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Jonas Liliequist  
 
 
 
 

Arkivet i undervisningen  
eller hur man kan få studenter att intressera sig för äldre handskrivet 
källmaterial 
 
 
Vad vore tillvaron utan regelbundna arkivbesök? Bra mycket glädjefattigare och inte 
alls lika spännande! Förstå mig rätt. Arkiv kan verkligen ge ett tråkigt, dammigt och 
stillastående intryck och finns det något mer gudsförgätet än ett landsarkiv efter 
stängningsdags i en svensk småstad? Ändå kommer jag alltid till en punkt i mitt 
skrivande när ett arkivbesök framstår som den allra största stund av lycka och 
spänning. Kan det finnas något mera upphetsande och roligare än att gräva i gamla 
arkivkartonger, frågar jag mig själv när alla diskursanalyser och tolkningsproblem står 
mig upp i halsen. Svaret är givet, för egentligen är jag ju i själ och hjärta inget annat än 
en arkivråtta, hör jag mig själv säga när arkivabstinensen tränger på. Eller kanske är 
jag bara tillbaka i tioårsåldern då jag samlade tändsticksetiketter och tvingade ut min 
bror på långa cykelfärder längs dammiga dikesrenar för att leta efter bortslängda askar 
som det stod Olssons lanthandel på eller något liknande. Hädiska tanke! Arkivforsk-
ning bedrivs förvisso under högst respektabla och allvarsamma former, men 
upptäckarglädjen och samlarinstinkten känns igen. Likaså dammet under naglarna. 
Kanske ämnesvalet för forskningen också blivit därefter skulle någon elak person 
kunna tillägga – tidelagare, landsstrykerskor, identitetstjuvar – människor som likt de 
bortkastade tändsticksaskarna hamnat i marginalen. Kan så vara, men vad jag vill ha 
sagt är inte bara att historisk forskning till viss del är och bör vara ett sorts hantverk, 
utan också att det bor en arkivforskare inom oss alla. Problemet är bara att fömedla 
detta till dagens studenter. Metodundervisningens nya teoretiska medvetenhet är 
förstås välbehövlig, men samtidigt finns det enligt min mening en risk att 
”gammaldags” arkivforskning hamnar i bakvattnet. Att överföra något av den 
upptäckarglädje och spänning som jag själv förknippar med att leta i gamla arkiv-
luntor, ser jag följaktligen som en viktig pedagogisk uppgift. Det handlar också förstås 
om att upprätthålla intresset för forskning i äldre historia. 
 Visst kan man titta för djupt också i arkivkartonger. Historiker är trots allt inte 
råttor, eller bör i varje fall inte vara det. Människans luktorgan mattas ganska snart. 
Vittringsförmågan avtar och letandet blir alltmer planlöst och ofokuserat. Samtidigt 
väcker de redan gjorda fynden nya idéer och uppslag för olika tolkningar och 
teoretiska analyser som bör tas till vara. Vår forskarinstinkt säger oss att det är dags att 
återvända till skrivbordet! Åtminstone är det så den ideala forskningsprocessen borde 
fungera – som en ständigt fortgående spiral av empirisk källforskning och teoretiska 
analyser. Men excerperandet kan också bli ett gift. Man dröjer sig kvar, beställer in en 
volym till, excerpterna blir allt mer vidlyftiga och disparata till innehållet. Allt mer 
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framstår som viktigt! Risken finns att man går ner sig i det empiriska träsket och 
sedimenteras som en fast inventarie i landsarkivets innersta hörn. Men den risken har 
knappast någon relevans för dagens studenter. Här gäller det tvärtom att med mild 
hand fösa tveksamma B- och C-studenter över tröskeln till arkivet och fram till 
läsapparaterna. Inte så att tanken på att forska i gamla källor skulle vara något 
främmande. Tvärtom, dagens studenter har ”forskat” om allt möjligt ända sedan 
mellanstadiet. Men att forska har enligt denna jargong ofta varit liktydigt med att saxa 
ur uppslagsböcker och hämta hem lättillgängliga uppgifter som råkar ligga på nätet. 
Att även en del av vårt äldre arkivmaterial nu börjar finnas tillgängligt i digitaliserad 
form på internet och kan brännas ner på CD-skivor förändrar inte något i sak. Den 
handskrivna stilen och det svåröverskådliga innehållet är det samma. Den nya tekniken 
ökar tillgängligheten och det är förstås utmärkt, men texterna måste fortfarande tydas 
och genomläsas sida för sida på samma mödosamma sätt som förut. Fortfarande gäller 
regeln att forskning i äldre arkivmaterial kräver en stor portion tålamod och gott 
sittfläsk. Behovet av ett samlat arkiv med forskar- och läsesal kommer nog knappast 
heller att försvinna. Farhågorna att vi skulle förvandlas från arkivråttor till modulråttor 
och stänga in oss framför datorskärmarna på våra tjänsterum, tror jag inte på. Det visas 
inte minst av livaktigheten på forskningsarkivet i Umeå som med sina mikrofiche-
samlingar, inlåningsrättigheter, läsapparater och nu också digitaliseringsresurser, har 
varit och är en oundgänglig tillgång för möjligheterna att bedriva historisk forskning 
om äldre tid, tjugofyra mil från närmaste landsarkiv. 
 Forskningsarkivet har också blivit en naturlig utgångspunkt för att föra in det 
historiska källmaterialet i historieundervisningen. Det är oftast här som B- och C-
studenter får göra sina första bekantskaper med äldre källmaterial. Att få studenter att 
gå dit har inte alltid varit lätt. Handskriftsstilen har kanske varit den största 
stötestenen. Knappast förvånande i en tid då skrivstilen inte längre vårdas och väl snart 
är ett minne blott. Jag brukar säga att jag har svårare att läsa mina egna inköpslistor än 
domboksprotokoll från 1600-talet, men det övertygar inte alltid. När väl tveksamheten 
inför att lära sig tyda handstilar övervunnits, återstår svårigheterna att hitta lämpliga 
ingångar och avgränsningar i arkivmaterialet som lämpar sig för övningar och 
uppsatsämnen. Här har avståndet till landsarkiv och riksarkiv kanske inneburit en 
komparativ fördel. Det gäller att arbeta ekonomiskt och hitta olika genvägar i 
arkivmaterialet när man väl får komma till skott. Hovrätternas brottmålsskrivelser kom 
redan tidigt i blickpunkten för sina möjligheter att kombinera breda översiktliga 
sammanställningar på regional nivå med mikrohistoriska undersökningar på lokal nivå. 
Domböckernas saköreslängder har varit en annan utgångspunkt som har visat sig 
särskilt användbar. Rättsmaterialet erbjuder överhuvudtaget många fördelar och med 
domböckerna som utgångspunkt har det med tiden utkristalliserats en sorts modell i 
flera steg för hur det äldre arkivmaterialet har introducerats och använts i 
undervisningen på olika nivåer vid institutionen för historia, numera historiska studier, 
i Umeå. Denna ”modell” om man nu kan kalla det för det, gör varken anspråk på att 
vara särskilt märkvärdig eller originell, men den har i alla fall avsatt sig i ett med tiden 
rätt betydande antal uppsatser på B-, C- och D-nivå som skrivits med utgångspunkt 
från äldre rättsmaterial. Mitt syfte är att berätta lite om detta. 
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Uppsatstema ”Brott och straff i 1600- och 1700-talens Sverige” 
Sedan mer än tio år tillbaka har ”Brott och straff i 1600- och 1700-talets Sverige” 
utgjort ett tema både för läskurser, metod- och teoriundervisning och uppsatsskrivande 
vid institutionen i Umeå. Detta avspeglar naturligtvis den starka ställning som 
forskning i rättshistoriskt material har haft sedan länge i Umeå. Men trenden mot 
modern historia gör sig gällande även här och den ökade pressen på studenter att klara 
av sina kurser i tid gör att många drar sig för att välja uppsatsämnen som har rykte om 
sig att vara svåra. Nu är svårigheten att lära sig läsa handskrivna texter nästan alltid 
grovt överskattad. Men det är klart, sticker man en 1600-talstext direkt under näsan på 
en student, så blir reaktionen nästan alltid en uppgiven suck. En bättre pedagogik har 
visat sig vara att utgå från saköreslängder. Saköreslängdernas uppgifter varierar i 
omfattning men följer i princip samma grunduppställning med namnet på den bötfällda 
personen först, följt av det brott som hon eller han har fällts för. Vidare kan man oftast 
utläsa om personen i fråga har erlagt böter eller fått ”pliktat med kroppen” som det 
brukar heta, det vill säga fått bötesstraffet omvandlat till någon form av kroppsstraff, 
vanligen ett antal piskrapp med ris- eller spöknippen. Titlar som avslöjar civilstånd, 
status, ålder och yrke förekommer också i varierande omfattning med vissa skillnader 
för kvinnor och män. Den stereotypa uppställningen och de korta formelartade 
notiserna underlättar för nybörjaren. Har man väl fått klart för sig i vilken ordning 
uppgifterna kommer, är det lättare att gissa sig fram och pröva olika möjligheter utan 
att alla bokstäverna i ett ord behöver vara identifierade. När ett ord är klart kan detta 
sedan användas som nyckel för hur olika bokstäver skrivs. Det blir som att lära sig läsa 
på nytt eller kanske snarare som att lösa korsord. Vissa ord återkommer ofta och känns 
snart igen utan att varje bokstav behöver nagelfaras. Med en tydligt präntad förlaga, en 
god portion envishet och bistånd från handledare, är studenterna på god väg att börja 
tyda handstilen redan efter några timmar.  
 Nu är det förstås inte bara handstilen som är främmande utan också stavningen 
och även vissa av de ord som används, särskilt då brottsbeteckningarna. Vad menas 
med ”bisloperska” och vad har man gjort när man får böta för ”svarlösa”? Även här är 
saköreslängdernas koncentrerade form av information en fördel. Samtidigt som 
studenterna tränar upp läsförmågan, leds man via ord- och lagböcker direkt in i det 
rätts- och kulturhistoriska sammanhanget utan att behöva arbeta sig igenom långa 
texter. Den här praktiskt inriktade pedagogiken har visat sig effektiv både för kortare 
introduktioner till källmaterialet och för själva uppsatsskrivandet på B-kursnivå. Den 
kräver förstås tillgång till en forskarsal med läsapparater så att handledningen kan ske i 
grupp. Fem, sex studenter har visat sig vara optimalt när det gäller uppsatsskrivning. 
Då hinner handledaren gå runt till var och en samtidigt som studenterna ganska snart 
också kan ta hjälp av varandra. Gruppdynamiken är viktig men helt avgörande för 
uppsatsarbetet är naturligtvis att handledaren i förväg noga har inventerat och gjort upp 
listor på läsbara saköreslängder från olika städer och tingslag som sedan kan fördelas 
på studenterna. I praktiken innebär det att varje student får en lista med 
mikrofichebeteckningar och kortnummer i handen, och sen är det bara att sätta igång. I 
takt med att läsförmågan har uppövats vilket brukar vara avklarat efter första veckan, 
samlas gruppen till fortlöpande seminarier. Seminarierna har karaktär av både läs- och 
arbetsseminarier där olika texter och konkreta metodiska problem behandlas. 
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 Vad förväntas då studenterna göra med sina excerpter? Syftet med uppsatsen på 
B-kursen är att lära sig grunderna i det vetenskapliga hantverket och för detta är 
saköreslängder ett utmärkt källmaterial. Här finns möjligheter att göra såväl 
kvantitativa sammanställningar som kvalitativa tolkningar med utgångspunkt från ett 
väl avgränsat material. Uppgiften i uppsatstemat Brott och straff i 1600- och 1700-
talens Sverige, består i att undersöka och analysera den bestraffade brottsligheten i ett 
tingslag eller en stad under några år. Resultatet redovisas till en början i en översiktlig 
tabell. Det första problemet handlar om kategorisering.  
 
Fig 1. Brottsfrekvens B-uppsats. Ur Anneli Fredriksson ”I lagens namn. En undersökning av den 
dömda brottsligheten i Västerbottens södra fögderi 1691-1694”, Institutionen för historiska studier, 
Umeå universitet, Ht 2002. 

Tabell 1. Antal dömda brott i Västerbottens södra fögderi 1691-1694 fördelat på 
brottskategorier. 
Brottskategori Antal Procent 
   
Domstolsbrott 78 36% 
Tredska/Förbudsbrott 36 +bybor 16% 
Sedlighetsbrott 36 16% 
Förtal/ Ärekränkning 24 11% 
Egendomsbrott 23 11% 
Våldsbrott 20 9% 
Kyrkobrott 2 1% 
   
Summa 219 +bybor 100% 
 
Källa: Saköreslängder i Svea hovrätts renoverade domböcker för Västerbottens södra fögderi. 
 
 Hur ska de olika brotten sammanställas till olika kategorier? Ska det ske efter 
historiskt samtida kriterier eller nutida? Ska brotten räknas efter dömda personer eller 
antal brottstillfällen? Och vad kan man egentligen utläsa om man gör på det ena eller 
det andra sättet? Undersökningen leder direkt in på metodiska frågor av central art. 
Källmaterialets tillkomst och representativitet är lika viktig. I vilken utsträckning kan 
bötesnoteringarna tänkas återspegla den faktiska brottsligheten? Vad säger oss 
materialet om människors benägenhet att ange och överhetens ambitioner och möjlig-
heter att kontrollera vissa beteenden? Att göra statistiken jämförbar över tid och 
mellan olika undersökningsområden är en annan viktig uppgift som också aktualiseras 
på ett naturligt sätt när studenterna arbetar i grupp med var sin undersökning. På detta 
sätt kan problem för problem diskuteras på fortlöpande seminarier och kopplas till 
relevant forskningslitteratur.  
 Efter att själva grundstatistiken är gjord får uppsatsskrivarna välja en aspekt eller 
företeelse att undersöka närmare. Det kan gälla en särskild brottskategori, hur brotten 
fördelar sig på män och kvinnor och olika sociala grupper eller i vilken utsträckning 
böterna omvandlades till kroppsstraff, bara för att ge några exempel. Möjligheterna att 
variera och individualisera är således stora trots den inledningsvis hårda styrningen. 
Samtidigt stimulerar seminarierna och grupphandledningen studenterna att blir mer 
aktiva. Man jämför sinsemellan och lär sig att se olika problem och formulera egna 



 172

förslag till lösningar. Samtidigt får man stöd av varandra. Upplägget att arbeta med 
uppsatsskrivargrupper innebär också att man mycket enkelt kan tillföra ett jämförande 
perspektiv. Varje enskild undersökning blir ju med nödvändighet begränsad till kortare 
perioder och begränsade områden som gör det svårt att urskilja säregenheter och uttala 
sig om förändringar. Detta kan kompenseras genom att de enskilda undersöknings-
områdena fördelas på olika tidsperioder och typ av regioner. Det finns till exempel ett 
omfattande och ganska lättläst saköresmaterial från 1690-talets Västerbotten med 
lappmarker, det vill säga hela nuvarande Västerbottens och Norrbottens län plus 
Torneå stad och tingslag samt Torneå och Kemi lappmarker. Här finns utmärkta 
möjligheter till ett jämförande perspektiv mellan stad och land och mellan olika 
språkliga och etniska områden. På B-nivå handlar det fortfarande mest om att ge 
underlag inför uppsatsseminarierna. En stående punkt i oppositionen utgörs av att 
opponenten jämför uppsatsskrivarens resultat med resultaten från sin egen 
undersökning. En annan möjlighet är att fördela uppsatsområdena i tiden så att 
saköreslängder från ett och samma område kan jämföras vid olika tidpunkter. På så 
sätt kan notiserna om enskilda människors öden infogas i större sammanhang på olika 
sätt och den vetenskapliga nivån höjas. 
 
Fig 2. Fördjupningsaspekt B-uppsats. Ur Anneli Fredriksson ”I lagens namn. En undersökning av den 
dömda brottsligheten i Västerbottens södra fögderi 1691-1694”, Institutionen för historiska studier, 
Umeå universitet, Ht 2002 

Tabell 3. Antalet dömda för sedlighetsbrott i Västerbottens södra fögderi 1691-1694 
fördelat på social tillhörighet och män respektive kvinnor. 
Social tillhörighet Män Procent Social tillhörighet Kvinnor Procent 
Soldat  8 40% Bonddotter 9 45% 
Dräng 5 25% Piga 6 30% 
Bondson 4 20% Kvinnoperson 2 10% 
Bonde 2 10% Änka 1 5% 
Ingen titel 1 5% Prostens dotter 1 5% 
   Bondhustru 1 5% 
      
Summa 20 100% Summa 20 100% 

 

Källa: Saköreslängder i Svea hovrätts renoverade domböcker för Västerbottens södra fögderi 

 
En tvåstegsmodell med sikte på forskarutbildning 
Just detta att man kommer enskilda historiska människor så nära och att man får ge sig 
i kast med att tyda alla de tecken och slängar som en skrivare gjorde för mer än 
trehundra år sedan, ger en stark känsla av historisk autencitet och upptäckarglädje. 
Hittills har ingen student hoppat av uppsatsskrivandet med motivet att det har varit 
tråkigt (och för övrigt inte heller för att det har varit för svårt att lära sig tyda 
handstilen). Genomströmningen har överhuvudtaget varit mycket hög och nära nog 
hundraprocentig. Många studenter har också fortsatt på samma tema på C-nivån, och 
det visar på ytterligare en finess med saköreslängder som historiskt källmaterial - de 
nästan obegränsade möjligheterna att utveckla undersökningen i olika riktningar. Inte 
bara kvantitativt genom att dra in längre sammanhängande serier av längder, utan 
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också och framför allt kvalitativt genom att utnyttja bötesnoteringarna som ingångar 
till rättsprotokollen. Bakom enkla rubriceringar som ”sabbatsbrott” och ”vitesmål” kan 
dölja sig omfattande omständigheter och komplicerade konflikter som ger mycket 
information om lokalsamhällets sätt att fungera. Har man tur finns det redan i 
saköreslängden hänvisningar till en foliosida i domboken där målet behandlades, eller 
rättare sagt där domen fastställdes. Annars får man gå efter datum och tingslag som 
nästan alltid finns noterat. Det kan ändå fordras rätt mycket genomläsningar av 
protokollen innan ärendets hela behandling är lokaliserad.  
 Det finns alltså stora möjligheter att vidareutveckla undersökningen i en B-
uppsats på C-nivå, något som också är tanken. Det räcker naturligtvis inte att bara följa 
upp olika bötesnoteringar. En C-uppsats ställer större krav på ett jämförande 
perspektiv och kräver också en tydligare anknytning till aktuellt forskningsläge och 
teorier som försöker förklara brottslighetens historiska förändringar. Uppsatsskrivaren 
på C-nivå förutsätts även arbeta självständigt i stor utsträckning. Uppläggningen av B-
uppsatsskrivandet får ses också i detta perspektiv. Det är den uttalade målsättningen att 
de från början fasta formerna för uppsatsskrivandet på B-nivå ska ge en trygg ram 
inom vilken de enskilda uppsatsskrivarna kan utveckla ett mer analytiskt och 
självständigt förhållningssätt i samverkan med varandra, istället för att sitta på var sitt 
håll och skriva med några futtiga timmars enskild handledning, för att sedan 
konfronteras i ett slutseminarium. Upplägget av B-uppsatsen får alltså ses som steg ett 
i en flerstegsmodell där C-uppsatsen utgör det andra steget på vägen mot en forskar-
utbildning.  
 Uppsatsskrivandet handlar ju inte bara om att lära sig att arbeta vetenskapligt 
utan också om att presentera ny kunskap. Med åren har kunskapen om hur brotts- och 
konfliktmönstren har utvecklats och varierat mellan olika områden i Norrland blivit 
rätt avsevärd för vissa perioder under framför allt det sena 1600- och första hälften av 
1700-talet. En översiktlig sammanställning väntar ännu på att göras, men det står klart 
att till exempel våld tycks ha varit ett betydligt vanligare inslag i Torneå än i Luleå, 
Piteå och Umeå, och att brott mot överhet och regleringar dominerade bötesbilden i 
Lappmarkerna. Våld och ärekränkningar har varit föremål för flera jämförande studier 
över tid med anknytning till civiliserings och disciplineringsteorier. Resultaten kan 
dock vara svåra att värdera eftersom undersökningarnas omfattning även på C-nivå 
ändå måste bli rätt begränsade. Undersökningar från såväl Gävle som Umeå visar att 
konfliktmönstret ändrade karaktär så att våld och ärekränkningar var vanligast mellan 
sociala jämlikar och förekom i alla sociala skikt på 1600-talet medan drängar och 
hantverkarungdomar stod för en allt större andel av de våldsdömda på 1700-talet 
samtidigt som stadens borgare försvann ur bötesrullorna. Möjligheterna att göra mer 
omfattande och avancerade studier ökar förstås i takt med att nya uppsatser skrivs. 
Men de samlade uppsatserna utgör redan idag en första fakta och analysbas för en mer 
omfattande forskningsuppgift. 
 Den arbetsmodell som har utvecklats på temat brott och straff med utgångspunkt 
från saköreslängder, skulle naturligtvis kunna utvidgas till andra källserier. Ett 
medvetet inventerings- och planeringsarbete för att på liknande sätt bygga upp en bank 
av lämpliga uppsatsämnen skulle också vara positivt för genomströmningen på i första 
hand B-kursen och ge en bra förberedelse för C-uppsatser. Det fordrar förstås att 
forskningsarkivet ges större resurser både för inköp av mikrofichekort och läsapparater 
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och får en större forskar- och läsesal. Det skulle också kunna ge bättre förutsättningar 
för att använda det äldre litteraturbeståndet från 1600- och 1700-talen som nu ligger 
mer eller mindre outnyttjat i universitetsbibliotekets magasin. Umeå UB saknar idag 
en specialläsesal. Forskningsarkivet skulle kunna fylla den uppgiften också, men då 
krävs som sagt en utbyggnad. Till sist, hela upplägget av uppsatstemat brott och straff 
bygger på att undervisningen kan förläggas till forskningsarkivet. Inte bara för att 
källmaterialet förvaras där utan också för att ge studenter en känsla för olika sorters 
källmaterial och vilka möjligheter som finns på ett arkiv. Genom forskningsarkivet har 
också här i Umeå förutsättningar skapats för en kreativ forskningsmiljö trots de långa 
avstånden till centrala arkiv. 
 
 

 
 

Sida ur saköreslängd 1696, Svea hovrätts arkiv, renoverade domböcker Gävleborgs län. 
(Jämför avskriften på motstående sida) 
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Saaköhres  Längd  af  Gä= 
     strijkeland     Pro Anno 1696 
 
 
folio 1217h 
 
Wahlbo och Hille Marker Summa Cronan Häradet Målsäg Kyrkan Rättens Kropps 
       tinglag  sölf.mynt  aren och de ensak plikt 
Wintertinget d. 2      fattige 
martii och fölliande dagar 
 
Wahlbo Sochn 
Per Joensson i Åhsbygge by 
för tresko att Komma 
i skiuts 3 24 8 8 8 
 
Sommar och Höste 
Tinget d. 7 Septembris 
och fölliande dagar 
      Wahlbo Sochn 
 
desse effterskrefne plich 
tade för Sabbats brott 
nl. Båtsman Lars Larsson 
i Lund med Stocken 
2 söndagar 40 10      10 
 
Lars Persson wid Siön Dito 40 10      10 
 
Ladugårds drängen Erich 
Dahlin för Stöld 649:2 16 
Smt bötar under Höglofl. 
Kongl. Hofrättens Resolution 
 
Jacob Kohlares 2ne finnar 
Erich och Jacob wid Har 
näs för stöld att mista 
 
Transporteras 83 20:24  8 8 8  20 
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