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Unesco har ett unikt mandat inom FN-systemet: målet för verk-
samheten är att bygga fred genom mellanstatligt samarbete inom 
utbildning, vetenskap, kommunikation och kultur. Det vill säga  
att samma organisation arbetar med utbildning från förskola  
till högskola, med samhällsvetenskap och hydrologi, med press- 
och yttrandefrihet, landsbygdsradio och kulturbevarande i bred 
bemärkelse – Världsarv (byggnader och natur), immateriellt 
kulturarv (sånger, danser, myter och berättelser etc) och kulturarv 
under vatten. Det är just mångfalden som gör Unesco till en  
intressant och svåröverskådlig organisation.

Inom kommunikationsområdet finns Unescoprogrammet 
Världsminnen/Memory of the World, ett program som stimu lerar 
arkiv och bibliotek till gränsöverskridande samarbete och kreativa 
lösningar för tillgängliggörande av dokument, arkiv, film mm.

Som ordförande i Svenska Unescorådet är jag glad att vi kan 
presentera Världsminnesprogrammet och sprida information  
om programmet och om svenska Världsminnen i denna skrift.

Bevarandet av dokument och arkiv har en viktig roll att spela 
för att bygga en fredligare värld – utan dokument och arkiv  
kan sanningar döljas och motsättningar underblåsas. Därför  
är Unescos program Memory of the World också ett bidrag  
till fredsbyggandet.

Inger Davidson
Ordförande Svenska Unescorådet 
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Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – firar sitt 
tjugoårsjubileum 2012. Programmets mål är att främja bevarandet 
av det kollektiva minne så som det manifesteras i dokument, foto-
grafier, rörliga bilder, ljudupptagningar och digitala filer, samt att 
verka för en ökad tillgänglighet till dessa. 

Den svenska kommitteén för Unescos Världsminnesprogram 
bildades år 2000 och har sedan dess aktivt arbetat för att för-
bereda svenska nomineringar till programmets internationella 
förteckning över Världsminnen. Arbetet har varit framgångsrikt. 
2012 finns sex svenska Världsminnen i förtecknade: Astrid Lind-
grens arkiv, Nobelfamiljens arkiv, Stockholms Stads Stadsbygg-
nadsarkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Silverbibeln och Emmanuel 
Swedenborgs arkiv.

Kommittén sorterar under Svenska Unescorådet som utser 
dess ledamöter. Dessa representerar för närvarande Riksarkivet, 
Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Kungliga 
Vitterhetsakademin, Institutet för Språk och Folkminnen och 
Svenska Unescorådet.

 Det är nu tid att konsolidera det svenska arbetet inom  
programmet. Världsminnesprogrammet har en mer vidsträckt 
målsättning än att endast föra in dokument och arkiv i den  
internationella förteckningen. 

Världsminnesprogrammet i Sverige

Ett uttalat syfte är att de objekt som förklarats som världsminnen 
ska bli mer tillgängliga och därmed stimulera till forskning,  
utbildning och olika typer av informationsinsatser. 

Genom att lyfta fram ett globalt och internationellt perspektiv  
på mänsklighetens kollektiva minne vill programmet vidare stimu-
lera till samarbeten över nationsgränserna. Flera de svenska 
Världsminnen har också starka internationella kopplingar. 

Programmet syftar också till att göra även icke-experter mer 
medvetna Världsminnenas existens och betydelse. Kommittén 
arbetar därför kring ett program runt harmonisering av skyltning 
och övrig information. Genom att skapa en nationell svensk för-
teckning över tänkbara kandidater till framtida nomineringar, 
vill kommitten också engagera en bredare krets av svenska  
minnesinstitutioner till en diskussion om programmet samt  
av betydelsen av begreppet Världsminne. 

Björn Jordell
Riksarkivare, ordförande i Svenska kommittén
för Världsminnesprogrammet
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“Memory of the world is the documented, collective memory of the 
peoples of the world – their documentary heritage – which in turn  
represents a large portion of the world’s cultural heritage. It charts  
the evolution of thought, discovery and achievement of human  
society. It is the legacy of the past to the world community of the 
present and the future”

(Unesco 2002: MeMory of the World. General GUidelines  
to safeGUard docUMentary heritaGe). 

Människors minnen tar sig olika uttryck – många i form av 
samlingar, arkiv och enskilda verk. Att skydda, bevara och sprida 
kunskap om dessa historiska vittnesbörd är betydelsefullt på flera 
sätt. De är delar av samhällets gemensamma kunskapsbank. Med 
sådana minnen kan vi förstå historien och oss själva. Vi kan ta 
del av människors livsöden och verk, utforska och förstå hur 
samhället har förändrats över tid och hur historien format oss 
och vårt samhälle. De visar på mänskliga framsteg och bakslag, 
på historiens ljusa och mörka sidor och ger möjlighet till insyn 
och utkrävande av ansvar.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det vikigt att värna om vår 
gemensamma historia. Konsekvenserna blir annars långtgående 
eftersom de fysiska historiska spåren successivt försvinner och 
vår förståelse och tolkning av historien försvåras.

Programmets syfte och mål
Unescos program Memory of the World, Världsminnesprogram-
met, utgår från den betydelse kulturarv i form av dokument, 

Inledning fotografier, filmer, ljudupptagningar och digitala filer har som 
människors kollektiva minne. Det startades 1992 och har sin 
bakgrund i en ökad insikt om de många utmaningar som finns 
i värnandet av detta kulturarv. Samlingar och arkiv kan vara i 
dåligt skick. Tillgängligheten till dem kan vara begränsad, liksom 
förutsättningarna för skydd och bevarande. Krig och oroligheter 
är svåra utmaningar i delar av världen. Betydande samlingar har 
genom historien mött olika öden: de har skingrats, försvunnit  
eller förstörts. Stöld, olaglig handel och utförsel har tillsammans 
med bristande resurser för skötsel varit förödande. 

Med programmet vill Unesco stärka förutsättningarna för att 
skydda, bevara och öka tillgängligheten till dokument, samlingar 
och arkiv samt öka kunskapen om detta kulturarv. Programmet 
anlägger ett globalt perspektiv och utgår från att alla människors 
och länders ansträngningar behövs för att se till att det förblir 
intakt och oförminskat.

Programmet har tre huvudmål:
• Det första målet är att underlätta bevarande med bästa möjliga 

medel. Det kan ske genom praktisk hjälp, råd, information och 
utbildning eller genom att hitta finansiärer till projekt. 

• Det andra målet är att få till stånd universell tillgänglighet till 
kulturarvet. Programmet verkar här för att göra digitala kopior 
och kataloger tillgängliga på Internet, och genom att publicera 
och distribuera böcker, DVD:er etc. så brett som möjligt.

• Det tredje målet handlar om att öka kunskapen och med-
vetenheten om existensen och betydelsen av detta kulturarv. 
Ett viktigt medel är här den identifiering av betydande arkiv, 
samlingar och verk som görs genom att föra upp dessa på 
förteckningar nationellt, regionalt och internationellt. Man 
arbetar även med publikationer och andra former för kom-
munikation.
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En central utgångspunkt är att arbetet med bevarande och 
tillgänglighet inte bara kompletterar varandra utan ökar också 
kännedomen om detta kulturarv genom att ökad efterfrågan på 
tillgänglighet till arkiven och samlingarna samtidigt stimulerar 
bevarandearbete. Exempelvis kan ökad efterfrågan på digitala  
kopior av ett verk stimulera till att sådana görs även av andra 
verk. Att göra kopior tillgängliga uppmuntras generellt för att 
minska på trycket på originalen.

Ett för programmet centralt begrepp är ”documentary heritage”. 
Begreppet är inte helt enkelt att översätta till svenska, men vad 
det beskriver är de kulturarv som är resultatet av en medveten 
dokumentation på någon form av informationsbärare: tecken, 
koder eller bilder på papper, trä, lertavlor eller digitala filer på en 
server. Den kan också bestå av foton, film och ljudupptagningar. 

Mångfalden av både dokumentationsmetoder och informa-
tionsbärare är stor av historiska skäl eftersom dessa växlat över 
tid – från t ex papyrus till datamedia och från hällbilder till 
fotografier. Ett ”dokument” i den här meningen har två kom-
ponenter. Det är dels informationsinnehållet, dels bäraren av 
innehållet. Båda är lika viktiga delar och kan vara av olika slag.  
I ett brev kan textinnehållet ha fångats med bläck på ett papper. 
Ett musikstycke kan ha spelats in och lagrats på en grammofon-
skiva som alltså är bäraren av innehållet.

Definitionen är viktig för att klargöra vad programmet om-
fattar och vad det inte omfattar. Det ser till de delar av kulturarvet 
som tillkommit genom medvetna dokumentationsprocesser. 
Sådant som medvetet skapas som ”original”, t ex målningar eller 
konstföremål, omfattas dock inte. En annan viktig distinktion är 
att programmet inte heller inkluderar t ex muntligt berättande, 
som också är ett sätt att föra kunskap vidare.

Kulturarv som redskap för fred
Utöver bevarande och tillgänglighet till samlingar, arkiv och verk 
finns ett mer övergripande mål som hela Unescos verksamhet 
ytterst syftar till: fred. I Unescos konstitution från 1945 står att 
läsa: ”since wars begin in the minds of men, it is in the minds of 
men that the defences of peace must be constructed”. All verk-
samhet som sker genom Unesco syftar till att påverka människors 
medvetande och tänkande och därigenom deras handlande.  
Organisationens medel för detta är internationellt samarbete 
inom sina ansvarsområden.

Målsättningen ska förstås mot bakgrund av erfarenheterna 
under andra världskriget och behovet av återuppbyggnad av bl a 
utbildningsväsendet. Organisationen bygger en ”fredskultur” 
på intellektuell och moralisk solidaritet mellan människor. När 
Unesco bildades blev utbildning, vetenskap och kultur de om-
råden som organisationen skulle arbeta inom. Numera är även 
kommunikation och medier ett verksamhetsområde.

Unesco arbetar med att sprida goda exempel och bygga nätverk 
mellan experter genom studier och utredningar. Organisationen 
samlar in, analyserar och publicerar statistik och fungerar som 
informations- och dokumentationscentrum. Expertkonferenser 
och seminarier arrangeras. Framstående insatser uppmärksammas 
med priser och teman med särskilda dagar, exempelvis dagen för 
kulturell mångfald (31 maj), världsbokdagen (23 april), pressfri-
hetsdagen (3 maj), vetenskapsdagen (10 november).

Viktiga redskap är normativa instrument i form av inter na-
tionella överenskommelser av olika karaktär. Det starkaste instru-
mentet är konventionen, som blir bindande för de länder som 
undertecknar den. Därutöver finns deklarationer och resolutioner, 
som i det första fallet uttrycker en åsikt eller uppfattning och  
i det andra fallet en gemensam ståndpunkt i en viss fråga.

Betydelsen av samarbete för fred ska inte underskattas  
eftersom möten och relationer skapas mellan länder. Även de 
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områden som samarbetena äger rum inom är betydelsefulla. 
Kulturarvsområdet är inget undantag. Unescos arbete med kultur-
arv har kunskap, respekt och förståelse mellan människor som 
grundtema. Genom att identifiera, skydda, bevara och informera 
om kulturarv från olika tider och delar av världen kan vi förstå 
mänsklighetens genensamma historia i all sin mångfald. Kultur-
arv är av historiska orsaker ett effektivt kitt mellan människor 
och det är därför som Unesco arbetar med det.

Ett av flera verktyg
Som framgår av namnet är Världsminnesprogrammet ett program 
inom Unesco. Det utgår inte från en konvention, vilket flera andra 
av Unescos verksamheter gör och som Världsminnesprogrammet 
ofta sammanblandas med. Världsminnena ska särskiljas från 
Unescos världsarv, som hanteras genom ”Unescos konvention 
för bevarandet av världens kultur- och naturav”. Den så kallade 
Världsarvskonventionen antogs år 1972 och är Unescos kanske 
mest kända instrument. Den syftar till att identifiera, skydda, 
bevara och informera om mänsklighetens gemensamma kultur- 
och naturarv. Den rör fysiska objekt som inte kan flyttas: monu-
ment, byggnader, historiska miljöer, landskap och naturområden.

Världsminnena är inte heller detsamma som immateriellt kul-
turarv, som tryggas av en konvention från 2003. Denna konvention 
omfattar kulturarv som t ex muntliga traditioner och uttryck, 
framföranden, riter och högtider, kunskaper och sedvänjor.

Att Unescos olika verksamheter ofta blandas samman beror 
sannolikt inte enbart på att de begrepp de utgår från liknar var-
andra. Sammanblandningen har även sin förklaring i att verk-
samheterna i hög grad bygger på en uppsättning gemensamma 
perspektiv och budskap. Samlingar, byggnader och traditioner 
och liknande hålls för att vara uttryck för mänsklighetens 
mångfald och anses tillhör alla. Bevarandet och kunskapen om 
dessa kulturarv är därmed även en angelägenhet för hela mänsk-
ligheten. Ytterligare skäl är att verksamheterna till sin form är 

Bayeuxtapeten. France tapisserie Bayeux Normandie Reine 
Mathilde broderie © Etat français
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mycket lika. De bygger på upprättandet av listor, företeckningar, 
ansökningsprocedurer, expertbedömningar, stödjande insatser 
och en uppsättning instanser med olika ansvarsområden och 
beslutsrätt. Unescos arbete sker liksom så mycket annan verk-
samhet med hjälp av byråkrati.

Utöver de program och konventioner som nämns ovan finns 
ytterligare överenskommelser på kulturområdet, bl a konven-
tioner för kulturarv under vatten, för skydd av kulturarv i hän-
delse av väpnad konflikt, mot illegal utförsel av kulturföremål 
och för kulturell mångfald. Det finns även en rad resolutioner 
och rekommendationer på olika områden. Unescos program och 
normativa instrument kompletterar varandra. Världsminnespro-
grammet är alltså ett av flera verktyg i Unescos verktygslåda och 
fokuserar på sin specifika del i ett brett fält. Det hanterar således 
sådant som inte täcks av andra program och instrument.

Vem gör vad?
Efter programmets start 1992 sammanträdde samma år en inter-
nationell rådgivande kommitté, IAC (International Advisory 
Committee), i Pultusk i Polen för att ta fram en handlingsplan 
för arbetet. I samarbete med organisationer på biblioteks- och  
arkivområdet initierades även ett arbete med att ta fram rikt-
linjer för programmets tillämpning och en organisatorisk  
struktur etablerades.

IAC är ansvarig för programmets tillämpning. Den utgörs av  
fjorton ledamöter som utses av Unescos generaldirektör utifrån 
sin expertis på området. Kommittén har överblick över policy-  
och strategifrågor och följer den globala utvecklingen av program-
met. Den ansvarar även för att se över och vid behov revidera 
riktlinjerna för programmets tillämpning. Unescos generaldirektör 
kallar IAC till möte vartannat år. För närvarande sitter Jonas 
Palm från Riksarkivet som vice ordförande i denna kommitté.

Vid Unescos sekretariat i Paris finns programmets sekretariat 
som ger stöd åt den internationella rådgivande kommittén och 

till subkommittérna samt arbetar med programmets administra-
tion. Mellan IAC:s möten sköter den s.k. Byrån ruljangsen till-
sammans med sekretariatet. Byrån utgörs av IAC:s ordförande  
och dess vice ordföranden. 

Det finns tre subkommittéer med  
olika arbetsuppgifter:
• En teknisk kommitté ansvarar för råd och tekniska frågor 

som rör arkiv, samlingar och verk.

• En andra subkommitté ansvarar för marknadsföring och 
för att ta fram strategier för ökade resurser till programmet. 
Denna kommitté ansvarar även för programmets logotyp.

• En tredje subkommitté arbetar med förteckningarna över 
värdefulla arkiv, samlingar och verk. En ytterligare uppgift 
är att ge förslag på pristagare till UNESCO/Jijki Memory 
of the World Prize. Det är ett pris som delas ut för särskilt 
förtjänstfulla insatser för bevarande och tillgänglighet till  
arkiv, samlingar och dokument. År 2011 gick detta pris till  
riksarkivet i Australien för dess innovativa arbete med  
att bevara digitalt material.

För ytterligare samarbete och samordning finns även regionala 
och nationella kommittéer. De regionala kommittéerna stöttar 
etableringen av nationella kommittéer, upprättar regionala för-
teckningar, uppmuntrar samarbeten i regionen och arbetar med 
projekt och kommunikation för att höja den allmänna kunskaps-
nivån om programmet och det kulturarv den verkar för att trygga.

De nationella kommittéerna står för samordning och sam-
arbete på det nationella planet. De spelar en viktig roll för ökad 
nationell kunskap om det dokumenterade kulturarvet och för att 
se till att eventuellt hotat kulturarv skyddas. I de fall nationella 
förteckningar upprättats är det dessa kommittéers uppgift att 
hålla dessa à jour och informera om dem.
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Under årens lopp har programmets intressenter samlats till 
internationella konferenser för att diskutera programmets till-
lämpning samt reflektera över angelägna frågor. Dessa möten 
fattar inga formella beslut om programmet men bidrar genom 
synpunkter och rekommendationer. Det fjärde mötet i ordningen 
hölls i Warszawa i Polen i maj 2011.

Förteckningar över Världsminnen
Programmet utgår alltså från ståndpunkten att vissa arkiv,  
samlingar och verk utgör mänsklighetens gemensamma arv  
på samma sätt som objekten på Unescos lista över världsarv.  
Deras betydelse överskrider alla tidsliga och kulturella gränser 
och ska bevaras för samtida och kommande generationer samt 
göras tillgängliga.

Den internationella förteckningen över dessa Världsminnen 
är den kanske mest kända och publikt uppmärksammade delen 
av programmet. Den tillkom 1995 och dess innehåll har sedan de 
första samlingarna registrerades 1997 successivt vuxit genom att 
nya objekt upptagits. För närvarade finns 245 samlingar registre-
rade. Dessutom har regionala listor etablerats för Asien och Stilla 
havet, Latinamerika och Karibien och ett ökande antal länder har 
även nationella förteckningar.

Nya arkiv, samlingar och verk upptas på den internationella 
förteckningen vartannat år i samband med IAC:s möten. Alla 
förslag har dessförinnan genomgått en gransknings- och värde-
ringsprocedur som tar ca ett år i anspråk.

Normalt sett är det respektive lands Unescoråd (national-
kommission) som lämnar förslag på Världsminnen till Unesco  
för handläggning och granskning. De kan dock i princip tas 
fram och föreslås av såväl privatpersoner som organisationer, 
myndigheter och regeringar. Programmet gör heller ingen  
skillnad på om det är privata eller offentliga samlingar, arkiv  
och verk som föreslås.

Förslagen värderas utifrån ett antal kriterier som är till hjälp i 
avgörandet om förslagen är av internationell betydelse eller ej. 
De måste även vara autentiska, d.v.s. att de är vad de utger sig för 
att vara, och så kompletta som möjligt. Det räcker emellertid inte 
med att förslagen möter dessa kriterier och villkor. Det ska även 
finnas en plan med strategier för hur minnena ska bevaras och 
tillgängliggöras och som beskriver deras betydelse.

Granskningen och värderingen görs av subkommittén för 
förteckningarna, vilken normalt tar hjälp av experter för upp-
giften. Den lämnar ett beslutsförslag till IAC som kan avslå, 
bordlägga eller tillstyrka förslagen till Världsminnen. De nomine-
ringar som IAC accepterar är dock officiellt beslutade först efter 
att Unescos generaldirektör undertecknat besluten.

Världsminnen – några exempel
När man går igenom de Världsminnen som hittills har registre-
rats är det svårt att inte slås av deras mångfald. De är alla unika 
var och en på sitt sätt och utgör betydelsefulla historiska tidsdo-
kument. För närvarande finns sex samlingar i Sverige upptagna 
på den internationella förteckningen. De senaste tillskotten är 
Silverbibeln i Uppsala universitetsbibliotek och Stockholms stads 
byggnadsritningar i Stockholms stadsarkiv. De presenteras i 
följande kapitel i denna årsbok. För att avslutningsvis ge några 
ytterligare inblickar i vad för olika slags samlingar det kan handla 
om presenteras här några exempel i andra länder.

Flera av minnena är resultaten av inflytelserika författares 
och forskares verk. Exempelvis finns i Danmark en betydande 
samling böcker av och om den svenske vetenskapsmannen Carl 
von Linné. Denna samling illustrerar med önskvärd tydlighet att 
minnena inte känner några gränser i tid och rum. Världsminnena 
kan även vara betydelsefulla uppfinningar. Ett talande exempel 
är det feniciska alfabetet som upptogs på företeckningen 2005 på 
förslag av Libanon. Alfabetet är prototypen för alla andra alfabet 
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i världen och har därigenom haft en oerhörd betydelse för utveck-
lingen av skriftspråk och kommunikationen.

Förteckningen innehåller även musikaliska mästerverk. Bland 
de tyska förslag som upptagits finns Ludwig van Beethovens ni-
onde symfoni. Detta är en av världens mest kända kompositioner  
och visar på musikens betydelse för människors minne och med-
vetande. Symfonin är ett av kompositörens mest imponerande 
verk. Den har haft ett stort inflytande på 1800- och 1900-talets 
musik. Tillsammans med poeten Friedrich von Schillers välkända 
text ”An die Freude” har den blivit en symbol för fred mellan 
länder och människor i världen. Den har även varit nationalhymn 
vid de olympiska spelen på 1950- och 60-talen för både dåvarande 
Västtyskland och Östtyskland, och för andra länder fast med 
olika text. I samband med Berlinmurens fall 1989 fick den för-
nyad betydelse för människor i både västra och östra Tyskland 
och i östra Europa.

I förteckningen finns även den tyska regissörens Fritz Langs 
stumfilm Metropolis från 1927. Endast ett fåtal kopior av olika 
delar av filmen och dess negativ finns bevarade. Filmen har emel-
lertid nu rekonstruerats i sin helhet och rekonstruktionen visades 
för första gången 2001 på filmfestivalen i Berlin. Nya digitala  
”negativ” har skapats för att möjliggöra kopiering av god kvalitet  
i framtiden.

De samlingar som registrerats har inte enbart kommit från 
ett enda land. Exempelvis har Nederländerna tillsammans med 
Ghana, Brasilien, Guyana, Nederländska Antillerna, Surinam, 
Storbritannien och USA föreslagit handlingar från Holländska 
västindiska kompaniet som Världsminne. Detta arkiv upptogs 
som Världsminne 2011 och utgör viktigt källmaterial för forsk-
ningen om den västeuropeiska expansionen i Västafrika och 
Amerika. Dokumenten rör handel, slavhandel, krigföring, plan-
tager, tidig diplomati och vardagsliv. De är vittnesbörd om hur 
kompaniet skapade kolonier och handelsplatser, och i många fall 
är detta de enda skriftliga källor som finns från perioden. De är 

därför mycket viktiga för ländernas historia och för forskning.
Världsminnen är också samlingar med svåra minnen som visar 

på mänsklighetens mörka sidor. Slavhandeln ovan är ett exempel, 
och det finns flera Världsminnen som rör detta. Ett annat talande 
exempel som visar på nödvändigheten att inte glömma grymheter, 
förtryck och lidande är fotografierna och dokumenten i Tuol 
Sleng Genocide Museum i Phnom Phen, Kambodja. Det som nu 
är ett museum och arkiv var tidigare ett fängelse och användes 
för förhör av de sammanlagt 15 000 personer som hållits fängslade 
under Röda khmerernas tid vid makten 1974 - 1979. Endast ett 
fåtal överlevde. Samlingen omfattar foton och information om 
fångarna och deras ”bekännelser”, ofta framtvingade genom tortyr.

Även de bärare som använts för dokumentationen uppvisar 
en intressant mångfald och är viktiga att skydda och bevara i sig. 
På listan finns Världsminnen vars medier utgörs av inristningar 
i sten, skrift på lertavlor, papyrus och trä, ljudupptagningar på 
stenkakor och i texter i digital form. Som ovan nämnts finns 
även noter, filmer och foton. Även textilier och broderier finns 
representerade. År 2007 registrerades Bayeuxtapeten i Frankrike 
som skildrar normandernas erövring av England år 1066.

För den som vill bekanta sig mer med Världsminnesprogrammet 
finns ytterligare upplysningar på Unescos webbplats unesco.org. 
Klicka på ”communication and information” på övre delen av  
sidan så öppnas en ny sida med en länk till programmet. Där 
finns grundläggande information om programmet, fotografier 
med mera. Världsminnena är viktiga inte bara för att de ska  
bevaras och göras tillgängliga utan även för att de påminner oss 
om betydelsen av denna del av vårt kulturarv. Förhoppningsvis 
väcker de också ett bredare intresse och bidrar till insikten om 
att dokumentation och minnesinstitutioner i form av arkiv och 
bibliotek hör till ett öppet och demokratiskt samhälle.

Jan Turtinen
Riksantikvarieämbetet
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Alfred Nobels familjearkiv
Familjearkivet.finns.i.ett.eget.arkiv,.i.Riksarkivet.och.i.Lunds.landsarkiv

www.riksarkivet.se.

Alfred Nobels familjearkiv består dels av Alfred Nobels eget arkiv 
jämte stärbhusets arkiv som förvaras i Riksarkivet, dels av det 
Nobelska arkivet i Lunds landsarkiv som innehåller material efter 
Alfred Nobels far Immanuel Nobel och bröderna Robert och 
Ludvig Nobel samt brorsonen Ludvig Nobel.

Alfred Nobel (1833 - 1896), uppfinnare, kemist, företagsledare 
och donator. Namnet ger många associationer. Kreativitet,  
entreprenörskap, multinationell företagsamhet och fredsarbete. 
För nutidens människor är Nobel förmodligen främst känd för 
Nobelpriset, det första riktigt internationella priset för presta-
tioner inom vetenskap, litteratur och arbete för freden. Nobels 
arkiv växte fram på olika platser i Europa: Nobels hus i Paris, villan 
i San Remo och på Björkborn i Bofors. Efter Alfred Nobels död 
samlade en av testamentsexekutorerna, ingenjör Ragnar Sohlman, 
ihop de olika delarna av arkivet som från 1900 förvarades hos 
Nobelstiftelsen. Stiftelsen överlämnade 1972, sedan arkivet ordnats 
och förtecknats, detta till Riksarkivet som sedan dess hållit det 
tillgängligt för forskning. 

Alfred Nobels arkiv
Alfred Nobels arkiv som omfattar 14 hyllmeter speglar väl hans 
olika roller och intressen. Främst är det rollen som uppfinnare, 
industriman och affärsman som avtecknar sig. Huvuddelen av 
arkivet består av kopieböcker och manuskript, korrespondens och 
andra handlingar som berör uppfinningar och hans industriella 
verksamhet. Kopieböckerna med register omfattar perioden 1868-
1896 och utgör jämte övriga brev och affärskorrespondens själva 

Ritning projektil till kanon. Av Alfred Nobel 6.10.1887. Alfred Nobels arkiv, vol. F VI:7
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navet i arkivet, speglande den rastlöse uppfinnaren och industri-
mannen, ständigt involverad i nya projekt och ofta utdragna 
tvister om patent och andra rättigheter. Nobels stora och geo-
grafiskt spridda verksamhet krävde en omfattande brevväxling. 
Han var också en mycket flitig brevskrivare, 20 till 40 brev om 
dagen var det normala. Till nymodigheterna hörde en portabel 
kopieringsapparat som Nobel förde med sig under sina ständiga 
resor. Kopior finns kvar av såväl den privata som affärskorres-
pondensen. Genom dessa hundratals brev får man en klar bild  
av hur han bygger upp sitt affärsimperium liksom av hans 
mångsidighet och sammansatta personlighet. I korrespondensen 
med nära medarbetare märks brev och rapporter från Alarik 
Liedbeck och Ragnar Sohlman.

Nobels litterära ambitioner kan studeras i de volymer som 
rymmer hans manuskript. Här märks främst manuskriptet till 
tragedin Nemesis men också andra litterära manuskript som 
You say I am a riddle, Om jag har älskat, Night Thoughts med flera. 
Nemesis var skriven i Shelleys anda som ett försvar för individens 
frihet. Större delen av upplagan brändes efter hans död.

Bland övriga manuskript finns ett antal vetenskapliga i huvud-
sak rörande explosiva ämnen men också om fotografi och telegrafi. 
Korrespondens med släktingar, särskilt den närmaste familjen, 
omfattar ett antal volymer och här märks bland annat brev som 
rör konflikter med fadern om uppfinningen av nitroglycerinet 
samt med brodern Ludvig. Också brev och framställningar från 
privatpersoner bör nämnas. Ofta rörde det sig om s. k. suppliker, 
begäran om ekonomiskt stöd för olika ändamål, eller tiggarbrev 
på nutida svenska. Förvånansvärt ofta gav Alfred Nobel här en 
hjälpande hand. Fredsfrågan spelade, paradoxalt nog med tanke 
på hans huvudsakliga sysselsättning, en stor roll i Nobels liv. 
Hans korrespondens med den österrikiska pacifisten och senare 
fredspristagaren Bertha von Suttner (1843-1914) vittnar om detta 
intresse. Breven från Alfred Nobels väninna och skyddsling  

Sofie Hess samt breven från hennes släktingar med flera i den  
s k Hessaffären bör särskilt nämnas. Stärbhuset inköpte 1898  
Alfred Nobels brev till Sofie Hess och de är nu lagda till hans  
arkiv. De finns också i renskrift genom ett initiativ av Vilgot  
Sjöman i anslutning till hans bok och film om Alfred Nobel  
där affären med Sofie Hess spelar en framträdande roll. 

Den ämnesordnade delen av Alfred Nobels arkiv domineras  
av handlingar rörande produktionsföretag i olika länder, labora-
torier, patenthandlingar, processer och tvister, banker och mäklare, 
särskilda uppfinningar och produkter, inte minst förslag till nya 
vapen. Handlingarna rörande laboratorierna och verksamheten 
där är ofta ganska detaljerade. Patenten, som har uppskattats till 
cirka 355 stycken i skilda länder, och bevakningen av dessa liksom 
processer och tvister är centrala delar i arkivet. Särskilt spännande 
är kanske handlingarna som rör särskilda uppfinningar och 
produkter. Det rör sig om så skilda ting som artificiell kautschuk, 
aluminium och aluminiumubåten Mignon, fotografering från 
luften, torpeder, raketer och andra vapen samt avståndsmätare 
och celluloid. Nobels olika bostäder är väl dokumenterade, 
bland annat finns certifikat för de ryska Orloffhästarna som  
var stationerade i Villa Nobel i San Remo. Till de mer udda insla-
gen hör handlingar som rör S A Andrées expedition med luftbal-
longen Örnen 1896 - 1897 vilken Nobel med dagens terminologi 
”sponsrade”. Arkivets räkenskaper innehåller fakturor som ger 
inblickar i Nobels vardagsliv: möbler, konst, livsmedel, arkitekter 
och hantverkare, mediciner och föreningsliv.

Trycksamlingen anknyter i huvudsak till Alfred Nobels 
verksamhet som uppfinnare och industriman men här finns 
också uppsatser och broschyrer i fredsfrågan. 

Stärbhusets handlingar (ca 4 hyllmeter) omfattar bland annat  
Alfred Nobels brev till Ragnar Sohlman och dennes svar på dessa.  
I huvudsak är det rent tekniska frågor med mycket utförliga 
rapporter från Sohlman om laboratorieförsök och skjutprov m m. 
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I övrigt domineras denna del av affärskorrespondens samt hand-
lingar som rör Ragnar Sohlmans arbete som testamentsexekutor, 
bouppteckningen, tvisten med Nobels släktingar, ”realiserandet 
till säkra värdepapper” av Nobels många företag, fasta egendom, 
inventarier, värdehandlingar och patent mm. Bildandet av  
Nobelstiftelsen 1900 och därmed sammanhängande överenskom-
melser med akademier och andra organ tillhör också det som 
finns dokumenterat.

Ett kuriöst inslag i arkivet utgörs av en volym som innehåller 
ansökningar om Nobelpris under åren 1897 - 1900. Så snart Nobels 
testamente blev känt började hugade pristagare höra av sig med 
brev och formella ansökningar. Här finns en provkarta på vad 
som rörde sig i tiden. Evighetsmaskiner och andra konstruktioner 
samt en ymnig litteratur i fredsfrågan är ett par exempel. Slutligen 
bör nämnas att det berömda testamentet ingår i arkivet, i form 
av en avskrift. Originalet förvaras tills vidare av Nobelstiftelsen. 
Sammantaget får man genom att ta del av Alfred Nobels arkiv 
en ganska god uppfattning om den store uppfinnarens liv, roller 
och intressen. Man möter här uppfinnaren, industri- och affärs-
mannen men också humanisten och fredsvännen. Relationen till 
fader och bröder kärvar stundtals men är i grunden stabil. Mera 
svårbedömd är relationen till kvinnorna och kanske speglar detta 
också det undflyende draget i hans personlighet? 

Nobelska arkivet
Nobelska arkivet i Lunds landsarkiv som ingår i Alfred Nobels 
familjearkiv omfattar 2 hyllmeter och överlämnades 1970 till 
landsarkivet. Arkivet består huvudsakligen av handlingar rörande 
familjen Nobels industriella och kommersiella aktiviteter i Tsar-
ryssland under perioden 1840 - 1900. Särskilt är det produktionen 
av land- och sjöminor avsedda för de ryska väpnade styrkorna och 
familjens oljeutvinning i Baku som handlingarna dokumenterar.
En stor del av arkivet utgörs av Immanuel Nobels (1801 - 1872) 

handlingar 1816 - 1870. De berör främst bruket av sprängämnen 
för militära syften, särskilt minor och mineringssystem. Förslag 
till landförsvarssystem kombineras med mer fantasifulla projekt 
som att genom en tunnel leda Golfströmmens varma vatten från 
Västerhavet till Bottenviken, av sonen Alfred ”sågat” med kom-
mentaren att kakelugnar var en säkrare värmekälla. Ett mera 
konstruktivt förslag avsåg användandet av hyvelspån och sågspån 
för olika ändamål, en idé som på 1900-talet togs upp vid framställ-
ning av kryssfanér. En rad andra handlingar rörande uppfinningar 
och industriprojekt ingår. Intressanta är Immanuel Nobels själv-
biografiska anteckningar för tiden 1816 - 1843.

Robert Nobels (1829 - 1896)  handlingar omfattar 7 volymer 
1855 - 1895. De berör olika industriföretag, uppfinningar och patent,  
affärskorrespondens och räkenskaper. Korrespondensen ger många 
viktiga inblickar i familjens affärsverksamhet. Bland annat breven 
från Alfred Nobel om motgångar i form av explosioner i industri-
anläggningar och ekonomiska bekymmer under uppbyggnadstiden.  
På samma sätt ger de många breven från Ludvig Nobel (1831 - 1888) 
intressant insyn i dennes affärer.

Ett antal volymer i skilda ämnen innehåller bland annat patent-
handlingar och brev till Alfred Nobel, handlingar tillhörande 
Ludvig Nobel som rör konstruktion av kanoner samt brev m m. 
Vidare handlingar tillhörande Naftabolaget Bröderna Nobel,  
protokoll, brev, handlingar och räkenskaper 1878 - 1891. Till det 
Nobelska arkivet hör cirka 230 kartor och ritningar, huvudsak-
ligen härrörande från Immanuel Nobel och med inriktning på 
konstruktion och användning av minor, maskingevär, kanonbåtar 
och annan krigsmateriel. Här finns det mesta, från projekt till 
”Landt-hus av flyttbar konstruktion” till bemannad kulspruta 
med lavett. Det tryckta materialet består huvudsakligen av böcker 
och småtryck på ryska samt årliga rapporter från familjen Nobels 
oljeföretag i Ryssland. Ett antal artiklar om Immanuel Nobel 
och hans söner och om Ludvig Nobel d y (1868 - 1946) och hans 
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Unescos text om Alfred Nobels familjearkiv:

The.Nobel.Family.Archive.(Nobelska.arkivet).in.the.Regional.Archives.in.Lund.mainly.
originates.from.the.industrial.enterprises.of.Alfred.Nobel’s.father,.Immanuel.Nobel,..
of.his.brothers.Robert.Nobel.and.Ludvig.Nobel.Sr,.as.well.as.of.his.nephew,.Ludvig.Nobel.
Jr.during.the.period.ca.1840-1900..The.main.part.of.the.archive.is.related.to.the.family’s.
industrial.and.commercial.activities.in.imperial.Russia,.particularly.the.production.of.land.
and.sea.mines.intended.for.the.Russian.armed.forces.and.the.family’s.petroleum.plants.at.
Baku..The.records.thus.reflect.the.enterprising.traditions.and.inventiveness.of.the.Nobel.
family,.which.constitute.an.important.background.to.Alfred.Nobel’s.life.as.an.inventor,.
international.industrialist.and.donor.of.world.importance..

Alfred.Nobel’s.archive.(Alfred.Nobels.arkiv).at.the.National.Archives.in.Stockholm.is.
complete,.rich.and.full.of.nuances..In.his.copy.books.and.correspondence.we.can.follow.
the.talented.inventor.and.industrialist.day.by.day:.restlessly.busy,.travelling,.negotiating,.
carrying.on.lawsuits,.etc..His.papers.give.evidence.of.an.inexhaustible.creativity.and.
energy.resulting.in.new.ideas.and.projects..His.professional.role.is.fully.documented.in..
his.archival.remains..The.private.side.of.his.life,.though.the.time.left.for.this.was.limited,..
is.documented.as.well..It.appears.in.his.correspondence.in.questions.of.war.and.peace..
with.Bertha.von.Suttner.as.well.as.in.his.exchange.of.letters.with.his.friend.Sofie.Hess..
Among.his.literary.remains.we.find.the.famous.but.abstruse.drama.Nemesis..And.there..
is.of.course.his.will,.which.more.than.one.hundred.years.after.his.death.makes.sure.that..
he.will.never.be.forgotten.as.a.great.donor.

Year.of.submission:.2007

Year.of.inscription:.2007

Country:.Sweden

verksamhet ingår också. Totalt finns 396 fotografier för perioden 
1880 - 1950, fördelade på familjen Nobels ryska företag, Alfred 
Nobels begravning, familjemedlemmar och vänner.

Lars-Olof Welander

Arkivråd.i.Riksarkivet.1990.till.2007,.ansvarig.för.Alfred.Nobels.arkiv

Monsieur H. Clunet fråm Lyon ansökte 1897 om  
Nobelpriset för sin konstruktion av en evighetsmaskin 
”Le moteur Perpétuel”. Ur Alfred Nobels Stärbhus  
arkiv, vol. EIII:1.

För mer information:
Allmänt:
Göran.Nilzén:.Familjen.Nobel..En.svensk.industridynasti...
Översikt.över.arkivalier.i.Stockholm,.Uppsala.och.Lund..Stockholm.2004.

Riksarkivet:
Arkivförteckning.1972.
Riksarkivets.beståndsöversikt,.volym.8:2,.2006.
2.CD-skivor.omfattande.52.digitaliserade.volymer.ur.Alfred.Nobels.arkiv.

Riksarkivet.
Fyrverkarbacken.13.
Box.12541.
102.29.STOCKHOLM.
Telefon.010.-.4767000.
E-post:.riksarkivet@riksarkivet.se.
www.riksarkivet.se

Landsarkivet i Lund:
Arkivförteckning.1972-1973..
Databas.över.bland.annat.kartor.och.ritningar

Landsarkivet.i.Lund.
Dalbyvägen.4.
Box.2016.
220.02.LUND.
Telefon.010.-.4768200.
E-post:.landsarkivet.lla@riksarkivet.se.
www.riksarkivet.se
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Ingmar Bergmans Arkiv
Stiftelsen.Ingmar.Bergman.
Box.27178.
102.52.Stockholm.
Telefon:.08-665.11.88

www.ingmarbergman.se.
info@ingmarbergman.se

När Ingmar Bergmans manuskript till den tänkta filmen Kärlek 
utan älskare hade refuserats av inte mindre än tre olika producen-
ter förpassade upphovsmannen, som framgår av en anteckning i 
dokumentets slut, texten till ”arkivets avd. orealiserbara visioner 
och drömmar.”

Att detta arkiv var högst reellt var det få som visste. Visserligen 
kan Ingmar Bergmans hela livsverk kallas ”arkivariskt”; hans åter-
kommande vana att mer eller mindre provocera fram känslor och 
reaktioner hos sin omgivning, vars uttryck han därpå registrerade 
och sparade för framtida bruk, är omvittnad. Likaså finns genom 
hela hans karriär en påfallande tendens att gå tillbaka till sin egen 
fatabur och återanvända material från ett helt annat sammanhang.

Men återigen: ingen kunde ana att där fanns ett fysiskt och 
faktiskt bergmanarkiv, särskilt som han själv vid upprepade  
intervjutillfällen påstod sig aldrig spara någonting och över  
huvud taget vara blankt ointresserad av vad som hände med 
hans verk efter att han själv ansåg sig färdig med det.

Med publiceringen av självbiografierna Laterna magica (1987) 
och i ännu högre grad Bilder (1990) lät sig något anas, eftersom 
han ofta hänvisar till arbetsböcker och opublicerade manuskript 
som om han hade dem tillgängliga. Men det var först 1998 som 
det verkliga förhållandet blev känt, med ett tillsynes spontant 
yttrande helt apropå. Men säkert rörde sig säkert också denna 
förment improviserade kommentar om en av regissören väl  Det första utkastet till Hets. Foto: Anders Roth © Stiftelsen Ingmar Bergman
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planlagd kupp. Det var hur som helst när filmforskaren och 
Bergmanexperten Maaret Koskinen hade blivit uppringd av 
Bergman i ett helt annat ärende, som avslöjandet kom. Koskinen 
beskriver det hela bäst själv:

Mitt i telefonsamtalet kom det: 

”Hördudu. Jag har ett rum här på Fårö, det är fem gånger fem 
kvadrat och här har jag samlat på mig allt möjligt, serru, det är en 
jävla kökkenmödding. Skulle du vilja ta dig en titt på det?” 

Vad svarar man på sådant? Man gör en bildlig och närapå bokstav
lig nigning vid telefonen och tackar av uppenbara skäl ja till ett  
erbjudande ingen har råd att tacka nej till. (Maaret Koskinen, s. 12)

När Koskinen såmåningom anlände till Fårö visade sig 
”kökken möddingen” vara en enastående samling skisser, utkast, 
handskrifter, publicerade och opublicerade manuskript, fotogra-
fier och mycket mer från Bergmans hela karriär, ja till och med 
tidigare än så: redan den första bevarade anteckningsboken visar 
att ynglingen, trots viss klädsam ödmjukhet, har sitt uppdrag 
klart för sig:

Längst ned i min dåraktiga själ hyser jag en liten, högfärdig 
tanke: Kanske kommer en gång – någon gång – något ljust och skönt 
att skavas ut ur allt eländet. Som en liten, liten, liten pärla ur ett stort 
svart och jävligt musselskal. Och om nu något vackert en gång kan 
komma från mig, så har jag uppfyllt min uppgift i tillvaron.

Detta alltså skrivet av en tjugoåring utan annan konstnärlig 
erfarenhet än barndomens dockteatrar och leksakskinematograf. 
Under två års tid tillbragte Maaret Koskinen sin tid i Bergmans 
hem på Fårö för att bringa ordning i en ganska kaotisk samling  
av material i olika stadier av förfall. Resultatet blev en grundläg-
gande inventering och den fina boken I begynnelsen var ordet: 
Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap (Stockholm, 2002),  
vilken för övrigt har det nyss anförda citatet från den unge  
Bergman som passande motto.

Ett arkiv blir till
Kommen till sitt åttionde levnadsår var Bergman nu alltså beredd 
att offentliggöra sitt arkiv och dessutom att avbörda sig det. Hans 
ursprungliga plan var att donera samlingarna till Stockholms 
universitet – som var hans alma mater och där han var heders-
doktor; dessutom arbetade Koskinen där – men till slut föll valet 
på Svenska Filminstitutet, vars dåvarande vd Åse Kleveland  
svarade på den generösa gåvan med att ta initiativet till en stiftelse 
i vilken skulle ingå hans viktigaste arbetsgivare genom åren:  
AB Svensk Filmindustri, Dramaten och Sveriges Television.

2002, samma år som Bergman regisserade sin sista pjäs på 
Dramaten, bildades så Stiftelsen Ingmar Bergman av de tre forna 
arbetsgivarna och med Filminstitutet som ordförande; den senare 
institutionen tog också på sig ansvaret för att samlingarna skulle 
bli till ett verkligt arkiv. Margareta Nordström, som nyligen 
pensionerats från tjänsten som chef för Filmhusets bibliotek, 
anställdes för att ta sig an uppgiften att sortera och katalogisera 
samlingarna som nu kommit att bestå av tiotusentals enskilda 
objekt. Riksbankens Jubileumsfond finansierade byggandet av  
en databas och, som en sorts biprodukt, en webbplats om  
Ingmar Bergmans konstnärsgärning.

Det tog Nordström och en rörlig stab av tillfälligt anställda  
assistenter flera år att datera och identifiera de många dokument 
(för det mesta med ett ganska användarovänligt gränssnitt för 
ögonen i form av Bergmans svårläsliga handstil). I samband med 
Ingmar Bergmans bortgång 2007, anslog regeringen 5,5 miljoner 
kronor för samlingarnas digitalisering. Ytterligare ett omfattande 
arbete vidtog, denna gång i samarbete med Kungliga Biblioteket, 
vilka hade åtagit sig att utföra den tidskrävande reprofotografe-
ringen. Till databasen utvecklades en visningsapplikation för de 
digitaliserade objekten och från 2010 kan den absoluta lejonparten 
av samlingarnas bestånd tillgängliggöras på ett helt nytt sätt, utan 
att de ofta sköra dokumenten riskerade slitage. Det ”arkiv” som 
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Bergman ibland nämnde men få tog på allvar (knappt ens han 
själv), hade till slut blivit Ingmar Bergmans Arkiv. 

Författare och filmmakare
Bergman var en skrivande regissör. Inte bara skrev han de allra 
flesta av sina filmmanus själv och inte bara var han författare i 
egen rätt (till en ansenlig mängd prosa, dramatik och essäistik, 
varav mycket förblivit opublicerat) – han använde hela tiden 
skriftmediet för självreflektion, som i otaliga dagboksliknande 
anteckningar eller för att dokumentera sin kreativa process i vad 
han kallade sina ”arbetsböcker”. Det finns filmregissörer som på 
ett påtagligt sätt använder bilder på ett motsvarande sätt – för 
att tänka med, eller för att registrera sina intryck. Ett exempel 
är Stanley Kubrick, vars arkiv (som finns på London College of 
Communication) präglas av en frenetisk insamling och produk-
tion av skisser, teckningar och fotografier. Bergman, å sin sida, 
skrev: noveller, romaner, dramer, åtminstone ett operalibretto, 
men också artiklar, essäer, föredrag, dagböcker, arbetsböcker, 
kommentarer, textbearbetningar… Trots hans ofta upprepade 
motvilja mot ord som kommunikationsform, är det inte desto 
mindre med dem han oftast formulerade sig, och det på ett  
ganska enastående sätt.

Ingmar Bergmans arkiv erbjuder därmed en unik insikt  
i Bergmans arbetsmetod. Tillkomsten av en film eller en teater-
uppsättning kan ofta spåras från ax till limpa: utkast, arbetsbok, 
handskrivet manuskript, maskinskrivet dito i olika, korrigerade 
versioner och till sist ett shooting script – allt har bevarats av 
upphovsmannen och finns numera tillgängligt för forskning.

Den som således vill studera exempelvis teveserien Scener  
ur ett äktenskap hittar i arkivet en arbetsbok med en första  
anteckning daterad den 27 mars 1972:

Det här kan vi väl ändå göra för nöjes skull. Det ska inte kosta 
något det ska inte innebära några ekonomiska risker. Det ska vara en 
lek med ett stort material hur stort som helst, hoppas det blir väldigt 

stort. Det ska bli mycket att stå i att dona med den spännande dia
logen. Inte ett dugg märkvärdigt nånting. Jag kan tänka mig en rad 
scener ur äktenskapet.

Från detta växer så fram ett manuskript som skrivs oerhört 
snabbt; exakt två månader efter den första anteckningen var  
de trehundraåttioen handskrivna sidorna färdigskrivna. (Just 
snabbheten skulle han senare kommentera med att det visserligen 
gick undan att skriva scenerna, men att ”det tog ett vuxet liv att 
erfara dem”).

Vill man så gå vidare i sina studier av Scener ur ett äktenskap 
kunde man konsultera de arkitektritningar som finns över den 
ombyggnad av en gammal ladugård på Fårö som nu blev filmateljé 
och där Scener ur ett äktenskap spelades in. Därpå kan den hugade 
konsultera scriptamanus, location-scouternas polaroidbilder,  
inspelningsrapporter, brevkorrespondens med produktionens 
medarbetare från skådespelare till amerikanska försäljnings-
agenter. Och så vidare.

Men Ingmar Bergmans arkiv är inte bara av intresse för de  
visserligen ganska många bergmanfanatikerna. Tack vare Bergmans  
centrala position i svenskt och internationellt kulturliv utgör 
arkivet en portal till ett flytt nittonhundratal som plötsligt blir 
märkvärdigt levande. Att studera regimanuset till 1943 års upp-
sättning av Kaj Munks Niels Ebbesen (förbjuden i det ockuperade 
Danmark) får en kuslig autenticitet i vetskapen om att Munk 
några månader efter premiären skulle mördas av nazisterna.  
I en brevväxling mellan Bergman och hans amerikanske agent 
blir det sena sextiotalets New Hollywood synlig i konturerna, 
och det är lätt att få svindelkänslor när den ena efter den andra 
internationella filmstjärnan visar sig ha varit aktuell för de hol-
lywoodfilmer Bergman aldrig skulle göra. Att ta del av dagboks-
anteckningar från perioden i skarven 70 - 80-tal när Bergman är 
i frivillig München-exil, bär vittnesbörd om en av terrorismen 
paranoid förbundsrepublik. Och så vidare.
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Unescos text om Ingmar Bergmans arkiv:

Documentary.heritage.submitted.by.Sweden.and.recommended.for.inclusion.in.the.
Memory.of.the.World.Register.in.2007.

The.Ingmar.Bergman.Archives.document.the.work.of.one.of.the.most.outstanding.film.
directors.of.the.20th.century..In.1997.Ingmar.Bergman.won.the.“Palm.of.Palms”.award.
at.the.Cannes.Film.Festival..Furthermore.the.holdings.reflect.the.career.of.one.of.Europe’s.
most.innovative.and.prolific.stage.directors,.whose.work.has.also.extended.to.directing.
operas.and.radio.plays..He.is.also.acknowledged.as.a.major.writer:.his.screenplays.and.
autobiography.Laterna.Magica.(The.Magic.Lantern).have.been.translated.into.more.than.
30.languages..The.archives.include.hand.and.type-written.original.manuscripts,.drafts,.
notebooks,.production.papers,.photographs.and.behind-the-scenes-footage.from.the.
shooting.of.his.films,.and.private.and.professional.correspondence..

The.archives.originate.from.the.donation.in.2002.by.Ingmar.Bergman.himself.of.his..
entire.personal.collection,.covering.some.65.years.of.artistic.creation,.to.the.Swedish.Film.
Institute..Following.the.donation,.the.Film.Institute.set.up.Stiftelsen.Ingmar.Bergman/
the.Ingmar.Bergman.Foundation,.together.with.the.Royal.Dramatic.Theatre,.AB.Svensk.
Filmindustri.and.AB.Sveriges.Television.as.co-founders..Its.objective.is.to.administrate..
and.preserve.and.to.provide.information.about.Ingmar.Bergman’s.collected.artistic.works..

The.Foundation.website,.“Ingmar.Bergman.Face.to.Face”,.was.voted.Swedish.Cultural..
Site.of.the.Year.in.2005..An.English.version.will.be.available.in.2006..The.website.
contains.selected.digitized.images.from.the.script.collection.

Year.of.submission:.2007

Year.of.inscription:.2007

Country:.Sweden

Att spara allt
Hur mycket Bergman än själv påstod sig vara ointresserad av att 
spara någonting är det alldeles uppenbart att hans arkivariska 
passion var av sådan art att den ibland gränsade till ett slags arkiv-
sjuka, där det första symtomet är begäret att spara allt. Således 
finns i arkivet vid sidan av originalmanuskriptet till Persona eller 
arbetsboken till Fanny och Alexander, även ett gruppkorsband 
från Djursholms stads byggnadskontor (Bergman bodde under 
några år på Ymervägen) om att de villaägare i området som 
önskade snöröjning vintern 1962 - 63 mot en mindre avgift, skulle 
insända bilagd beställningsrekvisition. I arkivet finns också en  
av Bergmans hushållerska skriven matsedel, av vilken framgår  
att han söndagen den 17 november 2006 serverades kalvbullar, 
sås, lingon, pressad potatis och farsdagstårta.

 Det är inte för arkivets förvaltare att göra någon skillnad mellan 
ett originalmanuskript med verkshöjd och ett banalt inköpskvitto, 
eller bedöma huruvida tillsynes anspråkslösa dokument någon 
gång kan få ett värde för framtida forskning. Ett av de mest sug-
gestiva föremålen i Ingmar Bergmans arkiv har vi för övrigt inte 
brytt oss om att katalogisera, än mindre digitalisera. Det rör sig 
om ett oöppnat paket med anteckningsblock. När den neurotiske 
Bergman hade vant sig vid att skriva på ett särskilt slags gult  
papper av ett visst format och fabrikat, köpte han (1978 – kvittot  
finns kvar) ett helt restlager för att försäkra sig om att aldrig bli 
utan. Uppenbarligen lyckades han, och nu utgör de en del av 
Ingmar Bergmans arkiv. Dessa bokstavligt oskrivna blad, som 
hittills aldrig efterfrågats av någon forskare, utgör likväl Ingmar 
Bergmans verkliga mästerverk: det som aldrig – till skillnad från 
exempelvis Kärlek utan älskare – ens blev skrift.

Jan Holmberg

VD,.Stiftelsen.Ingmar.Bergman.och.arkivchef.Ingmar.Bergmans.arkiv

Bordsalmanacka 1972
Foto: Anders Roth
© Stiftelsen Ingmar Bergman
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Astrid Lindgrens Arkiv
Kungliga.biblioteket..
Besöksadress:.Humlegården.Stockholm.
Postadress:.Box.5039,.102.41.Stockholm..
Tel..010-709.30.00..
Fax.010-709.39.25..
e-post.kungl.biblioteket[snabela]kb.se..
för.aktuella.öppettider.se.www.kb.se..

Öppet.för.allmänheten..För.att.få.låna.skall.man.ha.fyllt.18.år,.svenskt.
material.får.ej.lånas.hem..Astrid.Lindgrens.arkiv.ingår.i.handskriftssamlingen.
och.studeras.i.Specialläsesalen..Allt.material.i.arkivet.är.inte.fritt.tillgängligt,.
tillstånd.från.donator.krävs.för.tillgång.till.korrespondens.och.stenogram...
Se:.www.ediffah.org.för.arkivförteckning.

När Astrid Lindgrens arkiv i juni 2005 av Unesco utsågs till 
Världsminne behövde arkivbildaren ingen närmare presentation. 
Med en produktion som kan läsas på nära hundra språk var hon 
välkänd som upphovsman till böcker och filmer för barn. Pippi 
Långstrump, den mest kända av hennes litterära skapelser, har 
varit en förebild för flera generationer starka och självständiga 
flickor och kvinnor.

Men Astrid Lindgrens internationella ställning som barn-
boksförfattare hade nog inte ensam varit skäl för att hennes 
efterlämnade papper skulle inkluderas i Memory of the World 
Register. Hennes påverkan sträckte sig långt utanför barnbokens 
domäner och hon var också känd som en oförtröttlig förespråkare 
för barns rättigheter. Arkivet ger en mångfacetterad bild av en 
stark och orädd person med stort inflytande och brett samhälls-
engagemang. 

150 meter arkivmaterial
Under flera decennier bevarade Astrid Lindgren manuskript och 
dokument i hemmet. Inaktuellt material – och hit räknades allt 1978 tilldelades Astrid Lindgren den Tyska Bokhandelns Fredspris. 

Foto: Hans Lindahl, KB
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från originalmanuskript till brev och pressklipp – förpassades 
efter hand till vindskontoret. På 1970-talet utvecklades barnlit-
teraturforskningen till en akademisk disciplin, och materialet 
aktualiserades. 1980 fördes det över till Kungl. biblioteket som 
dessutom lovade att ta hand om tillkommande material. ”Kasta 
ingenting” löd instruktionen från Harry Järv, då chef för hand-
skriftavdelningen, en uppmaning som Astrid Lindgren sorgfälligt 
följde. Det innebär att arkivet i dag förmodligen är ett av de mest 
omfattande en enskild svensk lämnat efter sig. Till innehållet 
skiljer det sig däremot inte mycket från andra författararkiv.  
Här finns korrespondens manuskript, koncept och allt annat  
man förväntar sig. 

Trots att storlek som bekant är av underordnad betydelse, 
är det frestande att sammanfatta samlingen, som efter ca tio års 
arbete är uppordnad och katalogiserad, i siffror. 

Den fyller ca 150 hyllmeter och antalet mottagna brev upp-
skattas totalt till ca 75 000. Register har upprättats över ca 12 000 
brevskrivare (i huvudsak vuxna). Ändå har många beundrarbrev 
och alla barnbrev endast ordnats kronologiskt, inte katalogiserats. 
Enbart till 90-årsdagen 1997 anlände 14 postsäckar med gratula-
tioner, två med specialkurir från Litauen!

Astrid Lindgren tog endast undantagsvis kopior under alla  
de år då hon själv skötte sin korrespondens och i arkivet finns  
ca 900 kopior av avsända brev. Det kan jämföras med de ca 2 600 
kopior till brev, som hon dikterade för sin sekreterare under åren 
1994 - 2002, som också ingår. Periodvis besvarades 30 - 40 brev 
varje dag.

Eftersom Astrid Lindgren i de flesta fall själv dramatiserade 
och skrev filmmanus till sina berättelser uppgår manuskripten 
till ungefär 600 inräknat tal, föreläsningar och annat. Det äldsta 
publicerade manuskriptet är från 1933, den mest oväntade kanske 
ett filmmanus från 1943, skrivet direkt för Sickan Carlsson. Den 
filmen blev aldrig inspelad. De allra flesta manuskripten är prydligt 
maskinskrivna och med mycket få ändringar. 

Som utbildad sekreterare gjorde Astrid Lindgren alla sina an-
teckningar och utkast i stenografi. Även dessa sparade hon och 
sammanlagt finns 660 svårtydda spiralblock bevarade.

I arkivet finns också en fotosamling med bland annat föreställ-
ningsfoton och en samling affischer, många av dem från tyska 
teateruppsättningar, liksom tryckt material i forma av teaterpro-
gram, dedikationsexemplar och inte minst pressklipp. De senare 
har uppskattats till 100 000 klipp. Få författare torde vara lika 
väldokumenterade i det avseendet. Huvuddelen är svenska klipp, 
men det tyska förlaget Oetinger har också sammanställt ett antal 
recensionspärmar. Ibland skickade privatpersoner klipp och tid-
ningsartiklar som belyser hur långt bort från Sverige intresset  
för Astrid Lindgren nådde. Det är svårt att tänka sig någon annan  
författare vars 90-årsdag resulterade i en hyllningsartikel i  
en kuwaitisk dagstidning eller vars bortgång rapporterades  
i mongoliskt press.

Arkivförteckningen innehåller också 23 dossiéer över olika 
ämnen, från Pomperipossadebatten om egenföretagares skatter 
1976 till Astrid Lindgrens engagemang i kampen för bevarandet 
av den smalspåriga järnvägen mellan Hultsfred och Västervik. 
Pomperipossadebatten bidrog till ett regeringsskifte och resul-
tatet av smalspårskampanjen innebar att sträckan nu drivs som 
museijärnväg och har status av nationellt kulturminne!

Barn och barns villkor
Även om hon höll en låg profil som opinionsbildare fram till 
mitten av 1970-talet, var Astrid Lindgren hela sitt vuxna liv djupt 
engagerad i samhällsfrågor och speciellt frågor som rör barn och 
barns livsvillkor. Hennes syn på barn och barnuppfostran har på-
verkat beslutsfattare i många länder. Arkivet visar hur hon direkt 
engagerade sig i olika flyktingbarns öden och både opinionsmässigt 
och rent praktiskt-ekonomiskt grep in i individuella barns liv. 
Hon bekostade utbildningen för någon, skrev till ministrar för att 
vädja om omprövning av avvisningsbeslut och agerade på många 
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olika sätt. Ofta verkade hon i det tysta och tackbrev från både 
individer och organisationer vittnar om hennes stöd. Men hon 
tvekade inte heller att utnyttja sin mediala ställning för att på 
olika sätt skapa opinion när hon ansåg att det kunde hjälpa. Vid 
minst fyra tillfällen har Astrid Lindgren direkt påverkat svensk 
lagstiftning. 

Bland manuskripten finns det tacktal hon höll i samband med 
att hon tog emot den Tyska Bokhandelns Fredspris 1978, ett tal 
som hon kallade ”Aldrig våld!” och som fortfarande ofta citeras. 
Hennes engagemang anses ha varit en bidragande orsak till att 
Sverige som första land i världen 1979 lagstiftade om förbud mot 
våld i barnuppfostran. 2011 har 24 stater infört en liknande lag 
och fler diskuterar frågan. 

”Lex Lindgren”
Ännu en internationellt uppmärksammad debatt initierades 
av Astrid Lindgren efter en artikel om villkoren för korna på 
Harpsund (statsministerns sommarbostad), ansett som ett möns-
terjordbruk. Som bondedotter reagerade hon på att korna aldrig 
fick vistas utomhus och skrev en insändare som i sin tur ledde 
till förstasidesrubriker inte bara i Sverige utan bland annat även 
i New York Times. Debatten som följde pågick under flera år och 
resulterade i en bok, Min ko vill ha roligt, och i flera prestigefyllda 
utmärkelser från olika djurskyddsorganisationer, inte minst i USA. 
Den innebar också att Sverige fick en internationellt sett mycket 
radikal djurhållningslag kallad ”Lex Lindgren” .

Dessa och en rad andra debatter engagerade tusentals och åter 
tusentals människor och kan följas både i manuskript, brev och 
tidningsklipp. 

Svårlästa stenogram
Det mest svårtolkade, men för litteraturforskarna förmodligen 
intressantaste materialet, utgörs av de många stenogramblocken. 

Det är här den skapande processen kommer till uttryck, det är 
här Astrid Lindgren formulerade sina texter. Hon var en skicklig 
stenograf och kunde skriva lika snabbt som hon tänkte. Det är i 
den formen böckerna kommer till, det är här alla ändringar görs. 
Först när en text var klar skrevs den ut på maskin och därefter 
gjordes ytterst få ändringar. 

Arkivet innehåller till exempel ett block där Astrid Lindgren 
själv med vanligt skrift noterat att det är slutkapitlet till Brö
derna Lejonhjärta men ”ej slutgiltig version”. Med tanke på den 
debatt bokens slut vållade då den gavs ut 1973 och den centrala 
roll boken har i författarskapet blir det lockande att ta del av 
författarens egna överväganden. Men stenogrammen är mycket 
svårtydda.

En tröstebok med politisk laddning
Bröderna Lejonhjärta har betytt oändligt mycket för människor i 
alla åldrar. Arkivet innehåller många brev från föräldrar till döds- 
sjuka barn som berättar vad historien om Jonatan och Skorpan 
betytt som tröst för den drabbade, för syskon och inte minst för 
föräldrarna själva, liksom brev från läkare, psykologer och präster 
från olika länder som tagit hjälp av boken då de försökt ge män-
niskor nytt livshopp. 

En ”samizdat-utgåva” (icke officiell, underjordisk och mång-
faldigad i maskinskrift) som gavs ut på tjeckiska 1981 av Bröderna 
Lejonhjärta visar, tillsammans med korrespondens med Charta 
77-rörelsen, på bokens sprängkraft. Först 1992 – efter sammets-
revolutionen – publicerades en officiell tjeckisk översättning.

Brev från hela världen
Astrid Lindgrens läsekrets återfinns i alla världsdelar och hennes 
verk finns att läsa på ca 95 språk. Arkivet vittnar om böckernas 
internationella genomslagskraft. Här finns brev från Grönland 
och Sydafrika, liksom från Nepal, Seychellerna och Argentina. 
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Merparten kommer dock från Sverige och Tyskland. Förutom 
hand- eller maskinskrivna brev med olika alfabet finns brev 
skrivna med stenografi, med braille (blindskrift) och med bliss, 
en symbolskrift som används av gravt språkhandikappade. 

Breven vittnar om att barnböcker kan användas på många 
sätt. I kvinnohäktet i Stockholm läste man högt ur Astrid Lind-
grens böcker en dag i veckan och de intagna skrev tackbrev, och i 
fristaden Christiania, Köpenhamn, kände man sig besläktade med 
Pippi Långstrump och sökte Astrid Lindgrens stöd mot hotande 
myndigheter. En svenska, bosatt i Kina, som utbildade kinesiska 
gränspoliser i engelska, berättar att hon använde Lotta på Bråk
makargatan som kursbok. Förutom att lära sig engelska fick 
eleverna kontakt med en helt ny syn på barnuppfostran.

En kategori brevskrivare utgörs av förhoppningsfulla entre-
prenörer som vill använda författarinnans diktade verk på olika 
sätt. En ska starta en butik för för begagnade barnkläder och vill 

kalla affären Nangijala, en reklambyrå vill att Astrid Lindgren 
själv ska ställa upp i en kampanj för miljövänligt toalettpapper 
och Svenska Fotbollsförbundet vill få tillstånd att använda Pippi 
Långstrump i marknadsföringen för EM i fotboll 1989. Alla fick 
avslag. En enda gång ställde Astrid Lindgren upp i en annons-
kampanj – för Amnesty International.

Alla brev är inte positiva och beundrande. Det är intressant att 
Astrid Lindgren sparade på allt som hade med hennes yrkesverk-
samhet att göra, också mindre trevliga brev. Här finns exempel  
på ibland obehagligt krävande tiggarbrev där man ber om hjälp att  
finansiera allt tänkbart, från att betala brevskrivarens böter för  
att ha kört berusad till att bekosta ett engelskt-swahliskt språk   -
lexikon. Här finns anonyma hatbrev både från politiska menings-
motståndare och läsare som tar avstånd från hennes författarskap. 
Också dessa kritiska brev besvarades (oftast) och sparades.

Barnbrev
Barnbreven tar upp de mest skiftande ämnen. De yngsta barnen 
skickar gärna med fantasifulla teckningar. Unga beundrare vill ha  
autograf, brevväxla med sin idol eller ha hennes hjälp för att få  
en filmroll. Hela klasser skriver på lärarens order som ett led 
i under  visningen eller för att få material till ett projektarbete. 
Men de intressantaste breven berättar om egna läsupplevelser och 
förmedlar personliga tolkningar av böckerna. En åttaårig flicka, 
född i Sverige av irakiska föräldrar, har läst Mio, min Mio och drar 
paralleller med händelserna i den kurdiska staden Halabja i mars 
1988, då tusentals människor dödades av kemiska bomber: ”... din 
Ridar Kato är fantasi men i Irakiska landet är det en riktigt Ridar 
Kato han dödar många barn hans riktiga namn är Sadam”.

En dag fann Astrid Lindgren ett par tyska bröder utanför sin 
dörr. De hade rymt från sitt fosterhem, tagit sig till Sverige och bad 
nu om hjälp. Via deras brev kan man läsa hur situationen löstes 
och hur de återvände till Tyskland (men inte till fosterhemmet). 

Att barnböcker kan innehålla politiskt laddat material visar den tjeckiska  
samizdat-utgåva av Bröderna Lejonhjärta, som gavs ut i Prag 1981.  
Foto: Hans Lindahl, KB
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För att få struktur på barnbreven, som alltså inte katalogi-
seras och förtecknas i detalj, ordnas de efter avsändarland. Brev 
från Sverige dominerar av uppenbara skäl men från mitten av 
1970-talet ökar också de västtyska breven stadigt. Språket sätter  
naturliga hinder för brevskrivare från mer avlägsna länder men 
det finns förhoppningsfulla barn som skriver med kyrilliskt alfa bet 
eller på japanska och koreanska liksom det finns de som adresserar 
sina brev direkt till Pippi Långstrump eller ”Karlsson who lives 
on the roof”. Det mesta nådde fram till rätt mottagare.

Många av breven visar hur mycket en bok och dess författare 
kan betyda både för den enskilda läsaren och för att påverka 
samhället. Astrid Lindgrens rika författarskap, hennes samhälls-
intresse, humanism och civilkurage har spelat en avgörande roll 
som förebild för många människor över hela världen, det bär 
hennes arkiv otaliga bevis på. Den världsbild som hennes livsverk 
förmedlar kan av en del upplevas som nostalgisk men represen-
terar värden som demokrati, respekt för individen oavsett ålder 
och kön, medmänsklighet och omsorg om de svagare – värden 
som de flesta av oss omfattar och gärna förbinder med Sverige.
 
Lena Törnqvist

Ansvarig.för.uppordnandet.av.arkivet

Officiell.hemsida.för.Astrid.Lindgren:.www.astridlindgren.se.

För.arkivförteckning,.se.www.ediffah.org

Unescos text om Astrid Lindgrens arkiv:

Documentary.heritage.submitted.by.Sweden.and.recommended.for.inclusion.in.the.
Memory.of.the.World.Register.in.2005.

The.Astrid.Lindgren.Archives.document.the.work.and.influence.of.what.is.probably.the.
world’s.most.renowned.author.of.children’s.books.in.the.twentieth.century..The.archives.
were.compiled.by.Astrid.Lindgren.herself.and.include.nearly.all.of.her.original.manuscripts.
(also.a.few.early.unpublished.ones),.short.hand.drafts,.press.clippings.and.an.extensive.
collection.of.international.correspondence..

Most.of.her.books.are.regarded.as.classics.and.have.already.been.read.by.generations..
of.children.and.their.parents..They.transgress.the.boundaries.of.age,.gender,.geography.
and.politics..They.are.also.included.in.literary.canons.in.their.own.right.and.on.literary.
merit.alone..

Astrid.Lindgren.was.not.only.an.outstanding.author,.recognized.worldwide.(her.books.
translated.into.more.than.85.languages).but.also.a.courageous.and.ardent.advocate.
for.children’s.rights..As.such.her.influence.went.far.beyond.the.educational.and.cultural.
spheres.usually.concerned.with.children’s.literature..Many.of.her.contributions.to.public.
debate.found.echo.on.the.front.pages.of.newspapers.all.over.the.world.and.she.has.
influenced.the.attitude.towards.children.and.children’s.rights.in.many.countries..This.
is.amply.exemplified.in.the.collection.of.letters.and.press.clippings.which.give.a.unique.
insight.into.her.public.and.private.life.during.the.second.half.of.the.twentieth.century.

Year.of.submission:.2005

Year.of.inscription:.2005

Country:.Sweden.

En del barnbrev  
ställdes direkt till de 
diktade gestalterna. 
Oftast nådde de  
också fram. 
Foto: Hans Lindahl, KB
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Stockholms stads byggnadsritningar
Stockholms.byggnadsnämnds.expedition.och.stadsarkitektkontor,..
bygglovsritningar.1713.-.1978.
Stockholms.stadsarkiv.
Kungsklippan.6.
Box.22063.
104.22.Stockholm.
Växel:.08.-.50.82.83.00.
Telefonservice:.08.-.50.82.83.03.(kl..10.-.12.vardagar),.Fax:.08.-.50.82.83.01

E-post:.stadsarkivet@stockholm.se.
www.stockholm.se

Öppet.måndag.-.fredag,.kl..9.-.16,.kvällsöppet.torsdagar.till.20...
Lördagsöppet.den.första.lördagen.i.varje.månad.(i november den andra lördagen)..
Ej.kvällsöppet.och.lördagsöppet.sommartid.

Två och en halv miljoner ritningar berättar  
om Stockholms utveckling under 250 år
Djupt nere i Stockholms stadsarkivs magasin, insprängda i den 
mäktiga Kungsklippan på Kungsholmen i Stockholm, döljer sig 
en kulturskatt. Sedan början av 1700-talet har nitiska tjänstemän 
i stadens tjänst arbetat med att registrera och arkivera ritning efter 
ritning över stadens byggnader och anläggningar. Med tiden har 
antalet ritningar vuxit och när år lagts till år har varje ritning i 
beståndet omärkligt förvandlats. Den enskilda ritningen – en i 
samtiden nödvändig dokumentation av planerna för ett nybyggt 
eller förändrat hus – har blivit till en del i en rik och samman-
hållen bildberättelse. Genom stadens ritningar kan vi följa 
Stockholms utveckling från frihetstidens småstad till det sena 
1900-talets moderna miljonstad. Idag består samlingen av cirka 
2,5 miljoner ritningar. 

Många av ritningarna i Stockholms stads byggnadsritnings-
bestånd håller exceptionellt hög kvalitet, ur ett arkitektoniskt, 
estetiskt eller idémässigt perspektiv. Det är emellertid inte de 

Byggnadsritning från 1713. Inlämnad till Stockholms stad av kommissarie  
Wattrang, som önskade uppföra ett hus vid Bastugatan på Södermalm.  
Detta är den första registrerade ritningen i en arkivserie som idag, 300 år  
senare, fortlöpande fylls på genom Stockholms stadsbyggnadskontors 
bygglovshantering. Bygglovsritning 1713:1.
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aspekterna som gör dem till världsminnen. Att Stockholms stads 
byggnadsritningar utnämnts till Världsminne av Unesco beror i 
hög grad på ritningsbeståndets utsträckning i tid och rum. På få 
andra platser i världen finns det motsvarande ritningsbestånd, 
för städer eller områden av Stockholms storlek och dignitet, vilka 
samtidigt sträcker sig över en så lång tidsperiod som är fallet i 
Stockholm.

Ett Världsminne bär vittne om ett skede, en plats, en händelse 
eller en företeelse i mänsklighetens historia som förtjänar att 
lyftas fram ur arkivens dunkel. Världsminnet ska inte bara säker-
ställas för framtiden utan även göras tillgängligt för många män-
niskor. Stockholms stads byggnadsritningar blir också, i och 
med Unescos utnämning, mer än en dokumentation av en stad: 
Stockholm. Ritningarna har i och med utnämningen fått upp-
giften att vara vittne om en historisk process som Stockholm 
delar med många andra delar av Europa och världen. Stockholms 
stads byggnadsritningsbestånd är i sin helhet en informationsrik 
bildberättelse om urbaniseringen av norra Europa; hur vi gick 
från bondesamhället till dagens kraftigt urbaniserade värld och 
vad som då hände med våra byggnader och städer. Men bland 
ritningarna döljer sig också andra historier och vittnesbörder som 
på olika sätt hör samman med stadsbyggnadsutvecklingen från 
1700-talet till 1900-talet.

Byggnadsritningar har utöver detta ytterligare en viktig egen-
skap. De kan i princip läsas utan krav på språkkunskaper. Deras 
innehåll är möjligt att tolka för människor över hela världen. 

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg och 
1700-talets ritningsbestånd
Den första ritning som finns registrerad i arkivbeståndet inkom 
i maj år 1713. Vid den tiden var Nicodemus Tessin d y (1654 - 1728) 
stadsarkitekt i Stockholm. Ritningen visar en fasad och en plan 
över ett trevåningshus som välborne herr kommissarie Wattrang 

önskade uppföra vid Bastugatan på Södermalm. Tyvärr, det gäller 
många av de tidiga ritningarna, är det geografiska läget bara grovt 
angivet på ritningen. Det gör det svårt att fastställa på vilken 
tomt som huset var tänkt att uppföras. Från mitten av 1700-talet 
blir den geografiska informationen bättre och det går som regel 
att mycket noggrant fastställa vilka fastigheter som ritningarna 
behandlar.

Den person som bar det huvudsakliga ansvaret för etablerandet  
av Stockholms stads byggnadsritningsbestånd var dock inte  
Nicodemus Tessin d y eller hans efterträdare Göran Adelcrantz, 
utan Johan Eberhard Carlberg (1683  - 1773). Han var född i Göte-
borg och utbildad till fortifikationsofficer. År 1717 blev han av 
Karl XII utnämnd till stadsarkitekt i Göteborg. Tio år senare, i 
samband med planeringen av en stor ombyggnad av Stockholms 
sluss, kom han till huvudstaden. Han stora yrkesskicklighet förde 
honom inom kort till positionen som stadens arkitekt. Han 
innehade den tjänsten från 1727 till 1773. 

Det är stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg som ligger bakom 
följande stycke i den nya byggnadsordning som kungen utfärdade 
för Stockholms stad den 13 juli 1736:

”Af alla Ritningar och Desseiner, bör sedan de i Byggnings Collegii 
Protocoll blifwit intecknade och behörig approbation wunnit, en  
Copia tagas och till ArchitectContoiret lefwereras, der at förwaras.”

Det var således med 1736 års byggnadsordning som kungen 
lagstadgade stadsarkitektens rätt att vid varje ny- och ombyggnad 
erhålla en byggnadsritning. Från och med 1736 ökar också de  
i arkivet bevarade ritningarna mycket markant. Kravet på en  
ritning till stadsarkitektkontoret, vilket Carlberg drev under flera  
år innan förordningen utfärdades, hör nära samman med hans 
vilja att kunna kontrollera och styra huvudstadens arkitektoniska 
och stadsplanemässiga utveckling. Ända fram till 1767 förvarades 
samtliga ritningar i hans bostadshus på Hornsgatan (idag nr 24)  
i Stockholm. De äldsta ritningarna i samlingen överlevde av det 
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skälet branden i Stockholms rådhus år 1753, något vi idag har skäl 
att glädja oss åt.

Johan Eberhard Carlbergs verksamhet var inte bara av central 
betydelse när det gäller det stora beståndet av byggnadsritningar 
från 1700-talet; hans livsgärning fick även mycket stor betydelse 
för ritningarnas tekniska och konstnärliga utformning. Från 1736 
ledde han verksamheten vid Informationsverket, en kommunalt 
inrättad skola för unga arkitekter och ingenjörer. Ofta bedrevs  
undervisningen i Carlbergs hem på Hornsgatan, eller i rådhuset  
vid Stortorget i Stockholm.

Ett ritningsbestånd i takt med stadens utveckling  
Vid tiden för Johan Eberhard Carlbergs död år 1773 bestod 
Stockholms befolkning av cirka 75 000 personer. Under de följande 
åren steg befolkningstalet bara långsamt för att vid mitten av 
1800-talet passera 100 000 invånare. Därefter blev utvecklingen 
dramatisk: 300 000 invånare år 1900 och 800 000 invånare år 
1960. Det sekel som sträcker sig från 1860-talet till 1960-talet utgör 
den mest intensiva urbaniseringsfasen i Stockholms historia och 
återspeglas naturligtvis på ett mycket tydligt sätt i stadens bygg-
nadsritningsbestånd. 

Det under 1800-talet framväxande klassamhället ställde nya 
krav på bostäder och arbetsplatser. Både fasader och rumsindel-
ningar från denna tid återspeglar ett samhälle med dramatiska 
klassklyftor. Samtidigt valde många människor att styra stegen 
mot huvudstaden. Det kraftiga inflyttningstrycket ledde till  
nya områden kring den inre stadskärnan. Omkring sekelskiftet 
år 1900 inleddes den intensiva utvecklingen av Stockholms  
förortsområden. 

Samtidigt som den fysiska strukturen i staden förändrades 
växte en ny kår av arkitekter fram. Ett nytt sätt att rita och 
framställa arkitektur tog form. På många sätt når den estetiska 
kvaliteten på byggnadsritningarna i Stockholms stadsarkiv sin 

höjdpunkt vid denna tid. Under 1900-talet håller arkitekturen 
en fortsatt hög klass men ritningarna blir alltmer tekniska  
och färglösa.

I takt med att den tekniska informationsmängden ökade steg 
antalet blad i varje enskilt bygglovsärende. Långt in på 1800-talet 
var det vanligt att arkitekten samlade alla nödvändiga ritningar 
på ett blad. För många nybyggnader under 1900-talet innehåller 
enskilda ritningsnummer i motsats till det ibland flera hundra 
blad. Bygglovsärenden under 1900-talet är ofta mycket detaljrika 
när det gäller just tekniska konstruktioner, en viktig aspekt som 
i hög grad skiljer dem från tidigare epokers byggnadsritningar.

Under 1900-talet utvecklades det svenska välfärdssamhället 
och Stockholm var i många fall ledande på området. Bland Stock-
holms stads byggnadsritningar hittar vi 100 000-tals ritningar på 
daghem, skolor, sjukhus, ålderdomshem och liknande inrättningar. 
Det är ritningar som på många sätt är helt väsensskilda från de  
som låg framför Johan Eberhard Carlberg och hans elever i 
1700-talets Stockholm. Det är tydligt hur Stockholms stads 
byggnadsritningar från många olika perspektiv fångar in en  
stor del av alla de historiska förändringsprocesser som påverkat  
staden från 1700-talet till idag. 

Stockholms stads byggnadsritningar.  
Ett digitalt Världsminne
En central aspekt av Unescos världsminnesprogram rör tillgäng-
ligheten. Arkiv och samlingar upptagna på förteckningen ska inte 
bara bevaras för framtiden utan också göras mer tillgängliga. Ett 
ökat tillgängliggörande anses leda till bättre bevarande och, om-
vänt, ett bättre bevarande ska leda till ökad tillgänglighet. 

När det gäller Stockholms stads ritningar sker arbetet med 
tillgängliggörande framförallt genom digitalisering. På Stockholms 
stadsarkivs webbplats finns samtliga ritningar från 1713 till 1859 
som kostnadsfria digitala kopior att studera eller ladda ner. 
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I framtiden kommer förmodligen samtliga ritningar att vara  
digitalt tillgängliga. 

Möjligheten att på ett enkelt sätt kunna sammanställa ett 
stort antal ritningar, från samma område, av samma arkitekt,  
eller utvalda på något annat sätt, utgör en central aspekt av 
Stockholms stads byggnadsritningsbestånd, när vi betraktar det 
som Världsminne. Det är inte de enskilda ritningarna som är 
världsunika. Det finns motsvarande byggnadsritningar på många 
andra håll i världen. Det är när två eller flera ritningar kombineras, 
i en illustration, analys eller berättelse, som Världsminnesaspekten 
träder i kraft. Det världsunika med dessa ritningar är att de ingår 
i ett bestånd av ritningar – bilder av hus i en stad – som sträcker 
sig över mer än ett kvarts millennium och geografiskt täcker 
hela Stockholms stads område. Stockholm minns sina byggnader, 
även de som inte längre finns kvar, mycket bättre än andra städer 
i världen. Det är därför som Stockholms stads byggnadsritningar 
har utnämnts till Världsminne av Unesco. 

Mats Hayen

FD,.redaktör,.Stockholms.stadsarkiv

Världsminnet.på.internet:..
www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/.
Kart-och-ritningsarkivet/Varldsminne/

Läs.mer:..
Henrik.Ahnlund,.Johan.Eberhard.Carlberg..Stockholms.stads.arkitekt,.1727-1773,.
Stockholm.1984.

Britt.Hedberg,.Stadens.minne..Stockholms.stadsarkiv.till.år.2000,.Stockholm.2002.

Per.Kallstenius,.Minne.och.vision..Stockholms.stadsutveckling.i.dåtid,.nutid.och.
framtid,.Stockholm.2010.

Unescos text om Stockholms byggnadsnämnds expedition och stadsarkitektkontor, 
bygglovsritningar 1713-1978:

Documentary.heritage.submitted.by.Sweden.and.recommended.for.inclusion.in.the.
Memory.of.the.World.Register.in.2011.

This.archival.fond.is.the.series.of.architectural.drawings.and.plans.in.the.Stockholm.City.
Planning.Committee.Archives..Geographically.the.material.covers.the.whole.city.and.
the.time-span.is.outstanding.for.one.single.archival.fond..It.contains.information.about.
buildings.and.structures.from.more.than.a.quarter.of.a.millennium,.from.the.year.1713.to.
the.present.day..The.architectural.drawings.covers.buildings.of.every.kind,.from.the.poor.
peoples´.huts.to.the.wealthy.estates.and.of.course.all.kinds.of.administrative,.commercial,.
educational.and.industrial.structures

Year.of.submission:.2010

Year.of.inscription:.2011

Country:.Sweden

Farsta läroverk. Fasader åt nordost och sydväst. Arkitekt: Lennart Brundin. 
Daterad 12 juni 1961. Bygglovsritning A3192



56 | memory of the world – världsminnesprogrammet memory of the world – världsminnesprogrammet | 57

Codex argenteus
Uppsala.universitetsbibliotek,.Box.510,.751.20.Uppsala.
Den.gamla.huvudbyggnaden.med.bl.a.utställningssal..
ligger.på.Dag.Hammarskjölds.väg.1..
Telefon:.018.-.471.39.00

Frågor.som.rör.Codex argenteus.kan.skickas.till.Handskriftochmusik@ub.uu.se
Bibliotekets.hemsida:.www.ub.uu.se.

Codex argenteus eller Silverbibeln som den också ofta kallas är 
egentligen en evangeliebok, ett evangeliarium, och alltså ingen 
fullständig bibel. Den utgör resterna av en prakthandskrift av de 
fyra evangelierna på gotiska och skrevs på tidigt 500-tal i norra 
Italien, med största säkerhet i Ravenna. Den är förmodligen till-
kommen på beställning av den ostrogotiske kungen Theoderik 
den store. Texten utgör delar av Wulfilas gotiska bibelöversättning 
från 300-talet. Handskriften finns i Uppsala universitetsbibliotek 
och har signum DG 1.

Ursprung och historia
Codex argenteus är skriven med silver- och guldbokstäver på 
mycket tunt purpurfärgat pergament av utsökt kvalitet. Man 
trodde länge att pergamentet var gjort av skinnet från nyfödda 
eller till och med ofödda kalvar, men senare forskning pekar 
snarare mot killingskinn. Bladens purpurnyans kommer inte från 
purpursnäckan, Murex, utan från växtfärgämnen. Purpursnäckans 
färgämne krävde hett vatten och användes ofta till textilier, men 
lämpade sig inte för pergament. Silverskriften är vad som domi-
ne rar textytorna i Codex argenteus, och därför kom också 
hand skriften tidigt att kallas ”Silverboken”, fast på latin, alltså 
just Codex argenteus. Man vet egentligen ingenting om dess 
ursprung liga pärmar, de är inte bevarade. Men man vet en del om 
samtida bokband som omslutit praktfulla evangeliehandskrifter 

Silverbibelmontern i Carolina Rediviva. Foto: Lars Munkhammar. 
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av Silverbibelns typ, även om bara ett fåtal sådana band finns 
bevarade idag. Det rör sig i regel om träpärmar som belagts med 
ädla metaller och ädelstenar eller halvädelstenar. Ibland har också 
elfenben använts. Silverbibeln har alldeles säkert burit sådana 
praktfulla pärmar från början. De silverpärmar som hör till 
handskriften idag gjordes så sent som på 1660-talet. 

Codex argenteus blev känd på 1500-talet sedan den åter-
funnits i klostret Werden vid floden Ruhr, och man vet att den 
hamnat i kejsar Rudolf II:s ägo före år 1600. Därför fanns den i 
Prag när svenskarna intog staden 1648, och som del av ett enormt 
krigsbyte kom den till Stockholm för att införlivas med drottning 
Kristinas bibliotek. När drottningen sedan abdikerade 1654 läm-
nade hon Silverbibeln tillsammans med andra handskrifter till 
sin bibliotekarie Isaac Vossius som var holländare. Så småningom 
sålde Vossius handskriften till Magnus Gabriel De la Gardie som 
var svensk rikskansler och kansler för Uppsala universitet. De la 
Gardie donerade Codex argenteus till Uppsala universitet 1669. 

När De la Gardie överlämnade Silverbibeln till Uppsala uni-
versitet hade han låtit förse den med ett bokband i drivet silver. 
Formgivningen var gjord av David Klöcker Ehrenstrahl, berömd 
svensk hovmålare, och själva silversmidet hade utförts av Hans 
Bengtsson Sellingh som var hovguldsmed i Stockholm. Fram-
pärmen är utformad som en allegori över Silverbibeln och dess 
betydelse. Tiden i form av en bevingad gammal man vräker  
undan täckstenen till en grav ur vilken Sanningen stiger upp.  
Sanningen har skepnaden av en naken kvinna som i sin ena 
hand håller Codex argenteus och med den andra pekar på biskop 
Wulfila som sitter i bakgrunden och översätter bibeln till gotiska. 
Över alltsammans svävar två putti som håller en krönt tavla med 
följande text: ”Vlphila redivivus, et patriae restitutus cura 
M G De la Gardie R[egni] S[veciae] Cancellarij Anno 1669” 
Alltså: ”Wulfila återupplivad och återbördad till fäderneslandet 
genom M. G. De la Gardie, Sveriges rikes kansler, år 1669”. 

Här har alltså även Magnus Gabriel De la Gardies betydelse i  
historien klargjorts, något som definitivt markeras genom att  
hela bakpärmen upptas av ätten De la Gardies grevliga vapen. 

Man har räknat ut att Codex argenteus ursprungligen hade 
åtminstone 336 blad. Idag finns 187 blad bevarade i Uppsala.  
Ytterligare ett blad har bevarats till eftervärlden vad vi känner 
till. Det finns i Historisches Museum der Pfalz Speyer i Tyskland 
och återfanns i domkyrkan i Speyer tillsamman med några 
helgon reliker 1970. Bladet skiljer sig bland annat i format från 
uppsalabladen och har uppenbarligen delvis färdats på andra  
vägar än dessa. Upptäckten av detta blad var en sensation och 
bladet kom att uppkallas efter upptäckaren, stiftsarkivarien 
Franz Haffner. Fyndet av Haffnerbladet gav ny näring åt diskus-
sioner och spekulationer om Silverbibelns öden mellan 500-talets 
Ravenna och 1500-talets Werden. Det är en historia på mer än 
tusen år som till största delen ligger i dunkel – ”De tusen Årens 
Gåta”. Det är naturligtvis fantasieggande, men det finns förutom 
rena spekulationer också en del fakta, kvalificerade gissningar 
och vetenskapligt grundade teorier om handskriftens öden 
under detta millennium. 

Utgåvor
Flera utgåvor har under århundradenas lopp gjorts av Silverbibelns 
text. De la Gardie hade ju köpt Codex argenteus av Isaac Vossius 
som hade varit bibliotekarie hos drottning Kristina. Franciscus 
Junius den yngre, ”den germanska språkvetenskapens fader”, som 
var morbror till Vossius hade lånat handskriften av sin systerson 
och arbetat med den i flera år. 1665 gav han ut den första utgåvan 
av texten, editio princeps. Den kom ut i Dordrecht i Nederlän-
derna. En andra utgåva av Junius edition – till största delen en 
ren nytryckning – publicerades i Amsterdam 1684. 

De la Gardie ville också ha en officiell ”svensk” edition utgiven 
och gav därför ett sådant uppdrag till Georg Stiernhielm som 
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blivit direktor för det nyinrättade Antikvitetskollegiet. Stiern-
hielms edition 1671 får ses som Antikvitetskollegiets första alster. 

Erik Benzelius den yngre som blivit Uppsala universitets  
bibliotekarie 1702 kom under resten av sitt yrkesliv – trots att han 
senare blev biskop i Göteborg och Linköping och strax före sin 
död utnämnd till ärkebiskop – att arbeta med en utgåva av Codex 
argenteus. Den utkom också, men inte förrän 1750 i Oxford när 
Benzelius varit död i sju år. Den engelske prästen Edward Lye, 
Benzelius kompanjon i projektet under de senare åren, rodde  
utgivningen i hamn. 

Johann Christian Zahns edition, Leipzig 1805, var egentligen 
frukten av två uppsalaforskares vedermödor: Johan Ihre, Skyttea-
nus professor med passion för språk, och hans elev Erik Sotberg. 
Den bygger i princip på de två dissertationer som innehöll  
Sotbergs dechiffreringar av Silverbibelns text och som venti-
lerades under Ihres presidium 1752 och 1755 under titeln  
Ulphilas illustratus. 

Hans Conon von der Gabelentz och Julius Löbe utgav i Leipzig 
1836 allt som fanns bevarat av Wulfilas bibelöversättning i en 
edition, såväl Codex argenteus som några andra mindre omfångs-
rika gotiska bibeltexthandskrifter. 

Anders Uppströms edition 1854 och 1857 utgavs i Uppsala, 
där Uppström blev professor i ”mesogötiska och därmed besläk-
tade språk”. Hans edition 1854 kompletterades 1857 med en utgåva 
av tio blad som saknats 1854. Det hade att göra med den kända 
historien om en biblioteksvaktmästare som möjligen stulit bladen 
men i varje fall återställt dem på sin dödsbädd. 

1927 års edition är en faksimilutgåva av Codex argenteus. 
Den utgavs som ett monumentalverk till Uppsala universitets 
450-årsjubileum. Männen bakom utgåvan var på den tekniska 
sidan uppsalaprofessorn och nobelpristagaren i kemi The Sved-
berg, fil. lic. Ivar Nordlund och amanuens Hugo Andersson. De 
oläsliga partierna i handskriften har här blivit läsliga genom olika 

foto- och belysningstekniker som fluorescensfotografering och 
röntgenfotografering. 

Nätplatsen Codex Argenteus Online under Uppsala univer-
sitetsbiblioteks hemsida innehåller en digital faksimilutgåva av 
Silverbibeln. Den återger också handskriftens tryckta editioner i 
digital form plus information om Codex argenteus i text och bild. 

Goternas kristendom
Att Silverbibeln skrevs på tidigt 500-tal var något som hand-
skriftsforskare tidigt fastslog med hjälp av paleografiska och andra 
metoder. 1998 bekräftades dessutom denna datering genom att 
handskriftens pergament analyserades med C14-metoden. 

Under tidigt 500-tal var hela Italien under gotiskt styre. Den 
ostrogotiske konungen Theoderik den store hade fått den öst-
romerske kejsarens tillåtelse att besätta landet och styra det. 
Theoderik kom att uppträda som en västromersk kejsare, men 
med gotisk militär som maktgaranti och Ravenna som huvudstad. 
Goterna var kristna, men inte katoliker som romarna, utan arianer. 
Det hade de varit sedan biskop Wulfilas dagar, och det betydde 
mycket som etnisk markering gentemot romarna. De gotiska 
arianerna borde därför ha lika vackra kyrkor som katolikerna, lika 
ståtliga liturgiska dräkter och lika prunkande bibelhandskrifter. 
Codex argenteus var just en sådan bibeltexthandskrift med stort 
prestigevärde. Över huvud taget hade Ravenna under Theoderik 
kommit att bli ett växande centrum för bokproduktion med ost-
rogotiska maktambitioner som drivkraft. 

Goterna och gotiskan
Wulfila var den som översatte bibeln till gotiska. Levnadsåren 
311 - 381 är ifrågasatta, men duger som ungefärlig tidsangivelse. 
Han var biskop för en kristen folkgrupp, till stor del goter, som 
bodde i Dakien i vad som nu är södra Rumänien. Till följd av  
religiösa förföljelser gick han tillsammans med en stor skara  
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goter med den romerske kejsarens tillstånd in i det romerska  
riket och slog sig ned i provinsen Moesien i dagens Bulgarien.  
Enligt traditionen översatte han hela bibeln utom Konunga-
böckerna, som han ansåg alltför krigiska. Wulfilas översättning 
kom att användas av både visigoterna (ibland något oegentligt 
kallade västgoterna) som var hans egen folkgrupp och ostro-
goterna (östgoterna). Den var en av de tidigaste bibelöversätt-
ningarna till ett folkspråk och det första litterära provet på  
ett germanskt språk över huvud taget. 

Codex argenteus har under århundradenas lopp betraktats 
som en ytterst värdefull klenod. Men anledningarna till detta  
har skiftat betydligt. Under den svenska stormaktstiden, till 
exempel, och i Olof Rudbecks fantasifulla historieskrivning på 
1600-talet hade goterna en stor plats. De räknades ofta som Sveriges 
ursprungliga invånare; det gotiska och det svenska blev ofta syno-
nymt. Silverbibeln blev då ingenting mindre än Guds ord så som 
det uppenbarats för våra förfäder goterna, Sveriges gamla inbyg-
gare. När De la Gardie köpt handskriften av Vossius, såg han det 
som om han ”återbördat den till fäderneslandet”. 

Goternas språk och kultur är ett viktigt europeiskt arv som 
har lämnat djupa spår i många länder, däribland Sverige, Tyskland, 
Polen, Ungern, Portugal, Spanien, Italien, Rumänien, Bulgarien, 
Ukraina och Österrike. Vid sidan av de imponerande byggna-
derna från ostrogoternas härskartid i Italien är Codex argenteus 
den mest kända idag bevarade gotiska artefakten. Den är också 
huvudkällan till gotiskt språk och gotisk litteratur, även om det 
finns ett fåtal ytterligare gotiska handskrifter av mindre omfång 
bevarade. Någon annan gotisk litteratur än Wulfilas bibelöver-
sättning är inte känd, och utan den skulle vi inte veta något om 
det gotiska språket. Gotiskan skulle då liksom burgundernas, 
herulernas, gepidernas och andra östgermanska folks språk vara 
okänd för oss. Dessutom får vi genom Silverbibeln tillgång till 
en vacker variant av det särskilda alfabet som Wulfila skapade 

för sin bibelöversättning. En del forskare betraktar det 
som en av inspirationskällorna till det kyrilliska alfabetet 
som idag används av omkring 200 miljoner människor. 
 
Lars Munkhammar
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Emanuel Swedenborgs Arkiv 
Centrum.för.Vetenskapshistoria.
Kungl..Vetenskapskademien.
Box.50005,.104.05.Stockholm

centrum@kva.se.
www.center.kva.se

Emanuel Swedenborg (1688 - 1772) numera mest känd som  
exegetiker startade den första naturvetenskapliga tidskriften  
i Sverige 1716, Dædalus hyperboreus, den utkom delvis bekostad 
av honom själv i ett par år till 1718. Den hade sin upprinnelse i de 
många intryck han fått under sin långa första grand tour 1710 - 15. 
Nästan samtidigt utsåg Karl XII honom 1716 till assessor vid 
Bergskollegium med uppgift att bistå Polhem bl a. I Swedenborgs 
släkt hade det funnits många bergsmän så denna bana var kanske 
inte ägnad att förvåna, även om Swedenborgs egen far avvikit 
och blivit biskop. Uppdraget vid Bergskollegium hindrade inte 
Swedenborg från att göra ytterligare några utrikes studieresor.  
De flitiga studierna och resornas alla intryck gjorde att han kom  
att författa ett antal vetenskapliga verk, oftast i anslutning till en 
resa. Dessa verk stäckte sig från mer påtagliga frågeställningar till 
mer teoretiska spekulationer om solsystemets bildande t ex. Några 
av skrifterna gav honom ett gott anseende som mineralog bl a.

Som många andra denna tid läste han Christian Wolf och 
inspirerades till ett särdeles ambitiöst forskningsprogram – att 
empiriskt finna bevis för själens odödlighet, vilket han presente-
rade i skriften De Infinito 1734. Det innebar studier av människo-
kroppens anatomi och fysiologi, men i sin outtröttliga iver 
utvidgade han sina forskningar och han sökte förena de veten-
skapliga insikterna med de religiösa.

Delar av Swedenborgarkivet på KVA.
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Rapporter från andevärlden
Efter en religiös kris 1743 - 44 fick Swedenborg en uppenbarelse 
våren 1745 och han fann sig kallad att uttolka Bibelns andliga 
innebörd. Det tidigare enorma forskningsprojektet fick därför 
läggas åt sidan, men arbetstakten och ambitionen var inte mindre, 
snarare tvärtom. Han kom i kontakt med hinsidestillvaron, 
vilket innebar att han kunde rapportera från andevärlden om 
hur människor borde leva sina religiösa liv. Hans förkunnelse 
innebar förenklat att tillvaron efter döden var en motsvarighet 
till jordelivet och grundade sig på hans egen korrespondenslära. 
Denna lära har lockat många till Swedenborgs författarskap och 
flera författare runt om i världen har genom århundradena 
inspirerats av hans idéer och ett antal samfund har etablerats 
efter hans död med utgångspunkt i hans skrifter.

Swedenborg hade invalts som Vetenskapsakademiens 60:e 
ledamot redan 1740. Den som föreslog honom var ingen annan än 
Linné. Swedenborg visade sig inte bli någon flitig akademiledamot 
och han deltog inte i några möten efter 1743.

Möjligen spelade en vetenskaplig dispyt med Anders Celsius 
en viss roll i detta hänseende. Det gällde hur man skulle tolka 
kompassens missvisning. Celsius hade gjort noggranna mätningar 
som registrerade en missvisning medan Swedenborg främst hade  
utgått från sin ambition att hitta en allmän teori för magnetismen 
och därmed avfärdade kompassnålens missvisning som rena 
avläsningsfel. Celsius ifrågasatte därför Swedenborg i ett par 
uppsatser i Vetenskapsakademiens Handlingar, varför Swedenborg 
skriftligen svarade Akademien och en skriftväxling vid akade-
miens sammanträden tog vid. Klart är att Swedenborg ville till-
lämpa ett cartesianskt apriori-antagande i kontrast till Celsius 
empiriska hållning. Dessutom hade Swedenborg gjort några räkne-
fel. Endast en uppsats av Swedenborg publicerades i Handlingarna, 
nämligen ”Beskrifning huru inläggningar ske uti marmor-skifvor, 
til bord eller annan hus-zirat” några år senare (1763), när KVA 

uteslöt ledamöter som varit allt för inaktiva. Så han ville 
säkert kvarstå som ledamot.

Swedenborg dog 1772 i England, men hans litterära 
kvarlåtenskap skänktes Vetenskapsakademien redan 
samma år av släktingar. Vetenskapsakademien var måttligt 
intresserad av detta arkiv och Wargentin som tog emot 
materialet nöjde sig med den förteckning över de 20 000 
manuskriptsidorna som följde med vad som från början 
kunde betraktas som en deposition.

Manuskripten lånades frikostigt ut till några av 
Swedenborgs efterföljare, men när några släktingar och 
efterföljare i det s k Exegetiskt-Philantropiska sällskapet 
önskade ta över samlingen (eller återta den i deras ögon) 
ställde sig Akademien emot. Den släkting som hade läm-
nat samlingen hos KVA stod fast vid detta beslut. Det 
hade även förekommit att släktingar hoppats kunna sälja 
samlingen. Dessa framstötar föranledde akademien att 
inventera Swedenborgsamlingen och det konstaterades då 
att flera manuskript fattades och var utlånade. Några av 
dessa dröjde långeliga tider innan de dök upp igen. I början 
på 1800-talet gjordes så ett sista försök av några släktingar 
att ta över materialet och frågan togs ända upp till Högsta 
domstolen, där den slutligen avgjordes till Vetenskapsaka-
demiens fördel. Och alltsedan 1828 är det därmed klart att 
det material som 1772 överlämnades till Akademien var en 
donation, och därmed KVA:s egendom.

De olika Swedenborgorganisationer som efterhand upp-
kom innebar dock en levande uppmärksamhet för sam-
lingen. Dels gavs delar av materialet ut och viktiga verk 
om Swedenborg publicerades. Likaså var man tidigt ute 
och genomförde projekt att fotolitografiskt avbilda manu-
skripten. Det första försöket i denna väg lyckades inget 
vidare men ett andra några år senare gav bättre utdelning.

Swedenborgs manuskript.
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Akademiens intresse för samlingarna var trots detta fortsatt 
måttligt med några undantag. Anatomen Anders Retzius tog 1845 
upp Swedenborgs Regnum animale som ett föregångsverk och 
möjligen var det därför som KVA valde att slå en minnesmedalj 
över Swedenborg 1852.

Men impulsen att på allvar intressera sig för Swedenborgs  
verk och arkiv kom från utlandet. En österrikisk medicinhistoriker 
undrade i ett brev som hamnade hos svenska UD varför inte  
Swedenborgs arbeten rörande hjärnan publicerats? Detta föran-
ledde Anders Retzius’ son, hjärnforskaren Gustaf Retzius, att  
initiera ett projekt om att ge ut Swedenborgs manuskript. Pro-
jektet sattes igång men det blev bara några få utgivna volymer,  
då den redaktör som gjorde jobbet, Alfred Stroh, avled.  

Under dessa trots allt förnyade ambitioner gjordes även en viktig 
förteckning över samlingen och dess historia av Greta Ekelöf 
i samarbete med Stroh. KVA återkom sedan under åren i olika 
sammanhang till sin 60:e ledamot, och i en märklig utveckling  
– i ett fall – i en mycket påtaglig och lite bisarr bemärkelse.

Swedenborgs kranium
Swedenborg hade begravts i svenska kyrkan i London, men  
när den skulle rivas i samband med byggprojekt fraktades  
Swedenborgs kvarlevor 1908 till Sverige på pansarskeppet Fylgia 
och begravdes i en marmorsarkofag i Uppsala domkyrka någon 
tid senare.

Redan vid detta tillfälle förekom rykten att Swedenborgs 
kranium skulle ha stulits 1816 av en samlare av skallar och ersatts 
av en annan skalle. Den undersökning som därför gjordes 1908 
menade emellertid att detta rykte inte stämde, men 1958 gjordes 
en ny undersökning som konstaterade att skallen i sarkofagen 
inte hörde till resten av kvarlevorna, men att däremot en skalle  
i London, som av olika skäl antogs vara Swedenborgs, däremot 
befanns höra till skelettet i sarkofagen. När ägarna till denna 
skalle 1978 önskade sälja den hos Sothebys för £ 4 000 kunde 
KVA ropa in den för £ 1 500 efter bara 20 sekunder, då Sothebys 
insett att det var en olustig och ovärdig hantering att ha auktion 
på mänskliga kvarlevor. De £ 1 500 behövde heller aldrig betalas. 
Swedenborgs skalle kunde därför packas upp vid en ceremoni på 
KVA och några veckor senare kunde rätt skalle placeras i Sweden-
borgs sarkofag i Uppsala domkyrka.

I juni 2005 uppfördes Emanuel Swedenborgs arkiv vid Kungl. 
Vetenskapsakademien på Unescos förteckning över Världs-
minnen, arkiv och dokument av värde för hela mänskligheten. 
Denna uppmärksamhet innebar en möjlighet till ett behövligt 
infrastrukturellt forskningsprojekt. Riksbankens Jubileumsfond 
bistod generöst ett projekt som avsåg att upprätta en katalog över 
samlingen och genomföra en statusinventering. Det kan synas 
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Emanuel.Swedenborg.(1688.-.1772).is.one.of.the.internationally.best.known.of.Swedish.
writers..After.a.successful.career.as.a.scientist.and.a.technician.he.went.through.a.religious.
crisis.in.the.1740’s,.which.ended.in.a.revelation.commanding.him.to.devote.the.rest.of.his.
life.to.interpreting.the.Holy.Scripture.and.reporting.what.he.had.seen.and.heard.in.the.world.
of.spirits.and.angels..In.obedience.to.this.divine.task,.he.spent.his.last.twenty-five.years.
writing.a.great.number.of.books,.in.which.he.attempted.restoring.the.internal.sense.of.the.
Biblical.Word,.as.he.understood.it..After.his.death.in.1772,.his.manuscripts,.some.20.000.
pages,.were.donated.by.his.heirs.to.the.Royal.Academy.of.Sciences.in.Stockholm,.of.which.
Swedenborg.was.a.member..It.is.one.of.the.biggest.existing.collections.of.manuscripts.from.
the.18th.century,.and.besides.one.of.the.very.few.in.modern.times.that.has.served.as.the.
basis.for.a.new.Christian.church..Swedenborg’s.message.has.found.many.receivers.all.over.
the.world,.and.at.least.some.of.them.look.upon.his.manuscripts.as.relics..Because.of.their.
holy.status.many.of.the.papers.were.also.reproduced.in.a.photolithographic.edition.as.early.
as.around.1870.by.American.and.British.Swedenborg.congregations,.and.the.technique.
was.then.used.for.the.first.time.on.a.large.scale..There.are.still.quite.a.few.Swedenborg.
societies.and.churches.extant,.particularly.in.the.United.States.and.the.United.Kingdom..
Some.of.these.are.translating.and.publishing.his.writings.in.new.editions.
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märkligt att göra ännu en katalog över samlingen, då den inven-
terats ett antal gånger och det genom åren har producerats några 
förteckningar och bibliografier. Ambitionen var denna gången 
emellertid att skapa en ingång till arkivet som täcker allt material 
och som samlade alla tidigare förteckningar, så att man kan söka  
i samlingen även utifrån tidigare förteckningar. Projektet innebar 
därför att bygga en databas baserad på XML som kunde samla 
beskrivningarna av de olika handskrifterna som kunde innebära 
codexnummer, sidomfång, källtyp, ämnesklassifikationer, date-
ring och bibliografisk uppgifter. Dessutom innebar projektet en 
angelägen genomgång av den fysiska statusen hos handskrifterna.

För att kunna genomföra ett så pass kvalificerat arbete där 
bibliotekariekunskaper, databasfärdigheter och nylatinkunskap 
samsades var av naturliga skäl inte enkelt. Men med docent Maria 
Berggren, som i en person samlade alla dessa egenskaper, fann 
projektet sin lyckliga utgång. Ett internationellt symposium som 
behandlade Swedenborg i tre olika aspekter – ”content, context 
och contribution” – samlade Swedenborgforskare från hela världen 
på KVA sommaren 2010. Föredrag från denna konferens kommer 
att ges ut under 2012. Vidare finns planer på att digitalisera 
samlingen. Att föras upp på Unescos förteckning möjliggjorde 
allt detta!

Karl Grandin 

Föreståndare/Director.

Katalogen.finns.sökbar.på:.
http://www.center.kva.se/svenska/samlingar/Webbplats_Swedenborg/index.html

Vidareläsning:.
Berggren,.M.,.Att.katalogisera.en.specialsamling.med.hjälp.av.TEI.En.metodprövande.
studie.utförd.på.Swedenborgsarkivet.i.Kungl..Vetenskapsakademien,.Borås.2008.

Bergquist,.L.,.Swedenborg’s.secret..A.biography,.London,.2005.
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FN-organet Unesco har ett unikt brett mandat: samarbete kring utbild ning 
från förskola till yrkesutbildning och högskola, forsknings samordning inom 
natur- och samhällsvetenskap, press- och yttrande frihet, bibliotek och  
bevarandet av kultur- och naturarv etc.

Unescos arbete med Världsarvskonventionen är det som är mest känt i 
expertkretsar och hos allmänhet - men det finns flera andra program för 
ländernas samarbete kring bevarande av kulturarv.

Den här skriften handlar om ”Memory of the World”, Världsminnesprogrammet,  
som startats för att motverka det slags kollektiva minnesförlust som 
människor och samhällen drabbas av när de inte har tillgång till dokument, 
arkiv, samlingar, film etc. Programmet syftar till att bevara dokument och 
samlingar och stödja arbetet för att göra dessa brett tillgängliga samt öka 
medvetenheten om hur viktiga de är. Till programmet hör en förteckning  
 där 238 samlingar och dokument av särskilt stort värde förtecknats, och 
svenska arkiv och dokument i förteckningen presenteras.


