domsrätt, inte ingår i leveransplikten. Därutöver tillägger han att de delar, som 
tvärtom  ska  överlämnas  till  landsarkiven,  ”näppeligen  annat  än  högst 
undantagsvis kunna behöfvas kvar” hos församlingarna. För den genealogiska 
forskningen är  det  å  andra  sidan  av betydelse,  poängterar  han,  att  ha  äldre 

34 J.G. (1906c).
35 Församlingsmedlem (1906b).
36 J.G. (1906a).
37 J.B., ”Kyrkoarkiven och landsarkiven”, i Dalpilen 1906-08-03.
38 J.G. (1906c).
39 J.B.
40 J.G. (1906a).
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kyrkoböcker  samlade  på  en  gemensam  plats.41 Ytterligare  invändningar 
kommer  från  Församlingsmedlem,  enligt  vilken  en  förflyttning  av  kyrko-
böckerna skulle resultera i både besvärligare och dyrare arkivforskningar för 
församlingarnas invånare.42 Församlingsmedlem vidhåller  också att  Dalarnas 
kyrkoarkiv är lättast  tillgängliga i eller i närheten av församlingarnas kyrkor, 
hur stora fördelarna än är med ett landsarkiv, där alla arkiv är samlade och vana 
och tillmötesgående tjänstemän finns till forskarnas förfogande.43

Tillgängligheten  till  arkivmaterialet  för  andra  forskare  än  bygdens egna 
tycks inte värderas särskilt högt av varken J.G. eller  Församlingsmedlem. Av 
opponenternas insändare drar den förstnämnde slutsatsen att det verkliga syftet 
med landsarkivorganisationen inte är att ge arkiven en trygg förvaring, utan att 
samla ”’allt  på ett  ställe’”, så att  inte flera olika församlingar behöver kon-
sulteras  för  uppgifter:  ”Det  är  för  enskildt  inträsse  således,  för  processer, 
advokater och för släktboksskribenter som församlingarna skola släppa dessa 
böcker”.44 Församlingsmedlem är inne på samma linje när han avslutningsvis 
konstaterar att huvudsaken ”icke [är] att få kyrkoarkiven tryggt förvarade, utan 
att ovillkorligen få dem  förflyttade till  Upsala”. Centraliseringen av kyrkoar-
kiven  syftar  uteslutande  till  ”att  få  skapa ett  stort  landsarkiv  med sina nya 
tjänstemän o. s. v”. Misstron mot staten och dess företrädare är som synes ett 
genomgående element i debatten.45

Förutom praktiska skäl till varför kyrkoarkiven ska få behållas av försam-
lingarna, framkommer i debatten även vissa argument som tar fasta på deras 
mer  symboliska innebörd.  J.G. nämner  att  kyrkoarkiven  är  av  stort  kultur-
historiskt  värde  för  folkets  historia,  och  Församlingsmedlem framhåller  att 
deras betydelse är vida större, än enbart som ”fornminnen”.46

Hur vill då de olika aktörerna i debatten att problemet med kyrkoarkivens 
förvaring skall lösas? Att låta frågan underställas kyrkostämmorna, anser bland 
andra Församlingsmedlem vara det enda rätta. De kan då antingen besluta om 
att uppföra en arkivlokal, där sådan saknas, och därigenom få behålla hand-
lingarna, eller överlämna dem till landsarkivet i Uppsala, om de så vill.47 J.M. 
tycker däremot att saken redan har fått sin lösning, genom att Kungl. Maj:t i 

41 J.B.
42 Församlingsmedlem (1906a).
43 Församlingsmedlem (1906b).
44 J.G. (1906c).
45 Församlingsmedlem (1906b).
46 J.G. (1906a); Församlingsmedlem (1906a).
47 Församlingsmedlem (1906a).
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särskilda  fall  beslutat  om  undantag  från  leveransförordningen,  och  att 
församlingarna därmed saknar befogenhet att vägra ett överlämnande.48

Tertius interveniens ställer sig frågande till om protesterna i Dalarna kan 
vara av något  gagn, då man i  de flesta  andra landskap ”insett  nyttan” med 
landsarkiven och ett  eventuellt  motstånd troligtvis  skulle  ”få samma utgång 
som klockekriget och stora daldansen”.49 Att de övriga länen i landet skulle 
vara föredömen, motsätter sig Församlingsmedlem, men han tvivlar inte på

att många församlingar finnes, som gärna såge, om de fingo sända icke allenast arkiven 
utan äfven kyrkorna, prästerna, prästgårdarne, skolhusen och skollärarne, fattighusen och 
fattighjonen till landsarkivet i Uppsala och så blifva kvitt alla utgifter för dem.50

Signaturen En som icke tänker deltaga i ”kriget” undrar hur det kommer att gå, 
om alla församlingar gavs dispens. Ska landsarkivet i till exempel Uppsala ”stå 
tomt” och ”i hvilken ställning komma dalamännen”, om ansökningarna avslås 
och kyrkostämmorna vägrar att överlämna handlingarna? Vem vet om ett nytt 
”klockekrig” bryter ut? frågar han sig och tillägger, att ”[o]m nu varande släkt 
liknar sina förfäder på Gustaf Vasas tid”, så är frågan inte helt obefogad.51

3.2.2 Riksarkivarien Hildebrands debattinlägg
I tidningen Vårt Land (Bilaga för kyrka och skola) besvarar riksarkivarien Emil 
Hildebrand 30 november 1906 den kritik som riktats mot landsarkivorganisa-
tionen i  den förutvarande tidningsdebatten.52 Först  och främst  försvarar  han 
leveransförordningens lagriktighet och erinrar om hur den grundar sig på en 
kunglig proposition till 1897 års riksdag, som av utskottet och riksdagen god-
kändes.  Vidare  framhåller  han  att  samtliga  berörda  myndigheter,  däribland 
domkapitlen,  blivit  hörda  och  att  deras  yttranden  behandlats  av  dåvarande 
riksarkivarien Odhner i yttrandet 1895 (se kapitel 2.2). Däri har alla i insändar-
debatten anförda argument mot landsarkivens inrättande redan blivit bemötta, 
hävdar Hildebrand.

Frågan om huruvida kyrkoarkiven är församlingarnas  enskilda egendom 
upptar en stor del av insändaren. Han förklarar hur ett kyrkoarkiv egentligen 
kan sägas bestå av två slags arkiv: ett församlings- eller sockenarkiv samt ett 

48 J.M.
49 Tertius interveniens (1906b).
50 Församlingsmedlem (1906b).
51 En  som  icke  tänker  deltaga  i  ”kriget”,  ”Stundar  ett  nytt  ’klockekrig’ i  Dalarne?”,  i  Dalpilen 
1906-08-10.
52 Följande  referat  bygger  på Emil Hildebrand,  ”I frågan om kyrkoarkiven och  landsarkiven”,  i  Vårt  
Land: Bilaga för kyrka och skola 1906-11-30, varifrån citaten även är hämtade. Inga upplagssiffror är 
kända för tidningen.
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pastorsämbetesarkiv.  Det förstnämnda utgörs bland annat av sockenstämmo- 
och  kyrkostämmoprotokoll,  räkenskaper  och  handlingar  rörande  socknens 
rättigheter. Detta arkivmaterial omfattas inte av någon leveransskyldighet över 
huvudtaget,  men  kan  överlämnas  till  landsarkiven  om  möjlighet  finns  och 
hittills har, enligt riksarkivarien, så skett i  de flesta fall. Till det sistnämnda 
arkivet hör det som i dagligt tal kallas kyrkoböcker, i vilka prästernas förrättade 
ämbetshandlingar finns nedskrivna. Det är därför, menar Hildebrand, att  be-
trakta som ett ”ämbetsarkiv för kyrkoherden, såsom statens och kyrkans tjä-
nare”. Böckerna må vara bekostade av församlingarna och röra deras medlem-
mar,  men är likväl  inte  deras  egendom, fortsätter  han.  Hildebrand försäkrar 
även att de delar av ett arkiv som överlämnats inte förlorar sin status som en 
viss församlings kyrkoarkiv och ej heller upphävs den rätt som församlingen 
kan ha till det. Handlingarna har endast, på grund av särskilda skäl, blivit anför-
trodda åt ett landsarkiv. Dels för att ge arkiven en mer lämplig förvaring och 
vård, dels för att underlätta forskning i arkivmaterialet. För en enskild försam-
lingsmedlem som vill begagna sig av en kyrkobok från tiden före 1801, vore 
det ”onekligen bekvämare” om arkivet blev kvar i församlingen, medger riksar-
kivarien, men tillägger att det är ganska sällsynt. För ”flertalet forskare”, fram-
håller han, är emellertid en centralisering av kyrkoarkiven betydligt mer fördel-
aktig. De slipper då resa runt på landsbygden, vilket både blir besvärligt och 
kostsamt. Att ha somliga kyrkoarkiv kvar hos församlingarna och andra hos 
landsarkiven skulle även medföra olägenheter.

Det är ett prisvärt  intresse att bygga arkivlokaler, som nu visat sig, anser 
Hildebrand,  men  understryker  att  betryggande  förvaringsrum  inte  är  någon 
garanti för arkivens bevarande. De äldre handlingarna är i  behov av ”en ar-
kivalisk omvårdnad”, som nästan enbart  finns att  tillgå i  ett  landsarkiv. Vid 
jämförelse  mellan arkivförteckningar från 1883 och de allra  senaste  har det 
även visat  sig att  kyrkoböcker helt  försvunnit,  påstår  han.  En inspektion av 
kyrkoarkiven skulle dessutom, ”i vårt vidsträckta land”, bli omständlig, kost-
sam och svår att organisera. Därför har riksarkivarien och Kungl. Maj:t hittills 
avvisat alla anspråk på att få dispens från leveransförordningen, med undantag 
för  vissa  städer.  Hildebrand medger  att  landsarkivorganisationen visserligen 
kan ge upphov till en del besvär, främst till följd av att landsarkivområdena är 
så stora, men att fördelarna överväger. Avslutningsvis påpekar riksarkivarien 
dock att han principiellt inte har någonting emot att varje landskap eller varje 
stift har ”sitt eget lilla centralarkiv”, en tanke som han redan 1902 hade gett ut-
tryck för (se s. 11). Dessvärre var det säkerligen inte möjligt för staten att be-
kosta så många.
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3.3 Dispensansökningar 1906–1907
Dalaförsamlingarnas reaktion mot påbudet från Uppsala landsarkiv om att in-
sända kyrkoarkivhandlingar äldre än 1801, tog sig även, delvis parallellt med 
tidningsdebatten, uttryck i ett flertal ansökningar om dispens. Innehållet i dessa 
jämte tillhörande remissutlåtanden, från perioden 1906–1907, kommer här att 
sammanställas. För mer detaljerad statistik om ansökningarna, se bilaga 1.

Till skillnad mot städerna, vars ansökningar skickades till länsstyrelserna 
för utlåtande och vidarebefordran till Kungl. Maj:t, sände kyrkoförsamlingar i 
regel sina direkt till ecklesiastikdepartementet. Under den tvåårsperiod som här 
behandlas emottog det elva respektive fem ansökningar, omfattande samman-
lagt arton kyrkoarkiv, sjutton från Dalarna och en från Västmanland.53 Samt-
liga, förutom en, var ett resultat av beslut tagna vid sommarens eller höstens 
kyrkostämmor 1906.54 Vissa dröjde emellertid längre än andra med att författa 
och insända skrivelserna. Om detta tyder på att frågan av en del församlingar 
inte  ansågs tillräckligt  viktig är oklart.  Av kyrkoarkiven i  de sexton  ansök-
ningarna befriades ingen till  fullo  från leveransförordningen,  men fyra gavs 
uppskov till  1921 års utgång och en till  1 juli  1907. Det relativt stor antalet 
dispensansökningar under perioden 1906–1907, åtminstone i jämförelse med 
det  föregående  året,  bidrog  till  att  handläggningsproceduren  efterhand 
förenklades. Det innebar att remisserna blev färre och att Kungl. Maj:t, med 
några undantag, endast gav riksarkivarien tillfälle att yttra sig, och denne hörde 
ibland landsarkivarien. I ett fåtal fall remitterades ärendena till länsstyrelsen.

Att  de lokala arkivens, däribland kyrkoarkivens, bättre  förvaring av för-
samlingarna ansågs vara det yppersta syftet med landsarkivorganisationen, står 
klart vid en granskning av dispensanökningarna. Flera förefaller även ha tolkat 
leveransförordningens  bestämmelser  så,  att  församlingar  som  sörjde  för 
arkivhandlingarnas adekvata  vård och förvaring var berättigade till  befrielse 
från att  insända dem till  landsarkiven. I stort  sett  alla församlingar försöker 
således övertyga riksarkivarien och Kungl. Maj:t om att arkivhandlingarnas be-
varande kommer att bli sörjt för. Några, till exempel Älvdalen och Grangärde, 
framhåller att de redan byggt eller inrett en särskild arkivbyggnad eller -lokal, 
men de flesta ämnar göra det inom en snar framtid.55 Vanligt är att man omtalar 
förvaringsutrymmets  skydd mot  bränder,  medan  något  färre  nämner  att  det 
är/kommer  att  vara  fritt  från  fukt.  Mora  församling  har  till  och  med  låtit 

53 I siffrorna ingår församlingarna Djura och Lima, som ansökte två gånger vardera under den nämnda 
perioden.
54 Frågan hade ofta beretts av kyrkorådet innan dess, eftersom cirkuläret från Uppsala landsarkiv utgick 
redan under andra hälften av juni, se not 10 i föregående kapitel.
55 Konseljakt 1906-12-21, nr 46; Konseljakt 1907-12-06, nr 26.
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besiktiga sin nybyggda arkivlokal för att  bevisa dess lämplighet.56 Leksands 
och Djuras ansökan innehåller inga sådana belägg, men säkerheten för hand-
lingarna  framställs  likväl  som jämbördig  med  den  i  landsarkiven.57 En  del 
andra församlingar, till exempel Sollerön, nöjer sig med att i svepande ordalag 
nämna arkivens fullt betryggande förvaring.58

Även det praktiska behovet av kyrkoarkivens äldre handlingar lyfts i  ett 
flertal  ansökningar fram som skäl  till  att  de ska få behållas.  Enligt  försam-
lingarna används ministerialböckerna för att utreda släktskap i arvs- och ägan-
derättsfrågor. De senare sägs vara särskilt frekventa till följd av Dalarnas ”sär-
egna”  jordbruksförhållanden,  med  hemmansklyvningar  och  liknande,  vilka 
innebär att äganderätt måste fastställas genom släktutredningar, innan exempel-
vis en lagfart kan utfärdas.59 I Grangärdes ansökan understryks också vikten av 
att ha släkt- och lokalkännedom vid dessa utredningar.60

En hel  del  församlingar  motiverar dispensansökningarna med att  kyrko-
arkiven besitter ett sådant känslovärde för invånarna. Stora Kopparberg skriver 
att det finns ”en sådan pietet för dessa äldre arkivhandlingar”61 och i Flodas 
ansökan utbroderas ämnet ytterligare:

befolkningen här i socknen [är] mycket fästad vid sin hembygd och sätter särskildt högt 
värde på rätten att i sin egen socken få behålla förteckningarne på de släkten, som här 
under århundraden lefvat och hvilkas egenartade historia framträder just i de församlings- 
och protokollsböcker och andra arkivhandlingar, som Floda socken eger och hittills utan 
skada förvarat.62

Även för ”hemkänslans och fosterlandskänslans bevarande” är frågan om att få 
ha kvar kyrkoarkiven en viktig angelägenhet, menar Grangärde i sin ansökan.63

Bland de övriga skäl, som anfördes i ansökningarna, kan nämnas att Lima 
var av den åsikten, att landsarkivorganisationen hade som ändamål att ”bereda 
församlingar som det önskade och däraf voro i behof, en lindring och lättnad 
[...]  men icke att mot församlingens enhälligt uttalade önskan och [..] bered-
villighet att vidtaga alla nödiga åtgärder”, tvinga dem att leverera handlingarna 
till landsarkiven.64 Det lagliga ifrågasätts också av kyrkoherden i Gagnef, Johan 
Gabrielsson,  sannolikt  identisk  med  signaturen  J.G. i  föregående  kapitels 

56 Konseljakt 1907-03-22, nr 19.
57 Konseljakt 1906-08-31, nr 27.
58 Konseljakt 1906-12-21, nr 45.
59 Konseljakt 1907-02-22, nr 24.
60 Konseljakt 1907-12-06, nr 26.
61 Konseljakt 1907-12-06, nr 27.
62 Konseljakt 1907-02-22, nr 24.
63 Konseljakt 1907-12-06, nr 26.
64 Konseljakt 1906-12-21, nr 48.
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tidningsdebatt. Han refererar och citerar en mängd paragrafer och stycken ur 
kyrkolagen som rör  kyrkoarkiven och kyrkobokföringen, av vilka det  enligt 
honom ”framgå tydligt, att de nämnda böckerna äro kyrkans egendom”. Ansö-
kan föranledde en särskild PM av riksarkivarien Hildebrand till statsrådet och 
chefen för ecklesiastikdepartementet, där han ingående redogör för bakgrunden 
till  kyrkoarkivens  centralisering och samtidigt  försöker  vederlägga Gabriels-
sons anklagelser.65 I anslutning därtill  kan sägas att Leksand och Djura åbe-
ropar hänseendet att, enligt utsagan, inte mindre än sex domkapitel bestämt av-
styrkte en centralisering av kyrkoarkiven.66

Att, på ovan beskrivna sätt, garantera kyrkoarkivets förvaring och vård var 
en förutsättning, men ingalunda kvalificerande för att beviljas dispens. Även 
om församlingarna i  denna aspekt  kunde mäta sig med landsarkiven,  vilket 
(lands)arkivarie Berg inte betvivlar, så avstyrker han och riksarkivarien ändå 
sådana  ansökningar  med  hänsyn  till  forskningens  större  gagn  av  att  ha 
materialet samlat i ett landsarkiv, där det skulle vara mer lättåtkomligt.67 Argu-
mentering kring tillgänglighet förekommer mer sällan i dispensansökningarna, 
men i Stora Kopparbergs ansökan meddelas att arkivet förvaras i Falun och att 
det sålunda är lätt att besöka.68 Liknande åtgärder ansågs dock inte vara tillräck-
liga. Väsentliga olägenheter skulle uppkomma, konstaterar riksarkivarien, sär-
skilt  för  personhistorisk  forskning  och  släktforskning,  som ”konsekvent  be-
drifna [...] äro af verkligt socialt och kulturellt intresse”.69 Att kyrkoarkivens, 
som innehåller  ”ett  betydande  statistiskt  och  kulturhistoriskt  material”,  hos 
landsarkiven  ska  komma  att  användas  i  andra  typer  av  forskning,  tycks 
Hildebrand även hysa förhoppning om.70

För  att  erhålla  tillfälliga  undantag  från  leveransförordningen  krävdes, 
förutom betryggande förvaring av arkiven, att det därutöver förelåg ”särskilda 
skäl”, som försvårade eller omöjliggjorde ett överlämnande av det äldre ma-
terialet. Församlingarnas behov av kyrkoböckerna bedömdes i regel inte som 
ett tillräckligt tungt vägande skäl, såvida inte de kunde styrka att handlingar 
äldre än 1801 ofta användes.71 Sollerön, vilken var den första enskilda landsför-
samlingen att beviljas en tillfällig dispens, beskrev i sin ansökan hur arkivet 
enbart innehöll material från tiden efter 1780 och att de handlingar, som om-

65 Konseljakt 1907-01-18, nr 39.
66 Konseljakt 1906-08-31, nr 27.
67 Ibid.; Konseljakt 1907-01-18, nr 39.
68 Konseljakt 1907-03-22, nr 19; Konseljakt 1907-12-06, nr 27.
69 Konseljakt 1907-01-18, nr 39.
70 Konseljakt 1906-12-21, nr 45. Gemensamt remissvar för nr 45-48.
71 Att som Leksands och Djura församlingars kyrkoherde medge att böcker äldre än 1801 inte använts i 
utredningar, resulterade oundvikligen i en avstyrkt och avslagen ansökan (Konseljakt 1906-08-31, nr 27).
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fattades  av  leveransplikt,  i  stor  utsträckning  anlitades  på  grund  av  hem-
mansklyvningar.72 På  villkor  att  en  betryggande arkivlokal  anordnades,  till-
styrkte därför riksarkivarien till ett undantag.73 Även (lands)arkivarien Gustaf 
Berg,  vanligtvis  mer  avogt  inställd  än  Hildebrand,  ansåg att  en  längre  tids 
anstånd här var berättigat.74 Till Älvdalens församling tillstyrkte man ett upp-
skov på ett halvår, vilket fastställdes till 1 juli 1907, tills dess att en avskrivning 
av vissa äldre kyrkoböcker blev färdig.75

Järna, vilken också gavs dispens till 1921, skildrade hur församlingen var 
mitt inne ”i en alldeles egendomlig brytningsperiod”, med många ägobyten och 
skiftesdelningar. Orsaken var att flera järnvägslinjer drogs genom församlingen 
och därmed hade ökat värde på mark och skogar utmed spåren. Överlämnandet 
kom  därför  vid  en  mycket  oläglig  tidpunkt.  Berg  ansåg  att  det  inte  var 
meningen att handlingar, ”som icke  utan verklig olägenhet kunna undvaras”, 
skulle behöva levereras. Han misstänker också att det för landsarkivets tjänste-
män skulle bli alltför tidsödande att stå till tjänst med sådana utredningar och 
upplysningar. Hildebrand verkar vara inne på samma linje då han gör gällande 
att det skulle vara mer fördelaktigt om de äldre delarna av arkivet blev kvar, 
under förutsättning att en arkivlokal byggs och underställs hans godkännande.76

Sollerön  och  Järna  blev  normgivande  för  bedömningen  av  de  följande 
ansökningarna efter att kyrkoarkivet i Floda år 1907 också beviljats dispens till 
och med 1921, emedan de skäl som angivits av församlingen bedömdes som 
likartade. Förutsättningarna blev således vedertagna och i  enlighet med dem 
bifölls straxt därefter en ansökan från Mora. Till stora delar återger emellertid 
ansökan ordagrant hela Flodas resonemang, men varken remissinstanserna eller 
Kungl. Maj:t tog någon notis därom. Men riksarkivarien yrkade på att arkivet i 
Mora, till  skillnad från de övriga dispensarkiven,  skulle underställas samma 
slags inspektion som Strängnäs stads- och landsförsamlingar, med tanke på för-
samlingens ”läge och betydenhet”.77 Även i 1907 års sista ansökan, den andra 
från  Lima,  hänvisas  till  de  ”säregna”  jordbruksförhållanden,  som  legat  till 
grund  för  de  ovanstående  kyrkoarkivens  dispenser.  Men  eftersom  riks-
arkivarien i stället ansåg att förvaringsutrymmet inte var tillräckligt betrygg-
ande,  avstyrkte  han till  bifall  och  Kungl.  Maj:t  avslog  sedan församlingens 
begäran.78

72 Konseljakt 1906-12-21, nr 45.
73 Ibid. Gemensamt remissvar för nr 45-48.
74 Konseljakt 1906-12-21, nr 45.
75 Ibid. Gemensamt remissvar för nr 45-48; MRA 1:2, s. 60 f.
76 Konseljakt 1906-12-31, nr 70.
77 Konseljakt 1907-03-22, nr 19.
78 Konseljakt 1907-12-31, nr. 23.
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Vid en jämförelse av de anförda förhållandena i Sollerön, Järna, Floda och 
Mora, synes den sistnämndas inte vara särskilt exceptionella. Däremot anförde 
församlingen, såsom ovan har citerats, hur kyrkoarkivet för invånarna hade ett 
stort  affektionsvärde. Huruvida någon större hänsyn togs till  detta är  oklart, 
men  dalaförsamlingarnas  intresse  lovprisas  av  både  (lands)arkivarien  och 
riksarkivarien i åtskilliga remissutlåtanden, även sådana där de avstyrkt ansök-
ningarna.79 Onekligen, skriver den senare exempelvis, måste de ständigt åter-
kommande ansökningarna från Dalarna ”bero på en i denna landsända kanske 
mer än annorstädes i vårt land vaken kärlek till hembygden och känsla för sam-
bandet mellan gångna släkten och det nu lefvande”.80

3.4 Riksdagsdebatten 1907
Från att i huvudsak ha varit av lokalt intresse, fick engagemanget för kyrko-
arkivens fortsatta förvaring hos församlingarna under 1907 även konsekvenser 
på en högre, politisk nivå. Inom Andra kammaren väcktes vid riksdagen detta 
år en motion om ändring av leveransförordningens bestämmelser.

3.4.1 Motion
I motionen, daterad 25 januari, yrkades på att församlingar som bekostade till-
fredsställande arkivlokaler, vårdade handlingarna väl och höll dem tillgängliga 
för  allmänheten,  skulle  ha  rätt att  behålla  de  äldre  delarna  av  arkiven.81 
Upphovsmannen var Ollas Anders Ericsson i Ovanmyra, Boda, Dalarnas län, 
ledamot för Nationella framstegspartiet (nfr). Även sex andra dalaledamöter in-
stämde i  motionen:  Samuel  Söderberg (nfr),  Daniel  Persson (lsp),  Bernhard 
Eriksson (s),  Anders Hansson (lsp), Johan Ström (lsp) och Back Per Ersson 
(lsp).82 I det avseendet verkar frågan i  varje fall ha varit  partiöverskridande. 
Troligtvis kan det härledas ur ett personligt intresse hos ledamöterna, särskilt 
som flera av dem representerade och bodde i församlingar, vilka hade ansökt 
till Kungl. Maj:t om dispens, men fått avslag. Det kan tilläggas att majoriteten 
dessutom var lantbrukare och således tillhörde en grupp som, till följd av jord- 

79 Exempelvis Konseljakt 1906-12-21, nr 45. Gemensamt remissvar för nr 45-48; Konseljakt 1907-12-06, 
nr 26.
80 Konseljakt 1907-03-22, nr 19.
81 Motion i AK 1907, nr 61, s. 8.
82 Två ledamöter från Dalarna, Smeds Lars Olsson (lsp) och Theodor af Callerholm (lsp), står inte med. 
Den förstnämnde var emellertid positiv till motionen i den efterföljande debatten (AK:s protokoll 1907, 
nr 38, s. 65), medan den senare inte yttrar sig alls. Ersson och Ström, som både instämde med Ericsson , 
figurerar  inte  heller  i  kammardiskussionerna.  Biografiska  uppgifter  och  liknande  rörande  riksdagsle-
damöterna är i fortsättningen hämtade ur Anders Norberg, Andreas Tjerneld, Björn Asker, Tvåkammar-
riksdagen  1867–1970:  Ledamöter  och  valkretsar,  bd.  1–5  (Stockholm,  1985–1992),  där  inget  annat 
anges. Exakta källhänvisningar med sidnummer finns i bilaga 2.

32



och gårdsinnehav, antagligen oftare än de flesta var i behov av att låta företaga 
olika slags arkivundersökningar.83 När och varför initiativet till motionen togs 
är  inte  känt,  men  här  kan  åtminstone  nämnas  att  bland  annat  Gagnefs 
församling,  som  tillhörde  O.A.  Ericssons  distrikt,  nekades  befrielse  från 
leveransskyldigheten en vecka innan dess undertecknade.

Motionären  Ericsson  anför  egentligen  inte  någonting  nytt.  Han  redogör 
felaktigt (se s. 12) för hur ”de flesta” av domkapitlen hade avstyrkt och endast 
fyra tillstyrkt till  en centralisering av kyrkoarkivhandlingarna vidare påpekar 
han att ”såväl kyrkoarkivföreståndare som församlingsmedlemmar” på en del 
håll starkt ifrågasatt om leveransförordningen tillkommit i överensstämmelse 
med gällande författning.84 Men oaktat detta., menar han, har församlingarna 
under århundraden bekostat handlingarnas upprättande, förvaring och vård, och 
därför  ansett dem som sin  enskilda  egendom.  Dalaförsamlingarnas  ”många 
egenartade  förhållanden”,  får  enligt  Ericsson  till  följd  att  gamla  handlingar 
behövs för upplysningar. Han gör även gällande att särskild ortskännedom ofta 
krävs  för  att  kunna genomföra utredningar,  varför  de löper  risk att  inte  bli 
riktigt utförda och tillförlitliga, om de överläts åt landsarkivens tjänstemän.

Lösningen skulle alltså vara, att de församlingar som behöver handlingarna 
och kunde svara för deras trygghet, vård och tillgänglighet skulle få ha dem 
kvar. Att  arkiven säkerligen skulle bli väl  omskötta bevisades ”däraf, att de 
månghundraåriga äro nu i väl behåll”. För såväl lokala forskare, vilka sannolikt 
anlitade dem mest, som utomstående skulle de finnas tillgängliga. Församlingar 
där anmärkningar finns borde man uppmana till bättring, för att annars inte bli 
skyldiga att leverera material.85 Landsarkivorganisationens ändamål skulle på 
detta vis uppfyllas, framhåller Ericsson, och man skulle samtidigt ta udden av 
”det  nu  rådande  starka  klandret”.86 Att  det  är  Dalarnas  intressen  som  han 
företräder står  klart,  men det är  viktigt  att  notera, särskilt  i  relation till  den 
senare förordningen (se avsnitt 4.1 och 4.2), att motionen syftar till att under-
lätta för kyrkoförsamlingar i hela landet. Avslutningsvis poängterar han att det 
för staten vore ”en icke ringa fördel [...] att slippa bygga och underhålla arkiv, 
samt aflöna tjänstemän” och ”man kan vara förvissad om att  det  icke skall 
dröja många år förr än de befintliga landsarkiven äro fullsatta med handlingar, 
äfven om några församlingar befrias ifrån att dit insända sina”.87

83 Tvåkammarriksdagen, bd. V, s. 57, s. 60, s. 66, s. 83, s. 84, s. 96.
84 Motion i AK 1907, nr 61, s. 5, s. 6.
85 Ibid., s. 7.
86 Ibid., s. 7 f.
87 Ibid., s. 8.
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3.4.2 Utskottsbetänkande
Med anledning av O.A. Ericssons motion lämnade den andra kammarens första 
tillfälliga utskott ett betänkande. Stor del därav ägnades åt frågan om leverans-
förordningens bakgrund och laglighet, vilken av Ericsson hade antytts kunna 
vara tvivelaktig. Utskottets framställning utmynnade emellertid i ett konstate-
rande att den tillkommit i överensstämmelse med riksdagens vilja.88

Vidare redogör utskottet för hur riksarkivarien och Kungl. Maj:t tillmötes-
gått sådana ansökningar om undantag från städer och församlingar, som anfört 
starka skäl.89 Alltför många undantag vore beklagligt ur arkivsynpunkt, då det 
rubbade planen för landsarkiven, tillstod utskottet.  Samtidigt skänker det sin 
aktning åt den lokalpatriotism, som gjort att församlingar underkastat sig täm-
ligen stora ekonomiska kostnader för att trygga arkivhandlingarnas vård och 
förvaring. Att kyrkoarkiven skulle vara i lika säkert förvar hos församlingarna 
som hos landsarkiven, vilket Ericsson hade påstått, ifrågasätts emellertid. Det 
bevisas i varje fall inte av erfarenheten, menar utskottet, då arkiven på många 
ställen förstörts till följd av bränder eller vanvård.90 Att bevilja dispens för fler 
församlingar än de som kan presentera särskilda skäl skulle även påkalla en ut-
ökad, och därmed mer besvärlig och kostsam, inspektion för att kontrollera att 
kraven på vård och förvaring tillgodosågs.91

Ett  sätt  att  lösa intressekonflikten,  enligt  utskottet,  vore att  fler  försam-
lingar följde Älvdalens exempel och ombesörjde avskrifter av kyrkoböcker som 
behövdes. I annat fall anser man det vara tillräckligt att Kungl. Maj:t i särskilda 
fall har möjlighet att  ”annorlunda förordna”, det vill  säga utfärda dispenser, 
men tillägger att det  ”säkerligen utan skada bör kunna ske i  ännu större ut-
sträckning”. Utskottet konstaterar avslutningsvis att även om motionen bifölls 
skulle  det  ändå tillkomma Kungl.  Maj:t  att  pröva ansökningarna.  Dessutom 
sågs det som en principsak, att utskottet inte skulle yrka på ändringar i beslut 
som enhälligt tagits av riksdagen. Motionen avstyrktes därför i  betänkandet, 
men ledamoten Julius  Hagström (lsp)  från Härnösand ansåg tvärtom att  ut-
skottet borde tillstyrka kammaren att bifalla densamma.92

3.4.3 Kammardebatt
Det tillfälliga utskottets betänkande rörande motionen ankom den 9 april 1907 
till riksdagskansliet. Den tolfte samma månad föredrogs det i Andra kammaren 

88 AK:s tillfälliga utskotts utlåtande 1907, nr. 18, s. 7.
89 Ibid., s. 8 f.
90 Ibid., s. 9.
91 Ibid., s. 9 f.
92 Ibid., s. 10.
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och orsakade en längre debatt kring motionen och frågan om kyrkoarkivhand-
lingarnas överlämnande till landsarkiven. I denna kammardebatt deltog tjugo-
två riksdagsledamöter, varav fjorton kan betecknas som aktiva, såtillvida att de 
har  protokollförda  yttranden.  Övriga  åtta  riksdagsmän  instämde  i  några  av 
debattörernas anföranden, men var annars inte delaktiga i  diskussionen.  För 
utförligare uppgifter om samtliga ledamöter, se bilaga 2. Här kan emellertid 
nämnas, att två professorer, en i historia och en i litteraturhistoria, tre präster, 
samt fem skolmän och andra skolanknutna hörde till dem som intresserade sig 
för  kyrkoarkivfrågan.  Jämte  flera  blivande  statsråd  och  talmän  fanns  även 
dåvarande ecklesiastikministern, som fann det lämpligt att uttala sig på vissa 
punkter.  Den geografiska  spridningen hos  de fjorton ”egentliga” deltagarna, 
kan den inte sägas ha varit alltför stor. Dalarna hade givetvis flest medverk-
ande,  fem stycken;  därutöver  var  Kalmar,  Malmöhus  och  Uppsala  de  mest 
representerade länen, med två deltagare vardera.

Liksom ovan har insinuerats beträffande orsaken Ericssons motion, lär pro-
testerna i riksdagen vara ett uttryck av missnöje med att så många av dispens-
ansökningarna under 1906 och början av 1907 avslogs.  Flera inlägg i  kam-
maren bekräftar även ett sådant antagande. Brukspredikanten, sedermera kyrko-
herden Per Pehrsson (nfr)  anser att  bedömningen av ansökningarna inte har 
varit  konsekvent.  Avslag  har  gjorts  för  kyrkoarkiven  i  Gagnef,  Särna  och 
Leksand, vilka enligt  honom är jämbördiga med Sollerön och Floda,  som i 
stället beviljats dispens.93 Gagnef har snarare ett större behov av sitt arkiv än 
Floda, tillägger motionären O.A. Ericsson, som således finner beslutsgrunden 
oförklarlig.94 Hugo  Hammarskjöld  (nfr),  statsråd  och  chef  för  ecklesiastik-
departementet, garanterar däremot att Kungl. Maj:t alltid har handlat efter be-
stämda  principer.95 Litteraturhistorieprofessorn  Karl  Warburg  (lsp)  avfärdar 
också  Pehrssons  och  Ericssons  resonemang.  Han  poängterar  att  den  som 
verkligen har tagit del av ansökningshandlingarna, vilket han uppenbarligen har 
gjort, tydligt ser att de församlingar som anfört särskilda skäl också har fått sina 
ansökningar tillstyrkta och bifallna. Skulden till att församlingarna nekats dis-
pens är, utifall att de inte uppgivit alla relevanta skäl, främst deras eget, anser 
Warburg. Om till exempel Gagnef hade framfört samma slags argument som 
yppats under debatten, är han däremot övertygad om att ansökan också skulle 
ha beviljats. Men i stället har dess kyrkoherde, enligt Warburg, fört ”en stats-
rättslig polemik mot Konung och Riksdag, hvilka påstodos ha med sitt beslut i 

93 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 5.
94 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 63, s. 64.
95 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 10.
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frågan [om leveranser till landsarkiven] förbigått kyrkomötet”. Att i en ansökan 
polemisera på detta vis är inte särskilt ”praktiskt”, poängterar han.96 Till sist 
medger även Pehrsson att vissa arkivföreståndare ”högst ofullkomligt” argu-
menterat för sin sak, då ”de anse sig ha rätt och att de därför också skola få rätt, 
om de också icke lyckats att skrifva så klokt som de bort”.97

I jämförelse med den dagstidningsdebatt som förekom 1906, var diskus-
sionen i riksdagen mindre polariserad, åtminstone i vissa avseenden. Det råder 
egentligen enighet om att församlingar som har ett konkret behov av kyrko-
böcker före 1801 och som förvarar och vårdar dessa väl, ska tillåtas att ha dem 
kvar,  åtminstone  tills  dess  att  de  kan  undvaras.  Huruvida  motionen  skulle 
bifallas och riksdagen yrka på ändring i leveransförordningens bestämmelser, 
fanns det däremot delade meningar om. Av debattens fjorton aktiva talare, sam-
tyckte nio till bifall av motionen, medan fyra i likhet med utskottet begärde att 
den skulle avslås. Ecklesiastikminister Hugo Hammarskjöld uttrycker inte sitt 
direkta stöd för någon av sidorna, men förefaller ändå övervägande negativ till 
motionen.98 Av de åtta riksdagsmän som själva inte yttrade sig, annat genom att 
instämma i andras inlägg, gav sju sitt stöd till motionen. I likhet med vad som 
ovan nämnts,  var  åsikterna  i  dispensfrågan inte  bundna  till  några  särskilda 
partier. Bland dem som önskade bifalla motionen fanns sålunda både liberaler 
tillhörande Liberala samlingspartiet (lsp), högerpolitiker från Nationella fram-
stegspartiet (nfr) och Lantmannapartiet (lmp), samt en socialdemokrat (s). På 
motsvarande sätt fanns det även ledamöter från alla dessa partier, som tvärtom 
ville att riksdagen skulle avslå motionen.99

Det som skiljer de debatterande parterna åt, handlar i mångt och mycket 
om vad de anser  ska vara utgångspunkten i  bedömningen av dispensansök-
ningar.  De ”församlingsvänliga” pläderar  för  att  församlingars  praktisk-eko-
nomiska behov av kyrkoböcker främst ska beaktas av Kungl. Maj:t, medan de 
”landsarkivvänliga” i stället betonar den vetenskapliga forskningssynpunkten, 
av vissa även kallad arkivsynpunkten. Ett utökat dispensväsende motiveras i 
riksdagsdebatten  av  att  många  församlingar,  främst  i  Dalarna,  har  ett  stort 
behov av  de  äldre  kyrkoarkivhandlingarna,  något  som åtskilliga  gånger  har 
skildrats i denna uppsats. I kammaren dokumenteras det emellertid ytterligare 
och mer ingående än tidigare. Till att börja med redogör det tillfälliga utskottets 
ordförande Robert Johansson-Dahr (lsp) i Jönköping för hur utskottet försökt 

96 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 21.
97 Ibid., s. 26.
98 Ibid., s. 11 f.
99 Se bilaga 2 för uppgifter om vilka ledamöter som var positiva respektive negativa till motionen, samt 
vilka partier de tillhörde.
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att utreda hur de ”säregna jordägoförhållandena” i Dalarna, som ofta anförs, ser 
ut i verkligheten. Slutsatsen blir att problemen till stor del har sin grund i att all 
jord som byter ägare från och med 1876 måste lagfaras. Tidigare behövde inte 
lagfart sökas för jord som innehades på grund av arv eller giftermål. I Dalarna 
förekommer fortfarande mycket sådan arvejord, förklarar Johansson-Dahr, och 
när  väl  lagfart  krävs,  måste  man  konsultera  kyrkoböcker  för  att  klargöra 
arvsföljd  och liknande.  Men enligt  uppgift  från jurister  i  Dalarna,  så är  det 
endast  i  norra  delen  som  dessa  förhållanden  fortfarande  råder.100 
Utskottsordföranden finner det därför inte troligt att riksdagen kommer att vilja 
upphäva leveransförordningen med anledning av ett intresse som är begränsat 
till  en viss del av Dalarna.101 Protester mot denna beskrivning kommer dock 
från  Per  Pehrsson,  som  verkar  ovanligt  intresserad  och  insatt  i 
dalaförsamlingarnas sak, med tanke på att han var verksam som predikant i 
nordöstra Uppsala län. Genom att  skildra hur krångliga förhållanden i  Stora 
Tuna, där enligt uppgift mer än hälften av all jord inte är lagfaren, och andra 
församlingar i södra Dalarna har gett upphov till  svåra utredningar, försöker 
han vederlägga Johansson-Dahrs påståenden.102

Något som också försvårar arvs- och äganderättsfrågor är namnskicket i 
Dalarna. Personer bär gårdsnamn före tilltalsnamnet och då man flyttar till en 
annan gård byts detta ut. Därav, hävdar O.A. Ericsson, blir släktutredningar lätt 
så invecklade, att de omöjligen skulle kunna utföras av en arkivföreståndare 
utan  förtrogenhet  med orten.103 Bland  övriga  argument  återfinns  även  det  i 
tidigare debatter och, till viss del, i dispensansökningar vanliga resonemanget 
om att kyrkoarkiven är församlingarnas ”rättmätiga egendom”, men företräds 
dock enbart av en ledamot.104 Invändningar om att de i stället är ideella och 
tillhör landet som helhet, inte enskilda dela, hörs dock.105

Motståndarna  till  att  ändra  i  leveransförordningens  bestämmelser  före-
språkar som sagt att forskningens tillgänglighet till och behov av kyrkoarkivens 
handlingar ska väga lika tungt eller  till  och med tyngre än församlingarnas. 
Bland  andra  Karl  Warburg,  som  har  erfarenhet  av  historisk  och  litteratur-
historisk arkivforskning, vittnar om svårigheterna med att få fram uppgifter när 
arkiven finns utspridda.106 Han nämner också att Uppsala domkapitel, med sin 
stora auktoritet och särskilda intresse för att värna om kyrkans angelägenheter, 

100 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 3.
101 Ibid., s. 4.
102 Ibid., s. 8.
103 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 64.
104 Samuel Söderberg från Sundborns församling i Dalarna. AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 13.
105 Ibid., s. 23.
106 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 61.
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har deklarerat att det tveklöst skulle orsaka svårigheter med somliga kyrkoarkiv 
förvarade i landsarkiven och andra i församlingarna.107 Att samla handlingarna 
skulle inte bara underlätta för forskningen, det skulle samtidigt vara det billig-
aste och mest  praktiska,  hävdar Värner Rydén (s)  i  Malmö,  sedermera eck-
lesiastikminister.108

Emellertid tillstår historieprofessorn Harald Hjärne (nfr/lmp) i Uppsala att 
kyrkoböckerna, i och med att många församlingar var villiga att bygga arkiv-
lokaler,  åtminstone  skulle  bli  ”någorlunda  tillgängliga  för  historiska  forsk-
ningar”. Som historiker önskar han dock inget hellre än att arkiven blev så pass 
tillgängliga att  inte alltför mycket tid  behövde ödslas på resor.109 Grangärde 
tycks  vara  ett  exempel  på  en  församling  som  har  beaktat  tillgänglighets-
aspekten. Enligt dalaledamoten och senare landshövdingen med mera Bernhard 
Eriksson (s), har dess nybyggda kyrkoarkivlokal inrättats med särskild hänsyn 
till att göra forskningen bekväm. Rader av bord och stolar har därför placerats i 
lokalen, medan kyrkoböckerna finns uppradade på hyllor längs väggarna. Lo-
kalen är belägen tio minuters gångväg från järnvägsstationen, framhåller han, 
och logi finns fem minuters avstånd.110

För frågan om forskningens tillgänglighet till material har även betydelsen 
av vilken sorts forskning man avser stor relevans. För Julius Hagström står det 
lokala i fokus och för församlingars präster och eventuellt dess enskilda med-
lemmar, vilka enligt honom har störst behov av att forska i arkiven, skulle det 
varken  bli  lättare  eller  mer  bekvämt  med  handlingarna  i  ett  landsarkiv.111 
Vidare påpekar Per Pehrsson att den kultur- och kyrkohistoriska forskningen i 
allmänhet har ytterst litet att hämta ur kyrkoböckerna. Dess bästa material ut-
görs  i  stället  av sockenstämmoprotokoll,  räkenskaper  och liknande.  ”Det  är 
sålunda för den speciella släktforskningen, som detta [landsarkivens inrättande] 
skulle ha den största betydelse”, säger han med vad som kan tolkas som en viss 
nedlåtenhet.112 Invändningar mot att samla kyrkoarkiven för släktforskningens 
skull  hörs även från motionären O.A. Ericsson. Intresset  är visserligen stort 
”för närvarande”, men han frågar sig hur länge det kommer att kvarstå. När 
släktforskarna har tröttnat och landsarkiven är fyllda med dessa handlingar, vad 
händer då, ”kastar man dem i en skräphög för att lämna rum åt andra”?113 Att 

107 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 62. Det som åsyftas är ett yttrande angående Danderyds dispensansökan 
1905, se s. 17.
108 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 18 f.
109 Ibid., s. 16.
110 Ibid., s. 24.
111 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 59.
112 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 7.
113 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 65.
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personhistorisk  forskning  för  tillfället  är  den  i  stort  sett  enda 
forskningsinriktningen som utnyttjar kyrkoarkivens material, medges av Karl 
Warburg.  Men  han  hoppas  att  arkivens  värdefulla  kulturhistoriska  och 
statistiska  material  i  framtiden,  genom  centralisering  och  den  moderna 
vetenskapens metoder, ska kunna komma till sin rätt.114

Warburg ser också, i likhet med utskottet, avskrifter av kyrkoböcker, som 
en tänkbar lösning av kyrkoarkivfrågan. Samtliga parter skulle dra fördel därav, 
menar  han,  och  dessutom  vore  det  billigare  än  att  bygga  arkivlokaler.115 
Riksarkivarien Hildebrand verkar även, enligt hans remissutlåtande över Stora 
Kopparbergs dispensansökan, godta att kopiorna levererades till  landsarkivet 
och att  originalen fick stanna hos församlingarna.116 Tanken att  avskrifterna 
skulle bekostas av församlingarna ogillas dock av många. Bland andra Smeds 
Lars Olsson (lsp) är av den åsikten att om det verkligen låg i statens intresse att 
centralisera kyrkoarkiven, så borde ”det vara ett statsintresse just att verkställa 
sådana afskrifter i stället för att påtvinga de enskilda kommunerna så dyrbara 
kostnader”, vilka inte alla har råd med.117 En annan lösning, för att åtminstone 
förbättra tillgängligheten, är den av Per Pehrsson förespråkade möjligheten för 
forskare att, med en modern term, fjärrlåna kyrkoarkivhandlingar från försam-
lingar till ett landsarkiv eller liknande kulturinstitution.118

Frågan om tillgängligheten till  kyrkoarkiven för utomstående forskare är 
utan tvivel kopplad till vad man anser vara riksdagens avsikt med landsarkiven 
och därmed deras syfte. Liksom i förutvarande diskussioner kan den sägas ut-
göra en av de grundläggande utgångspunkterna.  Enligt  Julius  Hagström var 
landsarkivens ”utan all jämförelse förnämsta” uppgift,  att ge arkiven säkrare 
förvaring och bättre vård, så att de inte skulle riskera att förfaras.119 Försam-
lingar,  vars  arkivlokal  var  undermålig  eller  i  övrigt  inte  uppfyllde  kraven, 
skulle naturligtvis inte tillåtas behålla några äldre handlingar. O.A. Ericsson 
reagerar  emellertid  mot  att,  som utskottet  hävdar,  kyrkoarkiven  skulle  vara 
bättre förvarade i landsarkiven. Staten har misskött sina egna arkiv, påpekar 
han, och ger exempel på några ”kammararkiv på Riddarholmen”, som låg ut-
spridda ”huller om buller” på en vind. Det skulle även gynna staten om arkiven 
fick vara kvar, menar han, eftersom att den då slipper kostnaderna för lokaler, 
vård och tillsyn.120

114 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 23.
115 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 62; AK:s tillfälliga utskotts utlåtande 1907, nr. 18, s. 10.
116 Konseljakt 1907-12-06, nr 27.
117 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 65.
118 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 7.
119 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 57.
120 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 64 f.
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Även om församlingar bygger brandsäkra och fuktfria arkivlokaler, så an-
ses det inte vara tillräckligt av vissa. Karl Warburg framhåller att handlingarna 
dessutom fordrar  en sakkunnig vård,  för  vilken det  hos  församlingarna inte 
finns lika stora garantier, som när arkivvårdaren är en särskilt anställd tjänste-
man.121 Att  bevilja  fler  kyrkoarkiv  undantag  skulle  således  medföra  att  en 
inspektion av kyrkoarkiven och deras förvaringsutrymmen blev nödvändig, för 
att kontrollera att handlingarna verkligen vårdades väl. Han befarar också att 
sådana inspektioner skulle bli kostsamma.122 Per Pehrsson framhåller å andra 
sidan  att  någon  omfattande  inspektionsverksamhet  inte  behöver  etableras, 
eftersom  en  inspektion  av  arkiven  redan  finns  föreskriven  i  samband  med 
församlingsvisitationer.123 Flera andra,  däribland komministern Peter Risberg 
(lmp)  i  Mörlunda,  försäkrar  dessutom  att  inte  särskilt  många  församlingar 
varken kommer att vilja ha kvar kyrkoböckerna eller åtaga sig alla de kostnader 
som krävs för att uppfylla villkoren för dispens.124

Trots vad man skulle kunna kalla bristen på tillit för kyrkoförsamlingarna, 
förefaller i varje fall de flesta under debattens gång ha blivit övertygade om att 
åtminstone kyrkoarkiven i Dalarna är/kommer att bli väl förvarade. Inför reste-
rande delar av landet är man mer tveksam till  att låta arkiven få vara kvar. 
Harald  Hjärne  misstänker  att  till  exempel  Småland och  andra  områden där 
arkivförhållandena  misstänks  vara  otillfredsställande,  kan  komma  att  upp-
muntras  till  att  ställa  liknande krav  som dalaförsamlingarna.  Men om man 
enbart tillmötesgick de senare skulle det kanske komma att ”väcka ont blod och 
såra  andra  bygders  känslor”  och  därför  är  han  nödsakad  att  avstyrka  till 
motionen.125 Värner  Rydén  tänker  i  liknande  banor  och  anser  att  eftersom 
arkiven i  stora delar  av landet  inte  tillvaratagits  såsom i  Dalarna,  så  är  det 
viktigt ”att man strängt håller på statens rätt och icke låter arkivalieskatterna 
förgås”.126 Hans Andersson i Västra Nöbbelöv anser tvärtom att motionen skall 
bifallas och att ändringarna även bör gälla den delen av landet som han re-
presenterar, det vill säga Skåne.127

Avslutningsvis bör det tilläggas att hela debatten i riksdagen genomsyras 
av en national- och hembygdsromantik jämte någon slags samstämmig med-
känsla för dalaförsamlingarna. Även de som är emot en förändring i leverans-
förordningen, såsom Karl Warburg, kan inte hjälpa att hysa fullkomlig ”sym-

121 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 61.
122 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 21 f.
123 Ibid., s. 6.
124 Ibid., s. 6.
125 Ibid., s. 16.
126 Ibid., s. 10.
127 Ibid., s. 20.
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pati för denna dalaallmoge, [...] som vilja bygga goda förvaringsrum för sina 
gamla handlingar, emedan det är en nobel känsla och ett utslag af pietet för 
något gammalt och kärt, som de anse vara till lokal glädje och gagn”.128 I lik-
nande ordalag förespråkar Daniel Persson (lsp) i Tällberg, sedermera talman, 
att Kungl. Maj:t ska ta det ”rent etiska skälet” i beaktande vid beslut om dis-
pens. I Dalarna har man ”en sådan vördnad för dessa handlingar och för våra 
hänsofne förfäder, att vi betrakta dessa handlingar såsom reliker”, och det är 
enligt Persson anledningen till  deras ”lilla uppror”.129 Ytterligare en som av-
styrker motionen är Harald Hjärne, som dock ändå finner dess innehåll ”mycket 
behjärtansvärdt”. Han kan inte annat än att dela den känslostämning, vilken ger 
uttryck för ”dalkarlarnas” intresse för bevarandet av kyrkoarkiven och vördnad 
för sina förfäder.  ”Såsom historiker förstår  jag att  uppskatta denna känsla”, 
framhåller han, och sannolikt är den en god garant för att arkiven ska komma 
att skötas om väl.130 Värner Rydén, som tillika yrkar på avslag för motionen, 
påpekar att han har samma känsla som de andra och mycket väl förstår den 
”pietet för hembygdens minnen som besjälat en del”.131

Konsekvensen  av  ett  överlämnande  av  kyrkoböckerna  till  landsarkiven 
skulle  även,  enligt  Per Pehrsson, bli  att  den framväxande hembygdsrörelsen 
och släktforskningen i Dalarna omöjliggjordes. Detta intresse ”för familjen och 
hembygden är en af lifsrötterna för fosterlandskärleken”, hävdar han. Således är 
det ett ”uttryck för ett vaknande fosterlandssinne”, som han verka anse vara av 
stor betydelse, genom att det skapar och upprätthåller en kärlek till förfäderna 
och bidrar till en stark och levande känsla av samband mellan nutiden och forn-
tiden.132

Den långa debatten avslutades med votering om motionen. Utfallet  blev 
103 röster för bifall till utskottets hemställan att avstyrka motionen och 85 rös-
ter för avstyrkan till utskottets hemställan och bifall till motionen.133

128 AK:s protokoll 1907, nr 38, s. 60.
129 AK:s protokoll 1907, nr 39, s. 15.
130 Ibid., s. 16.
131 Ibid., s. 17.
132 Ibid., s. 10.
133 Ibid., s. 27.
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4 Dispensarkivväsendets etablering 1907–1919

4.1 Riksarkivarien ändrar ståndpunkt
I  skrivelse  7  oktober  1907  till  Kungl.  Maj:t  redogör  riksarkivarien  Emil 
Hildebrand för hur han, efter att ha tagit del av tidningsreferat, enskilda ytt-
randen och till sist själva riksdagsprotokollet, har insett att O.A. Ericssons ovan 
väckta motion vid Andra kammaren ”var uttryck för en djupare rörelse än man 
från början skulle trott”. Därför har han försökt att finna en lösning, som kunde 
”förena landsarkiv- och forskningsintresset med det lokalpatriotiska, om man 
så får kalla det”. Vissa förslag till  ordnande av förhållandet mellan landsar-
kiven och eventuella dispenserade kyrkoarkiv presenterade riksarkivarien även 
för statsrådet och ecklesiastikdepartementets chef Hugo Hammarskjöld.1 Vid 
början av hösten 1907 ansökte han därefter om tillstånd från Kungl. Maj:t att få 
inspektera en del kyrkoarkiv i Dalarna.2

Hildebrands inspektionsresa inleddes 10 september och varade en vecka. 
Under denna tid besökte han församlingarna i Leksand (där riksdagsmannen 
Daniel Persson i Tällberg närvarade), Mora, Orsa, Rättvik, Falun, Stora Tuna 
och Avesta. Rörande förvaringsförhållandena hade han anledning att anmärka 
på de fyra sistnämnda. Alla utom en var villiga att uppföra mer tillfredsstäl-
lande  arkivlokaler.  Kyrkoarkivet  i  Avesta  var  däremot  litet  och  obetydligt, 
enligt riksarkivarien, och dess förvaring i Avesta järnverks arkiv mindre lämp-
lig. Han rådde av den anledningen pastorn därstädes att snarast möjligt leverera 
handlingarna, vilket denne tycks ha gått med på.3

Det intresse för kyrkoarkiven som Hildebrand mötte i församlingarna var 
mycket stort. Hans beskrivning och analys av detsamma är mycket intressant 
och förtjänar därför att här återges i sin helhet:

Man står utan tvifvel i dessa stora och en gång mäktiga socknar inför en verkligt stark 
opinion, representerad ej blott av pastorsämbetena utan äfven af menigheterna, inför ett 

1 MRA 1:1, s. 167.
2 Ibid., s. 167 f.
3 Ibid., s. 168 f.
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intresse, som ej blott åsyftar att få upplysningar i fråga om sämjodelningar eller skogskften 
utan äfven har en ideell sida, inför en lokalpatriotism, som i varje fall inger aktning, äfven 
om den månhända väl mycket undanskymmer statsintresset.  Kyrkoarkivet synes här re-
presentera en del  af  själfva fosterbygden med dess  generationer  utaf odlare,  och mina 
tvifvelsmål hafva ökats, huruvida hvad man skulle vinna genom centralisationens genom-
förande uppväger hvad man förlorar genom att såra fosterbygdskänslan, låt vara att den 
kan förefalla partikularistisk.4

Motståndet mot landsarkivorganisationen härleder Hildebrand, återigen, ur de 
stora landsarkivdistrikten. ”För de aflägsnare bygderna är landsarkivet tydligen 
ett främmande begrepp, som ej väcker någon genklang”, förklarar han, och om 
där finns ”ett lifligare hemortsintresse, kan en förflyttning af kyrkoarkiven [...] 
lätt nog få karaktären af en plundring.”

Återstoden av skrivelsen ägnar riksarkivarien åt  att  redogöra för hur  de 
olägenheter,  som  var  betingade  av  dispenserade  kyrkoarkiv,  skulle  kunna 
neutraliseras. Lösningen inbegriper fyra punkter:

För  det  första bör  ”’ordentliga  arkiv’”  uppföras  på  lokalnivå  för  att 
säkerställa kyrkoarkivens bevarande. Eftersom det ofta förekommer, i Dalarna 
åtminstone delvis, enligt Hildebrand, att äldre delar av arkivbestånden är illa 
medfarna och mer eller mindre skadade, bör det dessutom föreskrivas att de 
volymer och handlingar, som är i behov därav, skall insändas till riksarkivet 
eller landsarkiven för lagning.5

För det  andra genomgår kyrkoarkiven en ”ingående arkivteknisk behand-
ling” hos landsarkiven, där de undersöks, beskrivs och förtecknas. Detta vore 
svårt att åstadkomma ute i församlingarna, menar riksarkivarien.6 Prästerna kan 
i  allmänhet  inte  tolka  texten  i  de  äldre  handlingarna  eller  bedöma  deras 
”historiska värde eller betydelse”, framhåller han, och till sådant har de vanligt-
vis inte heller tid. Därför förordar Hildebrand att landsarkiven så småningom 
skall äga rätt att infordra de delar av arkiven som anses behöva granskas och 
förtecknas. Efter detta skulle handlingarna givetvis återlämnas.

För det  tredje skall  underlättandet för forskningen ske genom att kyrko-
arkiven finns tillgängliga ”på bestämda tider och under nödig uppsikt”. Mest 
fördelaktigt vore om arkivlokalen inryms i nära anslutning till pastorsexpedi-
tionen, där forskarplatser kan anordnas. Att ha kyrkoarkivet förvarat i sakristian 
eller annan del av kyrkan försvårar dess tillgänglighet, samt att temperaturen 
därstädes gör arkivet  oanvändbart  under delar av året.7 Det  obekväma, tids-
ödande och kostsamma för forskare att resa runt till kyrkoarkiven, har tidigare 

4 MRA 1:1, s. 169 f.
5 Ibid., s. 170.
6 Ibid., s. 170 f.
7 Ibid., s. 171.
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använts  som  ett  argument,  av  bland  andra  Hildebrand,  till  att  inte  bevilja 
undantag från leveransförordningen.8 Nu förefaller han emellertid ha ändrat sig 
och gör i stället gällande att ett dylikt behov inte kommer att uppstå alltför ofta. 
Olägenheterna kan till viss del avhjälpas genom att antalet lån av handlingar 
mellan pastorsämbeten och landsarkiven utökas, även om det vållade en del 
besvär.

För det fjärde skulle en ”arkivalisk inspektion” också bli nödvändig, i hän-
delse dispenser medgavs. Från andra delar av landet finns, hävdar riksarkiv-
arien, många exempel på hur volymer ”spårlöst försvunnit” sedan arkivförteck-
ningar först upprättats 1884. Beträffande ”de stora arkiven” i Dalarna känner 
han visserligen inte till några sådana fall, men en fackmässig tillsyn, inte årlig 
men  åtminstone  periodisk,  bör  komma  till  stånd,  anser  han,  eftersom  den 
kyrkliga visitationen befunnits vara otillräcklig.

Vid en vägning av skälen för och emot att låta kyrkoarkiven få behållas av 
församlingarna under vissa omständigheter, har Hildebrand slutligen kommit 
fram till att en sådan möjlighet bör få finnas. Men om kyrkoarkiv för en längre 
tid eller ”för framtiden” vore att befrias från leveransskyldigheten, så ansåg han 
att det då borde ske i enlighet med de ovanstående punkterna.9 Särskilt viktig 
höll han bestämmelsen om byggandet av ett säkert förvaringsrum för arkivet, 
gärna  i  närheten  av  pastorsexpeditionen,  för  att  därigenom främja  tillgäng-
ligheten.10 En farhåga som otaliga gånger tidigare har nämnts,  är  att  antalet 
dispensansökningar skulle öka påtagligt, om dessa behandlades mer tillmötes-
gående. Hildebrand är dock övertygad om att den inte kommer att infrias, om 
undantag beviljades på de villkor, som han föreslagit.11 Denna beskrivna anord-
ning skulle  enbart  gälla  Dalarnas  län,  förespråkar  riksarkivarien,  åtminstone 
tills  vidare.12 Därigenom  skulle  man  kunna  vinna  erfarenhet  om villkorens 
lämplighet och effektivitet,  menar han, och, såvida resultatet blev gynnsamt, 
applicera  motsvarande  förbehåll  på  församlingar  från  andra  län,  när  deras 
kyrkoarkiv blir aktuella för leverans.13

4.2 Förordning om undantag för kyrkoarkiv i Dalarnas län
På  riksarkivarien  Hildebrands  utarbetade  förslag  till  föreskrifter  och  efter 
hörande  av  befallningshavanden,  det  vill  säga  länsstyrelsen,  i  Dalarna,  ut-

8 MRA 1:1, s. 171 f.
9 Ibid., s. 172.
10 Ibid., s. 172 f.
11 Ibid., s. 173.
12 Ibid., s. 173 f.
13 Ibid., s. 174.
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färdade Kungl. Maj:t  6 december 1907 en kungörelse ”om undantag beträf-
fande kyrkoarkiv i Kopparbergs län” från bestämmelserna i §2 av leveransför-
ordningen den 14 november 1902.14

I förordningens §1 stadgas att församling, som önskar att få behålla hela 
sitt  kyrkoarkiv och som rörande arkivhandlingarnas förvaring,  vård och till-
gänglighet vidtagit  ”tillfredsställande åtgärder”, har möjlighet att  ansöka om 
dispens. I ansökningen skall ingå en beskrivning över dessa åtgärder, som för-
samlingen antingen vidtagit eller kommer att vidta. Mest vikt kommer uppen-
barligen att läggas vid församlingars uppförande av säker arkivlokal i anslut-
ning  till  pastorsexpeditionen  eller  liknande.  Därför  skall  även  eventuella 
ritningar över förvaringsutrymmet bifogas.

Nya  föreskrifter  för  ansökningsförfarandet  finns  likaså,  säkerligen  med 
syfte att underlätta ärendenas handläggning. Ansökningarna skall enligt dessa 
sändas till  Kungl. Maj:t  via riksarkivarien, i  stället för att skickas direkt till 
ecklesiastikdepartementet,  vilket  tidigare  hade  varit  praxis.  Riksarkivarien 
skulle  sålunda  avge  ett  eget  yttrande  om ansökningen  och  därefter  vidare-
befordra ansökningshandlingar och remissvar till Kungl. Maj:t. För att förenkla 
bedömningen av förslag till  arkivlokal skulle riksarkivarien även inhämta ett 
utlåtande från överintendentämbetet,  om så ansågs vara nödvändigt.15 Andra 
paragrafen  av  förordningen  specificerar  de  förbehåll  med  vilka  en  utfärdad 
dispens  var  förbunden.  I  princip  överensstämmer  de  med  de  villkor  som 
Hildebrand diskuterat:

1. Att  (lands)arkivarien  har  rätt  att  infordra  kyrkoarkivhandlingar  för  att 
granska och förteckna dessa.

2. Att skadade volymer eller handlingar omedelbart skall insändas för lagning, 
på församlingens egen bekostnad, till riksarkivet eller landsarkivet.

3. Att riksarkivarien har rätt att utfärda mer detaljerade anvisningar gällande 
kyrkoarkivets  vård  och  att  utöva  inspektion,  enligt  den  ändrade  förord-
ningen (se nedan).16

Den sistnämnda punkten föreskrev en inspektion,  som riksarkivarien dittills 
inte  hade varit  berättigad att  företa.  För att  riksarkivarien eller  landsarkiven 
skulle få inspektera dispenserade kyrkoarkiv hade den förre varit tvungen att 
14 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse om undantag beträffande kyrkoarkiv i Kopparbergs län från bestäm-
melserna i  §2  af [...]  kungörelsen angående öfverlämnande af arkivhandlingar  [...]  den 14  november 
1902, SFS 1907:128 (1907-12-06a).
15 Ibid., §1.
16 Ibid., §2.
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anhålla om tillstånd från Kungl. Maj:t. Av den anledningen företogs vissa änd-
ringar  i  förordningen  den  12  oktober  1906  ”angående  inspektion  af  vissa 
offentliga arkiv”, i samband med ovanstående kungörelse. De innebar att både 
stads- och kyrkoarkiv som undantagits från leveransskyldigheten inkluderades i 
riksarkivariens inspektion.17

4.3 Tillämpningen av villkorliga undantag 1908–1919
I och med 1907 års förordning fastställdes villkoren för att erhålla befrielse från 
leveransförordningens bestämmelser, vad gäller kyrkoarkiven i Dalarnas län. I 
det följande redogörs för hur dessa föreskrifter kom att tillämpas i praktiken, 
fram till  1919. Märk väl att undersökningsmaterialet är ett urval: endast be-
viljade ansökningars beslut, samt ansökningshandlingar för större delen av de 
avslagna  ansökningarna  har  studerats.18 För  mer  utförlig  statistik  hänvisas 
återigen till bilaga 1.

Sammanlagt  handlade  Kungl.  Maj:t  femtiosju  dispensärenden,  gällande 
kyrkoarkiv inom Uppsala landsarkivområde, mellan 1908 och 1919.19 Av dessa 
bifölls cirka 70 % och därav torde man kunna dra slutsatsen att det blev betyd-
ligt  lättare  än tidigare att  få  en ansökan beviljad.  Vad gäller  antalet  ansök-
ningar, så skedde visserligen en ökning i förhållande till åren 1906 och 1907, 
men det var enbart under åren 1909, 1910 och 1912, som beslut fattades i fler 
ärenden, ungefär dubbelt så många. Övriga år, med undantag för 1911, under-
steg tvärtom antalet behandlade ansökningar de två förutvarande årens. Efter 
1914 begärde endast en enda församling dispens för sitt kyrkoarkiv.

Fyra ärenden om dispens  med hänvisning  till  den  nya förordningen ut-
reddes av Kungl.  Maj:t  under 1908. Samtliga ansökningar,  vilka gällde åtta 
kyrkoarkiv i Dalarna (Stora Tuna, Rättvik, Hedemora stads- och landsförsam-
lingar, Gagnef, Mockfjärd, Leksand och Djura), bifölls.20 Ingen tidsgräns för 
dispenserna angavs, utan arkiven undantogs ”tills vidare” från leveransplikten. 
Detta blev även i senare beslut det vedertagna.

17 Kongl.  Maj:ts  nådiga  förordning  angående  inspektion  af  vissa  offentliga  arkiv,  SFS 1906:89 
(1906-10-12);  Kongl.  Maj:ts  nådiga  förordning  angående  ändrad  lydelse  af  §1  i  [...]  förordningen 
angående inspektion af vissa offentliga arkiv den 12 oktober 1906, SFS 1907:128 (1907-12-06b). Övriga 
stads- och kyrkoarkiv omfattades emellertid inte av någon inspektion. Fram till 1924, då en ny förordning 
utfärdades, fick riksarkivarien alltså lov att årligen ansöka hos Kungl. Maj:t att företa inspektioner av 
sådana arkiv (Landsarkivet i Vadstena 1899–1999, s. 61).
18 I princip alla beslut om beviljade dispenser finns tryckta i MRA.
19 Siffran är något osäker, men det var i varje fall inte färre.
20 MRA 1:2,  s.  330–336.  Leksand och Djura,  samt Gagnef hade tidigare  fått  avslag på sina dispens-
ansökningar.
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Byggnadsritningar och -beskrivningar granskades, såsom omtalats ovan, av 
överintendentämbetet, till en början företrätt av hovintendenten och arkitekten 
Gustaf Lindgren. För att i möjligaste mån underlätta församlingars planering 
och byggande av lokaler för sina arkiv, hade riksarkivarien låtit Lindgren fram-
ställa en publikation, ”Anvisningar rörande uppförande af arkivbyggnader för 
landsförsamlingars kyrkoarkiv”, som utgavs 2 maj 1908. Likväl förekommer 
inledningsvis  att  dessa  anvisningar  inte  efterföljts,  men  då  åtföljs  dispens-
besluten i regel av anvisningar om specifika förbättringar.21

Såsom tidigare omtalats i bakgrundsavsnittet, fattade riksdagen 1908 beslut 
om en ny inledning av landet i landsarkivområden, vilket innebar att Örebro 
och Södermanlands län överfördes från Vadstenas distrikt till Uppsalas. Med 
anledning därav utfärdade Kungl. Maj:t den 2 oktober 1908 även anvisningar 
om att  kyrkoarkiven i  Södermanlands län skulle  infordras till  landsarkivet  i 
Uppsala.22 Under 1909 började därför ett flertal dispensansökningar insändas 
från församlingar i nämnda län.23 Fastän förordningen om villkorligt undantag 
från leveransskyldigheten endast avsåg kyrkoarkiv i Dalarnas län, föranledde 
uppenbarligen  inte  en  tillämpning  av  samma  bestämmelser  på  andra  läns 
kyrkoarkiv några större problem. De behandlades för det mesta inte annorlunda 
och riksarkivarien tillstyrkte till dispenser på samma villkor, det vill säga i en-
ligthet  med förordningens  föreskrifter.  Inga ”särskilda  skäl”  verkar  sålunda, 
förutom i vissa undantagsfall (se nedan), ha krävts av församlingarna.

Antalet beviljade dispenser var emellertid få det första året. Av de fem an-
sökningarna 1909 från församlingar i  Södermanlands  län bifölls  endast  den 
gällande Mariefreds och Kärnbo kyrkoarkiv, på villkor att arkivlokalen god-
kändes vid en kommande inspektion.24 Det bör emellertid påpekas, att endast 
två av de fyra ansökningar, som Kungl. Maj:t lämnade utan åtgärd, avslogs i 
egentlig mening. Initiativet hos de två i fråga, Bälinge och Stenkvista, stod inte 
i proportion till de uppoffringar och åtgärder som vidtagits i Dalarna, framhöll 
riksarkivarien, som därför avstyrkte.25 De övriga två ansökningarna om dispens 
från Lilla Mellösa och Flen, jämte en från Julita år 1910, drogs i stället tillbaka, 
efter att församlingarna ställts  inför valet att antingen förbättra de befintliga 
förvaringsutrymmena eller att  bygga särskilda arkivlokaler.  Hur gärna de än 
ville  ha  kvar  arkiven,  så  ansåg  sig  nämnda  församlingar  inte  ha  möjlighet 

21 MRA 1:2, s. 334 f.
22 SFS 1908:117.
23 Intressant nog skickades ansökningarna ofta via domkapitlet i Strängnäs till Kungl. Maj:t, i stället för 
via riksarkivarien, såsom dispensförordningen föreskrivit.
24 MRA 1:2, s. 430.
25 Konseljakt 1909-09-03, nr 10; Konseljakt 1909-10-15, nr 18.
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därtill, med hänvisning till de dryga kostnader, som det skulle innebära. Därför 
avstod man hellre från arkiven.26

Församlingar  från  Dalarnas  län  var  från  och  med  1909  inte  längre  i 
majoritet bland ansökningarna om undantag från överlämnandet av äldre arkiv-
material. Men handläggningen av ett flertal av ärendena gällande församlingar i 
Södermanlands län drog ut på tiden, så sett till antalet regeringsbeslut under 
1909 innehade Dalarnas län fortfarande den dominerande positionen. Samtliga 
sju  ansökningar  från  dalaförsamlingar  bifölls  detta  år,  däribland  Älvdalens, 
vars tidigare erhållna anstånd med leverans av handlingar hade löpt ut 1 juli 
1907. Efter att ha erinrats därom i en skrivelse 1908 av Hildebrand, förnyade 
församlingen emellertid sin framställning om dispens.27

Året därpå, 1910, beviljades nästan alla, sju av åtta, ansökningar från för-
samlingar i Södermanlands län. I två fall, Östra Vingåkers och Björkviks, rörde 
det sig emellertid endast om dispens från att insända enstaka serier. Den förra 
gavs uppskov så länge vissa utredningar pågick, trots att förvaringsutrymmet 
inte  var  fullgott,  medan den senare underställdes  1906 års stadgade inspek-
tion.28 Från och med 1910 blev det även praxis att församlingar, vars kyrko-
arkiv inte förvarades, såsom undantagsförordningen fordrade, i anslutning till 
pastorsexpeditionen,  ålades  att  skaffa  något  slags  säkert  kassa-  eller  doku-
mentskåp. Det var tänkt att skydda handlingar som förvarades i pastorsexpedi-
tionen,  vilken tydligen fick tjäna  som forskarsal.  Undantag skedde endast  i 
fråga om stadsförsamlingar, vars pastorsexpedition var i sten och böckerna inte 
rymdes i ett vanligt kassaskåp.29

De behandlade dispensärendena beträffande kyrkoarkiv i Dalarnas län hade 
1910 sjunkit  till  endast tre stycken och varierade under de därefter följande 
åren, till och med 1914, mellan ett och två. Inget särskilt finns att nämna om 
dessa, förutom att en ansökan avslogs helt och en annan delvis. De två försam-
lingarna i fråga, Söderbärke och Enviken, hade redan i enlighet med leverans-
förordningen  överlämnat  de  handlingar  som  var  äldre  än  hundra  år.  Båda 
begärde om tillstånd att  få slippa leverera ytterligare delar,  men Söderbärke 
önskade samtidigt att också återfå de volymer som insänts till  landsarkivet i 
Uppsala. Hildebrand motsatte sig emellertid det sistnämnda och framhöll att 
handlingarna i längden förvarades bäst i ett landsarkiv, liksom att kyrkoböcker-
na där nyligen varit föremål för ingående statistiska studier och att det kunde 
bli ”ödesdigert” att lämna tillbaka dem. Församlingen befriades dock från att 

26 Konseljakt 1909-09-17, nr 8; Konseljakt 1909-10-26, nr 17.
27 MRA 1:2, s. 425.
28 MRA 1:3, s. 71 f., s. 75.
29 MRA 1:4, s. 60.
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vidare  leverera  några  arkivalier.  För  Enviken  gick  det  annorlunda,  trots  att 
församlingen  hade  en  godkänd  arkivlokal  ansåg  riksarkivarien  att  det  vore 
olämpligt,  om  undantag  beviljades  för  dess  tioårsleveranser.  Han  anförde 
dessutom att inga särskilda skäl hade åberopats och att inget större behov av 
handlingarna fanns, vilket förefaller märkligt, med tanke på att man i övrigt 
inte längre tycks ha tagit hänsyn till dylikt.30 Stora Kopparberg var 1914 den 
sista församlingen från Uppsala landsarkivdistrikt att beviljas undantag för sitt 
kyrkoarkiv, dock under förutsättning att det fortsatte att förvaras i samma lokal 
som Falu Kristines dispenserade kyrkoarkiv.31

Under 1911 beslutade Kungl. Maj:t om dispens för två pastorat i Nyköping 
och därefter inkom inga fler ansökningar från Södermanlands län. Därmed var 
länets kortvariga numerära dominans förbi och flest ärenden kom framöver att 
gälla kyrkoarkiv i Örebro län, vilket genom kungörelse 12 september 1910 blev 
nästa län att överlämna arkivhandlingar.32 Första året, det vill säga 1911, av-
slogs alla fyra ansökningar från Örebro län. Glanshammar och dess annexför-
samling Rinkaby begärde i två skilda skrivelser till ecklesiastikdepartementet, 
via domkapitlet i Strängnäs, att få ha kvar kyrkoarkiven, men fick avslag på 
grund av diverse olägenheter med förvaringsutrymmena.  Liksom i  det  ovan 
omtalade  fallet  med  Enviken,  avstyrkte  även  riksarkivarien  till  bifall  för 
Glanshammars  ansökan  med  motiveringen  att  inga  ”särskilda  skäl”  hade 
presenterats.  Att  enbart  ge  Rinkaby,  en  mindre  annexförsamling,  dispens 
ansågs mindre lämpligt.33 De två församlingana inkom 1914 med ännu en an-
sökan, men även denna avslogs.34

Det  nästföljande  året  avgjorde  Kungl.  Maj:t  tio  dispensärenden  som 
berörde kyrkoarkiv i Örebro län, varav åtminstone sju av ansökningarna insänts 
redan  under  1911.  I  motsats  till  det  föregående  året  bifölls  emellertid  inte 
mindre  än  åtta  av  ansökningarna  1912.  Beslut  om  avslag  blev  däremot 
resultatet för de två första dispenssökande församlingarna från Västmanlands 
län,  Arboga  landsförsamling  och  Dingtuna.  Arboga  ville,  i  likhet  med  Sö-
derbärke,  återfå  till  landsarkivet  levererade handlingar,  men detta beviljades 
givetvis  inte.  Hildebrand gjorde  återigen gällande att  det  skulle  medföra en 
väsentlig rubbning av hela landsarkivorganisationen och han poängterade även 
bristen på ”särskilda skäl”. Dingtuna begärde endast dispens för handlingar från 

30 MRA 1:3, s. 418 f.; Konseljakt 1914-09-10, nr 15. Dessförinnan finns även två andra ärenden, där 
Hildebrand ansett att särskilda skäl har saknats, se nedan.
31 MRA 1:4, s. 196 f.; MRA 1:3, s. 82 f.
32 Kongl.  Maj:ts  nådiga  kungörelse  angående  öfverlämnande  af  arkivhandlingar  från  Örebro  län  till 
landsarkivet i Uppsala, SFS 1910:95 (1910-09-12).
33 Konseljakt 1911-12-01, nr 22.
34 Konseljakt 1914-10-30, nr 17.
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tiden  efter  1801  och  genom  vissa  förbättringar  hade  församlingen  kunnat 
uppfylla de föreskrivna undantagsvillkoren. Men då dittills inget kyrkoarkiv i 
Västmanlands län erhållit dispens och då detta påstods vara mindre motiverat 
än  i  Dalarnas  och  Örebro  län,  vilka  geografiskt  sett  var  mer  avlägsna  i 
förhållande till landsarkivet, ansåg riksarkivarien att ansökan borde avslås.35

Från och med år 1913 skedde en drastisk minskning av antalet dispensären-
den. Endast fyra stycken ansökningar, tre från församlingar i Örebro län och ett 
från Dalarnas län, behandlades detta år och lika många året därpå. I samtliga 
fall 1913 befriades kyrkoarkiven från skyldigheten att överlämna arkivmaterial, 
dock  för  Ervalla  församling  under  förutsättning  att  arkivet  förvarades  i 
dispenserade moderförsamlingen Näsbys arkivlokal.36 Av de fyra ansökningar-
na 1914 bifölls däremot endast den gällande kyrkoarkivet i Stora Kopparberg.37 
Församlingen blev därmed, såsom ovan har nämnts, den sista inom Uppsala 
landsarkivdistrikt att beviljas dispens, åtminstone före 1920. Den sista ansökan 
skickades emellertid in 1919 av Kolbäcks församling i Västmanlands län. Till 
en  början  var  det  oklart  vilka  kyrkoarkivhandlingar,  som  den  egentligen 
önskade behålla. Till sist visade det sig, med undantag för två volymer, vara 
sådana handlingar, som inte omfattades av någon leveransplikt. För dessa två 
vore det  meningslöst  att  ge dispens,  ansåg Hildebrand i  sitt  utlåtande.  Däri 
framhölls  även att  Kolbäcks anskaffade av arkivlokal inte var någon ensam 
grund för en ansökan.38

4.3.1 Församlingars argumentering
Efter att förutsättningarna för att undantas från leveransförordningens bestäm-
melser  hade  fastställts  i  1907 års  förordning,  från  början  avsedd att  endast 
tillämpas på Dalarnas län, får man anta att riksarkivarien och Kungl. Maj:t inte 
längre tog någon större hänsyn till vad församlingar anförde om varför de ville 
ha kvar sina respektive kyrkoarkiv. Många av de dispenssökande församlingar-
na mellan 1908 och 1919 förefaller likväl ha framfört olika slags skäl till stöd 
för att få behålla sina arkivhandlingar. I huvudsak består argumenteringen av 
samma typ av resonemang som tidigare ansökningar, men här skall ändå redo-
göras kort för dess innehåll. En fullständig bild kan emellertid inte förmedlas, 
eftersom dispensbesluten, vilka till största del använts, för det mesta inte be-
lyser ansökningarnas argument.

35 Konseljakt 1912-02-09, nr 22; Konseljakt 1912-05-03, nr 19.
36 MRA 1:4, s. 55 ff.; MRA 1:3, s. 414 f.
37 MRA 1:4, s. 196 f.
38 Konseljakt 1919-12-31, nr 38.
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Utöver åberopandet av förvaringsutrymmenas goda beskaffenhet, så är det 
behovsfrågan som framträder starkast i församlingarnas skrivelser. Vanligtvis 
hävdas att de av leveransförordningen omfattade handlingarna behövs kvar på 
platsen för exempelvis arvs- och släktutredningar. Ervalla församling i Örebro 
län menar dessutom ”att den vetenskapliga principen fordrade, att man stude-
rade forna släkten på den plats, där de levat”.39 I andra ansökningar betonas att 
församlingarnas invånare värdesatte att ha kyrkoböckerna lätt tillgängliga eller 
att de var intresserade av att ”lära känna hemsocknens tidigare historia och ut-
veckling”.40 Enligt  Östra  Vingåkers  församling  skulle  ett  överlämnande  av 
arkivmaterial innebära besvär och stora kostnader för forskande församlings-
bor.41 Kumla i Örebro län framhöll i stället de positiva aspekterna med sin egen 
kyrkoarkivlokal, som, enligt församlingen, forskare utan svårighet kunde be-
söka,  då  kommunikationerna  var  goda.42 I  två  andra  ansökningar,  gällande 
kyrkoarkiven i Malung samt Vallby och Hammarby, anfördes omständigheten 
att  det  i  kyrkoarkiven knappt  fanns några volymer som skulle  levereras  till 
landsarkivet.43 Bland övriga argument återfinns även åsikten att kyrkoarkiven 
var församlingarnas ”välfångna egendom”, till exempel hävdade Lilla Mellösa 
och Flen att handlingarna uteslutande bekostats av församlingarna och att de 
därför tillhörde dem.44 Några argument beträffande  handlingarnas symboliska 
värde och församlingsbornas affektion för dem verkar däremot inte ha före-
kommit.

4.3.2 Dispensarkivens fortsatta historia
Det  var  inte  enbart  församlingar  inom  Uppsala  landsarkivdistrikt  som  ut-
nyttjade  ovanstående  undantagsförordning.  Mellan  1910  och  1912  ansökte 
bland annat ett flertal församlingar från Jönköpings län. Efter 1912, då ansök-
ningsantalet  sjönk för  Uppsala,  Örebro och Södermanlands  län,  dominerade 
Värmlands  län  helt.  Runt  år  1916  förefaller  ansökningarna  i  allmänhet  ha 
upphört  och Lars-Otto Berg uppger att  inga fler  kyrkoarkiv beviljades efter 
detta år. Vid 1920-talets slut ska antalet dispenserade församlingar ha uppgått 
till  ett sextiotal,  medan stadsarkiven endast var åtta stycken. Däremellan ska 
vissa ha begärt att få dispenserna upphävda.45

39 Dispenserat 1913. MRA 1:4, s. 55.
40 Västra  Vingåkers  samt  Vallby  och  Hammarby  församlingar,  båda  dispenserade  1910.  MRA  1:3, 
s. 77 f.; Björkvik, dispenserat 1910. MRA 1:3, s. 75.
41 Dispenserat 1910. MRA 1:3, s. 71.
42 Dispenserat 1912. MRA 1:3, s. 413.
43 Dispenserade 1910. MRA 1:3, s. 72, s. 78.
44 Avslagna 1909. Konseljakt 1909-09-17, nr 8.
45 Lars-Otto Berg, ”Landsarkivet i Uppsala: Bakgrund och uppgifter”, i Uppsala arkivcentrum, s. 39.
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5 Analys och slutsatser

Avsikten med den föreliggande uppsatsen har varit att undersöka och analysera 
vissa  aspekter  av  landsarkivorganisationens  historia  mellan  1905 och  1919, 
närmare  bestämt  den  samhälleliga  debatten  kring  kyrkoarkivens  förvaring, 
kontra genomförandet av landsarkivorganisationen, och framväxten av det så 
kallade dispensarkivväsendet,  till  vilken den förstnämnda var en bidragande 
orsak. Studien har varit kronologiskt upplagd och behandlat händelseutveck-
lingen med främsta utgångspunkt i  dels arkivmaterial i  dispensärenden, dels 
tryckta källor, som utgjorts av dagstidningsinsändare och riksdagshandlingar.

Under  de  första  tre  åren  i  den  tidsrymd,  till  vilken  undersökningen  är 
avgränsad, tilldrog sig en slags dragkamp om rättigheten att få förvara, vårda 
och använda sig av de kyrkoarkivhandlingar som i  dagligt  tal  kallas kyrko-
böcker.  På  ena  sidan  stod  kyrkoförsamlingar,  deras  medlemmar  och  övriga 
personer, som av olika anledningar ansåg att arkivmaterialet borde få stanna 
kvar, medan den andra parten, Kungl. Maj:t, riksarkivet (representerat av riks-
arkivarien)  och  landsarkivet  i  Uppsala  (representerat  av  landsarkivarien),  i 
stället yrkade på att handlingarna skulle samlas i landsarkiv.

Varför vill kyrkoförsamlingarna behålla sina arkiv och varför vill arkiv-
myndigheterna med flera föra dem samman i landsarkiv? var den första av de 
tre frågor som ställdes i inledningen till  den föreliggande uppsatsen. Utifrån 
resultatet av det undersökningsmaterial som i föregående delar har studerats, 
bör man kunna säga att arkivmyndigheternas primära intresse självfallet var att 
skydda lokala arkiv, däribland kyrkoarkiven, från förstöring, annars skulle ju 
kanske inga handlingar finnas kvar i framtiden. Att bevara dessa genom cent-
ralisering och professionell arkivvård var även den initiala tanken med lands-
arkivorganisationen. Ganska tidigt i den undersökta tidsperioden fick emeller-
tid riksarkivarien medge att de tidigare förhållandena i kyrkoarkiven generellt 
sett hade förbättras. Beträffande vissa kyrkoarkivlokaler konstaterades till och 
med att säkerheten sannolikt var likvärdig med den i ett landsarkiv. Till följd 
därav var det inte förvaringsaspekten som riksarkivarien och landsarkivarien 
framhöll som det främsta skälet till  att kyrkoböckerna skulle inlevereras. Ett 
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lika  viktigt  argument  var  underlättandet  för  forskningen.  Ditintills  hade 
forskarna varit tvungna att resa runt bland församlingar för att kunna ta del av 
deras arkiv, något som både var besvärligt och kostsamt. Man får ha i åtanke att 
varken kommunikationer eller färdmedel sannolikt var särskilt  välutvecklade 
på  denna  tid.  Centraliseringen  rättfärdigades  därför  mestadels  med  hur 
sammanförda  handlingar  skulle  förbättra  tillgängligheten  för  forskarna  och 
gynna nyttjandet av arkiven.

Kyrkoförsamlingarnas engagemang och vilja att ha kvar sina arkiv verkar i 
stället bero på ett praktiskt-ekonomiskt behov av att lätt ha tillgång till hand-
lingar,  även  sådana  äldre  än  hundra  år.  De  användas  i  utredningar  av  till 
exempel arv och äganderätt för att finna uppgifter om släktskap och liknande. 
Av särskilt stor utbredning verkar behovet ha varit i Dalarnas län, något som 
kommer  att  analyseras  mer  nedan.  En  förflyttning  av  kyrkoarkiven  till  ett 
avlägset landsarkiv skulle därför, i varje fall hyste många församlingar denna 
uppfattning,  medföra  extra  kostnader  och  stora  bekymmer  för  de  enskilda 
församlingsmedlemmar,  som i  allmänhet  var  uppdragsgivare  till  arkivutred-
ningarna.  Omfattningen av dessa  olägenheter  var  emellertid  överdrivna,  om 
man får tro exempelvis landsarkivarien i Uppsala. Men därutöver ansåg också 
en del församlingar och debattörer att det krävdes lokalkännedom för att på ett 
korrekt sätt kunna lämna upplysningar ur handlingarna. Man befarade därför att 
det  fanns  risk  för  att  undersökningar  inte  skulle  bli  ordentligt  utförda  av 
landsarkivens  tjänstemän.  För  att  undvika  liknande  besvärligheter  var  ett 
betydande antal församlingar beredda att uppoffra stora summor pengar för att 
bekosta  tillfredsställande  arkivlokaler.  Att  vissa  församlingar  med  nyligen 
uppförda förvaringsrum inte  gärna ville lämna ifrån sig de äldre delarna av 
arkiven när de 1906 uppmanades till detta, är därför förståeligt.

Utöver  kyrkoarkivhandlingarnas  praktiska  värde,  framhålls  åtskilliga 
gånger,  särskilt  i  riksdagsdebatten  och några dispensansökningar  från 1907, 
deras  symboliska värde för församlingarna och deras invånare. De framställs 
som bärare av en lokal historia, kultur och tradition, och så sammanväxta med 
bygden att de inte bör skiljas från varandra. Man kan kanske anta, att dessa 
uttryck av sentimental affektion och hembygdsromantik, oaktat deras eventu-
ella äkthet, var en vädjan till någon slags empati eller nostalgisk känsla hos till 
exempel riksarkivarien eller Kungl. Maj:t.  Att döma av riksdagsdebatten var 
det en effektiv metod.

Förhållandevis vanligt var även att församlingar ansåg att de borde, eller 
snarare hade rätt att, få behålla sina arkivalier, eftersom de var deras enskilda 
egendom. Argumentet grundade sig på att  kyrkoböckernas material  och för-
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varing  hade  bekostats  av  församlingarna,  åtminstone  enligt  dem själva  och 
andra med dem. Att böckerna hade förts på uppdrag av staten fästs dock inget 
hänseende vid och invändningar om att de i stället skulle vara allmänna hand-
lingar fick inget gehör. Till stor del är det debatten i lokalpressen som handlar 
om äganderättsfrågan,  men liknande idéer förfäktas också i  ett  par  dispens-
ansökningar, samt av en riksdagsledamot. Sådana tankar är även till  viss del 
kopplade till den misstro och fientlighet mot myndigheter, som allra tydligast 
visar sig i några av tidningsinsändarna. Församlingarna och arkivmyndighet-
erna ses inte som delar av samma statskropp och överlämnandet av handlingar 
uppfattas därför som en sorts plundring, fastän andra framhåller att det endast 
rör sig om deponering, inte egendomsöverlåtelse. Därtill tvivlar en del på att 
leveransförordningen  verkligen  tillkommit  i  laga  ordning,  något  som  kan 
berättiga församlingar att vägra följa dess föreskrifter. Syftet med landsarkiven 
tycks för åtskilliga ha varit bättre förvaring eller en depå, dit församlingar som 
inte vill ta hand om arkiven kan skicka dem. Endast misskötta handlingarna 
anses kunna begäras in. Slutligen kan det vara av betydelse att nämna, att det 
av  ett  flertal  ansökningar  inte  framgår  varför  församlingarna  vill  behålla 
kyrkoarkiven, eftersom inga egentliga skäl anförs.

Den andra  frågan som ställdes  i  uppsatsens  inledning  och  som här  ska 
försöka besvaras är:  Varför tillkom dispensarkivväsendet? Mer specifikt: hur 
kom det sig att riksarkivarien och Kungl. Maj:t befriade, till en början somliga 
men  senare  relativt  många,  församlingar  från  plikten  att  leverera  kyrko-
arkivhandlingar  äldre  än  hundra  år?  Knappt  hade  det  första  landsarkivet  i 
Vadstena inlett sin verksamhet, förrän en ansökning om dispens inkom från ett 
stadsarkiv. Undantag beviljades och likaså för några enstaka andra städer under 
de följande åren. Därför kanske det inte kom som någon direkt överraskning 
när liknande ansökningar under 1905 och framför allt 1906 började insändas 
från  kyrkoförsamlingar  tillhörande,  eller  senare  tillhörande,  Uppsala 
landsarkivs  distrikt.  Däremot  hade  man  nog  inte  förutsett  mängden  ansök-
ningar. Riksarkivarien och landsarkivarien avstyrkte till  bifall för flertalet av 
dessa på grund av de skäl som redovisats i det ovanstående. Men församlingars 
begäran om dispens uppfattades också som ett hot mot den dittills tämligen väl-
fungerande omorganisationen av arkivväsendet. Det befarades att ifall undantag 
gjordes på för svaga grunder,  så skulle det kunna bli  ett  farligt prejudikat i 
framtiden och uppmuntra andra församlingar till att också ställa liknande krav. 
I slutändan skulle detta få allvarliga konsekvenser för den nyinrättade lands-
arkivorganisationen.  Splittring  av  material,  med  vissa  kyrkoarkiv  i  försam-
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lingarna och andra i landsarkiven, skulle bland annat avsevärt minska allmän-
hetens/forskarnas nytta med centraliseringen.

En skarp distinktion mellan att bevilja stadsarkiv och att bevilja kyrkoarkiv 
dispens kan tydligt urskiljas. Å ena sidan var det en omtanke om forskarna, 
emedan städer för det mesta hade bättre kommunikationer än små landsförsam-
lingar och därför var lättare att besöka. Å andra sidan kan man även uppfatta 
oviljan att tillmötesgå församlingar på landet som ett tecken på att riksarkivari-
en med flera hyste tvivel om sådana församlingars pålitlighet, till exempel vad 
gäller arkivmässig vård och förvaring. Just brister i dessa var också upphovet 
till  landsarkivens  inrättande.  Förtroendet  för  stadsförsamlingar  förefaller 
emellertid  ha  varit  bättre.  Oaktat  detta,  så  var  inte  remissinstanserna  eller 
Kungl. Maj:t ovilliga att tillåta landsförsamlingar att ha kvar sina kyrkoarkiv. 
Efterhand blev det nämligen praxis  att  de ansökningar godkändes,  där ”sär-
skilda” eller ”synnerliga” skäl anfördes. Det innebar i princip att behovet av att 
använda handlingarna på plats skulle vara så omfattande att det omöjliggjorde 
en leverans. Men majoriteten avslogs ändå, vilket fick till följd att frågan om 
kyrkoarkivens  förvaring togs  upp till  diskussion  i  riksdagen.  Riksarkivarien 
insåg därmed, enligt  honom själv,  att  intresset  för kyrkoarkiven var en mer 
djupgående rörelse än vad han från början hade trott, med engagerade på både 
lokal- och på riksdagsnivå. Efter en inspektionsresa till  ett antal dalaförsam-
lingar fick han även större aktning för kyrkoarkivfrågans ”ideella” sida. Med 
anledning av dessa vunna insikter framställde han ett förslag till Kungl. Maj:t 
om hur ett dispensarkivväsende skulle kunna utformas. I enlighet med detta ut-
färdades så i slutet av 1907 en förordning om villkorliga undantag för kyrko-
arkiv,  men  enbart  för  dem  i  Dalarnas  län.  Kriterierna  för  att  få  behålla 
arkivhandlingar var mest inriktade på vård och förvaring, särskilt att inrätta ett 
tillfredsställande förvaringsrum, men det ingick även att underlätta för forsk-
ning.1 Däremot slopades det tidigare kravet på ”särskilda skäl”. Merparten av 
de ansökningar som därefter gjordes bifölls och förordningen kom redan 1908 
att börja appliceras på andra län.

Bortsett från riksarkivarien personliga ”omvändelse”, vad låg bakom denna 
relativt drastiska förändring i attityd till att göra undantag från landsarkivför-
fattningen? Bland riksdagsledamöterna rådde en ganska klar konsensus om att 
församlingar med ett reellt behov av äldre handlingar skulle ha möjlighet att 
behålla dem, åtminstone tills de kunde undvaras, på vissa villkor rörande för-
varing och vård.  De tycks  även ha blivit  övertygade om att  situationen för 

1 Med högt ställda krav på arkivlokaler borde man även ha förväntat  sig att  antalet dispenser skulle 
kunna hållas nere på en acceptabel nivå. 
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kyrkoarkiven  i  Dalarna  var  relativt  god.  Misstron  mot  arkivförhållandena  i 
andra delar av landet var dock stor och därför var det flera som tvekade inför 
att  ge  samtliga  församlingar  rätt  att  under  vissa  förutsättningar  ha  kvar 
arkivhandlingar. Andra befarade att det skulle förarga övriga län ifall endast 
dalaförsamlingar skulle omfattas. Riksarkivarien verkar däremot ha betraktat 
Dalarna  som  ett  lämpligt  försökslän,  varigenom villkoren  skulle  kunna  ut-
värderas  och  viktiga  erfarenheter  vinnas  inför  framtiden.  Blev  resultatet 
positivt, kunde förordningen utökas till att även gälla kyrkoarkiv från andra län, 
vilket ganska snart blev fallet.

Man  skulle  kunna  tala  om  dispensförordningen  som  en  kompromiss-
lösning,  där  församlingars  intressen  blev  tillgodosedda  genom  att  de  fick 
behålla arkiven intakta, men där de samtidigt ställdes under arkivmyndighe-
ternas överinseende.  För de senare innebar uppgörelsen flera eventuella för-
delar. För det första sparade det på landsarkivens arbetsresurser, eftersom hand-
lingarna,  i  varje  fall  dalaförsamlingarnas,  ofta  behövdes.  Frekventa  för-
frågningar och svåra utredningsuppdrag skulle  säkerligen ha blivit  tids-  och 
arbetskrävande för den fåtaliga personalen. En annan faktor, troligtvis av ännu 
större  betydelse  för  inställningen  till  dispenser,  var  landsarkivlokalernas 
beskaffenhet. Lars Rumar har framhållit att de var ”olämpliga som arkivlokaler 
och mycket opraktiska att arbeta i” och att det länge fanns stora problem med 
sådant  som uppvärmning,  belysning och fukt.  ”Brandsäkerheten var  mycket 
undermålig”,  fortsätter  han,  ”och  uppfyllde  inte  på  långt  när  de  krav,  som 
landsarkiven själva såsom tillsynsmyndigheter måste ställa på den statliga för-
valtningen i övrigt.”2 Om Rumars påståenden är riktiga måste de betecknas som 
mycket anmärkningsvärda.3 Man kan förmoda att detta också var en förklaring 
till varför arkivmyndigheterna inte längre verkade särskilt angelägna om att få 
in allt arkivmaterial till  landsarkiven. Under sådana dåliga förhållanden vore 
det likaså riskabelt att samla allt på ett enda ställe, vilket påpekats i debatten. 
Därför var det även mest fördelaktigt för kyrkoböckernas säkerhet, ifall de fick 
vara  kvar  hos  församlingarna.  Om landsarkiven  dessutom hade  ont  om ut-
rymme, vilket inte är helt otroligt, så hade kyrkoarkiven även tagit upp viktig 
plats för andra infordrade arkiv, som kanske ansågs viktigare, exempelvis läns-
styrelsernas.  En  parentes  i  sammanhanget  är  att  Rumar  i  stället  hävdar  att 
beviljandet av dispenser för kyrkoarkiv hade sitt ursprung i riksarkivarien Emil 

2 Rumar (1994), s. 78.
3 Han får i varje fall stöd av Lars-Otto Berg, som omtalar dåliga arkivförhållanden i Uppsala vid denna 
tid (Berg, s. 35). Han nämner särskilt brandfaran. (Ibid., s. 36).
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Hildebrands ”grundläggande syn på förhållandet mellan arkiv och forskning”, 
som innebar att ”[h]andlingarna skulle finnas nära användarna”.4

De  som  däremot  missgynnades  av  dispensarkivväsendet  var  forskarna. 
Visserligen innehöll dispensförordningen en del kriterier som var avsedda att 
förbättra möjligheterna till att bedriva forskning ute bland församlingarna, men 
förbättringen bör ha blivit knapp i jämförelse med en centralisering. Huruvida 
omständigheten att det än endast verkade förekomma personhistorisk forskning 
i kyrkoarkivmaterialet kan ha haft någon påverkan är svårt att säga. Enligt Lars-
Otto Berg hade landsarkivet i Uppsala knappt några egentliga forskare under 
den första tiden.5

Den tredje  och  sista  frågeställningen  löd  i  korthet:  Varför  var  engage-
manget och motståndet mot att överlämna kyrkoarkivarkivhandlingar så stort  
och  intensivt  i  Dalarna? Något  entydigt  svar  kan  inte  ges,  men  flera  väl-
grundade hypoteser med utgångspunkt i vad som tidigare framkommit kan upp-
ställas.  Till  att  börja  med  så  förefaller  fler  dalaförsamlingar  ha  ansett  sig 
behöva ha kyrkoböckerna tillgängliga på plats för olika slags utredningar. Detta 
behov dokumenteras flera gånger i dispensansökningarna till Kungl. Maj:t och 
var ofta  det  argument,  varmed innebörden av kriteriet  ”synnerliga skäl” de-
finierades.  Normalt  sett  framställde församlingar det gängse bruket av äldre 
handlingar som så stort, att en leverans skulle medföra avsevärda olägenheter. 
Bakgrunden till  behovet påstods vara ”säregna jordbruksförhållanden”,  vilka 
skulle vara unika för Dalarna. Enligt utredningen som Andra kammarens ut-
skott  företog,  tycks det som om problemen har sitt  upphov i  att  mycket av 
jorden i Dalarna ännu inte var lagfaren, det vill säga att innehavaren inte hade 
någon lagfart som bevisade dennes ägorätt till ett visst markområde. Då jord 
försåldes eller på annat sätt bytte ägare vid den tid som undersökningen gäller, 
var  det  däremot  nödvändigt  att  söka  lagfart.  En  förutsättning  för  att  kunna 
erhålla  en  sådan  var  emellertid  att  man  måste  kunna  styrka  sitt  rättmätiga 
ägande, vilket skedde genom släktskapsutredningar. Sådana förhållanden med 
ej  lagfaren  jord  skiljde  Dalarna  från  de  övriga  länen  i  Uppsala  landsarkiv-
område och säkerligen från många andra delar av landet. Något som inte nämns 
i undersökningsmaterialet, men som gissningsvis även bör ha haft betydelse för 
frågor  om  äganderätt  till  mark,  är  att  det  så  kallade  enskiftet  aldrig 
genomfördes i Dalarna.6

4 Rumar (1994), s. 82.
5 Berg, s. 37.
6 Göran  Inger,  ”Enskifte”,  i  Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id  =  
163000 [2007-01-10].
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I övrigt var dalaförsamlingarna i regel rätt så stora och, enligt vad någon 
påstod, rika. För dem torde i sådana fall inte bekostande av arkivlokaler och 
adekvat vård av handlingarna ha varit alltför betungande, vilket det antagligen 
var  för  små  och  mindre  välbeställda  församlingar  i  andra  delar  av  landet. 
Eftersom ekonomin inte utgjorde något hinder hade de förstnämnda möjlighet 
att  engagera sig,  medan de sistnämnda kanske snarare var glada över att  få 
lämna ifrån sig delar av arkiven. En jämförelse med de första dispenssökande 
församlingarna  från  Södermanlands  och  Örebro  län,  uppvisar  också  viktiga 
skillnader. Åtminstone två ansökningar drogs tillbaka, på grund av att försam-
lingarna inte hade råd att uppföra några nya arkivbyggnader eller förbättra de 
befintliga. Av de fyra första ansökningarna från Örebro län avslogs samtliga. 
Därefter  medgavs  befrielse  från  leveansskyldigheten  för  majoriteten  av  de 
kyrkoarkiv i Södermanlands och Örebro län som så begärde. Det skulle kunna 
tyda på att församlingar med sämre ekonomi och utan möjlighet att till exempel 
bygga  en  arkivlokal,  avstod  från  att  försöka  få  dispens  och  att  mestadels 
välbärgade församlingar tillhörde dem som ansökte. Härav skulle i sådana fall 
följa,  att  dalaförsamlingarna  var  överrepresenterade  bland  de  dispenserade 
kyrkoarkiven,  vilket  de  faktiskt  var.  Således  borde  man  kunna  säga  att 
ekonomin var en viktig faktor för omfattningen av arkivintresset.

En annan tänkbar orsak till det intensiva engagemanget för kyrkoarkiven i 
Dalarna skulle kunna vara att det hos allmänheten fanns en större ”kärlek” till 
kyrkoböckerna  och  en mer  etablerad  känsla  av  samhörighet  med nutid  och 
dåtid.  Om  detta  skulle  vara  något  särskilt  utmärkande  drag  för  just  detta 
län/landskap vill jag emellertid inte spekulera i. Att det i ansökningar på sina 
håll liksom i riksdagen av de ”församlingsvänliga” ges uttryck för en minst sagt 
känslosvallande  national-,  regional-  och  lokalromantik  står  emellertid  klart. 
Övriga omständigheter som kan ha rönt påverkan på den i Dalarna vida spridda 
omtanken om kyrkoarkiven kan man endast gissa sig till. Att det exempelvis 
skulle  kunna ha  ett  samband med någon speciell  religiositet,  är  åtminstone 
inget som jag känner till, inte heller att ett upproriskt sinnelag skulle ha varit ett 
särskilt utbrett karaktärsdrag bland befolkningen. Däremot finns det flera, de 
flesta dock landsarkivivrare, som drar paralleller till och jämför Dalarnas mot-
stånd i kyrkoarkivfrågan med äldre dalauppror, såsom klockekriget.

5.1 Slutanalys
Det kan tyckas som om kyrkoförsamlingarna vann kampen om kyrkoarkiven, 
medan arkivmyndigheterna och Kungl. Maj:t fick böja sig för folkopinionen. 
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Men riktigt så enkel kanske inte saken är. Priset  var inte enbart  kostsamma 
skyddsåtgärder,  utan  även att  församlingarnas  arkivverksamhet  blev  än  mer 
statsstyrd än tidigare. Man skulle kunna påstå att kyrkoarkiven förflyttade sig i 
makthierarkin, från att ha varit mer autonoma i förhållande till riksarkivet och 
landsarkiven,  till  att  inkorporeras  i  landsarkivorganisationen.  De  kom  att 
bedriva en slags filialverksamhet, med särskilda öppettider, mer ingående före-
skrifter  om arkivhantering,  fjärrutlåningsverksamhet  och  ofta  med  en  slags 
forskarsal  i  pastorsexpeditionen,  som helst  skulle  ligga  i  anslutning  till  det 
brand- och fuktfria arkivet. Därutöver skulle de underställas inspektion, för att 
se till  att den lovade standarden upprätthölls och att inga volymer försvann. 
Allt detta var medel för kontroll. Riksarkivet och landsarkiven gick miste om 
själva kyrkoböckerna, men i gengäld fick de inflytande och makt att påverka.

5.2 Vidare forskning
Denna uppsats har försökt att vara en inledande studie av dispensarkivväsendet 
och befattar sig därför endast med dess äldre historia. Men frågan om kyrko-
arkivens förvaring är fortfarande levande, såsom omtalats inledningsvis,  och 
säkerligen finns det mycket som återstår  att  upptäcka och undersöka i  rela-
tionen mellan landsarkivorganisationens och lokala arkivs intressen. Dispens-
arkivens  fortsatta  historia  fram  till  mitten  av  1900-talet  kan  erbjuda  flera 
intressanta  infallsvinklar.  Riksarkivets  och  landsarkivens  inspektioner  av 
dispenserade  kyrko-  och  stadsarkiv  började  redan  1907  och  var  till  för  att 
kontrollera  att  arkivhandlingarna  sköttes  ordentligt.  Vad  blev  det  av  dessa 
inspektioner? kan man fråga sig. Inspektionerna verkar åtminstone inte ha varit 
särskilt frekventa, tio till femton år mellan varje tillfälle är inte alls ovanligt.7 
Av vad jag som hastigast  har  kunnat  avgöra,  så  har  även missförhållanden 
uppdagats på en del ställen, trots fullgoda arkivlokaler.8 Vissa dispenser har 
även dragits in – vilka har varit anledningarna till detta? Likväl har dispens-
arkiven i Dalarna varit långlivade och många av församlingarna har fortfarande 
kvar sina äldre kyrkoböcker. Hur kan det komma sig? När sedan landsarkivet i 
Uppsala ånyo krävde in dessa handlingar omkring år 2000 orsakade det ilskna 
protestaktioner och hätsk debatt  i  dagstidningarna.  Likheterna med perioden 
1906–1907 är slående. Tänk att så litet förändras på hundra år.

7 ”Förteckning  över  inspektioner  av dispenserade  stads-  och  kyrkoarkiv  1907–1945”,  i  MRA 1945, 
s. 75 ff.
8 Mer eller mindre utförliga inspektionsrapporter finns tryckta i MRA. Med tiden blir de emellertid allt-
mer kortfattade och under 1950-talet räknas endast de inspekterade arkiven upp. Källvärdet sjunker där-
med rejält.
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Till  stor  del  bygger  siffrorna  på  uppgifter  i  SVAR:s  konseljdatabas 
(http://www.svar.ra.se) och de är därför inte helt tillförlitliga.
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Tabell  1:  Dispenansökningar  1905-19  inom  Uppsala  landsarkivdistrikt.  Antalet  ansök-
ningar jämte antalet omfattade kyrkoarkiv
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Tabell  2:  Förhållandet  mellan  beviljade  och  avslagna  dispensansökningar  från  Uppsala 
landsarkivdistrikt 1905-1919
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Tabell  3: Dispenssökande kyrkoarkiv inom Uppsala landsarkivdistrikt 1905--1919 fördelade  
på län
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Tabell 4: Beviljade dispenser inom Uppsala landsarkivdistrikt 1905--1919 fördelade på lön
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Uppgifterna är hämtade från Anders Norberg, Andreas Tjerneld, Björn Asker, 
Tvåkammarriksdagen 1867–1970: Ledamöter och valkretsar, bd. 1–5, (Stock-
holm, 1985–1992).

Tabell 4.: Debatterande riksdagsledamöter och deras yrkade ståndpunkt beträffande motionen

Namn Yrke Parti Valkrets Län Bifall Avslag

Hans Andersson Lantbrukare, senare direktör nfr Vemmehögs, Ljunits och 
Herrestads ds

Malmöhus län X

Ollas Anders Ericsson Lantbrukare nfr Gagnefs och Rättviks tg Dalarnas län X

Bernhard Eriksson Järnarbetare, senare statsråd, 
talman och landshövding

s Västerbergslagens ds Dalarnas län X

Julius Hagström Skolföreståndare lsp Härnösand och Örnsköldsvik Västernorrlands län X

Hugo Hammarskjöld Statsråd nfr Sevede och Tunaläns ds Kalmar län – –

Harald Hjärne Professor i historia nfr/ lmp Uppsala Uppsala län X

Robert Johansson-Dahr Folkskoleinspektör lsp Jönköping Jönköpings län X

Smed Lars Olsson Lantbrukare och poststationsföre-
ståndare

lsp Ovansiljans ds Dalarnas län X

Petrus (Per) Pehrsson Brukspredikant, senare kyrkoherde nfr Olands hd Uppsala län X

Daniel Persson Lantbrukare, senare talman lsp Leksands tg Dalarnas län X

Peter Risberg Komminister lmp Aspelunds och Handbörds ds Kalmar län X

Värner Rydén Folkskollärare, senare statsråd och 
generalkrigskommisarie

s Malmö Malmöhus län X

Samuel Söderberg Lantbrukare nfr Falu domsagas norra tg Dalarnas län X

Karl Warburg Professor i litteraturhistoria lsp Stockholm Stockholms län X

Tabell 5: Övriga riksdagsledamöter och deras yrkade ståndpunkt beträffande motionen

Namn Yrke Parti Valkrets Län Bifall Avslag

Johan Andersson Lantbrukare lsp Umeå tg Västerbottens län X

Jöns Bromée Lantbrukare och disponent lsp Jämtlands östra da Jämtlands län X

Julius Centerwall Rektor lsp Söderhamn Gävleborgs län X

Back Per Ersson Lantbrukare, senare sågverksägare lsp Hedemora ds Dalarnas län X

Anders Hansson Lantbrukare lsp Falu domsagas södra tg Dalarnas län X

Gustaf Hanzén Kyrkoherde, senare kontraktsprost lmp Västbo hd Jönköpings län X

Gustaf Jansson Lantbrukare lsp Älvsdals och Nyeds ds Värmlands län X

Carl Sandquist Folkskollärare, senare lantbrukare lmp Norra Roslags ds Stockholms län X

Erik Sundin Handlande lsp Jämtlands västra ds Jämtlands län
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