
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2003:9

August Strindbergs arkiv – från privatarkiv till kulturarv
En studie i proveniensprincipens tillämpning

och nationalistisk historietolkning

OLA TÖRJAS

© Författaren/Författarna
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



Svensk titel: August Strindbergs arkiv – från privatarkiv till kulturarv: En studie i
proveniensprincipens tillämpning och nationalistisk historietolkning.

Engelsk titel: The Strindberg Archives – from Private Archives to Cultural Heritage:
A Study of the Application of the Principle of Provenance and of a
Nationalistic Interpretation of History.

Författare: Ola Törjas

Färdigställt: 2003

Handledare: Dick Kasperowski, Anders Burius

Abstract: In this thesis I examine the events that followed the death of August
Strindberg and resulted in his private belongings becoming an
important part of Sweden’s cultural heritage. My purpose has been
twofold: firstly, to identify which aims were sought to be achieved
when dealing with Strindberg's archives and his home and to relate
these to a nationalistic interpretation of history, secondly, to relate this
work to the then newly introduced archival principle, the Principle of
provenance.

I identified three different aims: firstly the economic aim must be seen
in the light of an increasingly expanding publishing market. I argue that
the author gained a new and important role in the general social debate
(a nationalistic one), an important point with regard to my following
conclusions. Secondly, the aim to store and display the material in a
museum is discussed in relation to different views of cultural history
and the interpretation of history. August Strindberg was himself
involved in this debate and therefore a close connection can be found
between different theoretical views and the practical problems of
presenting history in a museum. The third aim was research which is,
of course, also related to the previous aspects and which is
furthermore affected by an individualisation of historical research and
the scientific belief that a distance in time is needed before the
researcher can fully understand what is being studied.

I discuss the introduction of the Principle of Provenance from a
practical and theoretical angle. A connection between the principle's
respect for the integrity of the individual and the individualistic
historical view of the Swedish nationalism is made. Through different
agents with different aims, we can also see several ways of interpreting
the meaning of the principle and how they practise it.

Nyckelord: August Strindberg, Proveniensprincipen, Nationalism, Arkivteori,
Bibliotek, Museum



1

Innehållsförteckning

1 INLEDNING ................................................................................................................ 3

BAKGRUND .................................................................................................................... 3
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR..................................................................................... 3
UPPSATSENS UTFORMNING............................................................................................. 4

2 TEORI OCH METOD ................................................................................................. 5

FALLSTUDIEN SOM METODSTRATEGI .............................................................................. 5
TEORIER OM NATIONALISM ............................................................................................ 8
PROVENIENSPRINCIPEN ................................................................................................. 13

3 TIDIGARE FORSKNING - STRINDBERGSSAMLINGARNA.......................... 15

4 PROVENIENSPRINCIPEN – EN NY GRUND FÖR ARKIVARBETE............... 17

TILLKOMSTHISTORIA OCH DEFINITION .......................................................................... 17
Sammanfattning...................................................................................................... 20

PROVENIENSPRINCIPEN TILL SVERIGE............................................................................. 21
HILDEBRANDS BRANDTAL............................................................................................ 21
VETENSKAPLIGHETEN OCH DESS RESURSER ................................................................... 23

Sammanfattning...................................................................................................... 25
PROVENIENSPRINCIPEN OCH ENSKILDA ARKIV ............................................................... 27

Sammanfattning...................................................................................................... 30

5 FRÅN BLÅ TORNET TILL KUNGL. BIBLIOTEKET.......................................... 31

6 DET EKONOMISKA SYFTET................................................................................. 32

ETT AVTAL FÖR ATT BEVAKA ARVINGARNAS EKONOMISKA INTRESSEN ........................ 32
PUBLICERINGSSPELET.................................................................................................... 33
FÖRTECKNANDET OCH UTGIVNINGSPLANERNA.............................................................. 36

7 DET EKONOMISKA SYFTET: ANALYS ............................................................... 37

ARKIVBILDAREN: PRIVATPERSON ELLER FÖRFATTARE?................................................. 37
BOKINDUSTRI OCH NATIONALISM................................................................................. 41

8 DET MUSEALA SYFTET ......................................................................................... 43

NORDISKA MUSEET - FÖRSTA ANHALTEN .................................................................... 43
STRINDBERGSARKIVET - EN SAMLING ........................................................................... 44
CARLHEIM-GYLLENSKÖLDS SIDOPROJEKT: VETENSKAPEN SOM KULTURHISTORIA ........ 45
ORDNINGSPRINCIPER: CARLHEIM-GYLLENSKÖLDS ARKIVERINGSFÖRFARANDE.............. 46

9 DET MUSEALA SYFTET - ANALYS ...................................................................... 48

KULTURHISTORIEN OCH NATIONALISMEN..................................................................... 48
ORDNINGSPRINCIPERNA OCH KONTEXTEN ..................................................................... 55



2

10 DET FORSKNINGSMÄSSIGA SYFTET.............................................................. 56

MARTIN LAMMS FORSKNING STÄLLER KRAV................................................................ 56
KUNGLIGA BIBLIOTEKET - SAMLINGARNA FÅR EN NY ROLL........................................... 57
OSCAR WIESELGREN - BIBLIOTEKARIENS ATTACK ........................................................ 58
DAGSPRESSEN: VANVÅRDEN HOTAR FORSKNINGEN! ..................................................... 59
KUNGLIGA BIBLIOTEKET - FORSKNINGSBIBLIOTEKETS VÅRD ......................................... 60
STRINDBERG - ETT KONTROVERSIELLT ARV? ................................................................. 61
NUTIDSHISTORIA - INGET FÖR FORSKNINGEN? .............................................................. 62
WIESELGRENS REKLAM FÖR FORSKNINGSMATERIAL...................................................... 63
CATALOGUE RAISONÉE - EN KATALOG BASERAD PÅ FORSKNING................................... 63
WIESELGRENS OCH LAMMS ORDNINGSPRINCIPER: ÅTERSKAPAD ORDNING OCH

TILLGÄNGLIGHET .......................................................................................................... 64
BRUNDINS ÅTERORDNANDE.......................................................................................... 66
ETT ORGANISK ARKIV................................................................................................... 67

11 DET FORSKNINGSMÄSSIGA SYFTET - ANALYS ........................................... 68

CATALOGUE RAISONÉE - EN PROVENIENSKATALOG FÖR BOKHISTORIKER ...................... 68
AKTÖRERNAS OLIKA ORDNINGSPRINCIPER .................................................................... 70

Original order - arkivets ursprungliga ordning ...................................................... 70
Återskapa en ursprunglig ordning .......................................................................... 72
Det organiska arkivet: Kaos är granne med arkivarien ........................................ 74

AUGUST STRINDBERG I HISTORIEFORSKNINGEN ............................................................. 76

12 AVSLUTANDE SAMMANFATTNING................................................................ 79

NATIONALISTISK HISTORIETOLKNING OCH KULTURHISTORIA........................................ 79
PROVENIENSPRINCIPENS TILLÄMPNING.......................................................................... 80

13 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...................................................... 82

ARKIVMATERIAL.......................................................................................................... 82
LITTERATUR................................................................................................................. 82



3

1 Inledning

Bakgrund

När jag under en sommar vikarierade på Kungliga bibliotekets handskriftsenhet fick jag en
inblick i deras stora August Strindbergssamling. Förutom att en person specifikt sysslar med
det omfångsrika materialet strävar man fortfarande efter att komplettera samlingen med
ytterligare material.

Jag såg detta arbete som intressant ur ett kulturarvsperspektiv. Att August Strindberg är en av
Sveriges mest kända författare, både nationellt och internationellt, är väl inte mycket att tvista
om. Men trots det är det intressant att undersöka vad som ligger bakom valet av vad som ska
klassas som kulturarv. Ju närmre något ligger i tiden, till exempel, ju större chans att man
reagerar. När barndomshemmet i grå betong skall kulturminnesmärkas är det många som
höjer på ögonbrynen, men färre om man föreslår fäbodarna i dalarna, även om man bara sett
dem på semestern. Min undran var alltså om man alltid sett det som en självklarhet att bevara
Strindbergs kvarlåtenskap för eftervärlden. Vilka argument kan ha funnits för detta mål och
inte minst, fanns det motargument?

När man nu för tiden talar så mycket om bevarandet av vårt kulturarv, inte minst i den
politiska sektorn, är det väsentligt att man är medveten om vad som påverkar ens val. Och hur
våra val påverkar synen på vår kultur. Samtidigt som jag intresserade mig för denna typ av
frågeställningar insåg jag efter ett tag att något annat blev synligt. Samtidigt som man talar
mycket om kulturarvet finns det en diskussion kring de institutioner som har stark koppling till
detta arbete. Jag tänker främst på det man kallar ABM-samverkan. Arkiv, bibliotek och
museer ska samverka såsom ’minnesinstitutioner’. I denna uppsats ser vi hur först ett museum
och sen ett bibliotek på olika sätt förhåller sig till Strindbergs arkiv och bohag. De olika
förhållningssätten blir även synliga genom olika sätt att tolka en princip utarbetad inom
arkivväsendet.

Denna typ av historisk tillbakablick på kulturminnesvården ser jag som väsentlig för en
diskussion kring kulturarv och de institutioner som skall bidra till detta bevarande.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att analysera de händelser och det arbete kring August
Strindbergs kvarlåtenskap (med tillhörande arkiv) som resulterade i Kungl. bibliotekets
Strindbergssamling.

Denna samling är i dag ett betydande kulturarv oavsett om man intresserar sig för personen
Strindberg, eller de olika områden han var verksam inom. Genom den omfattande
korrespondens han förde med diverse olika, mer eller mindre framträdande personer, kan
man även få en inblick i många olika frågor vid slutet av 1800-talet och början av nästföljande
sekel.
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I de två tidigare uppsatser (som jag tagit del av) om August Strindbergs arkiv har det i det ena
fallet främst varit en återgivning av det kronologiska händelseförloppet. I båda fallen är det
dessutom ett arkiveringsarbete som varit det centrala syftet. Mitt syfte skiljer sig därigenom att
jag vill analysera händelserna genom att försöka finna de bakomliggande anledningarna till att
arbetet med Strindbergs kvarlåtenskap har strävat åt olika håll, men även att studera olika
aktörers arkiveringsförfarande.

Som i de flesta länder använder man sig inom svenskt arkivväsen av proveniensprincipen1 som
övergripande regelsystem. Denna princip introducerades i Sverige knappt tio år innan
Strindbergs död. I de texter jag läst, rörande olika arkiveringsarbeten, nämns inte alltid
principen vid namn och när den gör det är det sällan man problematiserar dess innebörd och
betydelse. Eftersom proveniensprincipen på många sätt innebar en stor förändring för
arkivarbetet är det önskvärt att man synar dess effekter och tillämpning. Därför gör jag här en
rekonstruerande analys av dess tillkomst och innebörd - för att sedan kunna identifiera dess
förekomst i arbetet med Strindbergs arkiv.

För att uppfylla mitt syfte kommer jag att besvara följande två frågeställningar:

1. Vilka syften sökte man uppfylla genom arbetet med August Strindbergs kvarlåtenskap och
hur kan dessa relateras till en nationalistisk historietolkning?

2. Hur kan arbetet med August Strindbergs arkiv belysas av den (vid August Strindbergs död)
i Sverige nyintroducerade arkiveringsprincipen Proveniensprincipen?

Uppsatsens utformning

Närmast kommer jag att redogöra för mina teoretiska och metodologiska ståndpunkter (Kap.
2-3). Därefter följer en genomgång av den historiska och definitionsmässiga bakgrunden till
proveniensprincipen (Kap. 4).

I de följande kapitlen (5-11), beskriver och analyserar jag mitt empiriska material. Kapitel 6,
8 och 10 innehåller en beskrivning av det material jag undersökt. Samtidigt representerar
dessa kapitel tre återkommande syften jag funnit i det empiriska materialet. Vart och ett av
dessa kapitel följs av en analys av det återgivna innehållet (Kap. 7, 9 och 11). I det avslutande
kapitlet finner man en avslutande sammanfattning av de analytiska slutsatserna (Kap. 12).

                                                
1 Proviniensprincipens grundregel är att man så långt möjligt bevarar ett arkivs ursprungliga struktur och
värnar om dess integritet i förhållande till andra arkiv. Nedan undersöker jag dess tillkomst och innebörd.
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2 Teori och metod

Fallstudien som metodstrategi

Den centrala delen i denna uppsats är den empiriska studien av olika dokument som kan
beskriva Strindbergssamlingens framväxt. Detta resulterar i en historisk beskrivning av ett
förlopp. "Historisk forskning är i grunden deskriptiv till sin art och ibland kan historisk metod
och fallstudiemetod innebära samma sak", skriver Merriam.2

I studien av Strindbergssamlingarna sammansmälter fallstudien och beskrivningen av en
historisk process. Samtidigt med det historiska förloppets avslöjande får det specifika fallet sin
beskrivning. Därmed kan studien fylla två syften. Såsom historisk forskning kan uppsatsen
belysa andra historiska processer. Detta gäller oavsett om de är samtida eller inte. Det är inte
heller nödvändigt att det är samma typ av process; som i det här fallet - arkiv, museum och
bibliotek. Om man väljer att se det som en fallstudie kan den relateras till andra studier av
arkiv, till andra avgränsade verksamheter på bibliotek eller museum eller processens betydelse
i ett litteratursociologiskt perspektiv.

Martyn Denscombe ser fallstudien som en strategi och inte en metod.3 Genom att koncentrera
sig på en undersökningsenhet kan man få en djupare förståelse och sedan belysa det generella
med det enskilda. Studien vinner kunskap om de relationer och processer som är verksamma
inom undersökningsenheten; hur de är sammanlänkade och hur de påverkar varandra.4
Strategin "tillåter forskaren att använda en rad olika källor, en rad olika typer av data och en
rad olika typer av forskningsmetoder i undersökningen”.5

Strategin, som Denscombe kallar det, gör att jag har möjligheten att använda alla olika typer
av data som arkivmaterialet kan utgöra, så länge jag är medveten om dess särart. Oavsett om
det är ett officiellt brev eller en privat anteckningsbok kan den belysa det händelseförlopp jag
vill analysera. I koncentrationen på dessa små beståndsdelar, som arkivet erbjuder, skapar jag
en djupare förståelse för den process som kanske på ett ytligare plan hade skildrats
annorlunda. Att tydligare skildra detta enskilda fall kan, med Denscombes ord, belysa det
generella.

Angående uppsatsens syfte och frågeställningar har dessa delvis omformulerats under arbetets
gång. Allt eftersom förståelsen av det undersökta materialet har gett mig en klarare bild av det
förlopp som skall beskrivas och analyseras, har mina frågeställningar kunnat få en mer precis
definition. Det jag kallar frågeställningar skall jämställas med det som ibland beskrivs som
problemformulering. Jarl Backman poängterar att "[i] den kvalitativa strategin sker den
distinkta problem- eller frågeformuleringen ofta samtidigt och fortlöpande under

                                                
2Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, s. 22
3Denscombe, Martyn (2000). Forskningshanboken: för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
4Denscombe, s. 41f
5Denscombe, s. 43
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datainsamlingen”.6 Merriam skriver att i den kvalitativa fallstudiens problemformulering inriktar
sig forskaren på "frågor som rör process (varför eller hur något sker) och frågor som rör
förståelse (vad, varför och hur)”.7 Väsentligt för att kunna besvara (och ställa) dessa frågor är
att man tydligt kan avgränsa ett system, som utgör fokus för studien.8 Detsamma menar
Denscombe; att man är beroende av en klar gräns som kan frilägga en ganska självständig
enhet.9 Dock påpekar Denscombe att när man tydligt identifierat dessa gränser är medveten
och öppen för att det är artificiella gränser och kan dra slutsatser efter detta.10

Att Strindbergssamlingen kan ses som ett avgränsat system är väl knappast något att
ifrågasätta. Såsom fallstudie är detta även en möjlighet att göra vidare komparativa studier av
liknande system. Det är däremot svårt att dra gränser kring vad och vem som har inverkan på
tillkomst, utformning och förändring.

De empiriska fakta för denna uppsats vinns ur olika skrivna dokument. Här kan Merriams
äkthets-kriterier ses som exempel på hur man måste förhålla sig till det material man studerar.
Frågor man måste ställa är: Är dokumentet komplett? Vad är bakgrunden till dess tillkomst?
Vad är dess syfte? Vem är mottagare?11 Till detta hör även att skilja personliga från offentliga
dokument. Vad skriver en person i det ena respektive det andra? Vilka av dessa dokument
har störst relevans för Strindbergssamlingens tillkomst/framväxt? Vid insamlandet av
information (studien av dokumenten) bedriver man en innehållsanalys - deskriptiv genomgång
av deras innehåll.12 Detta kräver att man eftersträvar en öppenhet. En öppenhet för oväntade
fakta eller samband.

Den innehållsliga (deskriptiva) analysen är en del av insamlingen av data. Samtidigt som denna
insamling sker kan en annan typ av analys pågå samtidigt.13 Det innehåll som beskrivs kan
påverka förståelsen och visa på tendenser, diskrepanser och därigenom styra uppsatsen i
olika riktningar. Även Backman menar att en stor del av analysen pågår samtidigt med
datainsamlandet och helst ska resultera i att man fångar en helhetsbild där orsaksmekanismer
blir synliga.14

I min studie av arkivmaterial har jag under arbetets gång rekonstruerat tre olika syften, eller
teman, i relation till de aktörer som påverkar den historiska utvecklingen för arkivets skiftande
roll och utformning. När syftena rekonstruerats har studien delvis formats för att skapa en
förståelse för denna förekomst. Litteratur som kan belysa dessa olika syften har därför
infogats, som analytiska hjälpmedel.

                                                
6Backman, Jarl (2000). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, s. 52
7Merriam, s.57
8Merriam, s. 24
9Denscombe, s. 50
10Denscombe, s. 52
11Merriam, s. 119f
12Merriam, s. 136f
13Merriam, s. 136f
14Backman, 2000, s. 54
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Merriam menar att man ofta använder fallstudien för att skapa teorier snarare än att pröva
dem.15 Denscombe ser fallstudien som möjlig för att nå goda resultat vid prövande eller
byggande av teorier.16 Detta kan tillskrivas det faktum att fallstudien till stor del består i ett
induktivt arbetssätt. En flexibilitet är nödvändig för att kunna ta till sig all information man inte
kunde förutse att man skulle stöta på. Därför kan det vara svårt att arbeta med en alltför strikt
teoretisk ram.

Den delvis skilda synen på förhållandet mellan teori och fallstudiemetod passar väl in i denna
uppsats. Min undersökning kan sägas ha två olika syften. Å ena sidan återges och analyseras
en historisk process som relateras till August Strindbergs arkiv. Å andra sidan vill jag sätta
denna process i relation till en, för den tiden, nyintroducerad arkiveringsprincip.
Arkivprincipens definition såväl som dess historiska tillkomst, blir synad. Man finner olika
argument för dess införande - både argumentet om att den är ett mer vetenskapligt sätt att
behandla arkivmaterial; och att tillkomsten är ett uttryck för resursproblem inom
arkivväsendet. Därefter prövar jag dess verkningar i förhållande till hur den har använts i detta
specifika fall. Här sker alltså en teoriprövande analys.

Jag gör inga anspråk på att min uppsats skulle vara teoriutvecklande. Dock finns det i
litteraturen kring proveniensprincipen en osäkerhet inför möjligheten att se den som en teori.
Arkivteoretikern Nils Nilsson är välvillig till att betrakta principen som en teori. Han säger att
om man med teori menar en grundläggande uppfattning om ett forskningsområdes
karaktär uppfyller Proveniensprincipen kriterierna. "Den ger ju inte bara distinkta definitioner
av begreppen arkiv och arkivhandlingar utan innehåller också - åtminstone indirekt - en
bestämd syn på arkivaliernas natur och på strukturen, förhållandet mellan arkivets
beståndsdelar."17 Claes Gränström, en annan arkivteoretiker, utrycker det som att "[d]en
teoretiska grunden för arkivverksamheten har i Sverige sedan 1900-talets början utgjorts av
proveniensprincipen”. Denna kan egentligen inte karakteriseras som en teori i vedertagen
mening. Proveniensprincipen kan snarast ses som en uppfattning om hur arkiven växer
fram/skapas eller en metodlära hur de skall hanteras i olika avseenden."18 Vi ser här att
Gränström är överens med Nilsson om att principen inbegriper en övergripande tolkning av
arkiven, dess dynamik och olika delar, men menar samtidigt att detta inte är nog för att
definiera den som en teori.

Därmed finns det en osäkerhet i om jag bedriver en teoriprövande eller teoriutvecklande
analys. Det finns ju en viss skillnad i att studera principens betydelse såsom ett regelverk för
bevarandet av myndighetsarkiv, och att se det som en, på vetenskapliga grunder baserad
teori. Min studie blir alltså både en undersökning om proveniensprincipens teoretiska grunder
och dess praktiska tillämpning.

                                                
15Merriam, s. 70
16Denscombe, s. 53
17Nilsson, Nils (1983). Arkiv i förvandling - Studier i arkivens teori och tillgänglighet. Solna: Nordisk
bokhandels förlag, s. 17. Definitionen av teori hämtar han från: Nordenfelt, Lennart (1979). Kunskap,
värdering, förståelse. Stockholm: Liber Förlag, s. 115f.
18Gränström, Claes (1995). Arkivteori. I Anna Christina Ulfsparre (red.). Arkivvetenskap, s. 3-29. Lund:
Studentlitteratur, s. 3.
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Teorier om nationalism

Jag ser det som väsentligt att förhålla arbetet med August Strindbergs arkiv till en teoretisk
diskussion om nationalismen – och dess betydelse och utseende i en svensk historietolkning.
Den process som till slut resulterade i att arkivet blev en del av Kungl. bibliotekets samlingar
kan till stor del belysas av synen på historia; och historiens roll för nationen. I fallet för den här
uppsatsen blir en teoretisk historietolkning viktig eftersom de institutioner (museum och
bibliotek) som är involverade båda har en direkt, och praktisk, relation till historietolkningen.

Som grund för en genomgång av nationalismen och dess teoretiska tillämpning använder jag
mig av Patrik Halls avhandling The Social Construction of Nationalism – Sweden as an
Example (1998)19.

Hall menar inledningsvis att ”one has to start an analysis of nationalism in the discourse of
nationalism. I will begin by pointing out that the discourse of the nation is signified by some
frequently discussed dualisms or dichotomies, and their possible analytical use.”20 Det är alltså
hans åsikt att det genomgående finns, i diskussionen kring nationalistiska tolkningar, en
tendens att använda sig av motsatsförhållanden, för att på så vis skapa ett analysinstrument.

Ett exempel på dualistiska uppdelningar är enligt honom förhållandet mellan den extrema och
den banala nationalismen, där den första ofta kan överskyla att det finns en mer vardaglig och
ibland mer svåridentifierad nationalism.

But the ’Western’ interpretations of conflicts and war (in Yugoslavia, for instance)
show that there exists an established international discourse of nationalism and
national self-determination which is far from extremist, but quite to the contrary
viewed as a completely natural state of things, indeed the basis of the whole
international system of political recognition. Thus nationalism is not only extremist

and violent; it is also normal, accepted and sometimes even formally organized.21

Hall vill här uppmärksamma att det vid diskussionen kring nationalism är viktigt att vara
medveten om det inarbetade system, i relationen mellan olika stater t.ex., som till stor del
grundar sig på definitionen av specifika nationer. Eftersom det i Sverige t.ex. har funnits en
löpande nationell diskurs, väl öppen och utan extrema rörelser, är det inte speciellt fruktbart
att förlita sig på motsättningen mellan det extrema och det banala, som analysinstrument. Man
kan ju ifrågasätta om Hall har ett övertygande argument angående avsaknaden av extrema
rörelser I Sverige - däremot kan jag se att det inte alltid är bästa analytiska tillvägagångssätt
att ställa två avlägsna/motsatta företeelser mot varandra.

En annan delning ser Hall mellan ethnic och civic. ”It consists in the proposition that there is
an ethnic model of the nation which builds upon descent, language, race and similar ’objective’
categories of individual ascription, while the civic model emphasises citizenship and civic

                                                
19 Hall, Patrik (1998). The Social Construction of Nationalism – Sweden as an Example. Lund:
Studentlitteratur.
20 Hall,  s. 22
21 Hall, s. 23
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institutions within a state and a civic political culture.”22 Här läggs tonvikten antingen på ett
folks gemensamma historik genom språk, släktskap eller rastillhörighet, dvs. både en kulturell
och biologisk gemensamhet – eller väljer man att framhäva tillhörighet och gemenskap genom
det politiska kontrakt som knyter medborgaren till staten (makten). Här finns en tendens att
göra en geografisk indelning. Denna geografiska indelning grundar sig på skillnaden mellan en
nationalism kommen ur Rousseau, och tillskrivs den franska, engelska och amerikanska
nationalismen. Denna bygger på den fria viljan och kontraktet mellan stat och medborgare.
Östnationalismen tillskrivs Tyskland och Europa och kommer ur Johann Gottfried von
Herders tankar: Här framhävs språket och det kulturella. Umut Özkirimli beskriver, i Theories
of nationalism – a critical introduction, tankegången som en definition av det
naturliga/autentiska där man anser att samhällen har skapats av naturen och språket därmed
reflekterar den nationella själen.23 Det övergripande problemet, som Hall anser, med denna
indelning är att den är starkt värdeladdad – öst är av ondo och i väst allt gott. Därför är den
olämplig som grund för att kategorisera olika länders nationalistiska tillhörighet. Däremot ser
Hall den som fruktbar för att observera två olika typer av nationell diskurs. Angående båda
ovan refererade delningar anser Hall att de kan fungera som kategorier vid beskrivningen av
en nationalistisk diskurs men inte när man analyserar nationalism i sig.24

Nästa klyfta är den mellan primordiality och modernity. Här framkommer diskussionen om
nationalismen är ett modernt fenomen eller om det kan tillskrivas en lång historia. För de som
menar att den är en modernitet vill Hall visa att det fanns en utvecklad nationalistisk diskurs
redan på 1600 talet i Sverige, åtminstone bland en elit i samhället.25 Åsikterna i denna dispyt
kan sedan mötas i de olika teoretiska traditionerna i förhållande till den vetenskapliga synen på
nationalism – Hall redovisar fyra olika traditioner. En av dessa traditioner är den
modernistiska förklaringsmodellen. Där menar man att nationalismen framkallades genom
industrialiseringen och dess förändring för kommunikativa möjligheter - främst genom
materiella faktorer – samtidigt som skolsystemet förändrades och växte. Denna förändring
bidrog till att befolkningens medvetenhet och kunskap om sitt land växte.26 Kanske kan man
först här tala om att man har ett gemensamt språk, vilket skolorna åstadkom genom en
normalisering i förhållande till dialekter och minoritetsspråk. Dessa förändringar skulle ha
bidragit till möjligheten att skapa en nationalistisk anda. Kanske var det även ett behov att
skapa en väl definierad nation under en stark expansiv process. Denna teori uppmärksammar
Stefan Bohman i Historia, museer och nationalism:

I Sverige blev folkskolan ett viktigt instrument för att sprida idéerna om vad som konstruerade en
svensk nationalism. Den allmänna värnplikten och den växande idrottsrörelsen blev också viktiga
för att stadsfästa överenskommelserna om vad som var väsentligt för den nationella identiteten.
Men inte minst museerna spelade här en roll. Ibland en viktig roll! Där stat och nation inte
sammanfaller blir kulturarv i allmänhet och museer i synnerhet en bricka i det politiska och sociala

                                                
22 Hall, s. 23f
23 Özkirimli, Umut (2000). Theories of nationalism – a critical introduction. London: Macmillan press ltd,
s. 18f.
24 Hall, s. 24
25 Hall, s. 25
26 Hall, s. 28ff
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spelet. Där stat och nation faktiskt sammanfaller handlar det om att med bl.a. museernas hjälp stärka

nationsmedvetandet i staten.27

Att museerna spelar en stor roll i det nationella identitetsskapandet är en genomgående åsikt
hos Bohman. Jämförelsen med folkskolornas framväxande visar sig bl. a. i hans argumentation
om museernas pedagogiska syften och verkan.

De tidigaste studierna av nationalismen var, enligt Hall, idealistiska; dvs. de förklarade eller
framhävde nationalismen som en filosofisk idé eller doktrin om hur samhället bör vara
organiserat. Här var idén om uppvaknande viktig. Nationen har sovit och skall väckas till liv.
Men generellt sågs nationalismen som något naturligt för äkta nationer. Man skall vara
medveten om att ”nationalism spans over the whole ideological field, domesticising other
ideologies rather than the other way around.”28 Hall ser därmed nationalistiska diskurser som
tillhörande flera olika idealistiska förgreningar. En normativ tendens finns dock – den mellan
bra och dålig nationalism och här återkommer uppdelningen mellan väst och öst. Även
Özkirimli framhäver att nationalismen mottogs inom olika grupperingar såsom politisk doktrin.
I början av 1800-talet, menar han, delades åsikterna i en positiv och en negativ respons. De
positiva ”used their works to justify or enhance particular nationalisms”, medan de kritiska
“saw it as a temporal stage in the historical evolution of human societies”, men väsentligt är att
“scholars and thinkers of both camps took the existence of nations and nationalism for
granted. None of them questioned the naturalness of nationhood.”29 Det bör även påpekas att
Özkirimli menar att den positiva grenen till största del bestod av historiker; vilka framlade
bevis för nationens eviga existens och i detta arbete snarare skapade de myter mm, som I sin
tur formar den nationella kulturen.30 Här hamnar vi alltså i ett resonemang där nationalistisk
historietolkning skapar nationalistiska särdrag och bäddar på så sätt för ett cirkulärt kretslopp.

Ytterligare en tradition är den elitistiska, som knyter an till specifika aktörer eller intresse
grupper – “which holds that nationalism is the strategy and product of these ’actors’ and
’interest groups’ calculations of interest. In other words, nationalism is the outcome of elitist
self-interest, not the product or function of an impersonal modernisation. Thus we already here
find an answer to the question why nationalism arises: it does so because of the intentions of
the actors, primarily the intentions of gaining power and influence.”31 Nationalismen blir ett
instrument, och krig en viktig del av processen. Hall hänvisar till Jan Lindegren (The Swedish
’military state’ 1560-1720, 1985) och säger att ”a modern Swedish historical school claims
that the Swedish state-building process was determined by a logic of war making.”32 Bohman
är inne på det ‘elitistiska spåret’ (och krigsretoriken) när han säger att:

Den grundläggande frågan är – vem tjänar på nationalismen? Vid krigsinsatser förstärks nästan
alltid nationalismen. Den fungerar som ett ideologiskt kitt för att hålla samman människor i vidriga
situationer, och att kvarhålla deras lojalitet till en krigförande statsledning.[…] Ett annat skäl för

                                                
27 Bohman, Stefan (1997). Historia, museer och nationalism. Stockholm: Carlssons, s. 26.
28 Hall, s. 26
29 Özkirimli, s. 22
30 Özkirimli, s. 23
31 Hall, s. 32
32 Hall, s. 33
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nationalismen var[…] behovet av att hålla tillbaka arbetarrörelsen och olika idéer om ’proletär

internationalism’. Den nationella sammanhållningen blev ett gångbart motargument.33

I denna syn på nationalismen är den ett verktyg i argumentationen för olika intressen. Om man
hänvisar till nationen för att propagera för politiska, eller andra syften, är man alltså beroende
av en definition av nationen som passar ens egna syften. Därigenom får
historieskrivningen/tolkningen/representationen en avgörande roll.

I det som benämns kulturell nationalism framhävs en naturlistisk syn på uttrycket av etnisk
eller kulturell identitet. Hall hänvisar återigen till Anthony D. Smith (se ovan): För att kunna
överleva som identifierbara grupper måste både moderna nationer och uråldriga etniska
grupper återskapa de myter av ursprung, historiska minnen och gemensamma kultur som utgör
de saknade elementen av deras etniska konstruktion. Detta åstadkoms genom, vad Smith
kallar mythomoteur - myter och symboler kring namn, språk, ursprungsmyter, territoriella
ramar och solidaritet. På så vis bevaras en gemensam identitet. 34 Denna tolkning utgår ifrån
att det är en naturlig process att ett samhälle skapar ett kulturellt system vars syfte är att
bevara den egna kulturen. Detta kan åstadkommas genom sagor, återanvändandet av namn,
historiska berättelser mm.

Det är min avsikt att belysa händelserna kring Strindbergs arkiv med en diskussion kring ovan
nämnda sätt att försöka analysera nationalistiska synsätt, eller beteenden. Jag kommer även att
relatera detta till den analys Patrik Hall har bedrivit av den svenska nationalistsiska diskursen.
Hans studier i hur historietolkningen i Sverige sett ut och även hur den ändrat utseende är
belysande för materialet i min uppsats. Jag kommer även att återkomma till Stefan Bohmans
resonemang som bidrar med en mer praktisk relation till historietolkningen.

I recensionerna av Patrik Halls avhandling, i Historisk tidskrift respektive Lychnos,
förekommer naturligtvis både positiv och negativ kritik. I Lychnos framför Samuel Edquist att
den individualisering Hall finner i den svenska historieskrivningen (och nationalistiska
diskursen) även återfinns i den senares avhandling. "Författaren tenderar att falla in i en
metodologisk individualism som han säger sig vilja undvika. Det blir mycket en historia om
Rudbeck, Geijer, och Sundbärg."35

Det bör påpekas att Patrik Halls avhandling är skriven inom statsvetenskapen. Hans mål är att
med hjälp av den inledande analysen visa hur denna diskurs är relaterad till den samhälleliga
konstruktionen och dess maktförhållanden. För detta syfte kritiseras han av Rune Johansson,
som menar att Halls slutsatser ur ett nätverksperspektiv inte har tillräcklig täckning i det

                                                
33 Bohman, s. 27
34 Hall, s. 37ff
35 Edquist, Samuel (1999). Recension av: Hall, Patrik (1998). The Social Construction of Nationalism:
Sweden as an Example. Lund: Lund Univ. Press. Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, s. 264-
266, s. 266
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empiriska materialet.36 Edquist å andra sidan ser den socialkontruktivistiska analysens
slutsatser som föga kontroversiella och troligen inte skulle möta mycket kritik.37

Rune Johansson menar att avhandlingen förtjänar högt beröm och ser det som ett viktigt verk
som även är något av ett pionjärverk, vilket kan öppna upp för nya forskningsfält inom
historia.38 Samuel Edquist ser avhandlingens förtjänster i "analysen av den svenska nationella
historieskrivningens utveckling som diskurs", och menar inledningsvis att, "[d]et rått brist på
forskning om hur historieskrivningen i Sverige bidragit till nationella föreställningar.
Syntetiserande beskrivningar av hur detta gått till har saknats, men i och med Patrik Halls
doktorsavhandling[...] har tomrummet blivit betydligt mindre."39 Det är Halls analys av den
nationella historieskrivningen som är central för min uppsats. Förutom hans genomgång av
traditionen inom den nationalistiska teorin är det just hans slutsatser utifrån en diskursanalys av
den svenska historieskrivningen jag använder för att analysera mitt empiriska material.

Intressant är Edquists påpekande om den nationalistiska diskursen kring förra sekelskiftet.
"Förskjutningen i den akademiska historieskrivningen vid 1800-talets slut[...] innebar till
exempel inte nödvändigtvis någon allmängiltig förändring av den nationella diskursen i Sverige.
Den speglade snarare borgerliga skikts högervridning. I den politiska vänstern kan ha funnits
alternativa, oppositionella nationella diskurser."40 I denna uppsats blir just två konkurrerande
nationalistiska diskurser synliga. Den första högerorienterad och den senare en
vänsterorienterad nationalistisk historietolkning.

                                                
36 Johansson, Rune (2000). Att konstruera Norden och Sverige. Historisk tidskrift , 4, s. 707-709, s. 708
37 Edquist, s. 266
38 Johansson, s. 708f
39 Edquist, s. 266 resp. 265.
40 Edquist, s. 266
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Proveniensprincipen

Vid sidan av den nationalistiska historieanalysen kommer jag att studera proveniensprincipens
tillämpning och för detta har jag läst en mängd artiklar och böcker som rör definierandet av
denna princip. Eftersom en del av uppsatsens syfte är att i den löpande texten redovisa och
tolka denna litteratur ser jag det som något överflödigt att redogöra för den under denna
rubrik.

Vad jag i stället väljer att göra är att redovisa något av den litteratur, om proveniensprincipen,
som är utgiven i Sverige. Viktig ur historisk synvinkel är den artikel Emil Hildebrand skrev
1903.41 I den förklaras varför han, som Riksarkivarie, låtit detta verk anamma den nya
principen bakom arkivverksamhet. Som ett svar på denna artikel kan man se Carl-Gustaf
Weibulls "Arkivordningsprinciper. Historisk återblick och nyorientering."42 Weibull ser
principen som gående emot forskningens behov snarare än att den skulle ge
arkivverksamheten en vetenskaplig prägel.

Den kanske mest produktive författaren i sammanhanget är Nils Nilsson, som på flera håll
undersöker arkivverksamhetens tillstånd. Däri ingår studier av proveniensprincipen.
Framhävas bör hans Arkivkunskap43, men kanske främst Arkiv i förvandling - Studier i
arkivens teori och tillgänglighet.44

För att få en bred introduktion, både internationellt sett och vad gäller specifika aspekter i
förhållande till principen, kan man se över de artiklar som gavs ut efter en konferens ägnad
proveniensprincipen: The Principle of Provenance - "Report from the First Stockholm
Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance 2-3 September 1993.45

Studien av det historiska materialet kring tillkomsten av Strindbergssamlingarna visar på att
man har varit medveten om nämnda princip i arbetet med arkivering. Dock är det endast vid
ett par tillfällen den nämns vid namn och än mindre finns någon tydlig beskrivning av hur man
förhåller sig till den, dvs. hur man tolkar dess innebörd. Belägg för principens tillämpning
redovisar jag i den löpande texten. Det är bl. a. min uppfattning att man kan se olika
tillvägagångssätt som bevis på hur man tolkat proveniensprincipen och att detta även kan
relateras till vilka syften man önskar uppfylla. Denna typ av diskussion saknas till stor del i den
arkivlitteratur jag läst, som för övrigt mest rör arkivinstitutioner och myndighetsarkiv - sällan
bibliotek eller museer.

                                                
41Hildebrand, Emil (1903). Om den s.k. ursprungsprincipens tillämpning vid ordnande af offentliga arkiv. I
Meddelanden från Svenska Riksarkivet, [Ny följd. 1: 3-5], 85-92.
42Weibull, Carl Gustaf (1930). Arkivordningsprinciper. Historisk återblick och nyorientering. Scandia -
Tidskrift för historisk forskning, band III, häfte 1, s. 52-77.
43Nilsson, Nils (1978). Arkivkunskap, Lund: Studentlitteratur.
44Nilsson, Nils, 1983
45Principle of Provenance - Report from the First Stockholm Conference on Archival Theory and the
Principle of Provenance 2-3 September 1993, The (1994). (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, 10).
Stockholm: Riksarkivet.
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Stöd för avsaknaden av denna typ av diskussion finner jag hos Fia Ewald. I sin artikel
"Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven" skriver hon att Hildebrand
"knäsatte proveniensprincipen så rejält att ingen hittills svarat honom".46 Förutom nämnda
artikel av Weibull finner hon inte mycket skrivet i frågan. Hon går igenom alla nummer av
Arkiv, samhälle och forskning, Meddelanden från riksarkivet 1903- 1986, samtliga
nummer av Arkivinformation (1957-1991), Historisk tidskrift, Scandia, samt
Arkivvetenskapliga studier del 1-6 utan tillfredsställande resultat.47

                                                
46Ewald, Fia (1992). Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven. Arkiv Samhälle och
Forskning, nr. 3, s. 7-32, s. 8.
47Ewald, s. 8f.
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3 Tidigare forskning - Strindbergssamlingarna

Ingången till samlingarnas tillkomst gick, för min del, genom en studie av Margareta Brundins
uppsats "Hur förvarade Strindberg sina manuskript? - Nordiska Museets
Strindbergsdeposition i Kungliga Biblioteket och Vilhelm Carlheim-Gyllenskölds registrering
av Strindbergs efterlämnade papper".48 Här beskriver hon sitt arbete som framkallades av att
man planerade en textkritisk utgåva av August Strindbergs samlade skrifter. Hennes
forskningar ledde till avslöjandet av att det i den Carlheim-Gyllensköldska samlingen fanns en
förteckning över Strindbergs arkiv. Detta ledde i sin tur till att hon genomförde en jämförelse
mellan den förteckning som gjorts av Kungl. bibliotekets förste handskriftsbibliotekarie Oscar
Wieselgren och den nyfunna, utförd av Carlheim-Gyllensköld. Resultatet visade att det fanns
stora skillnader förteckningarna emellan, trots att Carlheim-Gyllensköld var den förste att
ansvara för arkivet och att Wieselgren framhävde sitt arbete som motsvarade den ordning
arkivet haft i Strindbergs ägo. Denna jämförelse är det centrala i Brundins uppsats även om
hon dessutom ger en viss historisk bakgrund till hur arkivet kom att hamna på Kungl.
biblioteket.

Att Margareta Brundin sen dess har varit engagerad i Strindbergssamlingarna på heltid, och
därigenom besitter djupgående kunskaper om dess historia och material, har inneburit att hon
har varit mig till stor hjälp för denna undersökning. Hennes expertis har besparat mig både
ödslad tid och möda.

Drygt tio år tidigare (1976) hade Karin Johnsson skrivit en uppsats om Vilhelm Carlheim-
Gyllensköld och dennes roll som Strindbergsentreprenör.49 Samtidigt med denna uppsats har
hon, genom sin inventering av KB: s Carlheim-Gyllensköld samling, gjort en bibliografi över
densamma.50 Vid min genomgång av materialet har denna varit vägledande.

Johnssons uppsats är till största delen en förloppsmässig beskrivning av de olika aspekter som
är väsentliga för historien kring Strindbergs kvarlåtenskap - med fokus på Carlheim-
Gyllensköld. Johnsson beskriver Carlheim-Gyllenskölds inledande arbete på uppdrag av
arvingarna och den senare flytten av författarens kvarlåtenskap till Nordiska museet (NM),
samt ger stort utrymme för det av bl. a. Carlheim-Gyllensköld bildade, Strindbergsarkivet.
Andra halvan av uppsatsen ägnas åt studieobjektets arbete med den planerade brevutgåvan,
Samlade Otryckta Skrifter och katalogiseringen av Strindbergs bibliotek samt handskrifter.
Dessa beskrivningar ger en bild både av vad som realiserades och vad som stannade vid
planerade projekt. Utgångspunkt för uppsatsen är den "Redogörelse till August Strindbergs

                                                
48Brundin, Margareta (1982). Hur förvarade Strindberg sina manuskript? - Nordiska Museets
Strindbergsdeposition i Kungliga Biblioteket och Vilhelm Carlheim-Gyllenskölds registrering av
Strindbergs efterlämnade papper. I Kungl. Bibliotekets årsberättelse 1981, s. 61-97. Stockholm: Kungl.
Biblioteket.
49Johnsson, Karin (1976). Vilhelm Carlheim-Gyllensköld som Strindbergsentrepenör. Stockholm:
Litteratuvetenskapliga inst., Stockholms universitet.
50Johnsson, Karin (1977). Bibliografi över Carlheim-Gyllenskölds samling av Strindbergiana på Kungliga
Biblioteket i Stockholm. Stockholm: Litteraturvetenskapliga inst., Stockholms universitet.
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arvingar"51 som Carlheim-Gyllensköld skrev efter arbetet med inventeringen av Strindbergs
efterlämnade papper. Även för mig har denna redogörelse varit central eftersom den
sammanfattar Carlheim-Gyllenskölds projekt och olika aspekter av arbetet.

Man kan se anledningen till Johnssons arbete som dels orsakat av den oreda som utgör den
Carlheim-Gyllensköldska samlingen. Bibliografin har efter hennes inventering och förteckning
skapat en enklare överblick. Uppsatsen å sin sida återger ett delvis okänt förlopp. En svaghet
kan samtidigt ses i att hennes inriktning på en aktör ger historien en delvis skev, eller
åtminstone ofullständig, bild. Detta får bl. a. följden att hon faller in i den kritik som riktats mot
Carlheim-Gyllensköld och ser flytten till KB som en räddning av en samling i förfall. Denna
kritik har senare visat sig vara inte helt befogad.

I förhållande till dessa båda uppsatser försöker jag att förtydliga det historiska förloppet
genom att peka på de olika aktörer som är involverade i händelserna, och samtidigt definiera
vilka syften de representerar. Jag ser dessa syften som en möjlighet att förstå varför den
processuella utvecklingen får den form den får.

                                                
51Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm. Redogörelse till August Strindbergs arfvingar, dat.6 apr. 1915. KB:
Carlheim-Gyllensköldssamlingen, 14 (Ex A).
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4 Proveniensprincipen – en ny grund för arkivarbete

I detta kapitel kommer jag att ge en historisk bakgrund till arkiveringsprincipernas betydelse
för arbetsmetoderna med arkivmaterial. Följande är en kronologisk (och geografisk)
beskrivning av den förändring som skedde under 1800-talet, vad gäller dessa principer. Syftet
är samtidigt att ge en vetenskapligt teoretisk bakgrund till hur man, på bibliotek och arkiv,
förändrade sina arbetsmetoder i förhållande till arkiv. Denna teoretiska bakgrund är väsentlig
för den kommande studien av Strindbergssamlingens tillkomsthistoria.

Tillkomsthistoria och definition

Den tidigaste referens som anges som hörande till tanken om proveniensprincipen hittar jag
hos Lester J. Gappon som hänvisar till engelsmannen Thomas Powell. Powell visar i en bok
redan 1622 (Direction for the search of records) på klassifikation efter funktion - man
samlade olika myndigheters handlingar var för sig:

[T]hey accumulated in each department or bureau during the course of transaction of official
business; through this procedure [...] they could be consulted with a modicum of efficiency; and
thus became established the observance of provenance in the keeper's administration of the

records with its concomitant respect des fonds.52

Gappon visar på att tanken som sådan - att arkivera efter ursprung (proveniens) eller att
behålla ett arkivs integritet (respect des fonds), snarare än att ordna efter ämneskategorier -
förekom i England långt innan dessa termer fick sin genomslagskraft på kontinenten. "Det kom
dock att gå flera århundraden innan principen slog igenom i England, och då hade den länge
diskuterats och även fastställts som bärande princip i Frankrike, Preussen, Holland etc.",
skriver Klas Havrén i sin artikel om proveniensprincipen i England.53 Havrén, som
uppmärksammar Gappons text, menar att först när Sir Hilary Jenkinson ger ut A Manual of
Archive Administration 1922, kan man se att principen får fäste i England.54 Jenkinsons bok
är just en manual och därmed uppehåller den sig främst vid praktiska frågor.

Ett annat exempel på tidig föregångare till proveniensprincipen uppmärksammar Raimo
Pohjola (vid Finska Riksarkivet) i 1791-års Danmark, där man ville behålla ursprungliga arkiv
inom kungliga arkivet. Han går vidare med ytterligare några årtal i olika länder men vill slå fast
(som många andra) 1841 i Frankrike och 1881 i Tyskland som de viktigaste årtalen. För den
praktiska tillämpningen framhäver han vikten av den i Holland (1898) utgivna boken
Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven [Manual for the

                                                
52Gappon, Lester J. (1982). What, then, is there to theorize about?. The American Archivist, vol. 45 nr. 1, s.
19-25, s. 20.
53Havrén, Klas (1985). Proveniensprincipen i ett internationellt perspektiv – England. I
Proveniensprincipen - Arkivteoretiskt seminarium - 1982-10-21--22, s. 9-14. (Riksarkivets rapporter, 5).
Stockholm: Riksarkivet, s. 9.
54Havrén, s. 9
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arrangement and description of archives].55 Boken översattes snart till flera olika språk:
tyska 1905, italienska 1908, franska 1910 medan den engelskspråkiga versionen fick vänta till
1940.

De årtal Pohjola pekar ut är knappast kontroversiella i redogörelser kring
proveniensprincipens tillkomst. Vi vänder oss till några skribenter för att få en tydligare bild av
händelserna vid dessa årtal.

Björn Lindh (Riksarkivarie) är en av de som tillskriver Frankrike proveniensprincipens
tillkomst. Starten till att arkivvården förändrades var, enligt Lindh, 1789-års revolution vilken
resulterade i att stora enskilda arkiv öppnades för allmänheten. Då härskade fortfarande
pertinensprincipen (ämnesindelning) men Lindh uppmärksammar att det då rådande
arkivschemat inte var helt främmande för enskilda arkivbildare.56 En förändring var att vänta.

Den franska arkivskolan - Ecoles des chartes - inrättades 1821. Här föddes de nya tankarna
om proveniensprincipen. 'Les respect des fonds' är det franska uttrycket för
proveniensprincipen, där 'fond' betyder arkiv med innebörden bestånd av handlingar. I en
författning 1841 fastställdes 'les respect des fonds' som grundprincip vid ordnande och

förtecknande av arkiv i Frankrike.57

Som citatet visar gör Lindh främst en språklig skillnad mellan begreppen respect des fonds
och proveniensprincip, som i grunden syftar till samma principiella arkivverksamhet.
Samtidigt görs Frankrike till föregångare i principens tillkomsthistoria.

Claes Gränström ser proveniensprincipen som härstammande från det franska le Respect
des fonds från 1841. Det franska uttrycket hänvisar till, enligt honom, "that records/archives
of the same provenance (agency, corporate body, person, family) must not be intermingled
with records of other provenances”.58

Den finske historieprofessorn Pentti Renvall skriver att den lanserade arkivmetoden i
Frankrike höll sig till proveniensen i betydelsen att det var från den myndighet man tagit emot
materialet från, även om ursprunget kunde ha varit annat. Han går vidare genom att precisera
det, från 1881, tyska förhållningssättet vad gäller ursprunget för handlingar. Enligt detta var
inte huvudsaken vem som överlämnat arkivet utan handlingarnas ursprung i förhållande till
ursprungligt arkiv. Här får man då ha i åtanke definitionen av arkiv såsom innehållande

                                                
55Pohjola, Raimo (1994). The principle of provenance and the arrangement of records/archives. I The
Principle of Provenance - Report from the First Stockholm Conference on Archival Theory and the
Principle of Provenance 2-3 September 1993, s. 87-101. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, 10).
Stockholm: Riksarkivet.
56Lindh, Björn (1985). Proveniensprincipen i internationellt perspektiv – Frankrike. I Proveniensprincipen
- arkivteoretiskt seminarium - 1982-10-21--22, s. 3-8. (Riksarkivets rapporter, 5). Stockholm: Riksarkivet,
s. 3f.
57Lindh, 1985, s. 4
58Gränström, Claes (1994). The Janus syndrome. I The Principle of provenance - report from the first
Stockholm conference on archival theory and the Principle of provenance 2-3 September 1993, s. 11-23.
(Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, 10). Stockholm: Riksarkivet, s.13.
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handlingar varav alla har samma slutgiltiga funktion/ändamål.59 Den franska principen riktade,
enligt Renvall, snarare intresset till ägande - arkivets ägare; medan man i Tyskland utvecklade
principen till att inbegripa en ursprunglig ordning - en ursprungsprincip.60 Här tar man hänsyn
till om handlingar har bytt ägare och därför inte befinner sig där den fyllt sitt ursprungliga syfte.

Helmut Backhaus, som gjort en genomgång av tyska handböcker vad gäller
proveniensprincipen, skriver att den tas i bruk 1881 i Berlin, varpå resten av Tyskland följde
senare.61 Ett bevis för detta finner han i "'1881 års Regulativ für die Ordnungsarbeiten im
Geheimen Staatsarchiv' som brukar nämnas som en milstolpe i tysk arkivhistoria”.62 Att
principen hamnade i den tyska handboken kan möjligen tillskrivas en grupp historiker som
arbetade på uppdrag av Heinrich von Sybel, en känd historiker. Alf Erlandsson skriver: "The
Principle of provenance was first drafted by a team of German historians in Berlin in the early
1880's."63

Den ofta citerade Schellenberg skriver i sin The Management of Archives  (i linje med
Lindh) att proveniensprincipen "was formulated at the French National Archives in the third
decade of the nineteenth century and became a guiding principle in arranging public records in
Europe."64 Från att principen (respect des fonds) blev formulerad i Frankrike ser
Schellenberg en vidareutveckling av dess innebörd i det tyskättade begreppet
proveniensprincip. "The French principle was made more precise and restrictive in application
by Prussian archivists, who formulated the Provenienzprinzip, the equivalent of the modern
principle of provenance."65 I jämförelse med Pohjola framhäver han alltså det franska årtalet,
går vidare till Tyskland (där principen finslipas). Det tredje steget i begreppets utveckling ser
han i den praktiska tillämpning som den holländska manualen preciserade: "It was first given a
theoretical justification in a Dutch manual, entitled Handleiding voor het Ordenen en
Beschrijven van Archieven, written by S. Muller, J. A. Feith, and R. Frun, and published, in
1898."66

En viss skepsis till den historieskrivning många står bakom kan man se hos Peter Horsman.
Han menar att man inte ska överdriva betydelsen av respect des fonds, som han ser som
första delen av proveniensprincipen. Begreppet som tillskrivs Natalis de Wailly i 1841 års
Frankrike var, menar han, snarare en parallell händelse till att man redan 1816 och 1826
använde sig av detta arkivförfarande i Tyskland respektive Holland. Med ett citat av S. Muller
                                                
59Renvall, Pentti (1965). Den moderna historieforskningens principer. Stockholm: Natur och kultur, s. 28f.
60Renvall, s. 104f.
61Backhaus, Helmut (1985) Proveniensprincipen i väst- och östtysk arkivlitteratur. I Proveniensprincipen
- arkivteoretiskt seminarium - 1982-10-21--22, s. 15-21. (Riksarkivets rapporter, 5). Stockholm:
Riksarkivet, s. 16.
62Backhaus, s. 15.
63Erlandsson, Alf (1994). The principle of provenance and the concept of records creator and record -
legal development. I The Principle of provenance - report from the first Stockholm conference on
archival theory and the principle of provenance 2-3 September 1993, s. 33-49. (Skrifter utgivna av
Svenska Riksarkivet, 10). Stockholm: Riksarkivet, s. 33.
64Schellenberg, Theodore R. (1965). The Management of Archives. New York: Col. Univ. Press, s. 42.
65Schellenberg, s. 90.
66Schellenberg, s. 42.
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angående författandet av "Manual..." vill Horsman visa på hur liknande tankar fanns på olika
håll samtidigt: "No indeed, we authors of the Manual least at all invented the Provenienz
Prinzip; it was just in the air at any place; our singular merit may be, that we decently thought it
out and applied it in detail. The principle is not a new one."67

Vad gäller definitionen av begreppet proveniensprincip säger Horsman att det finns många
relaterade principer: respect des fonds, principal of original order, registry principle, principle
of pertinence - "a whole babel of tongues. To make things clear, I consider the Principle of
provenance to be the only principle of archival theory."68 Hans definition innebär att
proveniensprincipens externa aspekt - att respektera ett arkivs integritet utifrån arkivbildaren -
kan likställas med respect des fonds. Principens interna aspekt är att respektera den ordning
arkivbildaren ställt upp, även kallad original order. Hans tes är att båda dessa delar bildar en
oskiljbar helhet.69

Riksarkivets konferens rörande proveniensprincipen, där Horsman presenterade sin text,
sammanfattas av Michael Roper som skriver att konferensen ansåg att proveniensprincipen
har två aspekter - den om respect des fonds och den om original order.70

Sammanfattning

För att ge en enkel övergripande sammanfattning av denna genomgång av
proveniensprincipens tillkomsthistoria kan man begränsa sig till följande: Man kan finna många
bevis för olika typer av arkiveringsprinciper som alla pekar mot ungefär samma mål. Dock har
den franska formuleringen från 1841, om respect des fonds, varit den mest betydande. För
den praktiska tillämpningen av principen har den holländska manualen Handleiding voor het
Ordenen en Beschrijven van Archieven (1898) varit betydande i de flesta länder.

För en definition av principens innebörd kan man säga att proveniensprincipen är kommen ur
begreppet respect des fonds  - som innebär att man skall respektera varje arkivs integritet
gentemot andra arkiv. Detta begrepp kompletterades sedan av ett annat - original order -
som innebär att man även respekterar arkivets inre ordning. Dessa båda begrepp skall ses
som stommen till det vi kallar Proveniensprincipen.

                                                
67Horsman, Peter (1994). Taming the elephant - an orthodox approach to the Pinciple of provenance. I
Principle of Provenance 2-3 September 1993, 51-63. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, 10).
Stockholm: Riksarkivet, s. 53.
68Horsman, s. 51.
69Horsman, s. 51.
70Roper, Michael (1994). Archival theory and the principle of provenance: a summing up. I The Principle
of provenance - report from the first Stockholm conference on archival theory and the principle of
provenance 2-3 September 1993, s. 187-192. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, 10). Stockholm:
Riksarkivet, s. 188.
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Proveniensprincipen till Sverige

I sammanhanget är det givetvis intressant att få in Sverige i denna utveckling. De uppgifter jag
tagit del av benämner 1903 som det betydelsefulla året för svenskt införande av den nya
principen. Då var Emil Hildebrand Riksarkivarie i Sverige och skrev samma år en artikel i
ämnet.

I en minnesruna över Hildebrand framhäver författaren Bertil Boethius (senare själv
Riksarkivarie) införandet av proveniensprincipen som väsentligt för den historiska forskningen:

Den personhistoriska forskningen står främst i förbindelse till Hildebrand för hans
ämbetsmannagärning. Genom proveniensprincipen, som under hans chefstid genomfördes
inom svenskt arkivväsen, skapades ändtligen respekt äfven för den enskildes skriftliga
kvarlåtenskap och en principiell grundval för bekämpandet af autografjägarnas härjningar,

som kanske en gång skall bli allmän egendom.71

Boethius poäng är att genom införandet av proveniensprincipen behålls integriteten hos
enskilda individers arkiv. Därigenom förenklas möjligheten till att bedriva forskning gentemot
dessa individer. Han framhäver även specifikt hotet från autografjägare - som alltså genom sitt
primära intresse för namnteckningar lyfter ut dokument ur sin kontext och är ointresserade av
dokumentens innehållsliga kvaliteter. Han hade även kunnat nämna det faktum att
proveniensprincipens införande även skyddar arkivens integritet från ett ämnesindelat
arkiveringsförfarande. Men detta argument är centralt i Hildebrands artikel.

Hildebrands brandtal

Hildebrands historiskt viktiga artikel är betitlad "Om den s.k. ursprungsprincipens tillämpning
vid ordnande af offentliga arkiv”. och publicerades i Riksarkivets årliga meddelande 1903.

Texten är uppbyggd retoriskt taktiskt. Hildebrand börjar i den vardagliga arkivverksamheten,
vilket leder honom till den ämnesindelning (pertinensprincip) man arbetar efter. Detta sätt att
arbeta visar sig i att man skapar "lämpliga och lockande rubriker" som sedan ordnas
alfabetiskt. Detta var ett utslag av att oordnade arkiv faller under arkivpersonals nit:
"[O]rdningssinne, forskningslust och nyfikenhet ha också tid efter annan gjort sig gällande i
arkiven; hvad som länge fattades var endast en genomtänkt plan."72 Att ämnesindelningen inte
är att föredra exemplifieras av Riksarkivets Pamlsköldska [Elias Palmsköld: Riksarkivarie
1702-1709] samling. Hildebrand listar alla olika rubriker (ämne) som samlingen förärats med:
"antikvitetskollegium, lagkommissionen, religionsväsendet, apor, foglar, fogelbur, julefred, lapis
philosophorum, lyckepotta, marionetter, markattor, prinsessors arf, privat intresse, skott,
språk." Som positiv följd av ämnesindelning ser Hildebrand att man uppmärksammar ämnen,

                                                
71Boethius, Bertil (1919). Emil Hildebrand [minnesruna]. Personhistorisk Tidskrift  1918-1919, årg. XX, s.
106.
72Hildebrand, s. 86.
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skapar ordning, men främst är metoden godtycklig och ofullständig. Många handlingar hamnar
under flera olika rubriker, olika namn (person, lokal, innehåll).73

Som motsats till ämnesindelningen pekar han mot en förändring inom arkivväsendet. Det nya
arbetssättet skall ge en större vetenskaplig prägel. "Nya grundsatser ha gjort sig gällande i det
ena landet efter det andra, ej utan känsla af den historiska vetenskapens moderna kraf."74

Här ser vi resonemanget att proveniensprincipen bättre möter forskningens krav och
önskemål, vilket vi ska återkomma till senare. Grunden till principen ligger i åsikten att en
handlings värde (ur vetenskaplig synvinkel) ligger i dess ursprung - varför har den upprättats,
varför har den bevarats och vilken är kontexten? Man skall alltså inte dela upp ett arkiv utan
tvärtom sträva efter att återskapa det - om så har skett. "Man återför tvärtom de vilsekomna i
den ursprungliga familjens sköte. [...]härigenom som arkivväsendet får ett högre intresse, som
det höjer sig inom vetenskapens råmärken"75

Hildebrand förespråkar att man bevarar arkivens ordning och integritet, samt att det ska gälla
både stora och små arkivinstitutioner. Artikelns synpunkter är ett uttryck för den metod "som
sedan förra året utvecklats från riksarkivets sida för det svenska arkivväsendets ordnande".76

Redan samma år som Hildebrands artikel skrevs kunde man se effekten i  allmänna
arkivschemat. Man fick därigenom en svensk tolkning av proveniensprincipens olika
aspekter; den om den yttre och den inre ordningen: "Den svenska traditionen vad gäller
proveniensprincipen bygger på denna koppling mellan den yttre avgränsningen -
proveniensprincipen i inskränkt mening - och respekten för arkivbildarens eget arbetssätt -
som fått sin kodifiering i det s.k. allmänna arkivschemat, vilket slog igenom 1903."77

Av den kritik man kan finna dröjer det nästan 30 år innan man, i Sverige, hittar någon direkt
kritik mot proveniensprincipens regler; och sedan är det lika tyst igen. Historikern Carl-Gustav
Weibull ser principen som gående emot forskningens ändamål. Han kan se det positiva i
tanken bakom respect des fonds, men anser att det vore bättre att följa pertinensprincipen
vad gäller arkivens interna ordning. Med ämnesgrupper och deras underavdelningar menar
han att "man har att utgå från gruppernas olika betydelse och att fortskrida från det allmänna
till det enskilda, från det väsentliga till det oväsentliga" och när det gäller åsikten att arkivet bör
återspegla arkivbildaren menar han att "den får icke taga försteget framför
forskningssynpunkten och arkivet komma att bliva självändamål."78

Weibulls huvudpoäng utgår kanske främst ifrån den typ av forskning där man letar efter
specifika typer av fakta eller fakta inom specifika områden. Utifrån sådana kunskapsintressen
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är det naturligtvis problematiskt och tidskrävande att fördjupa sig i arkiv som ordnas olika på
grund av deras varierande verksamhet. Nils Nilsson påpekar också att principens grundvalar
inte har ifrågasatts i någon större utsträckning. Dock framhäver han att det har kommit kritik
från socialhistoriskt område, där man är i behov av massdata, vilket försvåras av uppdelningen
i många små sektorer som den individuella arkivindelningen innebär.79

Det kan alltså finnas kritik mot proveniensprincipen även från vetenskapligt håll. Ett sådant är
alltså att man lägger för stor vikt vid det individuella. Det är ju inte givet att det är den
individuella kontexten som är det mest väsentliga. Men det kan ju finnas andra argument än de
vetenskapliga.

Vetenskapligheten och dess resurser

En fråga som måste besvaras, eller åtminstone belysas, är varför man på flera olika håll, vare
sig av varandra beroende eller inte, valde att förändra sitt arkiveringsförfarande.

Gränström tar upp frågan om varför man övergick till ursprungsprincipen:

The reasons for the transition from the earlier Principle of pertinence (arrangement of archives
in terms of their subject content regardless of their provenance and original order) to the
Principle of provenance are partly theoretical, partly practical. The theoretical reason
developed from historical science in the nineteenth century. Historians strove to achieve
objectivity and therefore wanted the original source material. The remnants (sources) should
be kept as unaltered as possible.[...]This means that written sources should be maintained in
their original order and must not be rearranged and attached to new orders. This historian's

vision and the Principle of provenance fit in very well with each other.80

Vad gäller den praktiska anledningen var den relaterad till resurser - svårigheten med att ta
hand om en alltmer växande mängd inkommande material.81

Historikern Renvall lägger tonvikten vid betydelsen av kopplingen mellan den moderna
forskningsmetoden och den nya arkiveringsprincipen. Han ser den äldre historieforskningen
som berättande och beskrivande medan den moderna skulle söka (och bekräfta) fakta som i
sin tur skapade förståelse för historiska skeenden. Bevisningen för olika fakta skulle nås
genom källorna. Behovet av källor ger ett behov av arkiv. Tidigare hade arkiven varit privat
egendom, med bevarade hemligheter, som nu öppnades för forskare (vilket Lindh ovan
exemplifierar med Franska revolutionen82). Samtidigt som forskningen förändrades gick
arkiven från att indela efter sakligt innehåll till ursprungsindelning.83

                                                
79Nilsson, 1983, s. 11f.
80Gränström, 1994, s. 13.
81Gränström, 1994, s. 13.
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Vikten av att behålla arkivets integritet och dess ursprungliga ordning är enligt Renvall kopplat
till att forskaren skall förstå arkivets princip och därigenom kan se varje handlings funktion i en
praktisk verksamhet. Därför skall man föredra handlingarnas funktion före deras innehåll.
Handlingarnas kontext är väsentlig för slutledningar och proveniensprincipen blir avgörande i
frågan om beviskraft - om en handling påträffas där den inte borde finnas kan man ifrågasätta
om den fyllt sitt syfte eller om den är äkta.84

Den moderna historieforskningen och arkivens övergång till proveniensprincipen är, enligt
Renvall, starkt knutna till varandra:

Både sakligt och kronologiskt hör de moderna arkivprincipernas gestaltning samman med
uppkomsten av den moderna kritiska historieforskningen. I början av 1800-talet, vid samma
tid då de kända tyska historikerna Niebuhr och Ranke utformade den moderna historiska

metoden, tillämpade man i Frankrike samma principer vid arkiven.85

De tyska historikernas tanke var att förståelsen av en källa var beroende av detaljernas helhet
och omvänt. Vid arkiven såg man en handling som bunden till andra och skulle därför inte
rubbas.86

Horsman är även här kritisk till den historiska skildringen av proveniensprincipens tillkomst.
Han ser den vetenskapligt teoretiska anledningen till proveniensprincipens tillkomst som
retroaktivt utformad. Den primära anledningen var praktiska skäl - ett resultat av alltmer
inkommande material, vilket han påstår kan bekräftas av citat av de Wailly. Genom respect
des fonds kunde man snabbt och enkelt få ett enhetligt arrangemang. Det var först i efterhand,
med utgivningen av den holländska Manual.., som man kunde se en teoretisk bakgrund till
metoden.87

Under titeln "Proveniensprincipen och forskningen" propagerar Berndt Fredriksson för vikten
av proveniensprincipens användande. Han säger angående den ämnesindelning som använts
tidigare att den fungerade medan arkivmassorna inte var så stora och forskarna få. Dessutom
var de flesta forskare inriktade på en sak - centralmaktens politiska historia. I och med att
materialet växte och forskningen såg till andra områden blev pertinensprincipens svagheter
tydliga.88 Delvis utgår Fredrikssons argument ifrån att det är resurskrävande skäl som gör
ämnesindelningen till mindre attraktiv än den följande ursprungsprincipen. Om resurserna inte
varit ett problem hade kanske arkiven inte varit så övertygade om att en ny principiell
utgångspunkt var nödvändig.

I Arkivkunskap skriver Nils Nilsson att man var tvungen att lämna ämnesordningen till följd
av förändringar inom forskningen. På grund av proveniensprincipen kunde "forskningens krav
på uttömmande materialredovisning tillgodoses och en metodisk granskning av källorna
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genomföras".89 Samtidigt var ämnesordningen både subjektiv och ofullständig. Den följde (i
Sverige), menar Nilsson, inte någon klar princip. På andra håll utgick ämnesindelningen från
universella system men i Sverige ser Nilsson ämnesindelningen till en början som en praktisk
åtgärd i ett kaotiskt tillstånd. Palmskölds arbete (ovan kritiserat av Hildebrand) var resultatet
av den röra som slottsbranden orsakade. Senare fick dock pertinensprincipen en blomstrande
tid under 1800-talet och sågs av forskarna som en fördel, menar Nilsson.90

Men ett problem, skriver Nilsson, vad gäller arbetet med ämnesindelning var att "av
arbetsekonomiska skäl var ämnesordningen bara genomförbar i begränsad skala. Ju mer
arkiven växte, ju mer hopplöst måste det te sig att i arkivinstitutionerna, med deras begränsade
resurser, företa en omsortering, som i många fall krävde ett ingående studium av varje
handling."91 Samma resursproblem har man när arbetet med proveniensprincipen kommer
igång. Att respekten för ursprunglig ordning följts kan, enligt Nilsson, oftast tillskrivas att man
inte haft resurser till annat.92

Schellenberg hänvisar, angående syftet med proveniensprincipen, till förhållanden i USA där
kongressen 1910 föreslog användandet av proveniensprincipen, "'in the interest of
comprehensive historical study.'"93 Om man kan se principen som positiv ur budgetsynvinkel
och det samtidigt finns förespråkare för att den även är en vetenskapligt grundad arkivprincip
är det kanske inte underligt att man från statligt håll såg med positiva ögon på dess införande.

Sammanfattning

Ett problem vid spårandet av proveniensprincipens tillkomst kan vara att principen i sig är
relativt enkel. En grov tolkning av principen kan vara att lämna arkiven orörda. Blanda inte ett
arkiv med ett annat och låt den inre strukturen vara.

I den historiska genomgången av begreppet kan vi dock se att den generella uppfattningen är
att det franska begreppet respect des fonds ligger till grund för den nya arbetsmetoden vid
arkiven. Man skulle behålla ett arkiv i sin helhet. Begreppet fick senare en djupare innebörd
och inbegrep även respekten för ett arkivs inre ordningsprincip. Dock ska man inte glömma
att ursprungsprincipen (som den även kallas), i strikt mening, kan tolkas så att man skall
återställa det ursprungliga arkivet - om det har förlorat den tänkta ordningen, eller om
handlingar återfinns i fel arkiv.

Att principen blev rådande i Sverige kan till stor del tillskrivas historikern och riksantikvarien
Emil Hildebrand. Han propagerade för den nya ordningsprincipen framför den rådande
ämnes- eller pertinensprincipen. Anledningen till detta var att han ansåg att ämnesindelningen
var godtycklig medan ursprungsprincipen mötte den moderna historieforskningens krav och
därigenom gav arkivverksamheten en vetenskaplig prägel.
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Kravet på vetenskaplighet återfinns i många förklaringar till varför den nya principen slog
igenom. Den beskrivs som starkt kopplad till den nya synen på forskningsmetod, som var
inriktad på studiet av källor. För att kunna använda källorna som bevismaterial var man
beroende av att finna dem i sin ursprungliga kontext - i det sammanhang arkivhandlingarna
skapats och arkiverats.

Med argumentet för vetenskaplighet följer dock ett argument kopplat till praktiska problem.
Dessa står i sin tur i relation till bristande resurser. Det föregående systemet utifrån
ämnesprincipen innebar ett studium av varje handling, vilket är väldigt tidskrävande. Den nya
metoden ger större möjligheter att, snabbt och enkelt, skapa en övergripande ordning.
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Proveniensprincipen och enskilda arkiv

Ovan har jag redogjort för hur en övergripande förändring av arkivverksamheten kom till. Om
man nu sätter denna förändring i relation till det faktum att fallstudien för denna uppsats är
August Strindbergs privata arkiv, uppmärksammas vissa problem. När man läser om
proveniensprincipen får man ha i minne att de flesta skriver i relation till myndighetsarkiv.
Arkivbildningen vid myndigheter ser naturligtvis delvis annorlunda ut än hos en privatperson.
Myndigheternas arkiv bildas utifrån en specifik verksamhet och med en ibland stor
personalgrupp. Vidare lyder myndighetsarkiven idag bl. a. under arkivlagen och
offentlighetsprincipen. Men för så kallade enskilda arkiv är det inte tvunget att följa dessa
författningar.94 Under termen enskilt arkiv faller "arkiv [i betydelsen bestånd] tillkommet
genom ett företags, en förenings eller en enskild persons verksamhet”.95

I en kommentar till arkivlagen kopplar författarna personarkivens historia till
autografsamlingarna och ger dem på så vis en lång historia. "Samlandet av personarkiv
(autografer) har mycket gamla traditioner. Sådana arkiv kan förvaras hos de flesta
arkivinstitutioner men även hos vetenskapliga bibliotek i deras handskriftssamlingar, museer
etc."96 Dock kan detta ses som delvis missvisande eftersom autografsamlingarna av många
skulle ses som ett hot mot proveniensprincipens integritetstänkande.

Autografsamlingarna var ju just samlingar och bestod därför av diverse olika källor. Genom
autografsamlandet inriktade man sig på intresset för kända personers
namnteckningar/autografer. I detta intresse fanns tron på att en underskrift kunde avslöja en
persons innersta väsen.97 Proveniensprincipen bör snarare ses som en motkraft till
autografsamlingarna. Vi såg ovan hur Boethius välkomnade principen som innebar att man
bekämpade ”autografjägarnas härjningar”. När ett arkivs integritet skall försvaras innebär det
att man går på kollisionskurs med intresset att plocka ut handlingar med
autografer/namnteckningar för att låta dem ingå i ett annat sammanhang.

Nils Nilsson skriver om hur de arkiv som växt fram hos enskilda personer har delats upp
mellan olika institutioner: "Enligt den informella uppdelningen omhändertas politikers och
ämbetsmäns arkiv av arkivinstitutioner, militärers arkiv av krigsarkivet, diktares och
vetenskapsmäns arkiv av (vetenskapliga) bibliotek och konstnärers arkiv av museer."98

Förutom att dessa institutioner har fungerat som arkiverande institutioner har det växt fram
liknande verksamheter inom föreningslivet. Nilsson nämner Arbetarrörelsens arkiv (1902) som
exempel och påpekar att det finns arkiv på många platser i landet - och många av dessa
rymmer bl. a. olika personarkiv.99

                                                
94Se t. ex. Gränström, Claes, Lundquist, Lennart & Fredriksson, Kerstin (2000). Arkivlagen: bakgrund och
kommentarer. 2. uppl.  Stockholm: Norstedts juridik, s. 35.
95Lindh, Björn (1979). Nordisk arkivleksikon. (Nordisk arkivkundskab, 8). København: Landsarkivet for
Sjaelland m. m. (distr.).
96Gränström, (2000), s. 54.
97Se t. ex. Nilsson (1978), s. 15.
98Nilsson, Nils (1986). Att hitta i arkiven [uppsats]. Stockholm: Liber Distribution AB, s. 24.
99Nilsson, Nils (1986), s. 24f.
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På annat håll framhäver Nilsson det viktiga i att bevara privatarkiv: "I själva verket är
vakthållningen kring privatarkiven den grundläggande insats vi kan göra för den historiska
forskningen. Den första försvarslinjen mot glömskan och den historiska felsynen går där"; och
skall glömskan motarbetas hamnar dess motsats i centrum: "Och det är dock minnet, som är
kärnan i all pietet. Minnet lever i arkiven, har sitt säkraste hemvist där. Att förstöra arkiv är att
utsläcka minnet av människor."100 Denna syn på vikten av att bevara arkivens material är
något som man kan återfinna i diskussioner kring kulturarvet och dess bevarande.

Man frågar sig om man ska förhålla sig till privata handlingar på samma sätt som man arbetar
med ordnandet av myndighetsarkiv. Det uppmärksammas bl. a. av Schellenberg, som i denna
fråga skriver:

Manuscript curators generally did not recognize that the principle of provenance was applicable to
private papers, though most of them now keep documents from a given source together. They no
longer classify them i.e., disperse items from a given collection among various classes. They have
generally abandoned the subject and chronologic-geographic schemes of classification. But they
use the term 'provenance' to designate the place from which private papers were purchased or

otherwise acquired, not their organic origins.101

Här menar alltså Schellenberg att när det gäller privata manuskript har man riktat proveniensen
mot den som senast haft dem i sin ägo och inte handlingarnas ursprungliga hemvist. Som
exempel på detta kan man t.ex. ta originalmanuskript som säljs eller skänks bort (vilket gäller
för många av Strindbergs handskrivna manuskript) och därigenom förlorar sin ursprungliga
kontext, men samtidigt givetvis blir del av en annan kontext - som kan vara av intresse för
historisk forskning. Ett annat problem vållar brev som utgör mottagarens arkivbestånd men
samtidigt måste ses som lika väsentliga för avsändarens arkivbildning. I myndigheternas
verksamhet är det säkerligen vanligare att man behåller kopior av brev som skickas och
därigenom uppstår inte detta problem lika ofta.

När man står inför material från privatpersoner är frågan kanske lika ofta om det alls skall
klassas som ett arkiv. När Reidar Ekner skriver om Ekelöfs efterlämnade papper ställer han
sig just frågan om författaren verkligen skall ses som arkivbildare: "Men Ekelöf, som jag
kände väl, hade väl inget 'arkiv'? Och hur skulle han då kunna vara arkivbildare?[...]
Dessutom betecknas på Carolina [Uppsala UB] de Ekelöfhandskrifter som förvaras där
faktiskt inte som ett arkiv utan som en samling" och han anser dessutom att "[f]å enskilda
personer ordnar sina papper, privata eller sådana som har med yrkesverksamhet att göra, på
ett sådant sätt att det tillfredsställer ens de lägsta arkivaliska anspråk."102

Men för Nilsson råder det inte direkt några tvivel i frågan. Privatpersoner skapar arkiv och
dessa skall behandlas som myndighetsarkiven:

                                                
100Nilsson, Nils (1971). Vi och våra papper: något om privatarkiven. I Arkiv i rörelse: essayer och
kåserier,  s. 14-19. Stockholm: Norstedt & Söner, s. 16, 17.
101Schellenberg, s. 45.
102Ekner, Reidar (1990). Ekelöfsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek: Historik och katalogisering.
Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, årg. 77, häfte 2, s. 33-49, s. 34.
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Över huvud hör frågan om de enskilda arkiven och deras natur till de klassiska
diskussionsämnena inom arkiv- och biblioteksområdena. Det har, i synnerhet tidigare,
hävdats, att privaträttsliga subjekt inte skapar arkiv. Deras papper skulle därför kunna
ordnas och förvaltas oberoende av de regler, som härletts ur principerna för arkivvården.
Under de senaste decennierna har arkivmännen alltmer målmedvetet utsträckt sitt intresse till
de enskilda arkiven. Från bibliotekshåll har detta ibland setts som uttryck för ett nyare,
'utvidgat arkivbegrepp', som man inte alltid velat erkänna. De väldiga arkiv, som bildas hos
moderna företag och organisationer - ofta kännetecknade av en långt driven byråkratisering
- torde dock ha gjort det svårt att driva sådana teser. Också hos de handlingar, som växer
fram kring enskilda personer, har karaktären av arkiv framträtt allt tydligare. [...] I vissa fall
har det hävdats, att bara de delar av privatpersoners arkiv, som sammanhänger med rättsliga
och ekonomiska transaktioner, skulle vara arkivalier. Mera känslobetonad korrespondens,
liksom forskares, författares och konstnärers papper, skulle inte utgöra arkiv. Ett närmare
studium torde emellertid utvisa, att alla dessa slag av handlingar har klart framträdande drag
av arkiv. F.ö. är även konstnärerna - inte minst diktarna - ofta ett slags företagare, ibland i
stor omfattning. I arkivlitteraturen har man mer och mer övergett tanken, att en
gränsdragning mellan olika slag av enskilda handlingar skulle vara möjlig. I praktiken skulle
den vara ogenomförbar, eftersom gränsen många gånger skulle få dras rakt igenom arkiv, ja

rakt igenom enstaka handlingar.103

Även om Nilssons citat försöker visa på självklarheten i att behandla privata handlingar på
samma sätt som myndighets eller företagshandlingar, uppstår det problem. Exempel på detta
kan man se hos flera olika författare.

Enligt Boles är proveniensprincipen väl inarbetad på statlig nivå men att den är svårare att
applicera för privata papper; däremot accepteras den oftast som normativ organiserings
metod.104 En som troligen är nöjd med att de enskilda arkiven inte lyder under arkivlagen är
Fia Ewald. Hennes syn på allmänna arkivschemat är att det "definitivt inte är användbart [...] i
förtecknandet av personarkiv. Jag har hittills inte sett ett enda personarkiv, förtecknat eller
oförtecknat, där man med respekt för den ursprungliga strukturen skulle kunna använda
arkivschemat som grund."105 Ett handfast problem framhäver Solveig Tunold i att man känner
sig osäker över vad som kan ses som väsentligt eller oväsentligt: "Privatarkiver som
bibliotekarien får till ordning og registrering, kan ofte være opblandet med ubetydelige og
uvesentlige ting, alt etter som mottagaren etter sin natur har gjemt eller kastet - også her kan
det være vanskelig for en katalogisator å avgjøre hvilken liten sten som vil være unødvendig i
fremtidens rekonstruksjon av fortiden."106 Denna osäkerhet kan grunda sig i det som, enligt
Martin Grass, utmärker personarkiven. I jämförelse med myndigheternas arkiv är
arkivbildandet oregelbundet, oreglerat och även slumpartat.

Det som styr och präglar arkivbildningen är arkivbildarens mångskiftande verksamhet och
intresseinriktning; arkivbildarens medvetenhet om den informationspotential hennes eller hans
arkiv och dess handlingar utgör, vilket också hänger samman med den betydelse som tillmäts den
egna personen, den utövande verksamheten, upplevelser och erfarenheter mm; arkivbildarens

                                                
103Nilsson, Nils (1983), s. 40f.
104Boles, Frank (1982). Disrespecting original order. The American Archivist, vol. 45, nr. 1, s. 26-32, s. 26.
105Ewald, s. 27.
106Tunold, Solveig (1960). Håndskriftsamlinger. I Dahl, Svend, red. Nordisk Handbok i
Bibliotekskunskap, Del III, s. 272-304. Stockholm: Almquist & Wiksell/Gebers Förlag AB, s. 279.
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bevarande- och ordningsintresse som följer av denna medvetenhet men också kan ha andra

motiv.107

Förutom att arkivbildarens personliga realiteter påverkar både arkivets ordning och storlek
har personarkiven ofta en större bredd och även olika typer av material, såsom bibliotek,
foton, målningar osv.108

Sammanfattning

Trots att de enskilda arkiven inte faller under den reglerande arkivlagen är det oftast så att
man tillämpar proveniensprincipen. Det som på biblioteken tidigare var regel, att man delade
upp handlingar i ämnesindelningar och autografsamlingar, har kommit att ersättas av att man
arbetar utefter principen att en privatpersons olika handlingar bevaras i en enhet.

Som Nilsson skriver finns det än i dag endast en informell reglering om var en viss persons
handlingar bör placeras. Att biblioteken, med sin verksamhet koncentrerad till böcker, har fått
hand om författare har helt enkelt setts som logiskt; av samma anledning som resulterat i att
man har placerat konstnärernas material på museum.

Det är kanske arkivens funktionella/historiska bakgrund, såsom huvudsakligen väsentliga
utifrån juridiska aspekter, som har resulterat i att det finns tvivel inför att kalla en privatpersons
handlingar för arkiv. Man anar det när Nilsson skriver att man ofta tvekat inför att inkludera
något annat än rättsliga och ekonomiska handlingar i privatpersoners arkiv. Att tillämpa en
arkiveringsprincip (som utarbetats för myndighetsarkiv) på brev, dagböcker och annat ytterst
personligt material stöter på problem av olika slag. Problem som uppmärksammas är bl. a. att
privatpersoner inte är lika strukturerade och kontinuerliga i sin arkivbildning, i jämförelse med
myndigheter.
Det finns ofta en stor variation av material i det som utgör privatpersoners arkiv - vilket kan
skapa en osäkerhet inför vad som inte bör räknas till arkivets handlingar.

                                                
107Grass, Martin (1989). Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv: Exemplet Hjalmar
Branting. Arkiv, Samhälle och Forskning, nr. 32, s. 17-44, s. 18.
108Grass, s. 19, 22.
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5 Från Blå tornet till Kungl. Biblioteket

Nedan försöker jag genom främst arkivmaterial och tidningsartiklar ge en bild av historien
bakom att man kunde bygga upp en Strindbergssamling på Kungl. biblioteket. I beskrivningen
av detta förlopp har jag uppmärksammat tre olika syften som alla representeras av flera olika
aktörer. Dessa syften, eller teman om man vill, presenteras var för sig och benämns: det
ekonomiska, det museala och det forskningsmässiga.

Det är också min mening att sätta dessa teman i relation till proveniensprincipen. Detta gör jag
genom att å ena sidan visa på de olika syftenas betydelse för hur man tolkar dels respect des
fonds och dels original order - proveniensprincipens externa respektive interna aspekt.
Samtidigt vill jag även förhålla syftena till en nationalistisk historiesyn/tolkning. Vilken relation
har dessa syften till en nationalistisk diskurs?
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6 Det ekonomiska syftet

Ett avtal för att bevaka arvingarnas ekonomiska intressen

I det Carlheim-Gyllensköldska arkivet ingår en maskinskriven "Redogörelse till August
Strindbergs arvingar", daterad 6 april, 1915. Här redogör Vilhelm Carlheim-Gyllensköld för
arbetet med genomgången av August Strindbergs efterlämnade papper.

Den 25/8 1912, drygt tre månader efter att Strindberg avlidit, gick det samtidigt med
bouppteckningen ut ett upprop till allmänheten om insamlandet av August Strindbergs brev.109

Carlheim-Gyllensköld tog på sig uppdraget att samla in, ordna och redigera brev för en
kommande utgåva. Ytterligare upprop om brevinsamling trycktes 1915. Här uppmanar man
till inlämnande av brev till Carlheim-Gyllensköld som - ideellt - arbetar för en samlad
brevutgåva.110 Att påpeka det ideella arbetet var säkerligen en taktik för att vinna sympati
eftersom de finansiella resurserna för insamlandet var knappa. I redogörelsen uppmärksammar
han konkurrensen om de många Strindbergsbrev som nu finns till salu.111

Redogörelsen är resultatet av en överenskommelse med arvingarna. Syftet sägs vara att skapa
en förteckning av författarens efterlämnade papper för att på så sätt förbereda förhandling
med förläggare om möjlig utgivning. Förutom de i hemmet efterlämnade skrifterna har man,
som med brevinsamlandet, försökt att även på andra håll samla in opublicerat material,
originalmanuskript och litterära utkast. Arvingarna har gett fria händer så länge deras
ekonomiska intressen och hedrandet av Strindbergs minne uppmärksammas.112 "[A]llt", sägs
vara, "i syfte att erhålla ledning och grundval för blifvande eventuell uppgörelse mellan
arfvingarne och förläggare."113 Så långt alltså en affärsuppgörelse med den fortsatta
utgivningen av en författares skrifter i centrum.

Arbetet inleds en dryg vecka efter kontraktet skrivits under och tar ganska precis ett år att
slutföra.114 Resultatet får i redogörelsen en målande beskrivning av dess omfång:
"Förteckningen öfver böckerna upptar 720 blad och manuskripten ungefär lika mycket, eller
tillsammans tre ris papper, som väger omkring 14 kilogram, eller en hel liten mansbörda."115

Redogörelsens innehållsförteckning visar på arbetets olika delmoment: ”’Förteckning av
manuskript och böcker’, ’Ockulta dagboken’, ’Förslag till utgivning’, ’Samlade otryckta
skrifter’, ’Redaktionsarbete’, ’Renskrivning av manus’, ’Grundval för upgörelse med
förläggare’, ’Catalogue raisonné över handskrifter och bibliotek’, ’Samlandet av Strindbergs

                                                
109Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse...", s. 3.
110Upprop om brevinsamling, Centraltrycket, Sthlm 1915, KB: Carlheim-Gyllensköld 31:4:53.
111Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 44.
112Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 3ff.
113Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse...", Avskrift av kontraktet, s. 6.
114Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse... s. 3f.
115Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 9.
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brev’, ’Flytt till Nordiska Museet’ och ’Planer på större Strindbergsmuseum.’”116 Nedan
belyser jag några av dessa rubriker och vad som faller under dem.

Publiceringsspelet

Intressen från Albert Bonniers förlag att dels få tillgång till material som kunde användas i
redigeringssyfte för deras utgåva av Strindbergs samlade skrifter och dels få ge ut opublicerat
material var naturligtvis att vänta. På Bonnier hade man för den samlade utgåvan anlitat Dr
John Landquist. I sitt redigeringsarbete ville han ha tillgång till originalmanuskript, utkast och
liknande, för att kunna kommentera texterna.

Med Carlheim-Gyllensköld i spetsen nekas Landquists förfrågan. Detta kan vi avläsa i den
senares artikel i DN. Redan i rubriken kritiserar Landquist Carlheim-Gyllensköld för att inte
tillåta utomstående att se över materialet. Att han till stor del talar i egen sak framgår däremot
inte.117 Även i den samlade utgåvan kan man se bevis på detta ställningskrig. I utgåvan av
Svarta fanor skriver Landquist följande:

Originalmanuskriptet till Svarta fanor har liksom handskrifterna till Blå böckerna och flera
senare Strindbergsmanuskript skänkts till Nordiska museet. Utgivaren har emellertid genom
prof. V. Carlheim-Gyllensköld, ordnaren av Strindbergsmuseet i Nordiska museet, meddelats
förbud att taga del närmast av handskriften till Svarta fanor för textens redaktion i Samlade
skrifter. Våren 1917 lovades handskriftens utfående för tryckfelens rättande efter två
månader; senare uppsköts alltjämt tillståndet, tills slutligen febr. 1918 handskriftens
delgivande vägrades. Dessa svårigheter ha gjort att Svarta fanors utgivande fördröjts nära

ett år och delen 41 utkommer efter del 42--45.118

Här visar sig de ekonomiska intressena. Strindbergsarkivets kuratel119 och arvingarna vill inte
riskera att Landquist med Bonnier i ryggen snor åt sig opublicerat material innan man för egen
del har egna planerade utgåvor färdiga. Även om det kan ses som beskyddandet av
arvingarnas ekonomiska intressen är det troligen inte hela sanningen. Till lika stor del är det
säkerligen så att Carlheim-Gyllensköld vill undvika all möjlig konkurrens för de egna
planerade projekten, och även Strindbergsarkivets dito. Flera av Strindbergsarkivets grundare
var nära vänner med författaren och är måna om en utgivning som på bästa sätt skildrar ett
stort författarskap samt författaren själv - i detta finns säkerligen även äran i att stå bakom en
sådan utgivning.

För att komma åt rättigheterna till publicerandet av kvarlåtenskapen försökte Bonniers köpa
ut arvingarna. I ett maskinavskrivet brev från Karl Otto Bonnier erbjuder han 75 000

                                                
116Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 2.
117Landquist, John (1918) Det fiktiva Strindbergsmuseet - Prof. V. Carlheim-Gyllensköld hindrar studium
av papperen. Dagens Nyheter, 1918-03-26.
118Landquist, John (1920) Anmärkningar till fyrtioförsta delen: Svarta fanor. I  Strindberg, August. Svarta
fanor, s. [291]-295. (Samlade skrifter av August Strindberg, 41). Stockholm: Albert Bonniers, s. [291].
119Strindbergsarkivet [institutionen] bildades för bevarandet av August Strindbergs minne och samlade
för detta ändamål Strindbergiana. Utförligare beskrivning återfinns under temat det museala intresset.
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kronor.120 Enligt Carlheim-Gyllensköld har Bonniers tankar på att köpa in sig som arvinge.
Hans reaktion på detta är inte att ta miste på. Hans ilska över risken att förlora allt till den
finansiellt starkare Bonniersfamiljen resulterar i grova uttalanden, kopplade till familjens
härkomst.

Bonniers försöker få till stånd ett datum för möte angående affären: "'Kan vi inte bestämma en
bestämd dag? frågade den otäcka israeliten Tor [Bonnier], den värsta av sönerna, som också
kom till städes." - Carlheim-Gyllensköld förfasas över tanken att allt skulle kunna hamna under
Bonniers kontroll: "Outhärdligt helt enkelt! [...] Hvarje lapp, hvarje fotografi, kommer att
tillhöra dem, de kunna med sin semitiska intensitet bestämma allt, och inlägga sitt veto mot
allt."121

Från Strindbergsarkivets kuratel uppmanar man skriftligen arvingarna att inte förhandla med
förläggare förrän man är färdiga med redigerandet. En oro finns för risken att folk inte kommer
att ställa sina brev till förfogande.122 Nils Andersson, som är en av de personer med bevarad
Strindbergskorrespondens, använder sin situation i detta ställningskrig. Han skriver att som
representant för Strindbergsarkivet och samtidigt brevägare månar han om att breven inte bör
ges ut innan de har blivit redigerade i sin helhet. I sitt försök att uppnå detta hotar han med att
inte låna ut sina brev för avskrivning och redigering.123

Följden blir att Strindbergsarkivets kuratel vill försöka hinna före Bonnier i anskaffandet av
rättigheterna till Strindbergs brev. Till bibliotekarie Greve Carl-Magnus Stenbock skriver
Carlheim-Gyllensköld om möjligheten att i konkurrens med Bonnier överta
utgivningsrättigheterna: "[H]ela idén kan sägas komma som ett erbjudande ifrån Strindbergs
arfvingar. Det ger arkivet [Strindbergsarkivet] en mycket stark ställning utåt, så att det blir en
helt annan glädje att arbeta för detsamma, då man har makt att ställa emot en hänsynslös
förläggares öfvermodiga uppträdande."124 Även Nils Andersson har blivit underrättad om
förslaget att för Strindbergsarkivets del ta över arvingarnas rättigheter. Till Upmark skriver han
att "[d]et nyaste uppslaget - att köpa undan patrasket bland arvingarna och såmedelst draga
juden vid näsan - är utmärkt”.125

Arvingen Henry von Philp föreslår strax därefter att Strindbergsarkivet köper arvingarnas
rättigheter,126 och vid ett av Strindbergsarkivets möten slås fast att man accepterar von Philps

                                                
120Maskinavskrivet brev från K. O. Bonnier. Ingen adressat, dat. 12/6 1918. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:6:10.
121Brev från Carlheim-Gyllensköld till "Bäste broder" [Gustaf Upmark?], 10/6 1918. KB:
"Strindbergsarkivets handlingar och protokoll - diverse handlingar".
122Uppmaning förvarad ihop med "Öfverlåtelse". KB: Carlheim-Gyllensköld 31:1:19:07.
123Andersson, Nils, maskinskrivet, två ex., dat. 4/5 1918. KB: 31:1:20:10.
124Brev från Carlheim-Gyllensköld till Stenbock, odat. KB: "Strindbergsarkivets handlingar och protokoll -
diverse handlingar".
125Brev från Nils Andersson till Gustaf Upmark, 13/6 1918. KB: "Strindbergsarkivets handlingar och
protokoll - diverse handlingar".
126Kopia av brev från Henry von Philp till Gustaf Upmark, 19/6 1918. KB: "Strindbergsarkivets handlingar
och protokoll - diverse handlingar".
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krav på 10 000 kr i utbyte mot hans utgivningsrätt till breven.127 Samma dag som denna affär
undertecknas sitter Carlheim-Gyllensköld och kladdar på en hundskatteblankett. Återigen
råkar Bonniers judiska härkomst ut för påhopp, i kampen om Strindbergs arkiv (Carlheim-
Gyllenskölds tillägg inom parentes): "Till (extra) beskattning för innevarande år anmäles: en
hund (jude) till färgen (Rödhårig). Hundens (Judens) namn: (Karl Otto Bonnier). Titel eller
yrke [för hundägaren!]: (Bokförläggare och storskojare)."128

Överlåtandet av von Philps rättigheter får Carlheim-Gyllensköld att skissa på en tänkt
brevutgåva. Utgåvan ska sakna kommentarer förutom förklarande upplysningar. Han påpekar
att det inte finns några ekonomiska intressen - eventuella ekonomiska överskott skall gå till
Strindbergsarkivets verksamhet. Man bör inte publicera något förrän samlandet är färdigt men
innan "de i breven berörda förhållandena mist sin aktualitet, och de figurerande personerna
bortglömts ur samtidens medvetande”.129 Med detta förslag medföljer Strindbergs förteckning
över vad han önskade utgivet efter hans död - "Tjensteqvinnans Son. (Att utges efter min död
under denna titel i ett band.)" - där bl.a. brevsamlingen medräknas.130

I början av 1919 skrivs ett förslag till överlåtelsebrev från arvingarna till Strindbergsarkivet.
Här redovisas vad Strindbergsarkivet har för planer gällande olika utgåvor, bl.a. en serie
skrifter rörande Strindberg och hans verk. Man vill ge ut breven och inser att man inte kan
vänta tills en komplett utgåva är möjlig utan planerar därför att ge ut enstaka brevväxlingar.
För egen del planerar Carlheim-Gyllensköld monografier  såsom "Strindbergs hem och
krogar", "Strindbergsporträtt", "Strindberg som målare" samt sin Catalogue raisonné över
Strindbergs bibliotek.131

När Strindbergsarkivet har köpt rättigheter av von Philp dröjer det endast fyra dagar innan
arvingarna skriver kontrakt med Bonniers om utgåvan av Carlheim-Gyllenskölds redigerade
Samlade Otryckta Skrifter.132 Kontraktet resulterar i att man redan samma år ger ut ett
första band i serien som året efter följs av det andra, vilket även blir det sista.133 Troligt är att
Bonniers, vilket Karin Johnsson gissar, väljer att inte ge ut fler band efter John Landquists
kritik i pressen. I den artikel av Landquist, som Johnsson citerar, menar han att vissa av
texterna trots allt redan är utgivna men framför allt pekar han på Carlheim-Gyllenskölds brister

                                                
127"Protokoll hållet vid sammanträde af Strindbergsarkivets kuratel den 3 augusti 1918.", (Närvarande: CG
och Gustaf Upmark, överlåtande av utgivanderättigheterna medföljer). KB: Carlheim-Gyllensköld 31:6:1;
"Henry von Philp överlåter till Strindbergsarkivet förlagsrätten till Strindbergs brev", (Handlingar och
Protokoll 3/8 1918, rörande överlåtandet), KB: "Strindbergsarkivets handlingar och protokoll - diverse
handlingar".
128Ej förtecknad lapp, dat. 3/8 1918, liggandes löst i KB: Carlheim-Gyllensköld.
129"Förslag till publicering av Strindbergs brev". KB: Carlheim-Gyllensköld 31:6:2:01.
130"Förslag till publicering av Strindbergs brev". KB: Carlheim-Gyllensköld 31:6:2:02.
131Kopia av förslag till överlåtelsebrev, 22/1 1919. KB: "Strindbergsarkivets handlingar och protokoll -
diverse handlingar".
132Kontrakt, dat. 7/8 1918. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:2:180.
133Strindberg, August (1918, 1919). Samlade otryckta skrifter I: Dramatiska arbeten, Samlade otryckta
skrifter II: Otryckta berättelser och dikter. Stockholm: Albert Bonnier.
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som redaktör.134 En månad efter den kritiska artikeln får Carlheim-Gyllensköld en bekräftelse
från Bonnier att de vill bryta kontraktet för delarna 3-5 av Samlade Otryckta Skrifter.135

Ovan beskrivna händelseförlopp visar de övergripande händelserna kring de intressen som
fanns gentemot publicerbart material - i Strindbergs efterlämnade arkiv men även från annat
håll.

Förtecknandet och utgivningsplanerna

Om vi återgår till den redogörelse Carlheim-Gyllensköld riktade till arvingarna kan vi se hur
hans praktiska arbete gick till. Inför planerna på olika utgåvor gjorde han ämnesindelningar av
material från skilda delar av arkivet. Detta åstadkoms genom avskrivningar av originalen - för
att på så sätt inte rubba den ordning som handlingarna befinner sig i - och han undviker
därmed att ändra arkivets utseende efter sina egna intressen.

Vid avskrivningen av originalen är han noga att inte förändra deras utseende. Han betonar att
han kontrollerar varje bokstav och uppmärksammar förändrade stavningsmönster.
Förändringarna skall inte tillämpas, "då vissa personliga stafningssätt hava intresse, och han
[Strindberg] dessutom ofta tillät sig frivoliteter i stafningen, som skulle gå förlorade vid en dylik
vandalisk normalisering af stafsättet. Som afskrifterna nu äro utgöra de ett värdefullt dokument
utan någon förfalskning af originalet."136

Det material (brev m. m.) som införskaffas från olika håll knyts till det (för detta syfte) bildade
Strindbergsarkivet och hålls alltså separerat från de handlingar som Strindberg bevarade i sitt
hem.

                                                
134Johnsson (1976), s. 40f; (Artikeln hon citerar: Landquist, John (1919). August Strindbergs 'Otryckta'
Skrifter - tryckta?. Stockholms-Tidningen, 1919-12-21.
135Brev från advokat Lidforss till Carlheim-Gyllensköld, dat. 23/1 1920. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:2:1:123.
136Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm, "Redogörelse till August Strindbergs arfvingar", dat.6 apr. 1915.
KB:Carlheim-Gyllensköldssamlingen nr 14 Ex A, s. 35.
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7 Det ekonomiska syftet: analys

Det ekonomiska syftet styrs naturligtvis av det faktum att Strindberg var författare och att det
därför finns intressen både från förläggarsidan och rättighetsinnnehavarna. Man vill klargöra
vilka av de efterlämnade papperna man kan använda för publicering. Vad gäller arvingarna ser
vi tydligt i den redogörelse som Carlheim-Gyllensköld lämnat, att deras primära intresse är just
publiceringsmöjligheterna. Detta delar de givetvis med Bonniers, som under Strindbergs
levnad redan köpt rättigheterna till större delen av hans författargärning - därav Strindbergs
Samlade Skrifter.

Carlheim-Gyllensköld spelar i sammanhanget flera roller. Han äger ju inga
utgivningsrättigheter, men strävar efter att genom sitt arbete kunna sammanställa olika utgåvor,
såsom Samlade Otryckta Skrifter men även den aldrig realiserade brevutgåvan. Samtidigt
med att försöka redigera verk som han anser vara värdiga Strindberg, har han ett ansvar
gentemot arvingarna. Men man anar att förhållandet delvis störs av deras vilja till snarast
möjliga kontakt med förläggare. Som Karin Johnsson gör, är det inte fel att kalla honom
Strindbergsentreprenör.137 Oavsett om hans intressen är personligt ekonomiska eller inte, är
han en betydande aktör i sammanhanget.

Genom Strindbergsarkivets kuratel och dess införskaffande av Strindbergiana, finns det ännu
en intressent som påverkar händelserna. Även här har Carlheim-Gyllensköld en framträdande
roll och genom visst finansiellt stöd ges möjligheten att spela en större roll i det som rör
utgivningen av dels brev men även andra strindbergiana. Här finns de finansiella syftena såsom
en del av att driva verksamheten vidare - ett fortsatt arbete med minnet av en författare som
mål.

Om man vill kan man se dessa syften som relativt självklara. När en författare av Strindbergs
dignitet (och med en så omfattande produktion) avlider, är det knappast underligt att
kommande nyutgåvor osv. diskuteras. Frågan för denna uppsats är vad denna aspekt får för
betydelse ur arkiveringssynpunkt.

Arkivbildaren: Privatperson eller författare?

När arkivarie Martin Grass redogör för sitt arbete med Brantingarkivet diskuterar han åsikten
att man ska definiera arkivbildarens primära funktion/verksamhet. För att vid ordnandet kunna
"avspegla arkivbildarens och handlingarnas 'valens' och 'grad av samhällelig betydelse' måste
exempelvis en författares arkiv ordnas i en annan ordningsföljd [verk och manus först] än en
politikers arkiv".138 Grass stöter på problem då han ska definiera Hjalmar Brantings centrala
verksamhet: "Skall han först och främst betecknas och utövade han mest inflytande som

                                                
137Johnsson (1976).
138Grass, s. 28.
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politiker (partipolitiker, rikspolitiker med regeringsuppdrag, internationell politiker i NF?) eller
(politisk) journalist och agitator (vilket jag skulle vilja hävda)?”139

Förutom att Grass ser problem i att hitta den centrala eller primära verksamheten hos
arkivbildaren menar han att bedömningen som sådan inte nödvändigtvis håller över tid.
"Helhetsbedömningen [...] är dessutom bara relativ, företagen vid ett visst tillfälle, nämligen i
samband med ordningsarbetet. Bevisvärdet av denna återspegling är alltså mycket begränsad.
Men återspeglingen är inte bara begränsad till helhetsbilden, den kommer till uttryck i samtliga
handlingar och deras samband, som ett resultat av arkivbildarens hela, mångskiftande
verksamhet."140

Problemet Grass pekar på är i Brantings fall framkallat av att han var en person som var
verksam inom många olika områden. Det samma gäller för Strindberg. Den andra aspekten
som Grass för fram är att oavsett vilken verksamhet man sätter i centrum är den beroende av
vid vilken tid man gör denna bedömning. Det är ju inte omöjligt att man i efterhand ser en
författare som betydande för den politiska debatten och därmed starkare knuten till politiker
än skönlitterära författarkolleger.

I Strindbergs fall uppmärksammas många olika sidor av hans verksamhet. Någon pekar på
hans romaner och en annan hans dramatik, en tredje hans betydelse som samhällsdebattör och
en fjärde hans måleri, ytterligare en kanske intresserar sig för hans vetenskapliga
undersökningar. Variationen av aktiviteter som utmärker hans liv kan skiljas åt men kanske är
det mest berikande att se helheten. En sådan helhet eller gemensam nämnare finner Carlheim-
Gyllensköld.

Under det mödosamma genomgåendet af tusentals blad i flera tiotal kartonger som alla
rymma 'Anteckningar i naturvetenskap och ockultism', efter Strindbergs eget uttryck, har
hans verldsåskådning framstått för mig i ett ljus, klarare än det hans egna publikationer i
detta ämne mägtat åstadkomma. Sjelf tog han hvad han först kunde få tag i och skickade till
tryckeriet, utan att mycket bekymra sig om den röda tråd, och det är ungefär den att allt i
Naturen sammanhänger i en enhet, och Strindberg såg detta på ett sinnligt sätt med sina
konstnärliga sinnen. [...] Han har gjort sig den filosofi han behöfde, och som satte honom i

stånd att skapa de konstverk han skänkt oss.141

En annan praktisk aspekt vid förtecknandet av ett arkiv rör bestämmandet av arkivbildare.
Hos Schellenberg läser man att i samband med förtecknandet av ett arkiv skall man, då det
gäller en privatperson beskriva dennes biografi, och om det är ett företag beskriva dess
administrativa historia.142 Detta kan ju först göras då man bestämt om arkivbildaren är
privatperson eller företagare.

För att kunna avgöra detta, i Strindbergs fall, kan det vara intressant att i sammanhanget lyfta
fram den förändring bokindustrin genomgick kring sekelskiftet - och som Johan Svedjedal har

                                                
139Grass, s. 28.
140Grass, s. 28.
141Carlheim-Gyllensköld, ”Redogörelse...”, s. 22f.
142Schellenberg, s. 242ff.
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beskrivit i sin Bokens samhälle - Svenska Bokförläggareföreningen och svensk
bokmarknad 1887-1943.143 Förändringen han beskriver utspelar sig under just den tid
Strindberg var verksam författare.

Svedjedal visar på hur författarrollens ekonomiska villkor förändrades - möjligheterna att leva
på skrivandet blev större, förhållandet till förläggare förändrades; bl. a. påverkades de
inbördes kontrakten.144 Anledningen till förändringen ligger delvis i en ökning av
försäljningssiffror: "All statistik visar att svensk bokproduktion [...] växte avsevärt under
halvseklet från 1870 till 1920. Och samma källor visar att tillväxten var ganska jämn fram till
sekelskiftet, varefter den accelererade till omkring 1920."145

Fiktionsutgivningen ökade från ca 1.800 titlar till ca 5.600 titlar per decennium; räknat per
capita motsvarar det en fördubbling. Särskilt brant steg kurvan efter 1904 då Sverige anslöt
sig till Bernkonventionen och de moderna billigserierna med också böcker av svenska
författare slog igenom. De första seriernas framgång blev så stor att förläggarna följde
varandra, bedövade i ett slags lämmeltåg, till en allmän billigboksmarknad där man fann en
nästan chockartat stor publik, redo att ta emot svenska original, översättningar, förstagångs-

och återutgivningar, skönlitteratur och fackböcker.146

En följd av de nya ekonomiska förhållandena ser Svedjedal bl. a. i "att de [författarna] ofta
försöker göra sig oberoende av inkomster från bokförsäljningen - Strindberg hade råd att
driva en egen teater".147 När det finns mer pengar att göra har författaren andra möjligheter att
styra sin verksamhet och den kan därmed även ändra karaktär.

Poängen med detta perspektiv är att även yrkesrollen är betydande ur arkivsynpunkt - vem är
arkivbildaren, författaren eller privatpersonen? I och med att författarens ekonomiska situation
förändras, representerar dennes arkiv än mer en företagsverksamhet. Men även tidigare kan
det vara en intressant aspekt, inte minst för en studie liknande den Svedjedal gjort, där
författarens förändrade sociala- och yrkesroll lyfts fram. Denna förändring kan relateras till
den beskrivning av författarens situation som Bo Bennich-Björkman skrivit om. Han har
undersökt författare under perioden 1640-1809 och finner att 88 % av dessa försörjde sig
som ämbetsmän. Författare fanns inte som någon specifik grupp utan man utnyttjade sin
vältalighet, formuleringsförmåga och sin retoriska övertygelseförmåga i olika ämbetens
tjänst.148 Men sedan dess har det skett en förändring av författarens villkor, och samtidigt, av
deras betydelse och inflytande.

I diskussionen om enskilda arkiv ovan citerades Nilsson, som där påpekar att konstnärer och
inte minst författare kan ses som företagare. På annat håll återger han hur man på vissa håll till
                                                
143Svedjedal, Johan (1993). Bokens samhälle - Svenska Bokförläggareföreningen och svensk
bokmarknad 1887-1943. Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen.
144Svedjedal, s. 214-242.
145Svedjedal, s. 182.
146Svedjedal, s. 332.
147Svedjedal, s. 242.
148Bennich-Björkman, Bo (1997). Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre svenska samhället. I
Furuland, Lars & Svedjedal, Johan. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 346-354.
Lund: Studentlitteratur.
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och med ser att denna aspekt tar över vid ordnandet av författararkiv. "Emellanåt framskymtar
en kritik mot arkivarierna för att de skulle överdriva likheterna och underskatta särdragen hos
olika slag av arkivbildare. I tysk arkivlitteratur har det i varje fall från bibliotekshåll framförts
klagomål över att arkivmännen har en benägenhet att ordna författares handlingar enligt
schemata, som alltför mycket erinrar om ämbetsverkens arkivmönster. Manuskript och andra
litterära produkter skjuts i bakgrunden till förmån för affärskorrespondens, kontrakt och
dylikt. De litterära verken degraderas, heter det, till ett slags följder av verksamheten som
näringsidkare."149 I sammanhanget är det samtidigt ofta svårt att veta var man ska dra gränsen
mellan det som tillhör författarverksamheten och det som rör privatlivet.

Rollen som författare är, enligt Reidar Ekner, svår att skilja från rollen som privatperson. "För
en politiker, en statsman, en vetenskapsman, en kvinnosaksförkämpe är gränsen mellan yrke
eller verksamhet och privatliv i regel tydlig, till och med knivskarp. För konstnärer är
förhållandet det motsatta, gränsen är suddig - för vissa finns ingen gräns alls."150 I fallet med
Strindbergs arkiv, gör det faktum att det innehåller opublicerat material (eller åtminstone
publicerbart dito), att det blir en viktig del i hans profesionella verksamhet, likväl som det kan
betraktas som ett privat arkiv. Det ekonomiska intresset för hans arkiv måste dock ses som
framkallat av hans författarverksamhet. Ekner, som redogör för sitt ordnande av Gunnar
Ekelöfs efterlämnade papper, gör en viktig anmärkning vad gäller en författares produktion:

En författarverksamhet stannar inte upp vid författarens död på samma sätt som en
politikers, och har den författande parten i ett författaräktenskap gått bort fortsätter i regel
den överlevande att driva verksamheten vidare, så att säga postumt. [...] Detta förhållande är
av betydelse vid hanteringen av ett privatarkiv efter en konstnärligt verksam person.
Makan, eller andra efterlevande anhöriga, har ofta aktivt ingripit i, ordnat, avlägsnat eller
tillfogat papper i den handskriftliga kvarlåtenskapen. Det har varit naturligt för dem att göra
så, de har dessutom varit mer eller mindre tvungna att göra det för att kunna fortsätta

verksamheten.151

När man, på detta sätt, kopplar arkivet till verksamheten snarare än personen går Ekner mot
den uppfattning som Martin Grass står bakom: "Personarkivet omfattar de handlingar som
fram till arkivbildarens död, vilken avslutar arkivbildningen, ingår i hans respektive hennes
arkiv."152 Motsättningen mellan dessa olika synsätt gör sig gällande då vi står inför ett arkiv
där det finns en osäkerhet i hur vi definierar ett arkiv och dess bildare.

För Strindbergs författarskap gäller det som Ekner skriver; verksamheten drivs vidare av
arvingarna. Därmed kan arkivet ses som levande, om det kopplas till författarverksamheten
snarare än personen. Om inte Carlheim-Gyllensköld hade värnat om att behålla arkivets
utseende intakt, med den noggrannhet vi sett ovan, och dessutom bildat en specifik institution
för det material som insamlas, hade troligen arkivet förändrat utseende. Men om man ser
arkivet som en del av en professionell verksamhet är ju frågan om man inte ska låta det
fortlöpa trots att den ursprunglige upphovsmannen fallit ifrån.
                                                
149Nilsson, Nils (1986). Förhållandet mellan arkiv och arkivbildare. I Nilsson, Nils. Tre arkivvetenskapliga
uppsatser, s. 1-25. [Vällingby]: [N. Nilsson], s. 17.
150Ekner, s. 43.
151Ekner, s.44.
152Grass, s. 20.
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Bokindustri och nationalism

Det är inte min mening att försöka förklara redogjorda händelseförlopp med hjälp av en
nationalistisk teoribildning. Dock vill jag visa hur man kan relatera händelserna till ett
nationalistiskt samhällsklimat – för att längre fram återknyta till detta.
Det första man troligen reagerar på är de förekommande uttalandena om Bonnierfamiljens
judiska härkomst. Det svåra är dock att med säkerhet tolka vad dessa innebär, eller är uttryck
för. Min åsikt är att de troligen är uttryck för skilda saker samtidigt. Å ena sidan används
’jude’ som ett skällsord väl använt i ekonomiska sammanhang, även om ickejudar. Till viss del
tror jag att Carlheim-Gyllensköld ger uttryck för en ilska som mer handlar om frustration i
affärsförhandlingar där han är medveten om sin underlägsenhet – han väljer ju trots allt inte
bort Bonniers för sina egna publikationer, pga. deras judiska härkomst. Men samtidigt tror jag
att det är ett uttryck för rädslan att förlora, det man ser som ett kulturarv, till en annan kultur.
Även om den judiska befolkningen är en accepterad del i samhället betraktas den likväl till
stor del som en separat kultur.

Till detta resonemang är det nära till hands att resonera kring den naturalistiska synen på
nationalism. Som vi såg hos Hall är en tradition att man genom en kulturell nationalism
definierar nationen utifrån den etniska historien (genom ras, språk, geografi, myter osv). Vissa
anser att det är en naturlig reaktion att man i någon slags solidaritet strävar efter att bevara den
egna kulturen och dess uttryck för att värna om en gemensam identitet. Men som jag
påpekade ovan är jag osäker över hur mycket (och vad) man kan utläsa av det material jag
har redovisat. Samtidigt har Patrik Hall en poäng i att den naturalistiska synen på nationalism
till lika stor del kan ses som en del av den nationalistiska diskursen i sig som ett försök att
förklara den.153 I dess förklaring ingår ju utgångspunkten att nationalistiska särdrag är
definierbara.

Den viktigaste aspekten av redogjorda förlopp kan relateras till det som i teoriavsnittet
benämndes det modernistiska perspektivet på nationalismen. I detta representeras åsikten att
nationalistiska tendenser framkallades i och med den industriella revolutionen. Följderna av
den var bl a att förbättrade kommunikationer krympte avstånden i landet och därmed gjorde
invånarna mer medvetna om sitt land. Samtidigt hade ett växande skolsystem effekten att en
ny generation av nationsmedvetna invånare växte upp. Michelle Facos (Nationalism and the
Nordic Imagination – Swedish art of the 1890s, 1998) skriver om hur man I det svenska
skolväsendet medvetet strävade efter en patriotisk och nationalistisk undervisning. Satsningen
på skolsystemet under 1800-talet resulterade samtidigt i att trots att Sverige var ett av
Europas fattigaste länder var dess invånare ett av de mest läskunniga.154

Resultatet av detta blir att den industriella utvecklingen, som möjliggör en expansiv marknad
för bokbranschen, har goda möjligheter att bli framgångsrik eftersom en hög procent av
befolkningen är läskunnig. Det är denna utveckling som Svedjedal redogör för genom
statistiska undersökningar av bokbranschen. I sammanhanget får detta följden att, som jag

                                                
153 Hall, s. 40.
154 Facos, Michelle (1998). Nationalism and the Nordic Imagination – Swedish art of the 1890s, Los
Angeles: Univ. of California Press, s. 33-36.
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försökt påvisa ovan, författarens professionella situation förändras (ekonomiskt och socialt).
Därigenom blir författarens betydelse i den allmänna samhällsdiskursen större.

Därmed inte sagt att allt detta är givet. En industriell utveckling i kombination med ett
expanderande skolsystem kan ha resulterat i en växande marknad för bokbranschen; och
därigenom större utrymme för författaren som grupp i rådande samhällsdebatt. Om denna
samhällsdebatt är nationalistisk blir författaren en viktig del i denna.
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8 Det museala syftet

Nordiska Museet - första anhalten

Under den sista tiden av Carlheim-Gyllenskölds arbete med förtecknandet har arvingarna i
oktober 1914 skrivit under ett gåvobrev av kvarlåtenskapen till Nordiska museet. Under mars
månad följande år börjar flytten.155 Arvingarnas villkor är att man behåller allt i ett "ouplösligt
helt", i ett särskilt avsett rum samt att det inte görs forskningen tillgängligt förrän eventuella
publiceringar är gjorda. Dock ger man NM tillåtelse att deponera donationen på annan plats
om museet skulle se detta som ett bättre alternativ.156

I ungefär 1,5 år har arvingarna behållit Strindbergs bostad i Blå tornet där Carlheim-
Gyllenskölds arbete pågått. I hans redogörelse framförs tanken att arbetsrummet samt
biblioteket skall återskapas i NM:s lokaler. För att kunna göra en naturtrogen utställning har
mätningar av rummen gjorts.157 Carlheim-Gyllensköld har dock ännu större planer vad gäller
framtida möjligheter för ett användande av kvarlåtenskapen i ett musealt sammanhang. Han
ser NM som en provisorisk lösning. Tanken är att skapa ett kulturhistoriskt museum - med
målningar, tidningsurklipp, ritningar till Intima teatern, scenfotografier, affischer - inte bara för
Strindberg, utan "för hela hans tidevarv".158

Även om Carlheim-Gyllensköld såg NM som ett provisoriskt hem för kvarlåtenskapen så var
vägen dit inte problemfri. I Afton-Tidningen 19 oktober 1912 under rubriken "Skydd åt
kulturskatten!" kan man läsa att NM endast kan ta emot kvarlåtenskapen i syfte att förvara
den. Något mer än så har man inte möjlighet att göra.159 I och med osäkerheten om vem som
skulle ta ansvaret för bevarandet av Strindbergs efterlämnade papper visades intresse från
Finland. Anledningen till detta var - som Stockholms Dagblad förklarade en månad efter nyss
nämnda artikel - att två av Strindbergs barn, Karin Smirnov och Hans Strindberg, var bosatta
där. Alexanderuniversitetet i Helsingfors skulle se det "som en ära att få bevara Strindbergs
boksamling".160 Med boksamling syftar man alldeles säkert på såväl böcker som
handskrifterna.

Som reaktion på detta utspel från Finland vände sig tre av Strindbergs vänner, Carlheim-
Gyllensköld, Nils Andersson (Stadsnotarie i Lund), Karl Nordström (Konstnär), i ett brev till
Stockholms stad. I brevet varnar de för att papperna kan hamna i Finland och föreslår därför
att Stockholms stad utser en och arvingarna två personer som äger sakkunskap att tillse och

                                                
155Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 46.
156Maskinskrivet gåvobrev från arvingarna till NM daterat Helsingfors och Stockholm den - 1914,
handskriven kommentar: "afskrift 16 sept. 1914.". KB: Carlheim-Gyllensköld 31:2:10:1.
157Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 46.
158Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse..." s. 48.
159Skydd åt kulturskatten! Afton-Tidningen, 1912-10-19. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:30:15.
160Striden om Strindbergsarfvet. Stockholms Dagblad 20/11 1912-11-20. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:3:30.18.
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vårda materialet. Eftersom staden inte behöver stå för ordnandet av papperen blir det främst
kostnaden för lokal som krävs. Viktigt är att staden förbinder sig att för alltid "vårda dessa
föremål såsom ett oupplösligt helt."161

Men nu togs alltså alltihop emot av NM, även om rumsmåtten inte var skräddarsydda. Att
museet skulle bli hem för ett Strindbergsmuseum var inte helt ologiskt. Kontakten mellan
författaren och museet, som Brundin och även Hans Medelius (i en skrift från NM) lyfter fram,
bestod bl. a. av donationer från Strindberg. Dessutom har museets portal försetts med
sentenser författade av Strindberg.162

Arkivet, som Strindberg själv kallade 'Gröna säcken' efter en grön väska vari han brukat
förvara sina papper under sina resor, hamnade nu under institutionell vård. Dock fortsatte det
arbete som redovisats för arvingarna med fortsatt avskrivning av brev och manuskript.
Dessutom tillkom snart en privat institution som fick heta 'Strindbergsarkivet'.

Strindbergsarkivet - en samling

I juli 1916 skriver Carlheim-Gyllensköld en "Redogörelse för avskrivandet av brev". Här
avslöjar han sitt initiativ att i anslutning till bibliotek och skrivrum på NM skapa ett arkiv,
innehållande insamlade manuskript, brev etc. Han menar även att han har stöd i planerna på
detta projekt.163 Han syftar på Richard Berg, Karl Nordström, Nils Andersson, Hjalmar
Wijk, NM's styresman Gustaf Upmark och Kungliga bibliotekets handskriftsbibliotekarie
Carl-Magnus Stenbock som tillsammans senare bildade Strindbergsarkivet164.

Under titeln "Stadgar för 'Strindbergsarkivet'." finner vi bl.a. följande bestämmelser, som ger
en bild av vilka syften man önskade uppfylla: Man strävar efter att samla manuskript, brev,
böcker, konstverk som kan belysa Strindbergs personlighet. Man anser att arkivet skall
bevaras i anslutning till det material som redan överlämnats till NM. Precis som detta skall det
förvaras som "ett helt för sig utan sammanblandning med andra samlingar." Man slår även här
fast att inget är tillgängligt för vetenskapligt arbete förrän möjlig publicering skett.165 I ett
utkast till en skrivelse till NM skriver man att man önskar att museet kan förvara det planerade
Strindbergsarkivet och framhäver hur viktigt det är att insamlandet kommer igång snarast:
"Undertecknade, [...] äro lifligt intresserade af att ett Strindbergsarkiv måtte grundas, medan
tiden ännu är gynnsam för upprättandet af ett sådant."166

                                                
161Carlheim-Gyllensköld, Nils Andersson, Karl Nordström: Avskrift av brev till Stockholms stad, dat.
20/12 1912, liggande löst i Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse...".
162Brundin (1982), s. 62f. Medelius, Hans (1999). Strindberg och Nordiska museet. Stockholm: Nordiska
museets förlag, s. 14-25, 50.
163Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse för avskrivandet av brev". KB: Carlheim-Gyllensköld 31:1:17.
164Observera termförvirringen! Man bildar en institution kallad Strindbergsarkivet. Denna institution
bildar genom inköp en samling av strindbergiana.
165“Stadgar för Strindbergsarkivet”, fastställda och undert. 25/11 1917. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:3:26:03.
166"Förslag till skrivelse till Nordiska Museet.", dat. 9/12 1916. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:23. (Enligt
datum är denna skriven mer än ett år innan stadgarna fastställdes); Beslut om flytt: Protokoll från
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Fem månader efter att stadgarna fastställts, i april 1918, ger Carlheim-Gyllensköld en
presentation av projektet i Dagens Nyheter. Övergripande säger han att "[a]vsikten är att till
detta arkiv fortfarande söka insamla manuskript, brev, böcker och konstverk av August
Strindberg, samt i övrigt allt som kan tjäna till att belysa August Strindbergs personlighet."167

Det insamlade materialets syfte är, liksom för det övriga materialet på NM, att det ska
utnyttjas för att ge en tydligare bild av Strindberg som person och författare. "Även denna
kvarlåtenskap skall givetvis bli föremål för litterärt och konstnärligt tillgodogörande."168

Med hänvisning till Strindbergs brevväxlingar och som försvar för att inte göra dem tillgängliga
påstår Carlheim-Gyllensköld att Strindberg själv e-motsagt att breven "skulle tjäna som
bakgrund 'för andras expectorationer' [upphostningar]".169 Man ser här tydligt motviljan till att
olika forskare skulle få tillgång till materialet. Studier i författarens privatliv, för den
akademiska karriären, är inte välkomna.

För de planerade publikationerna av dels tidigare outgivet material och dels brevutgåvan
krävdes mycket tid till avskrifter, som underlag för redigering. Som om inte detta var
tillräckligt tidskrävande hade man nu alltså även tagit på sig uppgiften att ytterligare insamla
material för belysandet av Strindberg. I centrum för arbetet står hela tiden Carlheim-
Gyllensköld.

Carlheim-Gyllenskölds sidoprojekt: Vetenskapen som kulturhistoria

I samband med en genomgång av Carlheim-Gyllenskölds arbete med sitt Strindbergsprojekt
är det värt att uppmärksamma att han samtidigt var engagerad i ett inte helt olikt projekt.
Anders Carlsson ger i sin uppsats "Bland kulturens finaste blommor - Vilhelm Carlheim-
Gyllensköld och Museet för de exakta vetenskapernas historia", både en bild av personen
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld och hans arbete.

Det centrala i Carlssons uppsats är arbetet med skapandet av ett museum för de 'exakta
vetenskapernas historia'. Mitt i arbetet med Strindbergsprojektet -1917 - får Carlheim-
Gyllensköld detta museum. En del i arbetet består i bevarandet av vetenskapliga instrument för
att genom dessa belysa det vetenskapliga arbetet.170 "Han ämnade i detalj återge de miljöer,
arbetsrum och laboratorier där instrumenten använts, inklusive prydnader i form av tavlor,
byster, medaljonger och annat som kunde ge vårt land heder."171

                                                                                                                                              
Strindbergsarkivets möte, dat. 17/2 1918. KB: "Strindbergsarkivets handlingar och protokoll - diverse
handlingar."
167Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm (1918). Strindbergsarkivet i Nordiska Museet. Dagens Nyheter, 1918-04-
04.
168Carlheim-Gyllensköld (1918).
169Carlheim-Gyllensköld (1918).
170Carlsson, Anders 1994). Bland kulturens finaste blommor: Vilhelm Carlheim-Gyllensköld och Museet
för de exakta vetenskapernas historia. (Forskningsprogrammet Stella Modern vetenskapshistoria, 1850-
2000). Uppsala: Uppsala Univ., Avd. för vetenskapshistoria, s. 26ff.
171Carlsson, s. 29.
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I försvar för bildandet av detta museum höll Carlheim-Gyllensköld, enligt Carlsson, ett
maratonanförande inför Kungl. Vetenskapsakademien som delvis innebar en omskrivning av
den svenska vetenskapshistorien. Syftet med museet var inte endast viktigt för vetenskapen
utan även av kulturell och social innebörd. Vid 1921 hade man kommit så långt att man börjat
insamlandet av instrument. "Spindeln i nätet var Carlheim-Gyllensköld, som snart satte igång
att katalogisera dels inkommande, dels det utanför akademiens ägor. I augusti [1921] utsågs
han av kommittén till föreståndare för samlingarna."172

I sin redovisning till Strindbergs arvingar, som vi sett, gav Carlheim-Gyllensköld förslag om ett
inte helt olikt projekt. Då (1915) såg han placeringen på NM som provisorisk och lägger fram
planerna för ett kulturhistoriskt museum ”för hela hans [Strindbergs] tidevarv”. Detta skulle
innebära mycket mer material än det som författaren lämnat efter sig. Man anar att det
handlade om att återskapa en kontext, i stil med det han sedan ville åstadkomma med
vetenskapshistoriska museet.173

I studien av Carlheim-Gyllenskölds vetenskapliga papper uppmärksammar Carlsson det
arbetssätt som präglar hans arbete. En väldig detaljrikedom utmärker hans rapporter och visar
prov på "[s]ammahang, noggrannhet och ursprung - tre hedersord för den vetenskaplige
historikern."174 Sammanhang kan likställas med kontexten. Som historisk forskare är
Carlheim-Gyllensköld naturligtvis även medveten om betydelsen av ursprung, som vi sett
Pentti Renvall med flera framhäva.

Ordningsprinciper: Carlheim-Gyllenskölds arkiveringsförfarande

Vilka ordningsprinciper Carlheim-Gyllensköld använde sig av när han tog sig an arbetet med
Strindbergs kvarlåtenskap kan man bara spekulera i. Men i beskrivningarna över sitt arbete är
det inte svårt att koppla förfarandet till ett resonemang kring proveniensprincipen.

Såsom, enligt honom, ovärderligt material för förståelsen av Strindbergs historia är det
väsentligt att ingenting flyttas från sin ursprungliga plats. Om dokumenten ska kunna användas i
syfte att belysa arkivbildaren måste kronologin säkerställas: "[F]ör att intet häraf skulle gå
förlorat var det av vigt att intet rubbades, för att kunna datera hvarje pappers tillkomst", och
han konstaterar att "[h]varje lapp ligger där jag funnit densamma."175 Till von Philp skriver han
att man kan riskera att "skada bestämmandet av papperens tillkomstdata, om de blifve
omrörda af mindre varsamma händer. Nu kan man ofta af bredvid liggande tidskriftshäften,
urklipp, bref, eller dylikt draga viktiga slutsatser derom."176 Här visar han på ordnandets
betydelse för att behålla beviskraften i ett arkivs handlingar, vilket förhåller sig till

                                                
172Carlsson, s. 30ff.
173Carlheim-Gyllensköld, "Redogörelse …", s. 48.
174Carlsson, s. 42.
175Carlheim-Gyllensköld, ”Redogörelse…”,  s. 10.
176Carlheim-Gyllensköld, Koncept till brev till Henry von Philp, dat. Juldagen 1913. KB:
"Strindbergsarkivets handlingar och protokoll - diverse handlingar."
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”sammanhang, noggrannhet och ursprung”, som Carlsson ser i Carlheim-Gyllensköld arbete.
Kronologin är en aspekt som kan vara väsentlig i sammanhanget.

Han får gillande kommentarer angående arkiveringsförfarandet från två håll. Carlheim-
Gyllensköld hänvisar till att Greve Stenbock, anställd vid KB: s handskriftsavdelning, har
inspekterat "och förklarat det enda riktiga vara att hvarje blad får orrubadt ligga på sin
plats”.177 Medhåll för sitt arbetssätt får han även från läkaren och gode vännen Karl Petrén,
som skriver: "[V]idare är jag fullkomligt ense med dig, att material ej i den form det nu
befinner sig bör eller får rubbas, då dess värde som ett arkiv över Strindbergs utveckling,
vilket värde det torde till en viss grad kunna vinna, därigenom skulle förstöras."178 Brundin
kommenterar detta synsätt och säger att "Två naturvetare [...] visade sig alltså hylla en
arkivmetod - den strikt tillämpade proveniensprincipen - som egentligen först senare vann fullt
burskap."179

                                                
177Carlheim-Gyllensköld, ”Redogörelse…”, s. 10.
178Petrén, Karl, Brev till Carlheim-Gyllensköld, 4/6 1914. KB: CG 26:1:64:01.
179Brundin (1982).
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9 Det museala syftet - analys

I redogjorda händelseförlopp ser vi att Nordiska museets mottagande av Strindbergs arkiv
och arbetsrum inte kommer ur något större engagemang. Detta har dessutom föregåtts av en
period av osäkerhet för vad som skulle hända med föremålen och arkivet i Strindbergs sista
hem. NM förtydligar i pressen att man endast lovar att ge föremålen husrum. Dock skulle det
senare verkligen upprättas ett Strindbergsrum på museet. Den drivande faktorn är Carlheim-
Gyllensköld som även lyckas, genom Strindbergsarkivet, arbeta för att komplettera
Strindbergs arkiv med en samling strindbergiana. Planen är att detta sedan skall ingå i en
rekonstruktion av en kulturhistorisk presentation av Strindbergs samtid. Detta museiprojekt
har stora likheter med Carlheim-Gyllenskölds planer för ett museum över vetenskapens
kulturhistoria.

Kulturhistorien och nationalismen

I relation till Carlheim-Gyllenskölds tankar om två olika kulturhistoriska museer kan Stefan
Bohmans bok Historia, museer och nationalism vara belysande. Han skildrar hur man har
definierat kulturhistoria och även hur detta kan relateras till definitionen och förhållandet till
nationalstaten. Denna problematik får en intressant betydelse för det som jag kallar det
museala syftet i arbetet med Strindbergs kvarlåtenskap.

I definitionen av kulturhistoria pekar Bohman på att August Strindberg, i Svenska folket i
helg och söcken 1881-82, beskrev ämnet såsom behandlande det skenbart obetydliga -
människor (utseende, språk, skick, seder), hur de bodde, åt drack, klädde sig osv. Strindberg
blev, enligt Bohman, attackerad av nästan hela svenska historie- och kultureliten. Man ansåg
inte vardagslivet vara intressant och att en sådan inriktning skulle innebära att kungar och
statsmän förlorade sin plats som centrala gestalter. Striden hade politiska och ideologiska
undertoner, menar Bohman.180 Definitionen av kulturhistoria blev än mer uppmärksammad vid
det kommande sekelskiftet.

"En slutlig fokusering på nationens formande i historieskrivandet, ja för samhällsdebatten i
stort, skedde i Sverige från slutet av 1800-talet. Detta var en stark internationell trend. För
Sveriges del var unionsupplösningen mellan Sverige och Norge väsentlig."181 Den rådande
ideologin var att man upptäckte nationerna. Man menade att nationen var något som fanns
oberoende, det var alltså inte något man skapade. Nationalkaraktär finns naturligt i varje
medborgare. På så sätt kunde man vetenskapligt förankra synen på nationalstaten - att peka
på en specifik karaktär hos svensken var att finna/bevisa en gemensam nämnare för ett folk.
Museernas syfte i denna situation, enligt Bohman, var att fylla en pedagogisk funktion för att
främja nationalstatens bevarande.182 Det Bohman syftar på är, det Hall hänvisade till, idén om

                                                
180Bohman, s. 37ff.
181Bohman, s. 53.
182Bohman, s. 54ff.
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uppvaknandet – nationen är evig och naturligt given – och nu har den väckts till liv. En
filosofisk idé som mottogs på flera olika håll och därmed fick olika tolkningar.

Bohman hänvisar med hjälp av Verner von Heidenstam ["Jag längtar hem. Jag längtar var jag
går - men ej till människor! Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt."] till den
påstådda starka kopplingen mellan svensken och den svenska naturen. "Diktens ideologiska
betydelse markerades av att den var en del av den så kallade strindbergsfejden, som bl. a.
handlade om den ensidiga nationalismen och användningen av Karl XII i heroiska
samtidssyften."183 I strindbergsfejden tog Strindberg ställning mot hyllandet och förhärligandet
av stormaktstid och vurmen för Karl XII, som bl. a. representerades av Heidenstams
Karolinerna. "Användningen av svenska historiska gestalter var", enligt Bohman, "vanlig i
konstruerandet av en svensk nationalism och nationalkaraktär" och förutom Karl XII förekom
Gustav Vasa och Gustaf II Adolf .184

Denna användning av historiska gestalter återfinns i Patrik Halls analys av den svenska
nationalistiska diskursen. Han redogör för hur nationens beskrivande från början inte
hänvisade till specifika historiska gestalter utan gick från den gotiska myten om den
genealogiska kopplingen mellan Sverige och den gammaltestamentliga historien till att
framhäva nationens suveränitet såsom konstitution. Därigenom förändrades även historikerns
uppgift från att klargöra en kronologi till att påvisa historiens betydelse i gången såväl som i
nutid och i förlängningen – för framtiden. Den största förändringen för diskursen ser Hall när
”the nation has become a category of mind, a moral outlook, a subjective ’identity’, instead of
the member of an ancient family.[…] True, Swedish superiority is still proclaimed, but this
superiority is now seen as residing within the Swedish mind and within the Swedish nature in
symbiotic relation to each other.”185 Den senare förändringen är alltså det vi såg representerat
i Bohmans hänvisning till Heidenstam och betydelsen av användandet av hans dikt. Den
följande förändringen som Hall ser är just den som framkallar de historiska gestalternas
betydelse. ”The central feature of this important part of the discourse is the identity between
king and people.[---] The nation emerges as a historical subject[…] and politically consisting
in the identity between king and people[…], which is also an identity between nation and
family.”186 Det är denna förändring som resulterar i uttrycket från 1800-talet att ‘sveriges
folks historia är dess kungars historia’ och blir ett modernt inslag I den svenska
historieskrivningen – detta har inte förekommit innan 1800-talet. Individualiseringen blir en
central del av den svenska nationella identiteten, enligt Hall: ”[I]ndividuals become symbols of
a historical process or a historical process is viewed as an individual development.”187

Därmed blir valet av individer en avgörande del av historieskrivandet. I valet av person görs
även valet av vilken historisk process som är väsentlig att lyfta fram eller vilka personer (och
händelser) som haft störst betydelse för den historiska perioden och/eller utvecklingen.

                                                
183Bohman, s. 57.
184Bohman, s. 57.
185 Hall, s. 62f.
186 Hall, s. 71.
187 Hall, s. 89f; (Detta stycke är en grov redogörelse för Halls analys av den nationalistiska diskursen i
Sverige. Hall, s. 42-94).
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Om vi nu återgår till strindbergsfejden, som Bohman nämnde ovan. I den förekom ett antal
artiklar där Strindberg kritiserar den positiva synen på Karl XII. I ”Faraon-dyrkan” ger han en
redogörelse för nämnda kungs enorma brister och titeln anspelar samtidigt på ’förgudligandet’
av en död kung. En kung som Strindberg i en senare artikel ger benämningen ”Sveriges
förstörare”, och målar ytterligare en nedgörande bild. Dessa (och flera andra) artiklar kom
senare att ingå i utgåvan med den samlande titeln Tal till svenska nationen.188 Strindberg
visar samtidigt en medvetenhet om att bakom vurmen för Karl XII finns vissa intressen. I
”Faraon-dyrkan” skriver han:

Varje gång man gräver upp Karl XII:s mumie, så finns ju ett motiv, ett ändamål, ett
intresse.[…] Ett äskat anslag, en platonisk längtan till oskyldigt envälde med gunstlingar.
Ibland är det endast släktingarnas behov av litet restitution, sedan ätten är förfallen;
självlösa människors saknad av något stort intresse; en drift att förstora sig, identifiera sig

med fäderneslandet och fäderneslandet med sig, med uteslutande av de >>andra>>.189

I artikeln ”Karl XII” anar man att han funnit ett sådant intresse. Här anspelar han på
Heidenstams bok Karolinerna från slutet av 1800-talet. Denna hade sin del i den vurm som
väcktes för kungen, som till stor del är känd för sin tid i fält. ”Alltsedan Karl XII uppenbarade
sig för andeskådaren [Heidenstam] på Djursholm, 1898, har det legat något bakvänt krigiskt i
luften, vilket yttrade sig först i Karlstads-kongressen, där vi skötte oss så bra, att vi förlorade
Norge.”190 Om man ställer det senare citatet mot det första är det inte svårt att tyda
påståendena som en elitistisk analys av den nationalistiska användningen av Karl XII. Han vill
uppmärksamma vilka intressen och aktörer som finns bakom vurmen för nämnda kung. I
dessa artiklar är dock Strindbergs kritik främst inriktad på det dåliga valet av
idealiseringsobjekt – Karl XII var helt enkelt en dålig kung som drev Sverige i fördärvet.
Dock visar han att det måste finnas ett motiv till varför man väljer just denna kung, i mångas
ögon en krigarkung. Som jag nämnde ovan blir valet av individ en väsentlig del i
historieanvändandet. I valet av en kung framför en annan kan den tematiska skillnaden vara
väldigt stor och frågan varför man vurmar för Karl XII och inte, säg Gustav III, är väsentlig att
ställa.

Om vi nu ser till en mer generell diskussion kring historieskrivningen och dess kungar. Under
rubriken ”Hästen” (som även alluderar på Olof von Dalins allegoriska historia om den svenska
regentlängden, Sagan om hästen (1740)), fortsätter Strindberg att rannsaka
historieskrivningen kring Karl XII och att man reste en staty över densamme. Det som är
kanske mest intressant är dock något annat. Författaren uppmärksammar tillrättaläggandet
som förekommer i historieskrivning, men även skillnaden mellan den kungliga historien och
folkets: ”Men Hovhistoria är icke Rikshistoria, ty hovhistorien läses bäst i memoarerna, och
Svenska Folkets historia under Sista Mohikanen [Karl XII] är en helt annan än Mohikanens
egen.”191 Detta är ett tydligt ställningstagande i den gamla uppfattningen om den kungliga

                                                
188 Strindberg, August (1988). Tal till svenska nationen, Folkstaten, Religiös renässans, Tsarens kurir.
(August Strindbergs samlade verk, 68). Stockholm: Norstedts. (Faraon-dyrkan, s. 35-40, Sveriges
förstörare, s. 50-53).
189 Strindberg (1988),  s. 38.
190 Strindberg (1988), s. 41.
191 Strindberg (1988), s. 48.
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historien såsom representerande folkets dito.  Strindberg vill framhäva hur historien om Karl
XII’s år i fält och på resande fot är en helt annan historia än den som skildrar tillståndet för det
svenska folket inom landets gränser. Det är också väsentligt i sammanhanget att
identifikationen mellan kung och folk var något som, enligt Hall, hade genomgått en förändring.

First, to a certain degree, the people loses its privileged position to the state. It is no longer
Gustav Vasa and his people, but Gustav Vasa and the state, partly against the people.[…]
Second, organic metaphors, often of an outright scientific character, now join the discourse.
Sweden,[…] is an organism, a living historical form of life, which is educated by hardships,
strengthened by war.[…] The swedish great power is the example of the perfect organism in

function, while the Age of liberty is its reverse image by all standards.192

Vurmen för Karl XII, som Strindberg starkt kritiserar, är en del av den diskurs som framhäver
stormaktstid och ett krigförande Sverige. Strindberg försöker motbevisa glorifieringen av en
kung genom att dels skriva om historien, men även genom att påpeka att denne kungs historia
är till stor del skild från folkets historia. För att skildra rikets/nationens tillstånd under nämnda
period måste man även skriva folkets historia.

Man kan se hur dessa tankar kring folket, kungahuset och nationen följs upp med en
diskussion för det samtida Sverige. Efter Tal till nationen gav Strindberg ut Folkstaten –
Studier till en stundande författningsrevision.193 Här ger han sin syn på det faktum att
kungen inte längre utövar någon makt i praktiken. Den symboliska makten är det enda som
återstår. Den slutgiltiga poängen är att man bör avsätta kungahuset eftersom den endast är en
ekonomisk belastning. Och dessutom ser han regenten som väsentlig enkom som en
förlängning av folket, genom ett kontrakt, vilket han hänvisar till i ”Konungaförsäkran”.194

Folket kan var utan konung men inte omvänt. Han återkommer flera gånger till poängterandet
att folket är nationen.

Efter att Strindbergs artiklar publicerats i tidningar visade socialdemokraten Fredrik Ström
intresse för att publicera dem i en samlad utgåva. Tal till svenska nationen utkom i drygt 13
000 exemplar i tre olika utgåvor redan första tryckningen. Intressant är dock att Fredrik
Ström inte valde att följa artiklarnas kronologiska ordning. Som Björn Meidal visar är detta ett
taktiskt grepp för att ge artiklarna största politiska effekt. Därmed blir även de mer personliga
intressena från Strindbergs sida, som bl. a. rör litteraturen, mindre framträdande. Senare följde
en mer generell uppslutning, av arbetarrörelsen, bakom Strindberg.195

Genom att publicera Strindbergs texter kunde Ström (med arbetarrörelsen) använda dem i
drivandet av sin egen politik. Som vi såg hos Strindberg behöver ju kritiken mot kunga-
tematiseringen i kulturhistorien inte innebära att man vänder sig mot de nationalistiska
strömningarna. Stefan Bohman redogör för den kritik som Fredrik Ström gav uttryck för.
Hans kritik var just att man i fokuseringen av nationalstaten använde sig av kungaätten som

                                                
192 Hall, s. 83.
193 Strindberg (1988), s. 141-201.
194 Strindberg (1988), s. 143-146.
195Meidal, Björn (1982). Från profet till folktribun:  Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12.
Stockholm: Tidens förl.,  s. 69ff.



52

tematisk beskrivning. Tematiseringen måste innehålla folket, menade Ström, och ville se en
"fosterlandskärlek baserad på arbete och anonyma hjältar."196 Förutom att uppmärksamma
användningen av nationalistisk politik i försvarspolitiska syften ser Bohman viljan att motverka
den växande arbetarrörelsen, som ju var internationell. Detta är, som jag påpekade i
teoriavsnittet, ett exempel på en elitistisk tolkning av den nationalistiska diskursen.197

Sven Hedin, som var en dem som Strindberg attackerade, använde flitigt historien i
argumentationen för ett starkare försvar. I debatt med Ström uppmärksammade han även det
farliga i när Marx ”på våra hederliga arbetares läppar lagt de tomma och lögnaktiga orden att
arbetarna inte har något fädernesland”.198 Sven Hedin, från den tid då han angripits av
Strindbergs artiklar, drev fortfarande sin upprustningspolitik samma år Strindbergs hem
flyttade till NM (1914). Detta år arrangerade Hedin Bondetåget. Då samlades 30 000 bönder
för att visa sin lojalitet mot kungahuset. På kvällen samlades man på Skansen där Hedin sade:
”Sveriges historia är dess konungars. När handen var stark, då blefvo svenskarna upphöjda;
när handen famlade och svenskarna icke sågo den framför sig stadigt pekande mot målet då
visste de icke längre hvad som var att göra” och därefter höll kungen sitt tal – skrivet av
Hedin.199

Här ser man tydliga drag av vad man måste kalla elitistiska drag i den nationalistiska
diskursen. Arbetarrörelsen vill framhäva folkets bedrifter och tona ner kungamaktens plats i
historieskrivandet. Detta gör de samtidigt som en del i den rådande försvarspolitiska debatten.
Det omvända blir givetvis det gällande för en högervänlig politik, som står för en militär
upprustning. Här används historien som en del av det politiska programmet, men även mer
direkt – i användandet av Skansen som mötesplats. Vi ser, det Bohman vill framhäva,
muséernas pedagogiska användning i den rådande diskursen. "Nordiska museet och Skansen
upplevdes som, och var, en del av sekelskiftets nationella retorik. Museiledningen ville spela
denna nationalistiska roll" och när man 1914 grundade medborgarfesten 1 maj, gjordes detta
som motvikt till arbetarnas fest.200

Som del i besvarandet av Strindbergs attack går Heidenstam till attack mot arbetarrörelsen.
Tre artiklar under rubriken Proletärfilosofiens förfall ägnas åt att kritisera den proletära
kampen generellt medan den fjärde är ägnad Strindberg. Ett svar på den senares påhopp på
förgudligandet av Karl XII ser man i ”Proletären som gudamänniska”. ”Proletären uppsattes
på en hög tron, och skalderna gingo fram och knäföllo. De uppmanade honom att tillbedja sig
själv och försäkrade, att det var han, som skulle frälsa världen. Proletären gjordes till
gudamänniska.”201 Väsentligt i dessa texter är kopplingen mellan den nedgörande synen på
proletariatets framtid och kritiken av Strindbergs författarskap. Båda definieras som barbarer

                                                
196Bohman, s. 59f.
197Bohman, s. 27.
198Bohman, s. 62.
199Bohman, s. 62.
200Bohman, s. 68.
201Heidenstam, Verner von (1912). Proletären som gudamänniska. I Proletärfilosofiens förfall. I
Stridsskrifter. (Samlade skrifter, 10).  Stockholm: Albert Bonniers förl., s. 167 [Obs, att Proletärfilosofiens
förfall är dat. 1911]
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och bristen i nämnda författarskap är bl. a. dess avsaknad av heroer. Strindberg ger ”en sned
blick nedifrån mellan scenens tiljor”202 och ”[v]ad vi gå emot , det är demokratisering i
formerna, men – i ordets ädlaste och renaste mening – aristokratisering i innehållet. Och dit
kan proletärfilosofien med sin sneda blick nedifrån aldrig vägleda oss.”203 Strindbergs
’proletära’ litteratur får utstå samma kritik som den generella vänsterpolitiken och han liknas
vid en okontrollerad revoltör.204

Det är min bestämda åsikt att de förhållanden jag redogjort för har varit betydande för det
museala syftet med Strindbergs kvarlåtenskap. En del av de olika intressen som finns
gentemot muséerna och som även påverkar tolkningen och representerandet av historien är
synliga i detta material. För att ytterligare beskriva de förhållanden som är väsentliga för
förståelsen av dels museumens funktion och verksamhet, och dels hur detta påverkar
skapandet av en utställning kring August Strindberg och hans samtid, får vi ta ett steg tillbaka.
I sin The Birth of the museum skriver Tony Bennett:

[T]he past, as it is materially embodied in museums and heritage sites, is inescapably a
product of the present which organizes it. A truism, perhaps, but one whose implications are
significant.[...] [T]he past, as embodied in historic sites and museums, while existing in a
frame which separates it from the present, is entirely the product of the present practices
which organize and maintain that frame.[---] [I]t is clear that the significance of particular
history museum displays or heritage sites is not a function of their fidelity or otherwise to
the past 'as it reallys was'. Rather, it depends on their position within and relations to the
presently existing field of historical discources and their associated social and ideological

affiliations.205

Med dessa konstateranden av Tony Bennett, lyfts den aktuella problematiken fram. Att under
nämnda period skapa ett Strindbergsmuseum, påverkas ovillkorligen av den rådande
nationalismen. Den ram som bestämmer hur utställningarna utformas skapas av den historiska
diskursen för tillfället. I det här fallet: nationalismen. Och denna definieras i konkurrens mellan,
bl. a., en folklig och en kunglig tematisering. Strindberg var själv en debattör i frågan, både för
egen del såsom betydande svensk författare, och av mer allmänpolitiska skäl. En politisk
brännpunkt var försvarspolitiken, där Strindberg stod på arbetarrörelsens sida mot högerns
upprustningsvänliga linje. Dessa, och liknande, politiska förhållanden är något som Bennet ser
som starkt kopplade till all statlig museiverksamhet.

Den historiska utvecklingen av museiverksamheten kan, enligt Bennett till stor del tillskrivas
maktförhållanden. Bennett beskriver hur den ursprungliga funktionen för museerna var att
gestalta den historiska utvecklingen såsom kopplad direkt till den kungliga makten - kungen
var skaparen av historien. Från att museerna senare mer bekräftade kungens makt
förändrades funktionen ytterligare - till att representera nationen såsom stat. Med detta följer
att medborgaren blir en del av det representerade - han/hon är delaktig i nationens historia.
Samtidigt skedde även en förändring i relation till de föremål som presenteras. Från att ha
                                                
202 Heidenstam (1912). Strindberg sedd i fjärrglas,  s. 169.
203 Heidenstam (1912), Vindstilla, s. 190.
204 Heidenstam (1912), Strindberg sedd i fjärrglas, s. 168-183.
205Bennett, Tony (1995). The Birth of the museum: History, theory, politics. London: Routledge, s. 129f &
147.
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inriktat sig på rara föremål (för nyfikenhetens intresse) riktades fokuseringen till de
representativa föremålen (för pedagogiska/vetenskapliga syften). Problem uppstår dock
direkt, då man inser att man måste göra urval; en total representativitet är ju omöjlig. Bennett
ser denna representativitet (på statliga museer) som kopplad till den statliga makten, och
därigenom kan utställningarna: "impress the visitor with a message of power but also to induct
her or him into new forms of programming the self aimed at producing new types of conduct
and self-shaping."206

Om man vill se nationalismen, och museiutställningar i dess följd, som kopplad till denna typ av
makt och påverkan på medborgaren/besökaren är det väsentligt att vara medveten om t. ex.
skillnaden mellan en folklig eller kunglig tematisering av historien. Eller att vara medveten om
betydelsen av den individuella historieskrivningen, som Patrik Hall ser i den nationalistiska
diskursen. Om man väljer att återge historien genom specifika personer är valet av person
minst sagt betydande för vilken historia vi får se. Utan att bli allt för konspiratorisk måste man
onekligen ifrågasätta vilka (och varför) val som görs.

Den vetenskapshistoria Carlheim-Gyllensköld vill skildra är inriktad på arbetet som ligger till
grund för de slutsatser vilka vetenskapsmännen senare presenterar i avhandlingar och
rapporter. Skildringen syftar till att visa hur det vetenskapliga arbetet kräver många personers
idoga arbete med diverse olika instrument. Rekonstruktionen av arbetets situation ska ske
genom diverse olika föremål, för att återskapa en så sanningsenlig bild som möjligt.207 Detta
kan ses som en 'vardaglig' tolkning av begreppet kulturhistoria. Istället för att framhäva en
central vetenskapsman bakom de vetenskapliga framstegen visar han på en process som är
resultatet av flera människors arbete. Här liknar hans tankegång den som Ström förespråkade
- 'en fosterlandskärlek baserad på arbete och anonyma hjältar'. Som Carlsson uttrycker det,
var ett av Carlheim-Gyllenskölds mål att ge heder åt landet. Därigenom tar han, medvetet eller
inte, ställning i den debatt som råder kring nationens identitet och hur denna ska beskrivas.
Skall man framhäva enskilda personer och deras åstadkommanden eller en kollektiv bild av
mångas arbete. I arbetet för ett Strindbergsmuseum är situationen omvänd: Här väljer
Carlheim-Gyllensköld ut en individ, men en individ som går på kollisionskurs med många vad
gäller nationens historieskrivande. Å ena sidan innebär accepterandet av museiobjektet
Strindberg ett accepterande av en person som alltså har en uttalad åsikt i relation till
definierandet av nationen och å andra sidan att denne person själv ska stå som en
framträdande gestalt för den svenska självbilden. Här hamnar man även i problematiken kring
representativitet: Strindbergs kontroversiella natur har troligen spelat roll då man skall avgöra
vad ett museum skall rymma och vad som måste ratas. Kom i håg att NM i första hand bara
lovade att förvara kvarlåtenskapen.

Nordiska museets byggnad som invigdes bara sju år innan Strindbergs flyttlass gick från Blå
tornet, är ett pampigt bygge och på många sätt representativt för de rådande nationella
strömningarna. Det är lätt att vilja se det symbolmättade i att, när ett Strindbergsrum väl
inrättades (1915), gjordes detta i ett källarrum med en gallerförsedd fönsterglugg.208

                                                
206Bennett, s. 33-46, citat s. 46.
207Här lutar jag mig på den beskrivning Carlsson ger av 'Museet för de exakta vetenskaperna'.
208Se t. ex: Medelius, s. 55.
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Ordningsprinciperna och kontexten

Vad gäller de ordningsprinciper Carlheim-Gyllensköld använder sig av vill jag alltså se hans
arbete som kopplat till tankarna kring proveniensprincipen. Eftersom han inte är arkivman får
man se hans förhållningssätt som kopplat till arbetet som vetenskapshistoriker. Som
Hildebrand, med flera, uttryckte det var ju den nya arkivprincipens arbetsmetoder delvis
framkallade av den 'historiska vetenskapens moderna kraf'.

Carlheim-Gyllenskölds bedyrande om att han inte flyttar några av handlingarna styrs av det
Pentti Renvall menar är det centrala målet bakom proveniensprincipen - att säkra
beviskraften. Om strukturen förändras förloras förhållandet mellan de olika dokument som vid
arkivbildandet har förklarliga relationer.209 Liknande åsikter ser vi hos Nilsson som skriver att
källornas beviskraft inte enbart relateras till originalhandlingen utan även kan finnas i
handlingens processuella tillkomst; genom tillgången till ändringar, åtgärdsanteckningar, tillägg
m. m. kan förståelsen vidgas.210 En källas förståelse är beroende av helheten/kontexten men
även omvänt, att förståelsen av kontexten är beroende av delarna.

I sammanhanget får dock begreppet kontext en väldigt vid innebörd. Carlheim-Gyllensköld vill
inte bara behålla arkivet intakt. Han strävar även efter att behålla biblioteket och arbetsrummet
i sin ursprungliga form. Med ritningar och mätningar av Blå tornets rum skall han återskapa
författarens hem. För en arkivman är detta att gå väl långt i bevarandet av ursprunglig ordning,
men mer förståeligt för en museolog. "Det källmaterial museer koncentrerar sig på bestäms av
att man har en nisch där föremålen är centrala.[...] Och föremål är de lämningar vi framför allt
har kvar från den folkliga/vardagliga kulturhistoria vi vill bevara och visa upp", säger
Bohman.211 Därigenom får Strindbergsarkivets insamlande sin förklarliga betydelse. Genom
de föremål man samlar in kan man ytterligare bidra till att belysa Strindbergs liv och, det som
är tanken i förlängningen - 'hela hans tidevarv'. Strindbergs arkiv är i sammanhanget lika
intressant som föremål och inte bara för dess handlingars intellektuella (eller annat) innehåll.

Det som dock inte får något utrymme är källornas användande i forskningssyfte. I museet
återskapas en kontext, som sagt, men alla de dokument m. m. som utgör arkivet kommer inte
forskningen till gagn. Så trots att allt material får en vetenskaplig koppling genom sin nya
adress, är det inte tillgängligt för närmare granskning. Detta stämmer naturligtvis endast om
man bortser från Carlheim-Gyllenskölds och Strindbergsarkivets planerade skrifter kring
Strindbergs liv och dikt. Här återfinns även det nämnda ekonomiska syftet. Samma inställning
som resulterar i att John Landquist inte får tillgång till originalmanuskript för redigering,
drabbar även de akademiska forskningsintressena. Detta resulterar i ännu ett spel om vem
som bör ha tillgång till Strindbergs papper.

                                                
209Renvall, s. 102ff.
210Nilsson, 1983, s. 30.
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10 Det forskningsmässiga syftet

Martin Lamms forskning ställer krav

Under hösten 1921 tar Professor Martin Lamm, som undervisar vid Stockholms Högskola,
kontakt med NM och Strindbergsarkivets kuratel. Han planerar en serie föreläsningar rörande
Strindbergs dramatik och vill för detta studera Strindbergs efterlämnade papper.212 Än en
gång står man inför problemet med utomstående intressenter. Ilskan från Carlheim-
Gyllenskölds sida är, som i fallet med Bonnier och Landquist, återigen tydlig. På en lapp
skriver han att han tvingas lämna "bref till Djefvulen Lamm."213

Möjliga reservationer inför förfrågan från Lamms sida gör sig gällande. Carlheim-Gyllensköld
funderar om det kan strida mot Strindbergsarkivets stadgar214 - reservationen i stadgarna
gentemot vetenskapligt användande är troligtvis aktuell i sammanhanget. I § 5a slås fast att
publicering skall föregå vetenskapliga ändamål. Vidare skriver Carlheim-Gyllensköld ett PM
där han påpekar att "[d]et finns vissa rättsförhållanden". Han nämner kontakten med Bonnier
och att det vore orätt att visa opublicerade manus eller brev. Samtidigt ser han att det kan
störa det arbete som Strindbergsarkivet självt är engagerat i.215

Det hela resulterar i vilket fall i att Lamm får igenom sin vilja. En förbindelse skrivs - där det
framhävs att Lamm måste följa de bestämmelser som Strindbergsarkivet ställt upp vad gäller
materialets användande i vetenskapligt syfte,216 dvs att han inte får återge materialet i egna
publikationer.

Avskrivningen av brev sker  i Carlheim-Gyllenskölds hem, vilket gör att han hela tiden har
delar av brevsamlingen hemma. Gustaf Upmark uppmanar honom att lämna över brev till
Lamm och påpekar att ansvaret för breven ligger hos honom såsom chef på NM. I en
påminnelse till uppmaningen menar Upmark att han vill undvika att Lamm skall skandalisera
genom att gå till pressen.217

Efter besöket i samlingarna skriver Lamm en PM till museets nämnd. Där kritiserar han
arkivets tillstånd. Inledningsvis beklagar han lokalernas olämplighet för förvaring - med
hänvisning till att de är både oeldade och fuktiga. Vidare kritiserar han den bristande ordning
                                                
212Brev från Upmark till Carlheim-Gyllensköld, Dat. 28/9 1921. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:16:08.
213Carlheim-Gyllensköld, handskriven ant. dat. 27/9 1921, i kuvert med texten "Juden Lamms bråk om Sgs-
arkivet", [OBS! att lappen är dat. innan beslut i frågan fattats.]. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:26:16.
214Koncept till brev från Carlheim-Gyllensköld till BB [Bäste Broder]. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:8.
215Carlheim-Gyllensköld, handskrivet PM, dat. 29/9 1921. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:16:09.
216"Handlingar om Lamm & Strindbergsarkivet", maskinskriven och handskriven - den senare daterad
26/11 1921. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:26:09.
217Upmark, Gustaf, brev till Carlheim-Gyllensköld, dat 10/11 samt 19/11 1921. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:3:26:05-06.
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som råder: "Materialet är därför f. n. ytterst svårtillgängligt."218 För att få ordning på det hela
bör man göra en grundlig omstrukturering och katalogisering - allt under översyn av en
fackman inom arkivaliska området. Därför föreslår han att NM lämnar över ansvaret för
vården av samlingarna. Troligen känner han till arvingarnas gåvobrev där ju möjligheten till
överlåtelse var inskriven. Hans förslag är att, eftersom Kungl. Biblioteket inte kan ta emot
möbler m.m., är det bäst om man delar upp det hela så att man skiljer handskrifterna från
biblioteket. Dessutom meddelar han att Riksbibliotekarien preliminärt är villig att mottaga det
hela som en deposition och även att sköta ordnandet av densamma.219

Utspelet från Lamms sida visar sig ta skruv och det dröjer inte länge förrän en flytt blir
verklighet. Nu hamnar samlingarna, skilda från arbetsrummet och biblioteket, på en annan typ
av institution och under nytt ansvar.

Kungliga Biblioteket - samlingarna får en ny roll

Genom arvingarnas advokat Eric Lidforss hänvisar man till det gåvobrev som skrevs i
samband med flytten till NM och de reservationer som det innehöll. Eftersom museet inte har
personal för den verksamhet som avses ser man det som en fördel att man flyttar till Kungl.
Biblioteket där Riksbibliotekarien är villig att ta emot det hela: "Arvingarna hava emellertid nu
funnit att ändamålet med deras donation, särskilt i vad angår vården och det vetenskapliga
ordnandet av i Aug. Strindbergs kvarlåtenskap befintliga manuskript, brev, anteckningar m.m.,
på ett bättre sätt skulle kunna tillgodoses, om denna del av gåvan överlämnades till Kungl.
biblioteket, som har tillgång till härför särskilt utbildade arbetskrafter."220 I protokoll från
nämnden slås fast att man följer arvingarnas vilja samt att nämnden skall anhålla om deposition
hos KB.221

Riksbibliotekarien adresseras senare angående samlingens deposition på KB. Upmark vill
"hemställa om tillstånd att till Kungl. Biblioteket få såsom deposition tills vidare överlämna
ovan omtalade manuskript, brev, anteckningar, tidningsurklipp, m.m.". I en omskrivning av
hemställan specificeras att depositionen omfattar både samlingen av Strindbergs kvarlåtenskap
och Strindbergsarkivets samling. Med depositionen medföljer kravet att de villkor som ingick i
arvingarnas gåvobrev till NM följs. Dessutom påpekas att Oscar Wieselgren (Förste bibl. på
handskriftenheten) har ersatt bibliotekarie Stenbock i Strindbergsarkivets kuratel och man ber
samtidigt Riksbibliotekarien att ersätta Upmark.222

                                                
218Lamm, Martin, "P.M.", ställd till Nordiska Museets nämnd  [handskr.: "af prof. M. Lamm. Januari
1922"], Stockholm: Nordiska Museet.
219Lamm, "P.M”, 1922.
220Lidforss, Erik, "Till Nordiska Museets Nämnd", dat. 23/1 1922, (maskinskr. avskrift ex.). KB: Carlheim-
Gyllensköld 31:4:40:04.
221Protokoll från NM nämnd, dat. 23/1 1922, undertecknad Gustaf Upmark. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:4:40:05.
222"Till Riksbibliotekarien.",  undertecknat Gustaf Upmark, dat. 27/[1] 1922, 28/1 1922. KB: Carlheim-
Gyllensköld 31:3:28-29.



58

Att svaret biföll anhållan kan givetvis konstateras: "Till svar å denna anhållan får jag härmed
meddela, att Kungl. Biblioteket är villigt att emottaga ovan nämnda depositioner och förpliktar
sig att vid de deponerade samlingarnas handhavande till alla delar iakttaga vad i ovannämnda
bestämmelser innehålles. Ävenså förbinder sig Riksbibliotekarien att i överenstämmelse med
den önskan, som av Nordiska Museets Nämnd uttalats, ingå som kurator för
Strindbergsarkivet i ledigheten efter Nordiska Museets styresman."223

När flytten till KB är avklarad och Wieselgren har det övergripande ansvaret sker det vissa
förändringar. Samtidigt menar många att man 'räddat' materialet från en vanvårdande
Carlheim-Gyllensköld.

Oscar Wieselgren - bibliotekariens attack

Redan innan KB hade accepterat depositionen hade Wieselgren efterträtt Stenbock och
ställde då som krav att få göra en revision av det samlade materialet. När denna är gjord
meddelar han att det saknas brev samt redovisning för de pengar som varit avsatta att till
Strindbergsarkivet köpa in strindbergiana för. Vidare saknar han ett tillfredsställande register
och arkivförvaring för breven. Han uppmanar Carlheim-Gyllensköld att återlämna brev samt
att redovisa de likvida medel han förfogat över.224

Wieselgrens ton är onekligen hård. Om inte uppmaningen efterföljs kommer Wieselgren att
vända sig till offentligheten. Redan följande dag blir hoten upprepade. Han kräver "det
omedelbara återställandet af brefven i fråga. Skulle detta icke ske vidhåller jag min redan i min
föregående skrifvelse uttalade bestämda afsikt att draga saken inför offentligheten, något som
för Eder torde få allt annat än angenäma följder."225 Hoten resulterade i en artikel i SvD. Här
ger han uttryck för hård kritik av papperens tillstånd och Carlheim-Gyllenskölds inkompetens
för arkivvård.

Redan den hart när fullständiga bristen på varje slag av inventarier, register o.dyl. visade att
samlingarna för att över huvudtaget kunna användas måste underkastas en revision.[...]
Breven lågo delvis oordnade, delvis i buntar, hopknutna med snören.[...] Men vad värre var:
i brevserierna funnos åtskilliga luckor, vilka endast kunde förklaras genom att prof.
Carlheim-Gyllensköld på egen hand uttagit och hemfört vissa brev.[...] På förfrågan har prof.
Carlheim-Gyllensköld erkänt att han tagit hem dessa brev 'för att avskriva dem' samt förlagt
dem bland sina övriga papper.[...] Så stod det alltså till med den pietetsfulla vård prof. C-G.
ägnat Strindbergsarkivets samlingar. Och sorgligt att säga visade sig
Strindbergsbibliotekets oskattbara handskriftsbestånd vara i ett minst lika bedrövligt

skick.226

                                                
223"Till Nordiska Museets nämnd.", avskrift av skrivelse av Riksbibliotekarie Isak Collijn, dat. 30/1 1922.
KB: Carlheim-Gyllensköld 31:4:40:03.
224"Protokoll vid sammanträde med Strindbergsarkivets kuratel den 28 jan. 1922 å Nordiska Museet."
(handskr. dat. av Carlheim-Gyllensköld, 11/2 1922). KB: Carlheim-Gyllensköld 31:4:21.
225Wieselgren, Oscar, brev till Carlheim-Gyllensköld, 24 och 25/1 1922. KB: Carlheim-Gyllensköld
31:3:30:22+24.
226Wieselgren, Oscar (1922). Strindbergs kvarlåtenskap i handskrifter hotad av vanvård och förskingring.
Svenska Dagbladet, 1922-01-29.
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På ett visitkort adresserat till Carlheim-Gyllensköld skriver Johannes Rudbeck: "Har läst
Wieselgrens oförskämda artikel i Sv D. --- hoppas han får på tafsen!"227 Men vad som hände
var snarare att flera tidningar och skribenter plockade upp Wieselgrens tråd och anklagade
Carlheim-Gyllensköld för vanvård.

Dagspressen: Vanvården hotar forskningen!

Affären rörande flytten får alltså sin plats i pressen, och är genomgående en smutskastning av
mannen som ifråntagits ordnandet och förtecknandet av samlingarna. I slutet av januari finns
det i Aftonbladet två artiklar i frågan. Båda går på samma linje - i den ena kritiserar man hans
inkompetens inom litteraturvetenskap och framhäver självklarheten i att allt borde flyttas till
KB - medan man i den andra kan ta del av Wieselgrens kritik och påståendet att arvingarna
står på Lamms sida. Båda artiklarna är klara i sin bild av hur vanvården avslöjats.228

Samma vanvård kan man dagen efter läsa om i Stockholms Dagblad, DN samt
Stockholmstidningen. Den förstnämnda framhäver det oersättliga värdet av materialet för
forskningen och för bilden av författarpersonligheten, vilket vässar spetsen på
”vanvårdskritiken”.229 I DN plockar man upp kritiken från Aftonbladet - att Carlheim-
Gyllensköld inte besitter någon sakkunskap, men man menar att även inom naturvetenskapen,
som är Carlheim-Gyllenskölds område, fungerar han hindrande för forskningen. Man hänvisar
till kritik från Wieselgren men även Landquist kommer till tals om Carlheim-Gyllenskölds
brister och att KB är rätta platsen för bevarandet.230

Även i Stockholmstidningen gör sig Landquist hörd. Här skriver han, under titeln
"Strindbergsarkivet har blivit utsatt för upprörande vanvård", att det saknas förteckning över
samlingen och ger röst åt Wieselgrens kritik. Sedan upprepar han sin åsikt från artikeln fyra år
tidigare - att fler forskare borde ha tillgång till papperen.231

Kritiken fortsätter i samma tidningar. I Stockholmstidningen där föregående artikel var
skriven av Landquist upprepar man nu (osignerat) under rubriken "Inventering av de
Strindbergska arkivsamlingarna" kritiken som kommit fram på annat håll.232 I
Socialdemokraten skriver signaturen Rosidor, trots rubriken "Strindbergspapperen nu på
bordet", att det efter gårdagens inlämning av papper, fortfarande saknas material.233

                                                
227Visitkort: Friherre Johannes Rudbeck, Förste intendent hos k. generalpoststyrelsen v. häradshövding
[mer känd som bibliograf], kuvert postst. 1/2 1922. KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:30:25.
228Johansson, Gotthard (1922). Skandalen kring Strindbergsarkivet; Strindbergsarkivets vanvård avslöjas.
Aftonbladet, 1922-01-29.
229Svenska öden och äventyr. Stockholms Dagblad, 1922-01-30.
230Strindbergsdokument och brev som vanvårdas. Dagens Nyheter, 1922-01-30.
231Landquist, John (1922). Strindbergsarkivet har blivit utsatt för upprörande vanvård.
Stockholmstidningen, 1922-01-30.
232Inventering av de Strindbergska arkivsamlingarna. Stockholmstidningen, 1922-02-01.
233Rosidor [Gösta Langenfelt] (1922). Strindbergspapperen nu på bordet. Socialdemokraten, 1922-02-01.
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I all denna entydiga kritik finns trots allt en röst som åtminstone delvis försvarar Carlheim-
Gyllensköld. Hjalmar Wijk, som var en av medlemmarna i Strindbergsarkivets kuratel och
bland annat bistod finansiellt, menar att kritiken om vanvård är överdriven. Däremot kan man,
menar han, tycka att Carlheim-Gyllensköld  ägnat tid åt petitesser och visat prov på
"överdrivet stor jalusi gentemot andra forskare". Att det hela hamnar i händerna på fackfolk
ser han som den bästa lösningen, trots allt.234

Några dagar senare ägnar sig även karikatörerna åt den stundande flytten av
Strindbergssamlingarna. I Aftonbladet avbildar man Carlheim-Gyllensköld som vakthund.
Här inriktar man sig på hur Carlheim-Gyllensköld själviskt hållit andra borta från samlingarna
och hur Lamm "äntligen" fått ändring på detta. Medföljande dikt lyder:

Som påpasslig gårdvar han legat och vaktat,/ de Strindbergska breven så nogsamt han
aktat./ Tills äntligen kom den forskande Lammen/ och bragte herr gårdvarn den rysliga
skammen./ Herr Gyllensköld-Carlheim ej blott fått för ocker;/ med dyrgripar sköna det och

gått för pocker.235

I SvD driver man, i bild och dikt, med den trogna vänskapen gentemot Strindberg som man
kan ana bakom Carlheim-Gyllenskölds försök att hålla forskarna på avstånd:

Gyllensköld var inte blyg,/ men han fick ett fint betyg:/ att han var en trogen hund,/ vilken

nitiskt gläfst åt alla./ Det betyget kan man kalla/ format i en lycklig stund!236

Efter denna massiva kritik var det dags för samlingarna att flytta till en ny institution.

Kungliga Biblioteket - forskningsbibliotekets vård

Ett par veckor efter ovan nämnda artiklar skedde flytten. I handskriftsavdelningens dagbok
kan vi ta del av mottagandet:

Kl. 10.45 anlände från Nordiska Museet en släde, lastad med 10 lårar, innehållande
Strindbergsbibliotekets handskriftssamling, hvilken dagen förut å Nordiska Museet
inpackats under dr Wieselgrens ledning. Lårarana emottogos i vederbörlig ordning och
uppackades, hvarefter materialet företeddes för tjänstemännen i KB, i afsikt att för dem
demonstrera resultaten av prof. Carlheim-Gyllenskölds arkivvård. Demonstrationen väckte
ett berättigadt uppseende. Därefter vidtog omedelbart ordnandet af den i sagolikt virrvarr

befintliga brefsamlingen enligt af dr Hildebrand uppgjord plan.237

När nu handskriftsavdelningen tagit över vården är det alltså Wieselgren som har det närmsta
ansvaret. Även om Carlheim-Gyllensköld fortfarande är en av kuratorerna i
Strindbergsarkivets kuratel, varav de andra två är Wieselgren och Riksbibliotekarie Collijn, är

                                                
234Gyllensköldska arkivaffären ännu oklarad. Dagens Nyheter, 1922-02-01.
235Som påpasslig gårdvar…[karikatyr]. Aftonbladet, 1922-02-05.
236Gyllensköld var inte… [karikatyr]. Svenska Dagbladet, 1922-02-05.
237"Handskriftafdelningen. Dagbok. 1/1 1920 - 31/12 1922", citat infört 15/2 1922. KB: Handskriftsenheten.
[För övrigt är nämnde Dr Sune Hildebrand (1879-1922) son till Emil Hildebrand, som introducerade
proveniensprincipen i Sverige.]
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det troligt att hans arbete med samlingarnas material avtog eller slutade helt. I dagboken från
KB finns inga införningar under 1922 att han skulle ha varit där.

När året gått skriver Wieselgren i KB:s årsberättelse om de nyförvärv som tillskrivs
avdelningen: "Det viktigaste under året utförda arbetet har varit bearbetandet av de ovan
omtalade stora Strindbergssamlingarna, vilket fortskridit så långt att de litterära fragmenten,
breven samt huvuddelen av de språkliga excerpterna vid årsskiftet förelågo i huvudsak
ordnande."238 I Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen klargör han att: "Hvad
beträffar samlingarnas framtida tillgänglighållande ha bestämmelser träffats, som torde
tillfredsställa vetenskapliga forskares kraf."239

Att man på KB är måna om att serva vetenskapliga forskare är väl kanske inte något oväntat,
men nu får alltså samlingen av strindbergiana en ny roll. Förutom att Wieselgren är chef för
handskriftavdelningen är han även djupt teaterintresserad och inte minst av Strindbergs
författarskap - detta kan vi se tecken på under de kommande åren.

Hans kontakt med Martin Lamm framöver rör bl.a. teater och strindbergstexter. I brev till
Lamm ger han uppgifter angående olika fakta eller referenser; för dennes forskning, men även
som vänskaplig korrespondens.240 Liknande korrespondens kan vi se med John Landquist.
Redan 1915 skriver Wieselgren att "vi i vår egenskap af lärda måste med glädje taga del af allt
som kan belysa texterna hos våra författare och gifva anledning till vackra noter och
kommentarer."241 I det här fallet gäller det information rörande novellen Dygdens lön där
Wieselgren har identifierat ett specifikt skepp omnämnt i texten. I andra fall kan det röra
originalmanuskriptet till Fröken Julie och andra handskrifter eller bekräftande av tillstånd för
studium av bibliotekets samlingar.242

Strindberg - ett kontroversiellt arv?

Wieselgren har en del förklaringar till varför Strindbergs kvarlåtenskap inte genast hamnade på
KB. Vid Strindbergs död "stod den svenska allmänheten i hög grad splittrad, när det gällde
uppskattningen av hans insats i vårt lands litterära utveckling."243 Wieselgren summerar viktiga
faktorer i författarens liv och förhållandet till olika grupper i samhället: Det nya riket  innebar
en brytning med den äldre generationen medan vänstern höll kvar tills man ansåg Strindberg
förlorad till litteraturen. Senare bidrog bl. a. Inferno, Legender och Dödsdansen till vad
många såg som 'intellektuell sjuklighet'. Svarta fanor från 1907 och de sista årens

                                                
238Wieselgren, Oscar (1923). Handskriftsavdelningen: Föreståndare förste bibliotekarien Wieselgren.
Kungl. Bibliotekets årsberättelse 1922, s. 12-14. Stockholm: Kungl. Biblioteket, s. 14.
239Wieselgren, Oscar (1922). Strindbergssamlingarna till Kungl. biblioteket. Nordisk tidskrift förbok och
biblioteksväsen, årg. IX, s. 62-63, s. 62f.
240Wieselgren, Oscar, Brev till Martin Lamm: bl. a. 11/1 och 29/5 1937, 13/10 1938, odat. KB: R 48 [Martin
Lamm saml.]
241Wieselgren, Oscar, Brev till John Landquist: 6/3 1915. KB: Ep L 33 [John Landquist saml.]
242Wieselgren, Oscar, Brev till John Landquist: Bl. a. 24/4 1922, 2/3 1934, 18/10 1935. KB: Ep L 33.
243Wieselgren, Oscar (1939). Strindbergssamlingarna i Kungl. biblioteket. Nordisk familjeboks
månadskrönika, nov, häfte 10, s. 715-722, s. 715.
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presspolemik blev en slutlig brytning med gamla meningsfränder, vilket gjorde Strindberg
isolerad från ledande litterära kretsar. Detta ser Wieselgren som förklaringen till att det inte
fanns en enhällig opinion för bevarandet av Strindbergs kvarlåtenskap men menar annars att
det varit logiskt om de hamnat på KB244

Nutidshistoria - inget för forskningen?

Det var, enligt Wieselgren, arvingarnas önskan att få deponera det hela till KB, men problem
uppstod eftersom dåvarande riksbibliotekarie inte visade något intresse för detta erbjudande.
Om Wieselgrens påstående stämmer är osäkert. Officiella bevis verkar inte finnas, enligt
Margareta Brundin: "Några belägg för arvingarnas framställan till KB eller KB:s avböjande har
inte stått att finna i KB:s ämbetsarkiv."245

I olika texter ger Wieselgren utrymme åt sina föregångares ovilja till att biblioteket skulle ägna
sin verksamhet åt material som låg alltför nära i tiden. En bekräftelse för detta ger Brundin som
skriver att "de vetenskapliga bibliotekens accessionspolitik var på den tiden en annan, man
samlade mest äldre material - att det som var nytt småningom också blev äldre tycks man inte
närmare ha reflekterat över."246

I ett referat av en av Wieselgrens föreläsningar återger Östgöta Correspondenten att
"[m]eningen var ursprungligen att de [Strindbergs papper]skulle tillfalla KB, men dess
dåvarande chef var alltsedan Det nya riket kom ut absolut [inte] intresserad /!!!/ av
Strindberg."247 Med Wieselgrens ord heter det att "riksbibliotekarien E. W. Dahlgren [...]
uppskattade Strindberg mycket litet. Vad som hade samband med den moderna litteraturen
hörde dessutom enligt hans mening ej hemma på ett vetenskapligt bibliotek."248 På annat håll
utvecklar Wieselgren förklaringen av Dahlgrens syn på samtidshistoria. "För honom liksom för
hans generation överhuvud taget gällde det att det som låg alltför nära i tiden inte kunde och ej
heller borde göras till föremål för vetenskaplig eller kritisk behandling",  och "Dahlgren intog
därför en alldeles avvisande position till det från de strindbergska släktingarnas sida framförda
förslaget att överlåta Strindbergs papper till KB."249

Men även om Isak Collijn [näste Riksbibliotekarie] accepterade depositionen från NM var
inte heller han, enligt Wieselgren, särskilt förtjust i yngre material. Till Martin Lamm skriver
Wieselgren: "Och varje förslag att låta ngn av de yngre verkligen lära sig de numera dagligen
anlitade Viktor Rydbergs-, Snoilsky- och Strindbergssamlingarna skulle, som du lätt förstår,

                                                
244Wieselgren (1939), s. 715; Svarta fanor och presspolemiken nämns även i, Wieselgren, Oscar (1941).
Strindbergs gröna säck en diktares skattgömma. Eskilstuna-Kuriren, 1941-02-14, s. 7.
245Brundin (1982), s. 95 (not 3).
246Brundin, Margareta (1985). Kungliga Bibliotekets Strindbergssamlingar. Strindbergiana, nr. 1, s. 50-
70, s. 50.
247Strindberg och den gröna säcken. Östgöta Correspondenten, 1949-03-01.
248Wieselgren (1939), s.715.
249Wieselgren, Oscar , "Gröna säckens historia - föreläsning på bibliotekshögskolan 15 juli 1965"
[ändringar i texten vittnar om att det troligen är skrivet redan 20 år tidigare], otryckt manus. KB: L 116, bl. 9
[onumr.]
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stöta på det mest absoluta motstånd från vår höge chef, vilken ju hälst skulle se dessa
kollektioner utkastade i det yttersta mörkret. 'Den där djävla Strindberg' har ju enligt hans
mening ej alls med K. Biblioteket att skaffa."250

Wieselgrens reklam för forskningsmaterial

Efter att Wieselgren i NTBB visat att biblioteket försöker bemöta forskningens krav ser vi
även att han på olika håll vill uppmärksamma tillgången till detta forskningsmaterial. Både som
handskriftschef - och sedermera Riksbibliotekarie - använde Wieselgren
Strindbergssamlingarna som material för föreläsningar och artiklar. Han återger historien
bakom turerna innan KB blev ansvarig för vårdnaden. Men han ger även prov på hur man kan
använda materialet för vetenskaplig forskning. Genom Strindbergs handskrifter visar
Wieselgren hur författaren har arbetat och därigenom hur olika verk kommit till.

Exempel på detta kan vi se i två artiklar i SvD. Under rubriken "Hur Strindberg författade" ger
han prov på materialets betydelse för förståelsen av författarens verk.251 Inte långt senare
uppmärksammar han betydelsen av spridda anteckningar och noteringar,  som Strindberg
förde. Här vill han sätta in dessa pappers betydelse i en skapelseprocess.252

Wieselgren beskriver på många ställen syftet med Strindbergs arkiv och ger det därigenom
även dess legitimitet som forskningsmaterial. Han visar hur de ockulta anteckningarna och
forskningarna återfinns i flera dramer (men även andra texter), vardagliga anteckningar av
upplevelser används i skrivandet av dramatik, skisser till enskilda scener får senare sin plats i
ett färdigt drama o.s.v.. Han menar att det i arkivet finns ett "ett inre sammanhang, vilket ger
tillfälle till många nya och betydelsefulla iakttagelser rörande Strindbergs sätt att författa."253

På annat håll beskriver han hur Strindberg emellanåt har, "halvt förströdd skrivit ned och gömt
i en av sina många kartonger utan att ana, i vilket sammanhang han en gång skulle komma att
utnyttja dem."254

Sammanfattningsvis kan man se hur Wieselgrens artiklar m.m. beskriver arkivet såsom en del
av en författares arbete. Genom alla sina anteckningar har han hela tiden uppslag till
stämningar, metaforiska bilder, diverse fakta m. m., till hands.

Catalogue raisonée - en katalog baserad på forskning

Man finner även hos Carlheim-Gyllensköld bevis på att han utnyttjar strindbergsmaterialet i
forskningsändamål. Han låter de arkiveringsprinciper som får gälla handskrifterna tillämpas
även för bibliotekets böcker. Bibliotekarien Stenbock har för Carlheim-Gyllensköld förklarat
att på grund av mängden anteckningar som böckerna i Strindbergs bibliotek rymmer, likställs
                                                
250Wieselgren, Oscar, Brev till Martin Lamm, dat. 18/8 1931, KB: R 48.
251Wieselgren, Oscar (1935). Hur Strindbergs författade. Svenska dagbladet, 1935-04-15.
252Wieselgren, Oscar (1935). Strindbergs iakttagelseförmåga. Svenska dagbladet, 1935-05-16.
253Wieselgren (1939), s. 719-721.
254Wieselgren (1941), s. 7.
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de med manuskript. Förutom kommentarer och anteckningar vid läsning (som återfinns i
böckerna), intresserar han sig för signeringar och dedikationer.255 Vidare inkluderar han
bokhandelsräkningar och anteckningar "som göra det möjligt att uppspåra böckernas historia"
och även en katalog över manuskripten, "afsedd för en bildad och konstnärlig publik, skulle
kunna ge upplysningar af litterärt och personhistoriskt värde, ge en ledning för ett rätt tolkande
och förstående i framtiden af Strindbergs anteckningar."256

Här likställs alltså tryckta böcker med manus. Resonemanget sätter själva anteckningarna i
centrum och var de återfinns i andra hand. Målet är både att ge en bild av Strindbergs
bibliotek (och dess historia) och att anteckningarna speglar Strindberg som läsare.

När flytten till KB vankas skriver Carlheim-Gyllensköld "Till styresmannen för Nordiska
Museet", vilket ju är Upmark, men här skriver Carlheim-Gyllensköld ett mer formellt brev.
Han hänvisar till en katalog som ingår i skapandet av en Catalogue raisonné över Strindbergs
bibliotek. På grund av den mängd anteckningar, vilka Carlheim-Gyllensköld säger sig ha
studerat, vill han klassa böckerna som manus, vilket står i kontrast till Lamms uppfattning att
skilja handskrifter från bibliotek. Det arbete som lagts ner på den planerade katalogen gör
honom mån om att få redovisa resultatet: "Det synes därför, och i betraktande af det på
katalogiseringen nedlagda arbetet, att detta bör gifva mig företrädesrättighet till
offentliggörande af en analys af bibliotekets innehåll."257 Detta arbete måste onekligen ses som
forskning och Carlheim-Gyllenskölds oro kan troligtvis tillskrivas den konkurrens om
materialets användande som flytten till KB innebär.

Wieselgrens och Lamms ordningsprinciper: återskapad ordning och
tillgänglighet

Wieselgren beskriver i en artikel 1939, samlingarnas tillstånd då de anlände till KB. De "voro
innehållsmässigt av enhetlig beskaffenhet men fördelade sig med hänsyn till proveniensen i två
grupper. Den ena, den mindre, var Strindbergsarkivets egendom, den andra och mångdubbelt
mera omfattande utgjorde en del av det Nordiska museet tillhöriga Strindbergsbiblioteket. Vid
ordnandet måste följaktligen denna skillnad upprätthållas, ehuru den givetvis mindre förmånligt
påverkar möjligheten att överblicka samlingen."258

Även om vi här ser Wieselgrens medvetenhet om proveniensprincipens grundläggande regel
måste en väsentlig aspekt belysas. Oavsett Wieselgrens kunskaper om principen hade han inte
någon möjlighet att bryta mot dess grundsats. Eftersom både Gröna säcken och
Strindbergsarkivets samling lämnats som deposition - med arvingarnas krav intakta - kunde
man på Kungl. biblioteket i vilket fall inte låta dem inlemmas i varandra. Kraven var ju att
kvarlåtenskapen skulle bevaras som en helhet. Så även om Wieselgren var införstådd i

                                                
255Carlheim-Gyllensköld, ”Redogörelse…”, s. 10.
256Carlheim-Gyllensköld, ”Redogörelse…”, s. 42.
257Carlheim-Gyllensköld, "Till Styresman för Nordiska Museet", dat. 19/1 1922, (tre maskinskr. versioner
samt ett handskr. ex.). KB: Carlheim-Gyllensköld 31:3:18.
258Wieselgren (1939), s. 717.
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arkivprincipen redan 17 år innan artikeln är skriven hade det troligen inte någon betydelse för
säkerställandet av arkivets integritet.

Även om Wieselgren alltså respekterar arkivprincipens grundläggande regel ser han det som
negativt för möjligheten att överblicka samlingarnas helhet. Här kan man ana hans inriktning
mot forskningens tillgänglighet. Vad gäller arkivets inre (ursprungliga) ordning, är Wieselgrens
påverkan däremot möjlig. Vilket vi kommer att se.

Det tillstånd Gröna säcken befann sig i då de anlände till KB tillskriver Wieselgren den
vanvård Carlheim-Gyllensköld utsatt den för. Han kritiserar vad han ser som svårdefinierade
ordningsprinciper: "[T]y tack vare de högeligen sällsamma principer, som den trogne vännen
tillämpade vid deras ordnande, skulle ingen människa någonsin ha kunnat få ut det minsta ur
dem."259

I jämförelse anar man att Lamms önskemål senare överensstämmer med Wieselgrens mål.
Förutom att Strindbergs bibliotek med arbetsrum bör skiljas från handskrifterna  skriver
Lamm i sin PM till NM att materialet bäst ordnas på följande sätt: Breven bör skiljas från
trycksakerna "och från Str-s egna manuskript och det hela systematiskt uppordna med
bevarande av Str-s egna ordningsprinciper, där sådana kunna skönjas. Till sist bör det hela
katalogiseras." Om man kan utröna några principer för Strindbergs arkivering bör alltså dessa
användas - för att skapa ordning i den befintliga röran - och i slutledet återskapa en tänkt
och/eller raserad ordningsstruktur: "De manuskript, som av Str. själf lagts i kartonger, ha
bibehållits i samma ordning som han lämnade dem, äfven då det är uppenbart att han stoppat
in dem utan tanke på vare sig kronologisk eller systematisk ordning. Materialet är därför f. n.
ytterst svårtillgängligt."260 Lamm representerar forskarrollen och värderar
tillgängligheten/överblicken högst. Samtidigt förespråkar han att man utnyttjar de principer som
författaren kan ha använt sig av.

Enligt Wieselgren har arkivets inre ordningen återställts. "Föga av den ursprungliga ordningen
[fanns] kvar, men trots dess kaotiska tillstånd visade det sig dock möjligt att omsider genom
långvarigt och tålmodigt arbete återställa den i dess av Strindberg givna skick"; tack vare att
Strindberg använt sig av det på KB använda dossiéersystemet, "vilket innebär att man ordnar
materialet efter ämnessynpunkter och sålunda icke låter proveniens eller tillkomsttid vara
bestämmande för inordningen av papperen."261 Wieselgren säger att Strindberg, under sin tid
som biblioteksanställd, lärde sig dossiéersystemet, "som på den tiden var allmänt rådande
inom biblioteksvärlden.[...] I motsats till vad som brukas inom det numera nyttjade
provenienssystemet lät man här ämnessamhörigheten vara indelningsgrund [...]
gruppindelningar och ämnesord utgjorde systemets ryggrad.262 De ordningsprinciper som

                                                
259Wieselgren (1941), s. 7.
260Lamm, Martin, "P.M.", Ställd till Nordiska Museets nämnd, Januari 1922. Nordiska Museet.
[Uppmärksamma att Lamm tillskriver Strindberg oordningen, och inte som Wieselgren, Carlheim-
Gyllensköld.]
261Wieselgren (1939), s. 717.
262Wieselgren, Oscar, "Gröna säckens historia - föreläsning på biblioteksskolan 15 juli 1965" (otryckt),
[troligen skriven 20 år tidigare] KB:  L116 [Wieselgrens arkiv]
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Lamm efterfrågade har Wieselgren alltså funnit i ett dossiéersystem, enligt pertinensprincipen.
Genom att därigenom ha nyckeln till arkivets bakomliggande ordningssystem har man kunnat
återföra vilsekomna handlingar/dokument till sin ursprungliga plats.

En viss tvekan inför Wieselgrens positiva uttalanden om det lyckosamma ordningsarbetet
infinner sig när man läser ett brev adresserat till Lamm. Här klagar Wieselgren över bristande
resurser för arbetet med Strindbergssamlingarna. "Som du vet har jag i snart två år saknat
varje biträde på Handskr.avd. och följaktligen ej haft tillfälle att inviga någon av mina yngre
kolleger i samlingarna."263 Här anar man att rekonstruktionen av arkivets ursprungliga ordning,
nio år efter att den anlänt, trots allt inte är genomförd.

Brundins återordnande

När Margareta Brundin börjar sitt arbete kan hon konstatera att arkivets ordnande "har låtit
vänta på sig. Orsaken har främst varit personalknapphet och det faktum att den befintliga
förteckningen trots att den är summarisk ändå fungerar någorlunda."264 Brundins arbete, i
början av 1980-talet, kom ur behovet av en revision inför en ny textkritisk utgåva av
Strindbergs författarskap.

Den nya textkritiska Strindbergsutgåvan, som nu är under arbete, har emellertid aktualiserat
behovet av en fullständig registrering av Strindbergs alla bevarade manuskript.[...] Förutom
generalinventering av beståndet av Strindbergsmanuskript i Sverige och utomlands, i
offentlig och privat ägo, innebar uppdraget även en detaljgenomgång av Nordiska Museets

deposition.265

Detta ledde snart till upptäckten av att det fanns ytterligare en förteckning över materialet. Den
som Carlheim-Gyllensköld hade gjort i initialskedet hittades bland alla papper och "[d]et
visade sig då att överensstämmelsen förteckningarna emellan är praktiskt taget obefintlig och
att  en rekonstruktion av samlingen enligt Carlheim-Gyllenskölds förteckning var
önskvärd”.266

Angående Wieselgrens förteckning och ordningsprinciper skriver Brundin:

Den av Wieselgren uppgjorda och av Bæckström dokumenterade ordningen fick inte rubbas,
den har hävd; all Strindbergslitteratur hänvisar till den. Ett annat skäl att bibehålla ordningen
var också Wieselgrens uppgift att den skulle vara en rekonstruktion av Strindbergs egen.
Men redan under arbetet med de första kartongerna började jag tvivla på att den verkligen är

det.267

                                                
263Wieselgren, Oscar, Brev till Martin Lamm,  dat. 18/8 1931. KB: R 48.
264Brundin (1982), s. 69.
265Brundin (1982), s. 69f.
266Brundin (1982), s. 62.
267Brundin (1982), s. 70.
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Brundins arbete får här förhålla sig dels till en ursprunglig ordning enligt Carlheim-Gyllensköld
men även, på grund av den väl refererade Wieselgrenska ordningen, till det som skulle
representera återskapandet av en ursprunglig ordning.

Angående tanken att återskapa en av Strindberg skapad ordning, säger Brundin: "[H]an
[Wieselgren] var förblindad av sin övertygelse att Strindberg som f d bibliotekstjänsteman var
ofelbar i ordningshänseende" och insåg inte att "oordningen, skenbar eller verklig, var
Strindbergs egen och inte Carlheim-Gyllenskölds och att Wieselgren när han trodde sig
återställa i själva verket derangerade"; och längre fram menar hon att "Wieselgrens tilltro till
Strindbergs insikter i dossiersystemet och hans övertygelse att han tillämpade det hade narrat
honom att totalt omorganisera materialet."268

Skillnaden mellan Carlheim-Gyllenskölds och Wieselgrens förteckning resulterar i följande
slutsats: "[M]itt intryck är att avvikelserna från Wieselgrens anordning av samlingarna är legio
och att Strindbergs system, om han tillämpat ett sådant, ter sig bra esoteriskt."269

Ett organisk arkiv

Brundin redogör, i stil med Wieselgren, för Strindbergs arbetsrutiner men kommer till en
annorlunda, möjlig slutsats. Hon inriktar sig på arkivet såsom organiskt - levande:

Men det kan finnas en annan ordning i ett författararkiv än en systematisk, nämligen en
organisk - en ordning som uppkommer under författarens dagliga arbete. Även om han en
gång arrangerat sina papper, dispositioner, utkast o d enligt någon sorts dossiersystem för
att vid behov ha materialet lätt tillgängligt, kan han, när han väl plockat det ur sitt förut
givna sammanhang, låta det ingå i ett annat, tillsammans med de nya utkast etc som
genererats ur de gamla. Ett sådant arkiv ter sig vid en första anblick kaotiskt - material som
verkar höra samman förvaras på spridda ställen. Men skenbara inkonsekvenser kan

uppenbara olika stadier i ett litterärt verks tillkomsthistoria.270

Resonemanget påminner om Wieselgrens syn på arkivets 'inre sammanhang' men med
skillnaden att i användandet av arkivet bryter Strindberg ständigt mot ordningsprincipen.
Brundin ger exempel på hur hon finner kopplingar, mellan anteckningar och färdigställda texter
(dramer, romaner), som har gått förlorade genom att Wieselgren strukturerat om efter
dossiersystemets ämnesindelning.271

Att göra materialet lättillgängligt skulle, enligt Brundin, på bästa sätt åstadkommits om"[e]n
systematisk förteckning över kartongerna, med hänvisning till var sammanhörande material
kunde återfinnas, hade prioriterats. Löst förvarade papper hade efter notering av fyndplatsen
snarast ordnats i kategorier. På detta sätt hade ändå intet av den ursprungliga ordningen gått
förlorad."272

                                                
268Brundin (1982), s. 80.
269Brundin (1982), s. 77.
270Brundin (1982), s. 80.
271Brundin (1982), s. 89ff.
272Brundin (182), s. 90.
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11 Det forskningsmässiga syftet - analys

Det som ovan representerar det ekonomiska syftet utgör till viss del hindret för det
forskningsmässiga syftet. Arvingarna, Carlheim-Gyllensköld och Strindbergsarkivet är alla
måna om att hålla forskarna på avstånd. Innan möjliga publiceringar avslutats vill man undvika
att forskare återger och/eller kommenterar papperna. Därav den negativa attityden till John
Landquist och Martin Lamm.

Men det finns dock även andra hinder. Carlheim-Gyllensköld visar själv stora intressen i vad
man kan klassa som forskningsmässiga arbeten. Vissa av publikationerna han planerar, t. ex.
Catalogue raisonné, måste betraktas som anspråk på vetenskaplighet. Men främst framträder
kanske hans ideer om ett kulturhistoriskt museum. I två olika sammanhang ser vi hur han
strävar efter att återskapa en helhetsbild, en kontext, vari det enskilda får sin förklaring.

Att Nordiska museet står som värd åt samlingarna går i linje med Carlheim-Gyllenskölds
tankar om återskapandet, och uppvisandet, av en ursprunglig helhetsbild. Samtidigt går det på
kollisionskurs med Lamm och Landquist och deras önskan att studera specifika dokument.
Förutom de rent personliga konflikterna och de ekonomiska intressena är NM inte en
institution där man kan erbjuda den service en besökande forskare kan önska. Lamm menar
även att man måste strukturera om materialet för att ge en bättre översikt och på så sätt
förenkla forskarens arbete.

På Lamms sida finns även Wieselgren som forskningsbibliotekets representant. Kontakten
mellan forskaren Lamm och bibliotekarien Wieselgren anar man även i tidningarna. I pressens
ensidiga kritik av vanvård och hävdande av det väsentliga i användandet för forskning tycks
den undersökande journalistiken saknas. Flera av artiklarna är nästan identiska och om detta
beror på kopiering eller att alla använt en och samma källa kanske kan gör det samma.
Oavsett artikel fungerar de som språkrör för Wieselgrens anklagelser och Lamms och
Landquists intressen. Det allmänna intresset för bevarandet av arkivet, som verkar ha saknats i
ett tidigare skede, får här oanade proportioner.

Catalogue raisonée - en provenienskatalog för bokhistoriker

Jag har redogjort för Carlheim-Gyllenskölds tankar om att skapa en resonerande katalog över
Strindbergs bibliotek, dvs. de böcker han ägde. Katalogen skulle både ge en bild av
böckernas individuella historia och Strindbergs läsning och kommenterande av dem.

När arkivarie Martin Grass skriver om sitt arbete med Hjalmar Brantings arkiv
uppmärksammar han betydelsen av dennes bibliotek. Utifrån Brantings roll som recensent,
översättare, journalist, agitator och uppfostrare är det viktigt att, säger Grass, inte utesluta
hans bibliotek ur arkivet. Han förmedlade vad han läst; det var en del i hans verksamhet,
menar Grass. Även om han påpekar att biblioteket rent fysiskt inte behöver förvaras i
samband med arkivets handlingar anser han att: "Generella anvisningar som inriktar sig på
speciella handlingstyper skall inte styra, utan bedömningarna och värdebestämningarna skall
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göras med hänsyn till arkivbildarens verksamhet, handlingarnas informationspotential och de
funktionella sambanden."273

Reidar Ekner nämner inte något bibliotek tillhörande Gunnar Ekelöf men uppmärksammar
åsikten att böcker med anteckningar bör klassas som handskrifter och är därmed överrens
med Grass om att det inte är handlingstyp utan informationspotential som avgör. Böcker "med
omfattande anteckningar kallas annoterade böcker" och "vid mera omfattande anteckningar
bör hela den annoterade boken klassas som handskrift."274 Här ser vi samma inställning som
Carlheim-Gyllensköld tillskriver Stenbock, och därför själv följer.

Men även utan anteckningar är det knappast svårt att driva åsikten att ett bibliotek kan ses
som en väsentlig del av en författares arkiv. Det finns dock en viss skillnad i det Grass
respektive Carlheim-Gyllensköld är ute efter. Grass pratar endast om att låta böckerna ingå i
den förteckning som görs av arkivet. Målet med Carlheim-Gyllenskölds katalog kan delvis ses
som bibliofilens tillämpning av proveniensprincipen.

Sådana kataloger ser vi efterfrågas av Kungl. bibliotekets bibliotekarie Otto Walde, i artikeln
“Om bokanteckningar som källor och behofvet af provenienskataloger”, från 1918.275

Öppnar man en äldre bok i något af våra bibliotek, är det första som möter blicken ofta en
skriftlig anteckning i någon form, hvilken kanske ger oss klaven till bokens historia eller
åtminstone någon period däraf. Vi finna t. ex. en eller flere äldre ägares namnteckningar; när
boken är gåfva, ofta med angifvande af donators namn och hans förbindelse till mottagaren,
när den är köpt, dess pris samt datum och ort för förvärvfet. Dylika anteckningar, till synes
obetydliga hvar för sig, kunna, samlade till ett helt, särskildt där större af samme persons
bibliotek hamnat på ett ställe, i många fall kasta belysning öfver ägarens lif under en viss tid,
öfver hans verksamhet, hans vänskapsförbindelser, ja, hvarför icke äfven öfver hans
karaktär. Få vi dylika anteckningar samlade i tillräckligt stor myckenhet från olika ägare och
tider, kunna vi genom dem till och med uppdraga konturerna för en hel kulturperiod och för

hvarje tid följa de andliga strömningarna i deras olika förgreningar.276

Det är ganska tydligt att Walde sätter boken (exemplaret) i centrum men hans resonemang
gäller även bokens (och dess anteckningar m. m.) betydelse i förhållande till ägarens historia.
Köp av böcker eller böcker som fåtts i gåva kan ge biografiska fakta om personens resväg
och vem han/hon umgåts med.277 Han ser hur anteckningar i böcker blir till
dagboksanteckningar som sammanställda kan kopplas till läsaren.278 Kataloger över kända
personers samlingar av böcker kan göras och en bokuppteckning över anteckningar kan visa
på både person- och kulturhistoria och Walde efterfrågar "dylika källors systematiska
registrerande och tillgodogörande för forskningen."279 Han vill se ett "systematiskt
genomforskande af biblioteken" för att uttnyttja "ett forskningsmaterial, som hittills varit, kan

                                                
273Grass, s. 25f.
274Ekner, s. 46.
275Walde, Otto (1918). Om bokanteckningar som källor och behofvet af provenienskataloger. Nordisk
tidskrift för bok och biblioteksväsen, årg. v, nr. 2, 75-111.
276Walde, s. 75.
277Walde, s. 90.
278Walde, s. 75.
279Walde, s. 77f.
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man väl påstå, på det hela taget alldeles obegagnat" och menar att "[s]amlingarnas
vetenskapliga bearbetande är en sida af bibliotekens uppgifter, som icke får helt
försummas."280

Här ser vi hur proveniensprincipen får en starkare koppling till bibliotekens verksamhet.
Förutom att böckerna anses likvärdiga med en arkivbildares övriga material kan principen
även appliceras på det bokhistoriska området. Bokhistoria och personhistoria kopplas ihop
genom att man följer böckernas provenienshistoria. Otto Walde vill uppmärksamma den
omfattande forskning som biblioteken har att erbjuda på det här området.

Aktörernas olika ordningsprinciper

Original order - arkivets ursprungliga ordning

Återkommande i samband med proveniensprincipens definition ingår att man inte skall
förändra arkivets ursprungliga ordning - arkivets inre struktur. Det är däremot inte helt enkelt
att förstå vad olika skribenter menar med ursprunglig ordning - och om de menar samma
sak. När Horsman ger sin definition och förklaring säger han följande:

It is the intellectual arrangement that makes the original order. This order may be very
complicated and consist of many layers. Ideally the archivist should reconstruct the
consecutive intellectual orders and not only the last arrangement the documents had before
finishing their usefulness.[...] An organization is a living entity, illogical from the archivists
point of view, dynamic, and continously creating, using, recordning and deleting
information. So describing the context is describing a continuum: the records-creating
agency, its competencies, functions, structure, and the changes therein. Preserving the
original order is defining and describing the structure of the fonds [...] and the relationships

between the agency's characteristics and the documents.281

Denna definition är inte precis glasklar. En möjlig förståelse är att den övergripande
ordningsprincip arkivbildaren använder sig av är det Horsman kallar intellektuell ordning; t.
ex. ett ämnesordnat eller kronologiskt arkiv. Han poängterar dock att han inte syftar på den
ordning handlingarna senast utgjorde utan den löpande ordningen. Det innebär troligtvis att
man, som exempel, inför varje år samlar handlingar för den kommande deklarationen i en
dossie. När sedan deklarationen är gjord ordnas dessa handlingar under andra ämnesrubriker
- bank, lön, fastighet osv. På så sätt finns det en löpande ordning i arkivet. Men här
poängterar han även att ett sådant system kan vara svårt att sätta sig in i - arkivbildarens
tillvägagångssätt kan ju vara framkallat av förhållanden som en utomstående inte har
kännedom om. I ens försök att förstå kontexten/helheten blir den löpande ordningen
avgörande; den förhåller sig till den intellektuella ordningen och förhållandet dem emellan kan
vara avslöjande om arkivbildaren och dennes löpande verksamhet.

Varför man skall hålla sig till den ursprungliga ordningen är för arkivarien oftast inte vidare
kontroversiellt. Om det finns en tydlig ursprunglig ordning är det enklare att hålla sig till denna

                                                
280Walde, s. 107.
281Horsman, s. 58.
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än att skapa en ny, men för forskaren som vill studera materialet kanske tillgängligheten är det
viktigaste. När Horsman hänvisar till den holländska "Manual..." förklarar han att:

The authors emphasized the advantages of respecting the original order for the archivist,
and this is quite understandable, because the Manual was primarily adressed to archivists
who needed to reduce the backlog of arrangement and description of their increasing
holdings. More than 30 years later [...] Fruin emphasized the advantages of their system for
the researcher as well. An arrangement based on the original order is an objective one, and it
does not favour one researcher rather than another. [...] [O]nly the original order reflects the
way of functioning of the documents' creator. The creator kept the documents according to
how they were used and they were more easily retrievable. [...] Today, many decades after
the Manual, archivists are going one step further. Archival theorists are becoming very
conscious of the value of context. Archival documents owe their existence to administrative
processes; they were created in a particular legal and social context; they can only be
interpreted with knowledge of that context, which will be preserved by respecting the fonds

as an entity and by respecting its internal structure as well.282

Horsman pekar på hur tre olika skäl, till försvar för den ursprungliga ordningen, utvecklas.
Den första är att man har en snabb och effektiv metod för arkivarien, den andra att det
samtidigt blev en metod för dokumentåtervinning. Det tredje skälet fokuserar på betydelsen av
arkivens kontext och en objektivitet utifrån forskarintressen - och enligt Horsman därför ett
användarorienterat skäl.283

I argumentation för att behålla den ursprungliga ordningen ser Frank Boles dess fördelar ur
dels ett praktiskt perspektiv och dels ett teoretiskt. De praktiska fördelarna ser han i att det
för det mesta fungerar och att det samtidigt är ekonomiskt. På det teoretiska planet fungerar
det bra ur historisk synvinkel då det blir avslöjande om arkivskaparen oavsett handlingarnas
innehåll. Som arkivanledning ser han det som positivt att man därigenom breddar den
grundläggande principen - genom att man respekterar både arkivets yttre gräns, såväl som
dess inre ordning.284

Till detta hör vissa problem. Boles menar att många som argumentar emot gör detta eftersom
man ofta får ta emot arkiv i total oordning.285 Detta påpekar Ewald - att enskilda arkiv i
större uttsträckning än statliga kan vara i dåligt skick och att det därför är svårt att behålla
ordningen, men samtidigt är valmöjligheterna inte många - en återgång till pertinensprincipen
skulle innebära "oöverstigliga praktiska problem".286  Om man inriktar sig på tillgängligheten är
problemet delvis omvänt. Boles uppmärksammar dilemmat i rädslan att förstöra kontexten och
att behålla en kaotisk ordning. Han menar dock att det väsentliga är att förenkla användandet,
vilket kan betyda viss inverkan på den ursprungliga ordningen, men så långt den fungerar
användarvänligt skall den behållas.287 Återigen ser vi hur argumentationen pendlar mellan
praktiska förhållanden kopplade till resurser och vad man anser vara ett vetenskapligt
tillvägagångssätt. I Carlheim-Gyllenskölds förhållande kan man se båda dessa aspekter.
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På det sätt Carlheim-Gyllensköld går tillväga kan man se hans metod som en tolkning av
ursprunglig ordning. När han behåller ursprunglig ordning är all påverkan förbjuden. Han vill
inte flytta på minsta lapp. Det innebär att han behåller den ordning handlingarna befann sig i vid
Strindberg död. Anledningen sägs vara att han därigenom kan använda handlingarnas inbördes
förhållande som beviskedja för kronologiska klargöranden. Här den vetenskapliga aspekten.
Han följer inte uppfattningen att det är den intellektuella ordningen som är den väsentliga. Om
han skulle återskapa den, förändrar han arkivets utseende och med det försvinner
handlingarnas beviskraft. I försöket att behålla handlingarnas beviskraft kan man även se
rädslan för att förstöra en kontext, som även om den ter sig kaotisk kan vara avslöjande om
arkivbildaren, arkivet eller enskild handling.

Väsentligt i beskrivningen av detta arbete är de olika syften som gör sig gällande. De som har
ekonomiska syften visar bristande tålamod gentemot det tidsödande arbetssätt Carlheim-
Gyllensköld valt; som för övrigt är oavlönat. Man anar att om det inte varit för hans försäkran
om det väsentliga i att behålla arkivet intakt, hade publiceringsintressena kunnat sätta sin
prägel på ordningen, genom att man på enklast sätt plockat ut de dokument man velat
använda för publicering och inte, som sker, göra avskrivningar av desamma. När det gäller
museumplanerna arbetar Carlheim-Gyllensköld efter en större kontext i vilken arkivets
handlingar ingår. Även på museum ser man ju bevis för att man försöker återskapa en
helhetsbild av olika miljöer. Samma nogrannhet som riktas mot arkivet ser vi i bevarandet av
hemmets utseende; hans mätningar av rummen och avritningar av skrivbordet är ytterst
detaljerade. Den negativa aspekten av denna oerhörda respekt för ursprunglig kontext är
givetvis tillgängligheten. Så när en forskare som Marin Lamm, med specifika intressen, vill
utnyttja materialet är det svårt att tillmötesgå hans önskemål. Hans åsikt är att man bör följa
regeln om att återskapa en intellektuell ordning.

Återskapa en ursprunglig ordning

En annan återkommande tolkning av ursprunglig ordning är som sagt att man skall återskapa
den ordning arkivbildaren ämnat - om den har gått förlorad. För att detta ska vara möjligt
måste givetvis en sådan vara identiferbar och begriplig. I dessa fall accepterar man alltså
ordningsprinciper som man inte själv rekomenderar - t. ex. behålls ett arkivs pertinensprincip
om den var rådande vid arkivbildningen. Som Horsman hävdar - det intressanta är den
övergripande intellektuella ordningen och inte det tillstånd som arkivet sist befann sig i.

I återskapandet av en ordning vars principer man anser sig kunna uttyda, oavsett hur tydliga
de kan verka, kan även det skapa problem. Som Nilsson påpekar är det möjligt att man vid
återskapandet av ursprunglig ordning riskerar att skapa arkiv som aldrig existerat.288 Så det
finns alltså en viss risk i att försöka begripa den ordning som har präglat arkivet och sedan
återskapa den.

Ibland är ordningen svårförståelig. I Arkivlagen - bakgrund och kommentarer tar man upp
denna problematik: "Arkivbildningen kan i vissa fall ha skett så nyckfullt eller arkivet kan ha
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förvarats och vårdats på ett sådant sätt att återsökning omöjliggörs och att den befintliga
ordningen inte bidrar till förståelse. Detta gäller framför allt vissa enskilda arkiv, då främst
personarkiv, där trots allt ordningsarbeten eller kanske snarare omordningsarbeten kan
förekomma."289 Här framförs åsikten att den ursprungliga ordningen inte skall försvaras eller
återskapas till varje pris. Personarkivens kaotiska tillstånd får inte gå före tillgängliggörandet.

Som vi sett var det Wieselgrens övertygelse att han funnit en intellektuell ordning bakom den
oordning han såg i Strindbergs arkiv. Genom denna insikt om Strindbergs användande av
dossiersystemet väljer Wieselgren att försöka återskapa arkivets ordning - den intellektuella.
Men i brev till Lamm och i sina föreläsningar m. m. anar man att arbetet är alltför tidskrävande
för att det ska kunna fullföljas. Man kan säga att det ofullständiga arbetet resulterar i just den
kritik Hildebrand riktade mot ämnesindelningen - godtycklighet och diffusa benämningar.
Brundin skriver att hon får intrycket av "att Wieselgrens ambitionsnivå varit hög i början av
varje kartong, men avtagit mot slutet. Flera av dessa kartongers senare omslag har nämligen
titlar som 'Strödda fragment, utkast och skizzer', 'Anteckningar, förarbeten och notiser'.290

Återskapandet av ursprunglig ordning resulterar här i att man återskapar dels en ämnesordning
(vars brister man kritiserat i samband med proveniensprincipens införande) och dels en
ordning som kanske aldrig existerat. Så det är osäkert om man har återskapat en ordning eller
bara omordnat den befintliga. Enligt Brundins efterforskningar visar sig det senaste vara mest
troligt - Wieselgrens arbete har inte någon större överrensstämmelse med hur Strindberg
lämnade sitt arkiv, eller kanske ens hur det någonsin sett ut.

Den här typen av omordnande kallas i arkivsammanhang sekundär proveniens: "Genom
senare insatta ordningsarbeten kan en annan ordning i arkiven än den ursprungliga ha
åstadkommits [...]. Resultaten avspeglar då inte verksamheten hos den egentliga arkivbildaren.
Detta har kommit att kallas sekundär proveniens. Tidvis har man visat stor respekt för den
sekundära proveniensen."291 När Brundin börjar sina forskningar i arkivet tvingas hon, på
grund av den mångåriga forskningen kring Strindberg, behålla den så kallade sekundära
proveniensen som Wieselgrens arbete har resulterat i, samtidigt som hon försöker belägga
arkivets ursprungliga utseende, med hjälp av Carlheim-Gyllenskölds förteckning.

Ytterligare en aspekt av viljan att återskapa ett arkiv är hur man ska förhålla sig till material
som inte ingår i arkivet vid arkivbildarens död. Den samling som Strindbergsarkivets
verksamhet resulterade i, och senare Kungl. bibliotekets aktiva accessionspolitik gentemot
strindbergiana, ger upphov till denna fråga. Som jag poängterade tidigare är det omöjligt att
återskapa något annat än ett statiskt arkiv, även om det kan ge indikationer om hur det sett ut
under det fortlöpande bildandet. Att man vill undvika att låta nyinkommet material blandas
med det befintliga har, som jag ser det, två anledningar. Den första är att man vill behålla
handlingarnas beviskraft genom att undvika påverkan från nytt material - och bevarar
därigenom arkivets statiska tillstånd. Det andra skälet är att det kan finnas en konkurrerande
proveniens.
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I definitionen av ursprungsprincipen menar Renvall att tanken är att man skall utgå ifrån vilken
arkivbildare som skapat arkivhandlingen.292 Därigenom kan ett aktivt sökande efter
vilsekomna dokument försvaras. Men ofta låter man den nya proveniensen behållas intakt. Vid
köp av manuskript, korrespondens, eller liknande, kommer dessa att ingå i ett nytt
sammanhang – t. ex. en samling eller ett annat privatarkiv. Respekten för denna typ av
proveniens kan liknas vid Otto Waldes provenienskatalog, där det läggs vikt vid hur material
byter ägare.

När Martin Grass började ordna Brantingarkivet hade arbetet föregåtts av ett välkomnande
av accessioner. På så vis kan arkivet växa både innan och efter det har nått den arkiverande
institutionen. Arkivets integritet blir med accessionerna sårbar, menar Grass: "[D]en
proveniensmässiga integriteten är sårbar.[...] Personarkivet omfattar de handlingar som fram
till arkivbildarens död, vilken avslutar arkivbildningen, ingår i hans respektive hennes arkiv",
men arkivet kan lätt utökas med, "t.ex. manuskript och brev av arkivbildaren som ingick i
andra arkivbildares arkiv men av olika skäl har återlämnats till familjen" eller som "tillhört
arkivbildaren men skingrats och samlats av samlare eller som har tillställts andra arkivbildare,
köps eller tas emot som gåva, t. ex. manuskript och brev. Dessa fogas till arkivet, ordnas
antingen in i sitt sammanhang, t. ex. i korrespondens eller manuskriptserien".293

Här återkommer vi till problematiken om när man skall betrakta arkivet som avslutat. Om man
betraktar Strindbergs arkiv som en del i hans författarföretagsamhet drivs denna vidare av
arvingarna och om de skulle utöka arkivets handlingar i denna verksamhet är det kanske
acceptabelt. Om förlorade handskrifter och andra dokument skulle dyka upp vore det
underligt att inte se dessa som en del av arkivbildarens arkiv, även om det skulle råda
osäkerhet inför deras plats i förhållande till övrigt material.

Det organiska arkivet: Kaos är granne med arkivarien

Horsman poängterade att verksamheten som resulterar i ett arkiv är levande och följaktligen
är dess arkiv i ständig förändring. Därmed får inte kontexten ses som statisk; man måste förstå
hur arkivets olika delar står i relation till varandra. Men man kan ju inte komma undan det
faktum att när ett arkiv inte används längre kommer det omedelbart att befinna sig i ett statiskt
tillstånd. Här menar alltså Horsman att man skall ordna arkivet efter den övergripande princip,
eller ordning, som styr den löpande ordningen. På detta sätt kan man skapa en förståelse för
hur arkivet fungerade då det användes; tanken bakom hur det skulle växa fram. Men
förståelsen stannar där. Man kan inte med säkerhet bevisa hur arkivet har sett ut under olika
perioder av dess bildande.

Vi har sett genom Brundins och Wieselgrens arbete hur de vill förklara den löpande processen
i Strindbergs arkiv. Båda ger arkivet och dess dokument en central betydelse i hans
författarverksamhet. Schellenberg skriver angående handlingars roll: "If they [records] are the
product of activity, records have a meaning that is derived from their relation to activity, and
they must therefore be grouped by activity in order to be meaningful. There is no information
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that is more revealing of the content and significance of records than that relating to their
functional origins" och det är därför "[a]n archivist should observe the principle of
provenance in arranging series of records produced as a result of organic
activity.[kursiv i original]"294 Den organiska aktivitet Schellenberg försöker beskriva är
troligen samma tanke som vi sett hos Horsman.

De handlingar som utgör Strindbergs arkiv får delvis sin betydelse genom sitt förhållande till
hans författarproduktion. I sina skildringar av Strindbergs skrivande beskriver Wieselgren hur
författandet har olika moment och hur dessa finns representerade i arkivet. Detta ska ses i
relation till den övergripande tanken bakom arkivet - en intellektuell ordning. Fakta rörande
historiska personer händelser, anteckningar av vardagliga observationer eller ockulta
upplevelser/bevittnanden, dialogväxlingar osv. - alla ordnas de för att kunna användas i
skrivandet av en ny pjäs, roman eller annat. Denna ordning styrs av en ämnesindelning, vilken
Wieselgren försöker återskapa eftersom anteckningarna inte befinner sig ordnade i enlighet
med denna ämnesindelning.

Det som Brundin visar på är en annan sida av synen på ett organiskt arkiv. Genom Carlheim-
Gyllenskölds förteckning har hon troligen hittat den ordning som överrensstämmer med hur
Strindberg lämnade arkivet. Hennes slutsats blir att det ämnesstyrda dossiersystemet troligen
aldrig varit särskilt väl genomfört. Men en andra slutsats är att även om denna övergripande
ordningsprincip existerade så skapade författarprocessen ett behov av att bryta mot
densamma. Det är anledningen till att man finner dokument där man inte tycker att de hör
hemma. Precis som Wieselgren verkar Schellenberg ha en stark tilltro till arkivbildaren och
dennes fullföljande av sina principer.

His collection, in a word, falls into several natural series, each relating to a specific activity
[...] If items on different kinds of action are arbitrarily combined into one file, the record of
action will be confused and the evidence will be vitiated that derives from the way records
were brought together in the course of action. [...]Series of manuscripts collection have a
similar value as a record of the activities to which they pertain. This value is lost the moment

the series are not kept intact.295

Det är intressant att se hur arkivmännen förespråkar ett återskapat och välordnat arkiv som
bästa sätt att säkerställa handlingars bevisvärde, medan en vetenskapsman (Carlheim-
Gyllensköld) är mån om att bevara den befintliga ordningen för att åstadkomma detsamma.

Det som i Brundins undersökning framkallar tvivel om Strindbergs arkiv någonsin följt en
ordningsprincip, mer än väldigt ytligt, kan få en att undra om typen av verksamhet kan vara
avgörande. I Reidar Ekners text om Ekelöfs arkiv (eller samling som han vill kalla den) menar
han att konstnärer kan behöva en annan typ av ordning.

De flesta privatpersoner, menar Ekner, förvarar inte sina papper efter några arkivaliska
principer, men för konstnärer har det sin förklaring i: "att det behövs en helt annan ordning för
skapande arbete än den arkivaliska. De papper som samlas i arbetet tenderar att klumpa sig
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till dossierer, bestående av allt upptänkligt [...] dossierer vars syfte en senkommen
arkivordnare kan ha svårt att genomskåda.[---] De personliga papperen befinner sig i den
ordning - eller det skapande kaos som svarar mot ägarens personlighet och behov."296

I Strindbergs arkiv har vi sett att detta kaotiska inslag präglar större delen av materialet.
Åtminstone ter det sig kaotiskt för en utomstående. Trots detta har man valt att bevara denna
ordning. Anledningen till detta är att man ser denna ordning som representativ för
arkivbildarens verksamhet och därigenom är det bästa tillvägagångssätt att bevara varje
handlings beviskraft. Därmed blir arkiveringsförfarandet ett exempel på en strikt syn på
proveniensprincipens tolkning, såsom respekterandet av ett arkivs yttre och inre integritet.

August Strindberg i historieforskningen

När Olof Lagercrantz ger sin bild av Strindbergs sista år har den likheter med Wieselgrens.
Vid sin sextioårsdag 1909 var författarens böcker väl spridda i billighetsupplagor, tidningarna
fyllda av hyllningar - med viss lutning åt de vänstersinnade. Dramaten spelade ett av hans
dramer och deltagarna på en 'Strindbergsfest' på Berns marscherade med facklor till jubilarens
hus. Dock fick han se (det av många väntade) Nobelpriset, tillfalla Selma Lagerlöf. Samtidigt
bröt storstrejk ut i det borgerligt styrda Sverige och den fejd som fick heta Strindbergsfejden
representerades, i Lagercrantz ögon, av två läger. I det ena av 'Tjänstekvinnans son' och i det
andra av aristokraten Verner von Heidenstam.297 Här bör man minnas diskussionen i förra
kaptlet, kring den rådande nationalismen och delvis se strindbergsfejden som en del av den
diskursen.

I strindbergsfejden, som Lagercrantz kallar "den mest omfattande litterära strid som förts i
Sverige"298, ger Heidenstam röst åt den bild som den nyligen bortgångne ledande
litteraturkritikern Oscar Levertin, gett av Strindbergs författarskap. Även om Strindberg kan
ha genialiska drag så finns det reservationer:

Strindberg saknar [...] naturlig adel och det självironins leende som är den verkliga
kulturmänniskans sinnebild.[---] Levertin frånkände honom konstnärlig medvetenhet och
djup mänsklig insikt.[...] Den som var en valplats för makter han ej kunde behärska [...] hade
ingen chans att räknas in bland de verkligt stora. Han kunde misstänkas för att stå i förbund
med skikt i samhället och i själen, som måste hållas under kontroll om inte kaos skulle bryta

in.299

Lagercrantz ser i den hätska attacken mot Heidenstams diktning (och därmed Levertins kritik)
hur Strindberg har "klart för sig vilket dödligt hot mot hans person och hans diktning Levertins
tolkning innebar.[...] Innerst inne gäller Strindbergsfejden vem som ska få bestämma vad en
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diktare är. Därmed avgörs också vad en människa är och hur det samhället ska formas som
denna människa ska bo i."300

Samtidigt med denna debatt pågick tanken om en nationalinsamling för att ge Strindberg "en
grön fridens oas, där han kunde åldras, drömma och dö - utan brödbekymmer"301 - som
plåster på såren efter det uteblivna nobelpriset. Kritiken mot idén gjorde att det dröjde innan
den förverkligades. Uppdelning i politisk vänster och höger gjorde sig gällande men givetvis
även åsikter angående författarskapet. En fortsättning på kritiken mot Levertin och
Heidenstam finner Lagercrantz i insamlingens betoning av Strindbergs förtjänster som
författare: Han spänner "'över människosjälens djup och höjder'" och har "'trängt ned i livets
heta och smärtfyllda avgrunder och åter stigit till försoningens och kärlekens ljusa rymder.[...]
Genom hela hans diktargärning går[...]ett etiskt drag av självrannsakan och en stark känsla för
människornas rätt liksom för deras nöd.'"302

Liksom vi såg i föregående kapitel skedde en lägerindelning i förhållandet till Strindbergs
förtjänster som författare – inte bara utifrån hans politiska uttalanden. Återigen kan
ställningstagandet i frågan förhållas till ett större sammanhang. Hur ser intresset ut kring att
författarens papper förvarades, för forskningens ändamål, på nationalbiblioteket? Både hans
konstnärliga produktion och hans inlägg i den politiska och samhälleliga debatten kunde dela
folk i olika läger. Detta gäller inte minst i politisk höger och vänster, som var betydande under
det att arbetarrörelsen växte sig starkare. Att man samtidigt med denna förändring skall
definiera den nationella identiteten gör att en person som Strindberg blir kontroversiell.

Det är intressant att se hur Wieselgren, i tidningar och föreläsningar, redovisar egna studier i
bibliotekets nya material. Inte minst eftersom det inledningsvis, enligt honom, fanns en ovilja till
att överhuvudtaget knyta Strindbergsmaterial till biblioteket. Redan tidigt ger han prov på hur
Strindbergs anteckningar kan belysa hans verk och kreativa process. Om hans påstående att
biblioteken ogärna ville arbeta med samtida handlingar stämmer, blir Wieselgrens brytning mot
detta dubbel. Förutom att han aktivt tar in samlingarna så visar han även på hur de kan
användas i forskningsändamål.

Onekligen har handskriftsavdelningar haft ett primärt intresse för äldre material, men vi får ju
genom Wieselgren veta att även Viktor Rydberg och Carl Snoilsky finns representerade, även
om samma ointresse drabbar arbetsresurserna för dem. Modernt material finns alltså
representerat men det premieras inte, trots att det här rör sig om mycket välkända författare.
Strindbergs arkiv möter motgång både såsom samtida och såsom ett kontroversiellt kulturarv.
I frågan om Strindberg kan ses som ett kontroversiellt kulturarv vill jag givetvis till viss del
hänvisa till föregående kapitels slutsatser.

Den då rådande synen på historieforskning var naturligtvis avgörande för om man skulle visa
intresse för bibliotekens samlingar eller inte. Som jag försökt hävda är den nationalistiska
historiesynen en sådan avgörande aspekt. När Patrik Hall synar historieforskningens
förändring är givetvis det individualistiska inslaget framträdande. Vi såg i föregående kapitel
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vilken betydelse historietolkningen lade vid specifika personer i tolkningen av historiska
händelseförkopp. Samtidigt är det tydligt att nationen i sig har drag av en individ. Därför kan
nationen, kungen och folket bli ett – en individ. Med denna koncentration på det individuellla
ter det sig knappast konstigt att man välkomnade proveniensprincipen. Hela idén med denna
är ju att bevara integriteten mellan olika arkivbildare, olika individer. Vi såg även tidigare [se s.
16] att en av Emil Hildebrands förtjänster anses vara att införa proveniensprincipen i svenskt
arkivväsen, vilket var förlösande för den personhistoriska forskningen. Han var samtidigt själv
historiker och en produktiv författare.

Förutom detta individualistiska grepp inom historieforskningen – och även inom arkivvården –
ser Hall ytterligare två utmärkande drag. Ett av dessa var att man, i analysen av historiska
händelser, tog i beaktning den omgivande kontexten. Tidigare hade man tolkat allt genom ett
fast och bestämt schema – oavsett tidsperiod. Nu skulle moral mm förhålla sig till periodens
specifika tillstånd. Därmed innebär det att en av forskningens uppgifter är att beskriva den
kontext i vilken händelserna tar plats. Kontextens betydelse leder vidare till det tredje inslaget i
historieforskningen – det om utveckling, och här är man beroende av ett tidsavstånd.303

At close distance the wanderer only gazes at small particularities alongside the road. It is only at a
distant position, from the mountain peaks, that one obtains a view over the whole landscape
passed through earlier on. A distance in time is needed before the inner connection between the
discrete events and their general historical importance is discovered; then the dominant forces and

tasks of an epoch may be identified by the historian.304

Om man står bakom denna syn på historien och hur den bör undersökas är man knappast
intresserad av samtiden. Kanske är detta en av anledningarna till det ointresse som Wieselgren
menar finns mot det moderna material biblioteket hyser. Den individualistiska
(personhistoriska) aspekten av historieforskningen tillgodoses genom proveniensprincipens
införande. Denna återfinns i fallet med strindbergsmaterialet. Däremot, som jag påpekat
tidigare, är valet av person avgörande för vilken historia man vill, eller försöker skriva. Men ett
ännu större motstånd kanske man finner i åsikten att samtiden inte är ett område för forskning.
Om den historiska kontexten och dess utveckling skall klarläggas är man beroende av distans
– som endast är möjlig genom förfluten tid. Därmed sagt att forskningen kring Strindberg bör
vänta på sig och nödvändiga resurser för arkivets omhändertagande likaså kan vänta.

                                                
303 Hall, s. 89 ff [Kap. 4].
304 Hall, s. 92.
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12 Avslutande sammanfattning

Redan i mina frågeställningar ser man tydligt att denna uppsats kan delas i två delar. Den ena
rör proveniensprincipen; och dess tillämpning i det specifika fallet med Strindbergs arkiv. Den
andra delen av uppsatsen belyser bevarandet av August Strindbergs arkiv med hjälp av en
teoretisk diskussion kring nationalistiska tendenser - och dess syn på historien.

Dessa båda delar av uppsatsen utgår till stor del ifrån samma empiriska källor. Därför har jag
valt att låta frågeställningarnas besvarande löpa parallellt snarare än den ena före den andra.
Nedan sammanfattar jag resultatet från de båda frågeställningarna, var och en för sig.

Nationalistisk historietolkning och kulturhistoria

De tre syften jag uppmärksammat som mest tongivande i arbetet med Strindbergs arkiv, det
ekonomiska, det museala och det forskningsmässiga, har vart och ett belysts ur ett
nationalistiskt perspektiv. Eftersom nämnda arbete till stor del rör bevarandet,
tillgängliggörandet och tolkandet av ett kulturarv såg jag det som väsentligt att förhålla det till
dåtidens syn på tolkandet av historien.

I det ekonomiska syftet ville jag visa på hur den förändrade rollen för författaren sannolikt
hade betydelse i rådande samhällsdebatt. Med den industriella utvecklingen, och
moderniserandet av Sverige, växte bokindustrin markant. Det finns inom den nationalistiska
teoribildningen en åsikt om att det var just under denna förändring som nationalismen uppstod;
den förändrade samhällssituationen framkallade och/eller, frammanade en starkare
nationalistisk anda. Eftersom författaren under denna period fick möjlighet att i större
utsträckning leva på sin verksamhet blev han/hon även friare i sitt uttryck. Därmed kan denne
bli en viktig debattör i den allmänna debatten. Detta perspektiv har betydelse för den
diskussion jag senare för i relation till tolkningen av kulturhistorien, och Strindbergs åsikter i
denna sak.

Under det museala syftet ägnade jag stort uttrymme åt att redogöra för olika sätt att se på
kulturhistoria och tolkningen av historien i stort. Detta har stor betydelse för museernas arbete
- i deras utformande av utställningar och representation av historiska perioder. Här framförs
museernas betydelse i en situation då det finns olika åsikter om hur historien bör tolkas och
användas. Samtidigt uppmärksammas att det finns olika intressen bakom dessa åsikter, som
bl. a. återfinns i den politiska debatten. Det är i denna konflikt vi ser Strindberg som debattör
och därigenom som problematisk person när han inte långt senare blir en del av den gångna
historien.

Ovan påpekade jag hur en svensk fokusering på individer (personer) i historieforskningen
mycket väl kan ha varit en av anledningarna till att man var välvillig till att anamma en ny
princip för arkivvväsendet. Detta spelar stor roll för det avslutande, forskningsmässiga syftet.
Här vill jag naturligtvis även ha den föregående diskussionen om representationen och
tolkningen av historien i gott minne. För forskningen, och dess resultat, blir onekligen valet av
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forskningsämne (dvs person) av stor betydelse. Dock anar man att det inte endast är personen
Strindberg som kan ses som kontroversiell. I de påståenden om ointresse (och bristande
resurser) för det samtida materialet, kan andra åsikter vara förklarande. Den dominerande
historieforskningen var, förutom individinriktad, av den åsikten att en fullkomlig analys av
historiska händelser var beroende av ett avstånd i tid. För att kunna analysera olika skeenden
var man tvungen att se helheten, vilket krävde att man var på tillräckligt långt avstånd. Den
moderna historieforskningen ägnade sig alltså inte åt den moderna samtiden.

Proveniensprincipens tillämpning

Introduktionen av proveniensprincipen i Sverige hade föregåtts av en långsam förändring av
arkivverksamheten på kontinenten. Vissa menar att detta var till följd av en förändrad syn på
den historiska forskningen och dess nya krav på bevisföring. Andra är mer benägna att se
denna förklaring som en efterkonstruktion, och framhäver snarare de praktiska problemen
med växande arkivmaterial som förklaringen till varför man valde att frångå den tidigare
ämnesindelningen vid arkiverande institutioner. Förändringen i Sverige var dock, enligt
Riksarkivarie Emil Hildebrand, framkallad av just de vetenskapliga kraven på bevarandet av
kontext och respekten för den individuelle arkivbildaren.

I förhållande till en då rådande nationalistisk historietolkning kan just fokuseringen på individer
vara betydande. Enligt Patrik Hall var den svenska nationalismen präglad av en
historieforskning inriktad på individer och deras betydelse i historieutvecklingen. Med en
sådan övergripande syn på den stora betydelsen hos specifika individer ter det sig knappast
underligt att man välkomnar proveniensprincipen. I Sverige finns alltså möjligheten att den
personhistoriska tendensen gjorde att man välkomnade en ny arkiveringsprincip som just
värnade om individers integritet - vad gäller arkivbildande.

I det specifika fallet med August Strindbergs arkiv har vi sett hur olika arkivarier har tillämpat
principen på olika sätt. Delvis beror detta på hur man tolkar dess innebörd, men även vilket
övergripande syfte man har. I kapitlet som fokuserar på det ekonomiska syftet kan vi
uppmärksamma vissa problem i förhållande till principens tillämpning. Den kanske mest
uppenbara frågan rör om man skall se arkivet som hörande till en professionell verksamhet
eller en privatperson. Eftersom det ekonomiska syftet framkallas av den professionella
verksamheten är det inte omöjligt att bortse från den ursprunglige arkivbildarens död och låta
den fortsatta verksamheten sätta sin prägel på arkivet. Detta är av specifikt intresse eftersom
Strindberg tillhörde en generation då författarens professionella roll kraftigt förändrades. Men
eftersom Carlheim-Gyllenskölds primära intressen inte är ekonomiska värnar han om arkivets
oförändrade utseende.

När det museala syftet gör sig gällande ser vi att den verksamheten sätter sin prägel på
principens tillämpning. Eftersom museers intresse riktar sig mot föremål får arkivet ingå som en
del i författarens rekonstruerade hem. Därmed får handlingarnas innehåll stå tillbaka för en
premierad helhetskontext. I och för sig respekteras arkivets integritet men det är inte av
primärt intresse. Här ser vi även hur Carlheim-Gyllenskölds arbete till stor del kan härledas till
den vetenskapliga synen på det väsentliga i att bevara arkivhandlingarnas beviskraft.
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Slutligen, under det forskningsmässiga syftet, ser vi hur tolkningen av principens innebörd för
arkivets inre struktur kan tolkas på olika sätt. I Carlheim-Gyllenskölds arbete låter han inte
något förändra det tillstånd handlingarna befinner sig i; han tillämpar så att säga en fundamental
syn på det som kallas ”ursprunglig ordning”. Återigen är det beviskraften som är det centrala -
inget får flyttas, då det kan resultera i att man går miste om att härleda en handling till en
annan.

När Oscar Wieselgren tar över följer han åsikten att den ursprungliga ordningen är detsamma
som den övergripande intellektuella ordningsprincipen och inte nödvändigtvis arkivets rådande
ordning. Han identifierar därför arkivets bakomliggande princip och ämnar därigenom
återställa den ursprungliga ordningen. En anledning till Wieselgrens arbete kan vara resultatet
av inställningen att man måste premiera arkivets tillgänglighet. Denna åsikt är väsentlig i
kontakten med Martin Lamm, som har specifika teaterintressen.

Arbetet med återställandet av den ursprungliga ordningen genomskådas av Margareta Brundin
som dels otillfredsställande genomfört och dels som en felaktig tolkning av arkivets tidigare
struktur. Hennes utgångspunkt är att en övergripande ämnesindelning är skönjbar men att den
troligen aldrig följts till punkt och pricka. Eftersom Strindberg har använt sig av arkivet i sitt
författande har behoven i detta arbete kunnat frångå en övergripande ämnesindelning. Därför
skulle genomförandet av Wieselgrens arbete vara förgäves eftersom det inte skulle
representera arkivets forna utseende. På så sätt kan man se Brundins förhållningssätt som
kopplat till Carlheim-Gyllenskölds men med ett delvis annat syfte. Det är inte bara
beviskraften man säkerställer, genom att bevara ordningen, utan även författarens konkreta
användning av sitt arkiv - det hon kallar ett organiskt arkiv.
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