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Abstract
For my advanced degree in archival science, I have organised and catalogued two family archives;  the Gardt-
man Family Archives ("Gardtmanska släktarkivet") and the Hamnström Family Archives ("Hamnströmska säk-
tarkivet"). Though both could be labelled "family archives", there were many differences between the two. The 
Gardtman Family Archives contained the records of several  family members from a period of several centuries, 
spanning from the early 17th century,  to the early 20th century. It was by far the larger of the two archives. A 
substantial part of the records consisted of documents regarding various agricultural estates the family had 
owned or been involved with in one way or another. The Hamnström Family Archives was smaller than the 
Gardtman Family Archives. It was of a more recent date.  It contained also contained records from a more con-
densed period of time; most of the records were from the 20th century. A large part of the material consisted of 
photographs from the early 20th century.

The different nature of the two archives made different organising and cataloguing principles suitable.  I 
organised the Gardtman Family Archives more or less chronologically. My judgement was that other organising 
principles would destroy the provenance too much. I organised the Hamnström Family Archives according to the 
Martin Grass scheme for personal archives. Though it contained records from more than one person, it had 
many of the characteristics of a personal archive, since the persons lived during a relatively brief period of time. 

In a final, theoretical part of this essay, I discuss some theoretical issues surrounding family archives, with 
special focus on provenance and appraisal.
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Inledning

Som examensarbete i arkivvetenskap har jag utfört  ett förtecknignsarbete av två  
släktarkiv, det Gardtmanska släktarkivet och det Hamnströmska släktarkivet. I 
detta PM ämnar jag att redogöra för mitt arbete, samt föra en mindre diskussion 
kring de speciella frågor som kan uppkomma vid förtecknandet  av person- och 
släktarkiv. 

Detta PM har tre huvuddelar. I de två första huvuddelarna kommer jag att re-
dogöra för mitt ordnings- och förteckningarbete av det Gardtmanska respektive 
det Hamnströmska arkivet. I den tredje huvuddelen kommer jag att diskutera någ-
ra av de teoretiska problem som kan uppkomma i samband med person- och släk-
tarkiv.

Under mitt ordnings- och förteckningsarbete på Landsarkivet har jag haft 
hjälp av Anders Nordebring och Elisabeth Celander. 
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Gardtmanska släktarkivet

Det Gardtmanska släktarkivet innehåller material från flera medlemmar av släkten 
Gardtman. Bland dessa kan nämnas Gustaf Gardtman (1718-1797), dennes son 
Gustaf Adolf Gardtman (1763-1835), dennes i sin tur son Gustaf Gardtman (1812-
1869), samt denne sistnämndes brorson Hjalmar Gardtman (1855-1937), vilken 
var den som överlämnade arkivet till Landsarkivet i Uppsala 1926. Vidare fanns 
den del material som berörde andra personer än medlemmar av släkten Gardtman, 
framför allt sådana personer och släkter som släkten Gardtman köpt gårdar av.

Släkten Gardtman ägde och drev en hel del gårdar och jordbruksfastigheter, 
flertalet belägna i Uppland, i socknarna Lagga, Vidbo, Husby-Långhundra m.fl. 
En icke oansenlig del av arkivets handlingar berör dessa gårdar på ett eller annat 
sätt.

Arkivet
Arkivet kom in till Landsarkivet i Uppsala den 27 februari 1926, då det överläm-
nades av Hjalmar Gardtman. Det  förvarades till en början i en kista. I början av 
1990-talet öppnades kistan, och 2001 ordnades och förtecknades delar av arkivet. 
Kistan fördes över till Landsarkivets föremålssamling. En stor del av arkivets 
handlingar förblev dock oförtecknade, och lades i mer eller mindre oordnade bun-
tar. 

När jag tog mig an arkivet  bestod det av sju ordnade och förtecknade voly-
mer, samt några kartor som förvarades på Landsarkivets särskilda kart- och ritav-
delning. Dessa kartor hade blivit förtecknade. Vidare fanns ett  antal pergaments-
brev, tolv till antalet. Dessa hade tagits till arkivets bokbinderi för att  vecklas ut 
och plattas till. Pergamentsbreven hade inte blivit förtecknade.

Arkivet innehöll handlingar från olika medlemmar av släkten Gardtman, från 
framför allt 1700- och 1800-talet, samt från det tidiga 1900-talet. Dessutom fanns 
det en del dokument från 1600-talet. Den äldsta handlingen jag kunde datera var 
ett  pergamentsbrev från 1613. Mycket av arkivmaterialet berörde olika gårdar 
som funnits i släktens ägo. En hel del material berörde Norrby fideikommiss i 
Vidbo socken, mellan Stockholm och Uppsala. Bland materialet återfanns mycket 
räkenskaper och ekonomiska uppgifter (kvittenser, debetsedlar, etc), köpebrev, 
utdrag ur domböcker, samt protokoll av olika slag. En icke oansenlig del av mate-
rialet syntes handla om olika tvister som gårdarna varit inblandade i. 

Det var dock inte frågan om något renodlat gårdsarkiv; det fanns en hel del 
material av mer personlig karaktär, bland annat en del brev. I den del av arkivet 
som berörde Hjalmar Gardtman och dennes verksamhet under tiden runt det förra 
sekelskiftet och det tidiga 1900-talet, fanns många utmärkelser, diplom och hand-
lingar rörande föreningsmedlemskap och olika uppdrag som inte är direkt koppla-
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de till hans gårdsverksamhet. Dessutom fanns ett kuvert med ransoneringskort 
från 1:a världskriget, med noteringen "ett dystert minne".

Den del av arkivet  som redan hade ordnats var volymförtecknad. Den hade 
alltså inte delats in i serier, och följde inte något fastslaget schema som t.ex. det 
allmänna arkivschemat eller Martin Grass schema för personarkiv. De respektive 
volymerna innehöll tämligen grova buntar med material som tycktes höra ihop på 
något sätt. En viss kronologisk ordning tycktes ha följts; de tidigare volymerna 
innehöll det äldre materialet från 1600- och 1700-talet, och ju längre fram man 
kom, desto yngre material blev det. Den sista av de förtecknade volymerna (nr 7) 
innehöll enligt förteckningen material från  tiden 1803-1890. 

Vid något tillfälle fick jag modifiera den tidsangivelse som angivits i förteck-
ningen, efter närmare studier av de ingående dokumenten.

Det Gardtmanska arkivet var försett med ett förbehåll; det  krävdes tillstånd av 
landsarkivarien för att få ta del av det. Möjligheten att avskaffa detta förbehåll 
diskuterades med Landsarkivets personal under förteckningsarbetets gång. I första 
hand skulle vi försöka leta och upp kontakta nu levande släktingar till Hjalmar 
Gardtman i rakt nedstigande led. Om sådana ej gick att finna eller kontakta, kunde 
landsarkivaren i princip ensam besluta om att avskaffa förbehållet och därmed 
öppna arkivet för allmänheten. 

Är det möjligt, rent juridiskt, att  avskaffa ett förbehåll på detta sätt? Jag disku-
terade frågan med Anders Nordebring på Landsarkivet i Uppsala. Det beror på hur 
förbehållet är formulerat i den reversal som följer överlämnandet av ett arkiv till 
en arkivmyndighet. I fallet med det Gardtmanska arkivet, stod det att det var 
Hjalmar Gardtman personligen som måste ge sitt  tillstånd. Det stod ingenting om 
att denna makt skulle tillfalla någon annan, efter hans frånfälle.

Av någon anledning hade man låtit landsarkivarien överta tillståndsgivandet 
efter Hjalmar Gardtmans död. Varför detta hade skett var inte helt klart. Kanske 
tänkte man, att arkivet när ännu var relativt "nytt" fortfarande kunde innehålla ma-
terial som var känsligt för vissa då ännu levande personer. I samband med mitt 
ordnings- och förteckningsarbete, gjorde jag bedömningen att  sådana övervägan-
den inte kunde motivera ett fortsatt förbehåll. De personer som berördes av arki-
vets handlingar, var sedan länge avlidna. Med anledning av detta kunde landsarki-
varien genom ett beslut den 3 maj 2011 avskaffa förbehållet, och göra arkivet öp-
pet för allmänheten.

Det skall nämnas, att  förbehållet i praktiken mest var en formell procedur. En-
ligt Anders Nordebring på Landsarkivet var man tvungna att göra en individuell 
bedömning av alla som önskade ta del av arkivets handlingar. Så länge förbehållet 
faktiskt gällde, kunde man inte besluta att  "kollektivt" ge alla som önskade rätt att 
ta del av arkivets handlingar. I praktiken nekade man dock aldrig någon tillträde 
till arkivet, då man inte funnit att några handlingar skulle vara av känslig natur (en 
bedömning, som alltså kunde bekräftas av mig under mitt arbete med arkivet).
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Ordnings- och förteckningsarbetet
I mitt ordnings- och förteckningsarbete ingick såväl att gå igenom det material 
som redan var förtecknat, som det material som ännu inte var det. Eventuellt kun-
de jag nämligen behöva göra om den befintliga förteckningen något. I de fall jag 
gjorde om den befintliga förteckningen, var det viktigt att  upprätta konkordanser 
mellan den gamla och den nya förteckningen.

För att ordna och förteckna det Gardtmanska arkivet valde jag en kronologisk 
ordning. Detta fann jag lämpligt, eftersom det rörde sig om material som avsatts 
under en tämligen lång tidsperiod, av delvis olika karaktär. Dessutom följde de 
delar av arkivet som redan hade blivit förtecknade när jag inledde mitt arbete ett 
slags kronologisk ordning. Eftersom det  visade sig finnas några mer eller minde 
tydliga huvudpersoner, till vilka mycket av materialet kunde kopplas, beslöt jag 
att dela upp arkivet i serier efter dessa. Indelningen kom att se ut så här:

1. Handlingar rörande Gustaf Gardtman (f. 1718), samt honom tillhörande fastig-
heter.

2. Handlingar rörande Gustaf Adolf Gardtman (f. 1763), samt honom tillhörande 
fastigheter.

3. Handlingar rörande Gustaf Gardtman (f. 1812), Didrik Gardtman (f. 1817) samt 
dem tillhörande fastigheter.

4. Handlingar rörande Knut Gardtman (f. 1840) , samt honom tillhörande fastig-
heter.

5. Handlingar rörande Hjalmar Gardtman (f. 1855), samt honom tillhörande fas-
tigheter.

6. Handlingar rörande övriga släktmedlemmar.

7. Övriga handlingar.

8. Pergamentsbrev.

9. Kartor och ritningar.

Vid ett tidigare skede i arbetet hade jag en preliminär serie för övriga arkivbildare. 
Det fanns nämligen en del material, som huvudsakligen tycktes kunna knytas till 
andra släkter än släkten Gardtman. Vid närmare granskning, och efter konsultation 
med personalen på Landsarkivet, visade det sig att  mycket av materialet  i själva 
verket berörde de gårdar som funnits i släkten Gardtmans ägo. I flertalet fall rörde 
det sig om dokumentation över gårdar, från tiden innan de hade kommit i släkten 
Gardtmans ägo. Jag beslöt även att ändra rubriceringen på volymerna till att  in-
kludera "...samt honom/dem tillhörande fastigheter", för att kunna foga in detta 
material i dessa volymer. 
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Det är alltid möjligt att "i princip" ordna och förteckna på andra sätt  än jag 
gjorde. Man hade kunnat använda sig av t.ex. det schema som Martin Grass ut-
vecklat för personarkiv (se min redogörelse för förteckningsarbetet av det Hamn-
strömska arkivet nedan). Detta schema torde dock vara avsett att användas för ar-
kiv från en enda person, snarare än för släktarkiv som avsatts under flera genera-
tioner. Om man hade tillämpat Grass schema konsekvent, på hela arkivet, skulle 
t.ex. material från 1600-talet kunna hamna tillsammans med material från 1900-
talet, om det bedömdes var av samma typ. Jag bedömde att  det var viktigt att inte 
blanda ihop material från olika tidsepoker på detta sätt. När det gäller äldre mate-
rial, kan det historiska sammanhang i vilket det uppträder vara avgörande för att 
förstå materialet. Materialet kan hänga samman med andra dokument från samma 
tid, samband som riskerar att försvinna om arkivet omordnas eller omförtecknas. 
När det gäller just det Gardtmanska arkivet, innehåller det dessutom material från 
väldigt olika tidsepoker; det  äldsta materialet är från en tid då Sverige var ett 
jordbrukssamhälle med kungamakt; det yngsta materialet kommer från ett i 
många avseenden mycket modernare Sverige. 

Särskilt med tanke på arkivets potentiella användare, kan det vara fördelaktigt 
med en kronologisk ordning. Tänkbara användare kan vara dels släktforskare, som 
söker information om personerna i släkten Gardtman. Det är troligt, att sådana i 
första hand söker information om specifika personer, och därmed kan ha nytta av 
att  arkivet är förtecknat kronologiskt eller efter huvudperson. I annat fall kan man 
ju behöva leta på olika håll för att få information om en och samma person. Dels 
kan det vara historiker i allmänhet, som söker information om en viss epok. Dessa 
torde ha nytta av att arkivet inte blandar material från olika tidsepoker.

Även om man inte ordnade arkivet i sin helhet efter något arkivschema, kan-
ske man kunde göra en kompromiss. Man delar först upp arkivet i serier eller de-
larkiv som är kronologiskt ordnade, eller ordnade efter huvudpersoner. Inom des-
sa serier eller delarkiv tillämpar man sedan något form av schema, med fasta ru-
briker för t.ex. protokoll, räkenskaper, korrespondens, eller vad det  nu kan vara. 
Ett problem med detta, var att det kunde vara svårt att  hitta ett färdigt schema, 
som på ett bra sätt  motsvarade arkivets innehåll. Dessutom skulle användandet av 
att  schema innebära att man gick emot den inre proveniensen alltför mycket (se 
min diskussion om proveniensprincipen nedan). 

Handlingarna kunde ligga i buntar, som följde lite olika principer. Ibland 
fanns det buntar med handlingar som rörde ett  specifikt ärende (t.ex. en specifik 
tvist), andra gånger låg buntarna mer efter handlingstyp (t.ex. brev, protokoll, ut-
drag ur domböcker, etc.), åter andra gånger efter fysiska objekt (t.ex. en specifik 
gård), eller en specifik person, etc. Det var helt enkelt för många motstridiga prin-
ciper för att det skulle bli meningsfullt att tillämpa ett arkivschema. Det var lika 
bra att ordna efter volymer, och så långt som möjligt använda sig av utrymmet för 
kommentarer i förteckningsblanketterna för att  ge en rättvisande bild av arkivets 
innehåll.
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Praktiska problem under arbetets gång
Att läsa den gamla handstilen och försöka utröna vad för slags handlingar eller 
dokument jag hade att göra med, kunde tidvis vara ett problem under förtecknan-
det av Hjalmar Gardtmans arkiv. I de flesta fall kunde jag dock fastslå följande:

1. Vad för övergripande typ av dokument det rörde sig om (kontrakt, protokoll, 
brev, etc).

2. Vem som är upphovsmannen, vilka personer det berörde och vem som var att 
betrakta som arkivbildare.

3. Vilket år (eller åtminstone vilken övergripande tidsperiod) dokumentet härrörde 
från.

I några fall fick jag hjälp av Anders Nordebring på Landsarkivet med läsningen av 
vissa äldre dokument. Det skall noteras, att  det inte nödvändigtvis var de äldre 
handlingarna som var mer svårlästa, utan hur lätt eller svårt det är att läsa kunde 
bero även på andra saker. Dessutom var det inte bara handstilen som är avgöran-
de. Även om man kunde förstå det mesta av texten, kunde det vara svårt  att be-
döma i vilket sammanhang, till vem och av vem och i vilket syfte något skrivits 
(speciellt  om det bara var dokument med en massa text från början till slut). Här 
kan proveniensen vara avgörande; den ger de nödvändiga metadata som behövs 
för att man skall kunna tolka dokumentet; ja, kanske för att dokumentet ens skall 
kunna sägas vara ett dokument, eller åtminstone en handling (se bl.a. min diskus-
sion om dokument- och handlingsbegreppet nedan, på sidan 17).

Några ytterligare praktiska problem kunde hänföras till språkliga faktorer. Of-
ta  kan samma namn ha burits av flera medlemmar inom en släkt; Erik, Gustaf och 
Johan är exempel på återkommande namn, som burits av flera medlemmar av 
släkten Gardtman. Även om ett  dokument berörde en viss Gustaf Gardtman, mås-
te man tar reda på vilken av släktens Gustaf Gardtman det rör sig om. Ibland hade 
mellannamn skrivits ut; ibland fick man se till vilket tidsperiod dokumentet kom-
mer från, och jämföra med det släktträd jag fått tillgång till för att komma fram till 
vad som var möjligt. Ofta användes titlar ("Majoren", "Leutenanten", etc). Ett 
motsatt problem kunna vara att stavningen inte var fullt standardiserad i äldre tid1; 
i dag tänker vi ofta att "Eric" och "Erik", eller "Gustaf" och "Gustav" betecknar 
olika personer; normalt stavar en person sitt namn på ett och samma sätt. Under 
äldre tid var det vanligt  att  samma persons namn kunde återges på olika sätt. En 
viss språkhistorisk bevandring kan även upplysa en om att "Gösta Gardtman" som 
omnämns på några ställen, sannolikt är en annan form av "Gustaf Gardtman", då 
"Gösta" ursprungligen var en variant av "Gustaf"2. 

1 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: rättstavning [2011-06-03]

2 Wikipedia, den svenska versionen, sökord: Gösta [2011-06-02]
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Hamnströmska släktarkivet

Det Hamnströmska släktarkivet var av yngre datum än det Gardtmanska släktar-
kivet. Det innehöll material som sträckte sig från senare delen av 1800-talet till 
1900-talet. Det handlade alltså om en mer koncentrerad tidsperiod än det Gardt-
manska släktarkivet. Det Hamnströmska släktarkivet kom till Landsarkivet förhål-
landevis sent, 2009, då det överlämndes av Bengt Sjögren (en gammal barndom-
svän till släkten Hamnström). Det bestod av fyra boxar, alltså var det av betydligt 
mindre omfång än det Gardmanska släktarkivet.

Arkivbildaren
Det Hamnströmska släktarkivet innehöll mestadels material rörande tre personer: 
Erik Hamnström (1863-1939), hans dotter Margit Hamnström (1905-2002, gift 
Carlsson 1936), samt Margits make John Carlsson (1896-1978). Efter att ha tagit 
filosofie doktorsgraden var Erik Hamnström verksam som lärare i olika humanis-
tiska ämnen vid olika skolor i Uppsala, Stockholm och Nyköping. John Carlsson 
var verksam som läkare. Johan och Margit Carlsson var bosatta i Stockholm under 
större delen av sina liv.

Arkivet
En av boxarna innehöll (i stort sett) enbart fotografier. Många av dem var odate-
rade, men flertalet tycktes vara tagna under det tidiga 1900-talet. De föreställde 
bl.a Erik, Margit och John, samt en del övriga släktingar till Erik och Margit. 
Dessutom fanns bilder från Vårdinge kyrka och prästgård, samt bilder på diverse 
andra byggnader och naturmiljöer. Även ett körkort från det tidiga 1900-talet till-
hörande John Carlsson fanns bland materialet.

En annan viktig del av arkivet utgjordes av brev av olika slag; tillsammans 
omfattade dessa ungefär en arkivbox. Nästan en arkivbox utgjordes av handlingar 
rörande Margit Carlssons bortgång och begravning. Bland detta material kan 
nämnas en relativt omfattande korrespondens med Fonus. 

Bland det  övriga materialet kan nämnas betyg och tjänstgöringsintyg för Erik 
Hamnström och John Carlsson, diverse inbjudningar, telegram och liknande, en 
samling ransoneringsort från första världskriget, m.m. En del av materialet här-
rörde från Bengt Ekelund, som var en gammal barndomsvän till släkten Hamn-
ström. 

Arkivet har oförtecknat när jag började arbeta med det. Det var inte förbundet 
med några förbehåll. I samband med mitt ordnings- och förteckningsarbete fick 
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jag även ta del av en viss korrespondens mellan Landsarkivet och Bengt Sjögren, 
bror till Bengt Ekelund, och alltså den som hade lämnat arkivet till Landsarkivet). 

Ordnings- och förteckningsarbetet
Det mindre omfånget, samt det nyare och oftast mer lättlästa materialet, gjorde det 
Hamnströmska arkivet enklare att förteckna än det Gardtmanska. Jag beslöt mig 
för att använda Martin Grass schema för personarkiv3. Det har följande rubriker:

1. Personliga handlingar

2. Egna verk

3. Korrespondens

4. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet

5. Samlingar

6. Övrigt

Under den första rubriken, personliga handlingar, bildade jag fyra serier. En serie, 
1.1, bildade jag för betyg och tjänstgöringsintyg. Det var mestadels Erik Hamn-
ströms och John Carlssons handlingar som fanns här; men även enstaka handling-
ar från andra personer inom släkten Hamnström.

Erik Hamnströms doktorsdiplom förvarades ursprungligen tillsammans med 
övriga handlingar som rörde hans utbildning. Dock var det av ett  sådant material 
och i ett sådant skick, att det borde planas ut, och sedan bevaras i ett sådant utpla-
nat skick på separat plats. Förvaring i arkivbox tillsammans med det övriga mate-
rialet bedömde jag ej vara lämplig. Efter att ha diskuterat saken med Landsarki-
vets personal beslöt jag att göra en egen serie av detta, serie 1.4.

De förhållandevis talrika handlingarna med anknytning till Margit Carlssons 
bortgång och begravning fick utgöra en annan serie, 1.2. Inom denna serie place-
rades även ett  fåtal handlingar som berörde John Carlssons och Erik Hamnströms 
bortgång, samt ett antal familjenotiser från släktens historia. En särskild serie, 1.3, 
fick utgöras av ekonomiska handlingar.

Att bedöma i vilka serier olika handlingar skulle placeras, var inte alltid helt 
lätt. Som exempel kan nämnas, att det material som berörde Margit Carlssons död 
var av tämligen disparat  karaktär. En del av det skulle kunna klassificeras som 
ekonomiska handlingar, en del annat som korrespondens, etc. I vilken mån skulle 
man hålla ihop materialet, och i vilken mån kunde man låta olika typer av material 
bilda egna serier? Jag beslöt mig för att mycket  av materialet kunde få förbli in-
takt. En del material lät jag däremot ingå i andra serier. Bland annat fanns en del 

3 Grass, M. (1989), ”Principer för ordnandet och förtecknandet av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting”, 
s. 17-44
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brev från Bengt Ekelund till Bengt Sjögren, två bröder och gamla barndomsvän-
ner till släkten Hamnström. Dessa var från tiden kring sekelskiftet 2000, och be-
rörde Margit Carlssons sista år i livet. Dessa berörde inte direkt Margits bortgång 
eller begravning. Dessutom hade de en annan arkivbildare. Därför beslöt jag att 
låta dessa bilda en egen serie, under den sjätte rubriken i Martin Grass schema. 

Det fanns inget material som kunde sorteras in under den andra rubriken, egna 
verk. Några dokument med dikter eller visor av något slag lät  jag till en början 
bilda en preliminär serie, 2.1. Det var inte helt klarlagt, om det var fråga om origi-
nalproduktion av släktmedlemmar, eller om det var material som var avskrivet 
från andra. Efter noggrannare överväganden beslöt jag att istället  placera in dessa 
dikter och visor under den sjätte rubriken, övrigt. Det framgick inte vilka upphov-
spersonerna var, eller vilka år de kom ifrån. 

När arkivet ordnats och förtecknats kom det att omfatta fyra boxar, som fick 
utgöra en volym vardera. Dessutom fick Erik Hamnströms separat förvarade dok-
torsdiplom utgöra en egen volym. En notering fick göras i den fysiska volym som 
innehöll de övriga handlingarna som berörde Erik Hamnströms utbildning, att 
doktorsdiplomet som tidigare förvarats där, flyttats till annan plats.  Antalet serier 
blev större än antalet volymer; därför fick korshänvisningar användas flitigt.

Varför var det lämpligt att använda Martin Grass schema för personarkiv för 
det Hamnströmska släktarkivet, men inte för det Gardtmanska? Det Hamnströms-
ka släktarkivet innehöll material från en betydligt mer koncentrerad period, härrö-
rande från betydligt färre personer. Det skulle därför inte tjäna speciellt mycket till 
att  ordna arkivet kronologiskt. En kronologisk ordning skulle snarare skapa ona-
turliga gränser och uppdelningar av arkivet. De ingrepp i den inre proveniensen 
(se min diskussion om detta nedan) som ett tillämpande av ett fastslaget schema 
kunde tänkas innebära bedömde jag vara väldigt små. Arkivet var tämligen litet, 
och den omordning som kunde komma ifråga handlade om att lägga vissa hand-
lingar i ett särskilt aktomslag, och eventuellt flytta några handlingar från en box 
till en annan. Att det ofta var tydligare än i det Gardtmanska arkivet vilken typ av 
handlingar det rörde sig om, minimerade risken att man skulle ordna handlingarna 
på ett olämpligt sätt. 
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Diskussion

Proveniensprincipen, handlingsbegreppet och personarkiven

Det finns olika sätt på vilka man kan organisera arkiv. I Sverige, liksom i de flesta 
andra länder, har arkiv länge ordnats enligt proveniesprincipen. Man brukar säga 
att proveniensprincipen har två delar, den yttre och den inre proveniensprincipen.4 
Den yttre proveniensprincipen innebär, att man håller ihop arkiv som kommer 
från en och samma arkivbildare, och inte blandar olika arkiv. Alternativ till prove-
niensprincipen skulle kunna vara att ordna arkiv kronologiskt (så att alla doku-
ment från t.ex. 1973 hamnade tillsammans, oavsett från vilka arkivbildare de 
kom), eller att ordna arkiven efter typ av handlingar (t.ex. alla kontrakt för sig, 
oavsett vilka år eller vilka arkivbildare de kom ifrån).5

Den inre proveniensprincipen innebär att man bör hålla ihop den inre ordning 
som finns i handlingarna6. Exakt hur man skall förstå denna inre proveniensprin-
cip  kan vara lite oklart7. Den kan ibland komma i konflikt med strävan att ordna 
materialet efter olika logiska eller systematiska principer, som t.ex. det som finns i 
det allmänna arkivschemat. Det har påpekats, att den inre proveniensprincipen 
tycks förutsätta att arkivalierna kommer till arkivet i ett någorlunda ordnat till-
stånd, i en ordning som avspeglar arkivbildarens verksamhet, vilket  ofta inte är 
fallet. Då väcks omedelbart frågan, vad som egentligen är att betrakta som en "ur-
sprunglig" ordning.8 

Ett skäl för att använda sig av proveniensprincipen, är att den bevarar de en-
skilda handlingarnas samband med andra handlingar, och med deras historiska 
sammanhang.9 Dessa saker antas bära på viktig information, metadata, om hand-
lingarna. Denna information kan gå förlorad om man bryter loss handlingar från 
sitt ursprungliga sammanhang. Detta tangerar de allmänna, filosofiska frågeställ-
ningar som kan diskuteras i samband med dokumentbegreppet10. Vad är egentli-
gen information? Kan man förstå vad som sägs i ett dokument enbart genom att 
läsa vad som står i det? Eller måste man fästa lika mycket uppmärksamhet vid det 
som inte sägs rätt ut  i dokumentet, sådant som framgår av dokumentets ursprung-

4 Ewald, F. (1992), "Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven", s. 9.

5 Ewald, F. (1992), "Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven", s. 9.

6 Gränsström m.fl. (2000), Arkivlagen - bakgrund och kommentarer, s. 24–26.

7 Ewald, F. (1992), "Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven", s, 9.

8 Ewald, F. (1992), "Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven", s. 10.

9 Gränsström m.fl. (2000), Arkivlagen - bakgrund och kommentarer, s. 22–24, 40–41.
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liga sammanhang; av vem det producerats, till vem eller vilka, samt vilka andra 
dokument som det på ett eller annat sätt kan sägas höra samman med?11 

Några ord om begreppen handling och dokument bör nämnas i förbifarten. I 
dagligt tal använder man ofta "handlingar" mer eller mindre synonymt med "do-
kument", men i arkivvetenskapliga sammanhang kan det  vara lämpligt  att hålla 
isär begreppen och använda sig av mer exakta definitioner. Med "handlingar" vill 
man särskilt lyfta fram sådana dokument som uppkommit i en verksamhet, t.ex. 
genom att ett ärende handlagts. För att någonting skall vara en handling, måste 
den alltså sättas i relation till någon form av verksamhet eller transaktion.12 

Frågor om proveniens, och kanske framför allt inre proveniens, har jag funnit 
vara särskilt intressanta när det gäller person- eller släktarkiv. Ofta ligger hand-
lingar "huller om buller". Skall man tolka den "ursprungliga ordningen" som just 
den ordning i vilket arkivet inlämnats till arkivmyndigheten, kommer varje form 
av ordningsarbete att innebära att man bryter mot denna. Samtidigt menar jag att 
personarkiv (här använder jag termen "personarkiv" i en mening som även kan 
inkludera släktarkiv, arkiv som bildats av flera personer), är extra provenienskäns-
liga. Det kan vara extra känsligt, att bryta ur enskilda handlingar från sina sam-
manhang. I många organisationsarkiv finns det mycket material av standardiserad 
art. Vi kan ha ganska bra kunskap om vad det är för typ  av material det rör sig om, 
även om det skulle flyttas runt en del. När det gäller personarkiv, är mycket av 
materialet unikt. Många gånger är den historiska proveniensen det enda vi har att 
gå efter. När det gäller standardiserade handlingar, kan man ofta flytta tillbaka en 
handling om man i efterhand skulle komma på att  den nog hade hamnat på ett 
olämpligt ställe. När det gäller unikt (i betydelsen icke-standardiserat) material,  
finns det  enligt mig risk att en omflyttning gör att vi förlorar det enda vi har att  gå 
efter. Att komma på var en "felaktigt" flyttad handling "egentligen" hör hemma, 
blir kanske omöjligt, eller alternativt möjligt enbart med mycket efterforsknings-
arbete. 

På vilket sätt är då personarkivens material unikt? Enligt mig kan handla om 
att olika dokument inte alltid följer fasta mallar, och att man därför måste studera 
varje dokument för sig för att utröna vad det är för något. Det kan också vara så, 
att  material som är av mer personlig art  (och ofta inte är tänkt att arkiveras eller 
bevaras för framtiden) innehåller mycket underförstådd information, som inte 
finns klart utsagt i själva dokumentet. 

Proveniensprincipen kan ibland komma konflikt med arkivens användarvän-
lighet13.  Man skulle kunna argumentera för, att arkivarierna borde ha en större 
frihet att ordna materialet  så att man lyfter fram vad som är "relevant" för olika 
användargrupper. Ett problem med detta kan ju vara att vad som är relevant kan 
skilja sig mellan olika grupper, samt att ett brott mot proveniensen gör att vissa 

11 Gränsström m.fl. (2000), Arkivlagen - bakgrund och kommentarer, s. 24.

12 Reed. B. (2005)  "Records", s. 103–104.

13 Ewald, F. (1992), "Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven", s. 14.
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samband går förlorade, som kan vara viktiga för andra forskare och användar-
grupper. Då menar jag att det kan vara bättre att bevara proveniensen, även om det 
innebär lite extra arbete för arkivarien då denna skall ta fram relevant material till 
en forskare. 

Arkivbildarbegreppet
Att tillämpa den yttre proveniensprincipen är i mångt och mycket en fråga att av-
gränsa olika arkivbildare.14 Detta för oss in på en diskussion kring själva arkivbil-
darbegreppet. Ofta är det inte helt klart, vilka instanser som är att  betrakta som 
egna arkivbildare, och vilka som inte är det. 

"Arkiv" och "arkivbildare" tycks inte alltid vara diskreta, klart avgränsade en-
heter, utan det verkar ofta finnas en gradvis övergång mellan olika arkivbildare. 
Jag tror detta är särskilt uppenbart när det gäller personarkiv och släktarkiv, som 
ofta är tämligen informella till sin natur. När det  gäller organisationsarkiv (vilket 
kan inkludera myndighetsarkiv, företagsarkiv, m.fl.) kan man säga att man har 
"skapat" vissa avgränsningar, genom olika formella procedurer. Vi kan ge vissa 
enheter beslutsrätt, vi gör dem till juridiska personer. När det gäller att tillämpa 
arkivbildarbegreppet i praktiken är det kanske inte alltid så lätt, och det finns en 
hel del utrymme för tolkning. (Hur självständig bör en viss enhet  vara, för att den 
skall betraktas som en avgränsad arkivbildare?)

Det finns en risk att  man när det gäller organisationsarkiv blir för formalistisk, 
så att man betraktar det som en ny  arkivbildare så fort  det blir en omorganisation 
(när t.ex. nämnder läggs ner eller slås ihop; när huvudmannaskapet för t.ex. en 
skola övergår från en instans till en annan; etc.). Resultatet av detta kan bli att ar-
kiven från t.ex. skolor kan bli väldigt uppsplittrade. En uppfattning jag har fått, är 
att  man med de nya processbaserade arkivredovisnignsprincperna som håller på 
att  införas vill undvika detta. Med "formell organisation" bör vi kanske förstå nå-
gon form av kontinuerlig, formaliserad verksamhet, även om t.ex. huvudmanna-
skapet kan skifta.

När det gäller personarkiv eller släktarkiv, menar jag att  det blir det problema-
tiskt på en helt annan nivå. Här saknar vi även de formella/artificiella procedurer 
som kännetecknare organisationerna och deras arkiv. Det kan vara svårt  att avgö-
ra, om de enskilda personerna eller släkten som helhet bör betraktas som arkivbil-
dare. Ibland kan det även vara svårt att avgränsa de personliga handlingarna från 
sådana handlingar som personer ger upphov till i sina ämbeten eller förvärv av 
olika slag, och som därför snarare borde föras till myndighets- eller företagsarki-
ven. När det gäller släktarkiv kan de ofta vara svåra att avgränsa från gårdsarki-
ven. Detta torde i synnerhet  gälla särkilt arkiv från äldre tider, då gränsen mellan 
privat och offentlig ofta inte var lika tydlig som det industrisamhälle som vuxit 
fram under 1900-talet. 

14 Ewald, F. (1992), "Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven", s. 9.
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Ofta tycks man ha börjat med en föreställning om arkivbildare, och utifrån 
detta försökt definiera vad ett arkiv är, och utifrån detta sökt avgränsa olika arkiv 
från varandra. Min tanke är, att  man kanske borde göra tvärtom, i synnerhet när 
det är fråga om personarkiv. Kanske borde man börja med någon föreställning om 
vad ett arkiv är, och försöka definiera arkivbildarbegreppet utifrån detta.

När det gäller organisationer, kan man ofta urskilja olika organisationer från 
varandra (även om det inte alltid är så enkelt i praktiken). Olika organisationer 
kan man låta utgöra olika arkivbildare. (Det finns ju dock, som vi sett ovan, en 
risk att man blir för formalistisk på denna punkt.) Det finns någon form av grund 
för vilka enheter som kan sägas utgöra avgränsade arkivbildare. När vi väl har en 
föreställning om vad som är att betrakta som avgränsade arkivbildare, kan vi uti-
från detta söka definiera ett arkivbegrepp. Ett avgränsat arkiv är de handlingar 
som härrör från en avgränsad arkivbildare.

När det gäller personarkiv eller släktarkiv, har vi ingen motsvarighet till orga-
nisationsbegreppet, som kan ligga till grund för ett arkivbildarbegrepp. Vi har alla 
klart för oss vad en person är. Vi har alla likaså en tämligen klar bild av vad en 
familj är, och vad en släkt är. Men vilken av dessa kan sägas utgöra en avgränsad 
organisation, som utgör en "naturlig" arkivbildare? Det är väldigt  svårt att  säga. 
Istället föreslår jag vi i fallet med person- eller släktarkiv bör definiera arkivbil-
darbegreppet utifrån arkivbegreppet, snarare än tvärtom.

Vi måste fråga oss, vad är egentligen ett arkiv? I den svenska traditionen defi-
nieras arkivbegreppet tämligen vitt; arkiv är alla de handlingar som avsätts av en 
organisation eller motsvarande. Handlingar betraktas som en del av arkivet redan 
då de skapas.15  Gränsen mellan arkivering och dokumenthantering är flytande, 
med denna definition. Denna "vida" definition har dock inte delats av alla. I vissa 
traditioner har man en skarpare avgränsning mellan å ena sidan dokumenthante-
ring, som rör de dokument eller handlingar som fortfarande är "aktiva", som be-
hövs för en organisations arbete, och å andra sidan arkivering, som berör de do-
kument eller handlingar som befinner sig efter som "aktiva" fas, som har avsatts 
för långtidsbevarande p.g.a. att de antas ha t.ex. ett forskningsmässigt eller kultu-
rellt värde. Exakt hur och var gränsen skall dras mellan dokumenthantering och 
arkivering kan diskuteras. Men gemensamt för sådana snävare arkivbegrepp, är att 
inte alla handlingar som uppkommer i en organisation (eller motsvarande) kan 
sägas var en del av organisationens arkiv. Ofta tänker man sig att det krävs någon 
form av aktivt handlande eller viljedeklaration, att man genom något slags beslut 
avsätter vissa handlingar för långtidsbevarande.16

Bl.a. av Smedberg har hävdat, att  det "vida" arkivbegrepp som används i den 
svenska traditionen, inte är anpassat till person- och släktarkiv17. Det är snarare 
anpassat till organisations- och kanske framför allt myndighetsarkiv, och har en 

15 Gränsström m.fl, (2000), Arkivlagen - bakgrund och kommentarer, s. 15-16.

16 Smedberg, S. (2009) "Personarkiv", s. 6-10.

17 Smedberg, S (2009), "Personarkiv", s. 7-10.
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stark koppling till offentlighetsprincipen, med dess betoning på att myndigheters 
handlingar skall vara offentligt tillgängliga. Skulle man betrakta alla handlingar 
eller dokument som en privatperson ger upphov till, eller på något sätt hanterar, 
som en del av dennas arkiv, skulle arkivbegreppet bli så vitt  att det blev nästan 
meningslöst. Därför kan man argumentera för, att man bör använda sig av ett snä-
vare arkivbegrepp man har att  göra med person- eller släktarkiv. För att en persons 
handlingar skall betraktas som dennas arkiv, bör vi enligt Smedberg kräva att  per-
sonen i fråga genom någon form av handlande eller viljeyttring avsätter handling-
arna till att bevaras för eftervärlden.

Bör vi då använda oss av två olika arkivbegrepp, ett  vidare för organisationer, 
och ett snävare för privatpersoner? Jag tror inte det. Kanske kunde man hävda, 
arkivbegreppet alltid förutsätter någon form av viljeyttring eller beslut, att vissa 
handlingar avskiljs för att bevaras p.g.a. sitt  bevisvärde, vetenskapliga eller kultu-
rella värde, eller av något annat skäl. Det behöver inte vara fråga om långtidsbe-
varande. Det kan vara ett  tidsbegränsat bevarande, eller helt enkelt det  att hand-
lingarna fått någon form av offentlig status. Skillnaden mellan ett personarkiv och 
ett organisationsarkiv är, att man i fråga om organisationsarkivet kan hävda detta 
avskiljande av arkivhandlingar har skett implicit, genom själva skapandet eller 
instiftandet av organisationen. Det ligger i en organisations natur, att den i någon 
mening är offentlig. (Vi kan ju fortfarande hävda, att "organisation" inte behöver 
tolkas i den allra mest formalistiska meningen, så att varje organisationsföränd-
ring eller byte av huvudman resulterar i nya arkiv och nya arkivbildare; vi kan 
förstå organisation snarast  som en offentlig bedriven verksamhet, med någon form 
av formell organisation och klart uttalat syfte och målsättning, etc.) Därför kan 
man, enligt mig, argumentera för, att de handlingar som avsätts genom en organi-
sations verksamhet i någon mening är offentliga, och alltså skulle kunna sägas 
utgöra organisationens arkiv i någon mening. När man genom någon formell pro-
cedur beslutar att  skapa en organisation, kan man alltså sägas ha implicit gjort en 
avgränsning som säger att vissa handlingar skall betraktas som arkivhandlingar. 
När man genom någon formell procedur avgränsar en organisatorisk enhet från 
andra organisatoriska enheter, kan man på liknande sätt sägas ha implicit avgrän-
sat ett arkiv från andra arkiv. 

När det gäller personer eller släkter, är deras verksamhet inte offentlig på 
samma sätt som organisationers verksamhet. De har inte blivit instiftade genom 
någon form av offentlig procedur. Det går därför inte att tala om något implicit 
beslut om att vissa handlingar som avsätts skall sägas vara offentliga i någon me-
ning. Det bör enligt mig krävs någon form av särskild viljeyttring, handling, eller 
beslut, enligt vilket en person avser att vissa handlingar skall avsättas till att beva-
ras och göras tillgängliga för andra. 

Nu kan vi återvända till frågan om vad som är att betrakta en arkivbildare, och 
hur man lämpligen bör avgränsa olika arkivbildare från varandra, i synnerhet när 
det gäller person-  och släktarkiv. För att kunna säga att handlingar från en eller 
flera personer utgör ett arkiv, måste det ha skett någon form av avsättande från 
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någon (eller eventuellt några) personer. Om vi nu har handlingar från flera perso-
ner i en släkt, bör vi då betrakta det som ett släktarkiv, eller som flera personar-
kiv? Jag skulle säga, att det beror på hur "offentliggörandet" eller "avskiljandet" 
har gått till. Om hela handlingsbeståndet har "offentliggjorts" eller "avskiljts" som 
en helhet, bör det  betraktas som ett släktarkiv. Om de olika handlingarna skulle ha 
"offentliggjorts" eller avskiljts av olika personer, oberoende av varandra, bör det 
betraktas som flera personarkiv.

Givetvis finns det, liksom när det gäller organisationsarkiv, en hel del praktis-
ka problem och avgränsningsfrågor som uppkommer när man skall tillämpa det 
hela i praktiken. Men har man väl den begreppsliga och teoretiska ramen någor-
lunda klar, har man i alla fall kommit en bit på vägen. 

Sekundär Proveniens
När ett  arkivbestånd skall ordnas av en arkivarie, är det inte alltid som det kom-
mer direkt från arkivbildaren i sin ursprungliga ordning. Ofta kan det ha före-
kommit olika former av tidigare ordningsarbete. Man talar om sekundär proveni-
ens, om sådana ordningar som uppkommer efter den ursprungliga ordningen18. En 
fråga som då väcks, är om man skall respektera detta ordnande (den sekundära 
proveniensen), eller om man skall försöka att återskapa den ursprungliga ordning-
en. Ibland är det praktiskt omöjligt att avgöra vilken den ursprungliga var, och då 
har man inte så mycket att gå efter än den sekundära proveniensen.

När det gäller personarkiv, kan man dessutom ibland fråga sig om det ens går 
att  tala om någon "ursprunglig ordning". Personer kan ha flyttat runt och ordnat 
om bland sina handlingar under den tid de levde, och då kan man fråga sig vilken 
ordning som egentligen är den ursprungliga19. Den handling handlingarna hade 
"från början"? Den handling de hade när arkivbildaren lämnade dem ifrån sig? 
Många gånger är det nog rimligt att  tänka sig, att ordning bör förstås som någon 
form av logisk ordning, snarare än om en konkret, fysisk ordning. Handlingar bör 
kanske ordnas efter vilken funktion de haft i en arkivbildares liv, snarare än efter 
var det står placerade fysiskt. Detta torde dock vara minst lika problematiskt. Or-
ganisationer har ofta mer eller mindre klart definierade funktioner, till vilka hand-
lingar kan knytas. Med privatpersoner (eller släkter) är det betydligt  svårare. Vad 
innebär det egentligen att säga att  en handling har haft en "funktion" i en persons 
liv? Ta ett brev, t.ex. Dess ursprungliga funktion kan ju vara att informera om nå-
got. Efterhand kand det dock få andra funktioner för brevets innehavare; det kan 
förknippas med olika känslor, minnen, etc20. Det kan få en betydelse för dess in-
nehavare, långt efter att dess sakliga, informativa funktion gått förlorad. 

18 Gränsström m.fl, (2000), Arkivlagen - bakgrund och kommentarer, s. 28.

19 Hobbs, C. (2010), "Reenvisioning the Personal", s. 228–230.

20 Hobbs, C. (2010), "Reenvisioning the Personal", s. 227–228.
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Om man omfattar det "snävare" arkivbegrepp jag skisserat  ovan, enligt vilket 
inte alla handlingar en person ger upphov till kan sägas utgöra dennas arkiv, är det 
nog rimligt  att hävda, att den ordning som skall bevaras, är den ordning som råder 
när handlingarna "avskiljs", när det blir ett arkiv. Det  finns förstås en risk att man 
i och med detta förbiser att det har kunnat finnas andra, tidigare ordningar som 
skulle kunna vara minst lika intressanta att återskapa. Vår kunskap  om denna ord-
ning är dock ofta mycket begränsad. Vi kommer aldrig att få fullständig kunskap 
om den fullständiga kontexten kring ett dokument. Om man tar sig alltför fria 
mandat att ändra en befintlig ordning utifrån olika föreställningar hur de "borde 
vara", eller vilken som är det allra mest  "ursprungliga ordningen", finns risken att 
man i själva verket läser in sina egna (outtalade) ideologiska föreställningar i det 
historiska materialet. Frågan är då, om det inte är bättre att  kunna förhålla sig till 
det faktum att vår kunskap om historiska skeenden oftast är fragmentarisk, än att 
intala sig att man skulle ha kommit fram till hur saker och ting "verkligen" skulle 
ha förhållit sig. 

Något liknande torde kunna sägas om den s.k. sekundära proveniensen. I den 
mån ett arkiv ordnats om efter att det avskiljts såsom arkiv, finns egentligen inga 
principiella hinder mot att försöka återskapa den ordning som rådde när arkivet 
avskildes. Däremot finns det ofta praktiska svårigheter, när det gäller att  få kun-
skap om vilken den ursprungliga ordningen egentligen var. Här borde principen 
gälla, att ju längre bort (tidsmässigt och kulturellt), man befinner sig från arkiv-
bildaren, desto svårare är det att känna till den ursprungliga ordningen, och desto 
större risker tar man när man försöker ändra en befintlig ordning för att  närma sig 
någon form av ursprunglig ordning. Skulle det vara personer som stod arkivbilda-
ren nära som är upphovet till den sekundära pronveniensen, tror jag man anta att 
dessa har relativt god kännedom om materialets natur. Istället för att försöka åter-
skapa den ursprungliga ordningen i sådana fall, kanske man borde nöja sig med 
att försöka dokumentera de förändringar som skett i arkivet. Skulle det vara så, att 
vår kunskap om vilka tidigare ordningsarbeten som förekommit vore bristfällig, 
kanske det rentav blir så att  våra försök att återskapa den tidigare ordningen gör 
saker värre. Vi har bidragit med ytterligare omstuvningar i arkivet, men ändå inte 
lyckats återskapa den tidigare ordningen.

Gallring - Varför inte?
Av praktiska skäl är det omöjligt att bevara alla handlingar som genereras i ett 
modernt samhälle. En viktig del av arkivariernas arbete går därför ut på att ta 
ställning till vad som skall bevaras, och vad som skall gallras. Frågeställningar att 
ta hänsyn till här är vem eller vilkas som skall göra den bedömningen. Bör man i 
så stor utsträckning som möjligt respektera arkivbildarnas önskemål, eller bör ar-
kivarierna och arkivinstitutionerna ha ett friare mandat att fatta beslut i gallrings-
frågor? Vilka faktorer bör man ta hänsyn till? De mest generella principerna kan 
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nog de flesta enas om - att man bör bevara sådant som kan vara viktigt för rättssä-
kerhet, offentlig insyn, forskning etc21. Att omsätta dessa generella principer i 
konkreta gallringsplaner, kan dock vara betydligt mer komplicerat och ge upphov 
till olika uppfattningar.

När det gäller personarkiv, har jag fått den uppfattningen att  man traditionellt 
varit  mycket restriktiv med gallring. Ofta kan det finnas olika förbehåll, som säger 
att  man inte får rensa eller gallra något ur arkiven. Ett resultat av detta, kan vara 
att  det i personarkiv finns en hel del material av tämligen trivial karaktär. Vad 
finns det för skäl för en sådan praxis? Borde man kanske bli mer liberal vad gäller 
gallring och rensning av personarkiv? 

Jag kan tänka mig några skäl för den traditionellt restriktiva hållningen när det 
gäller att rensa och gallra i personarkiv:

1. Rent "affärsmässiga"; man fruktar att  få personer skulle lämna sina arkiv till 
arkivinstitutioner, om gallring förekom i större utsträckning.

2. Respekt för personernas integritet; det känns som om man "klampar in" på nå-
gons personliga domäner, när man rensar eller gallrar i ett  personarkiv. Det är 
inte lika personliga att gallra i en organisations arkiv.

3. Forskningens intressen. Kanske finns det ett vetenskaplig (och eventuellt också 
kulturhistoriskt) värde i att personarkiven bevaras i sin helhet.

Den första punkten torde vara den som är enklast att avgöra med rena empiriska 
undersökningar. Man kunde undersöka hur det förhåller sig i andra länder, om det 
finns länder med mer liberala gallringsprinciper. Om sådana undersökningar finns 
är mig okänt. 

Den andra punkten kan vara svår att besvara på ett strikt vetenskapligt sätt. 
Den tredje punkten är kanske den som är mest intressant ur en arkivvetenskaplig 
synvinkel. Detta tangerar också frågor om proveniensprincipen, vilka diskuterades 
ovan. 

Även sådant som vid en första anblick kan te sig trivialt kan faktiskt ha ett 
värde, om man väl får lite perspektiv på saker och ting. Ett kvitto, en bussbiljett, 
etc, kan säga vissa saker det omgivande samhället, och om den tidsperiod den 
kommer ifrån. (Vilket material är den gjord av? Var den från tiden innan SMS-bil-
jetter? Åkte även folk från de övre samhällsklasserna kollektivt?) Det vetenskap-
liga värdet av sådana handlingar som vid en första anblick kan te sig triviala, blir 
kanske tydligare om vi tänker på antikt historiskt material. Vi uppskattar nog om 
vi kan få en inblick i hur "vanligt  folk" levde, och om vi inte bara kunde få läsa 
officiella dokument från makthavare. 

21 Gränsström m.fl. (2000), Arkivlagen - bakgrund och kommentarer, s. 90-101.
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Sammanfattning

Jag har redogjort för mitt ordnings- och förteckningsarbete av två släktarkiv, det 
Gardtmanska och det  Hamnströmska släktarkiven, samt även diskuterat några av 
de teoretiska problem som kan uppkomma kring förtecknandet och ordnandet av 
person- och släktarkiv. Trots att de båda kunde klassificeras som släktarkiv, fanns 
det en hel den skillnader dem emellan.

Det Gardtmanska släktarkivet  var det mer omfattande, och det arkiv som tog 
mest tid i anspråk. Förutom att det var förenat med en del praktiska svårigheter, 
var det också det arkivet där de specifika problem jag diskuterat i PM:ets teoretis-
ka del varit mest aktuella. Bland dem märks frågor om proveniensprincipen och 
arkivbildarebegreppet. Bland annat materialets ålder gjorde att man måste vare 
extra känslig för materialets hävdvunna ordning och dess kontext. Det Hamn-
strömska arkivet var i sammanhanget det som var lättare att ordna. Även det gav 
dock upphov till en del problem; förutom praktiska frågeställningar gällande t.ex. 
serieindelning väcktes frågor om gallring, eller kanske snarare frånvaron av sådan 
när det gäller person- och släktarkiv.
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Gardtmanska släktarkivet arkiv ULA 104 02

Arkivet överlämnades till Landsarkivet den 27 februari 1926 av Hjalmar Gardtman. 
Handlingarna förvarades då i en kista tillhörande Norrby fideikommiss.

I början av 1990-talet öppnades kistan, varefter den överfördes till Landsarkivets 
föremålssamling. En arkivförteckning upprättades 2001, i vilken delar av arkivet 
förtecknades. Hela arkivet förtecknades 2011. I samband med detta gjordes ändringar i den 
tidigare förteckningen, vilka redovisas i bifogad konkordans. 

Arkivet innehåller handlingar från flera medlemmar av släkten Gardtman, främst Gustaf 
Gardtman (1718-1797), Gustaf Adolf Gardtman (1763-1835), Gustaf Gardtman (1812-1863) 
samt Hjalmar Gardtman (1855-1937). En icke oansenlig del av materialet berör de gårdar och 
jordbruksfastigheter som funnits i släktens ägo; bland annat kan nämnas ett omfattande 
material kring Norrby fideikommiss i Vidbo församling, Stockholms län.

Arkivet består av 18 volymer i arkivboxar. Utöver detta finns 12 st. pergamentsbrev, vilka 
förvaras separat, samt ett antal kartor och ritningar, vilka har förts över till Landsarkivets kart- 
och ritavdelning.

Vid ordnandet och förtecknandet av arkivet har i huvudsak en kronologisk ordning använts, 
och den ursprungliga ordningen har bevarats i så stor utsträckning som möjligt.

Arkivet är öppet för allmänheten. Tidigare förbehåll har upphävts efter beslut av 
landsarkivarien den 3 maj 2011.

Gardtmanska släktarkivet hette tidigare Hjalmar Gardtmans arkiv. Namnet ändrades till 
Gardtmanska släktarkivet i samband med 2011 års förteckningsarbete.

Landsarkivet i Uppsala 2011-05-06

Kenneth Nyman



Konkordans till Gardtmanska släktarkivet

Innehållet i volym 1 enligt den gamla förteckningen återfinns i 1:6 enligt den nya 
förteckningen

Innehållet i volym 2 enligt den gamla förteckningen återfinns i 1:7, 2:2 samt 3:1 enligt den 
nya förteckningen

Innehållet i volym 3 enligt den gamla förteckningen återfinns i 1:2 och 1:3 enligt den nya 
förteckningen.

Innehållet i volym 4 enligt den gamla förteckningen återfinns i 6:2 enligt den nya 
förteckningen.

Innehållet i volym 5 enligt den gamla förteckningen återfinns i 2:2 enligt den nya 
förteckningen.

Innehållet i volym 6 enligt den gamla förteckningen återfinns i 3:5 enligt den nya 
förteckningen.

Innehållet i volym 7 enligt den gamla förteckningen återfinns i 2:2 samt 6:2 enligt den nya 
förteckningen. 
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Hamnströmska släktarkivet ULA 13054

Det Hamnströmska släktarkivet överlämnades till Landsarkivet av Bengt Sjögren 2009, och 
blev förtecknat våren 2011. 

Arkivet innehåller mestadels material rörande tre personer: Erik Hamnström (1863-1939), 
hans dotter Margit Hamnström (1905-2002, gift Carlsson 1936), samt Margits make John 
Carlsson (1896-1978). Efter att ha tagit filosofie doktorsgraden var Erik Hamnström verksam 
som lärare i olika humanistiska ämnen vid olika skolor. John Carlsson var verksam som 
läkare. 

Arkivet innehåller bl.a. en större mängd fotografier från det tidigare 1900-talet, samt många 
brev. 

Arkivet har förtecknats enligt Martin Grass schema för personarkiv.

Det Hamnströmska släktarkivet omfattar totalt fyra arkivboxar.

Landsarkivet i Uppsala 2011-05-06

Kenneth Nyman
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