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Landsarkivet i Lund - en byggnadshistorik
I. Sveriges första landsarkivbyggnad

Av Mattias Känholm
Arkitekt, Lund

Clas T. Odhner och landsarkiven

Under senare hälften av 1800-ta1et började
man på Riksarkivet fundera över att samla en

del av arkivalierna ute i landet. De enskilda
myndigheterna hade fått begynnande plats-
brist, lokalerna var ofta undermåliga, och det

fanns måaga historiskt viktiga dokument
vars framtid borde säkras och vars åtkom-
lighet borde underlättas för. forskarna. Riks-
arkivarie R. M. Bowallius drev i press och
publikationer frågan om såirskilda landsorts-
arkiv och skickade även ut sina medarbetare
på studieresor runt om i Europa för att söka

lämpliga förebilder. 1884 publicerade Bern-
hard Taube efter en sådan resa det första
konkreta förslaget till en lösning. Taube hade

tittat n¿tmare på olika europeiska exempel,
särskilt de tyska, och fann i Bayerns uppdel-
ning på åtta kretsarkiv, d.v.s. ett arkiv per

660000 invånare, en låimplig förebild. Han
föreslog en indelning av Sverige i sex be-

folkningsmässigt ungefär lika stora arkiv-
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Arkiven va en av de många nya byggnadstyper som växte fram i Europa under 1800-talet.
I Sverige uppfördes det första specialbyggda landsa.kivet i Lund efter frmför allt dansk förebild.
Visserligen kan man spåra likhetermed svenska Riksarkivet som uppfördes några fu tidigare, men
det ¿ir ¿indå tydligt att det stârkaste släktskapet vtr med tre samtida dæska provinsækiv. Denna
dansk-svenska grupp av landsarkiv utvecklâdes under en sammanhållen tidsperiod (cirka 1890-
1910) och fick nästan samtliga om- och tillbyggnader under i960- och 7O-talen. Genom âtt
placera Lunds Landstrkiv i en kontext kan man alltså spåra två projekteringsmodeller: en för det
gamla sekelskiftesarkivet och en för den om- och tillbyggnad vilken ritades på 1960-talet av Bemt
Nyberg. Programmen ger oss en bakgrund och ökad förståelse för den gestalt som Landsarkivet i
Lund har fått.

Denna artikel utgör första delen av två och behandlr landsarkivbyggnadens hisroría fram
t.o.m. 1950{alet. Andra delen komme¡ att behandla Bernt Nybergs om- och tillbyggnad samt ge
en sammanfattning av de båda atiklam¿.

1888 togs frågan upp i Riksdagen och den

nye riksarkivarien Clas T. Odhner uppmana-

des att lägga fram ett betänkande. Odhner
önskade att a¡kivalier flyttades från lokala
myndigheter till landsarkiv. Som lokaler
föreslog han slotten i Uppsala, Vadstena och
Kalmar, skolan på Frösö i norr, samt för de

södra regionerna, Katedralskolan i Lund.
,Å¡et innan hade Katedralskolan efter gransk-
ning utdömts av rektorsämbetet och häl-
sovårdsnämnden, främst dåirför att ventila-
tionen var otjänlig.

1894 kom så Kungl. Majestäts remiss

d?ir Overintendentâmbetet anförde Kalmar,
Vadstena respektive Uppsala slott som pas-

sande för ändamålet. För att underlätta till-
gängligheten för forskare samt få tillgång till
litter¿ira hjälpmedel, kunnig personal och
billiga bitrâden framhöIl Odhner dock att
universitetsstäderna Lund och Uppsala borde
komma i första hand, Göteborg i andra.2 Vi-
dare ansåg han - efter dansk modell - att det



byggnader uppfördes: >Två arkivbyggnader
af det Köpenhamnska provinsarkivets om-
fång, elier ännu hellre tre sådana byggnader
af ungefair samma storlek som det i Viborg.>3
Av ekonomiska skäI låg dock slotten när-
mare tiil hands. Professorn i historia, Martin
Weibull, motionerade i Lunds stadsfullmäk-
tige 1896 om att staden gratis skulle'tillhan-
dahålla en tomt om man fick ett landsarkiv i
Lund. Låinsstyrelsen ställde sig bakom för-
slaget och Sommelius lycka i östra Lund
valdes för ändamålet.¿

1897 grundlades landsarkivens organisa-

tion enligt Odhners förslag och riksdagen be-

viljade det första anslaget. Sveriges första
landsa¡kiv invigdes i Vadstena slott 1899.

Uppsala landsarkiv invigdes i Uppsala slotts
södia flygel 1903. Samma år invigdes också

det helt nybyggda landsarkivet i Lund.

Tidigare arkiv
Aven om en rad praktiska orsaker gav upp-
hov till de svenska landsarkiven, kom de

starkaste impulserna fran goda europeiska

exempel. I Frankrike hade departements-

arkiven centraliserats och reglementerats

under 1840- och 5O{alen. I tyska stater som

Preussen och Bayem hade processen påbör-
jats redan under I 800-talets första decennier.

Vårt unionsland Norge hade sedan 1851 ett

arkiv med landsarkivfunktioner i Trondheim-
Danmark hade uppmärksammat behovet
bara några år före Sverige och låtit bygga tre

landsarkiv 1890-93.5 I slutet av 1800-talet
vaknade också ett nationellt medvetande och

en kulturell patriotism runt om i Europa, inte

minst med anledning av enandet av ltalien
och Tyskland. Detta tog sig också formen av

ett historiskt inÍesse, vilket i Sverige t.ex.

fick ett tydligt uttryck i Nordiska Museet och

Skansen. Landsarkivens tillkomst låg alltså i
tiden. Att föreslå vasarenässansens slott till
arkivlokaler var förstås praktiskt eftersom de

delvis stod outnyttjade; samtidigt var de pas-

sande historiska miljöer för arkiv.
Vilka var då de goda exempel som gene-

rerade det nybyggda arkivet i Lund, och hur
såg de nordiska arkiven ut? I ecklesiastik-
departementets skrivelse till Överintendenç
¿imbetet 1897 anbefalldes ¿imbetet att göra ett
plan- och kostnadsförslag för ett landsarkiv i
Uppsala. Detta skulle bestå av ett arkivmaga-
sin för 5 000 hyllmeter knutet till arbets- och
expeditionslokaler med hjälp av en övertäckt
gång. Med skrivelsen till Överintendentäm-
betet skickades också ett häfte om de danska

provinsarkivens byggnader.ó Dessa hade,

tillsammans med det finska Riksarkivet, re-

kommenderats av riksarkivarie Odhner som

viktiga studieobjekt. Det råder alltså inget

tvivel om vart man vände sig för vägledning

i de arkitektoniska sammanhangen. Uppsala

landsarkiv byggdes aldrig, men i dess t¿inkta

likheter med det i Lund ser vi en stark kopp-
ling till de danska arkiven.

Danmark

Danmark hade med anledning av den nya

arkivlagen 1889 centraliserat arkivväsendet

och faststâllt inrättandet av tre provinsarkiv
(fr.o.m. 1907 kallade landsarkiv).2 p"ttu,."
arkiv, uppfQrda under åren 1890-1893, var
de första specialbyggda landsa¡kiven i Nor-
den och ritades av tidens ledande danska ar-

kitekter.8 Arkivens utformning var i grunden

likartade och hade ett gemensamt program.

Varje arkiv låg omgärdat av grönska på en

större tomt. Magasinen hade en egen bygg-
nad som var förbunden via en övertäckt gang

med en mer villaliknande byggnad, vilken
hyste tjänsterum och läsesal- Magasinen

hade skiffertak, j?imluckor, j?irndönar och
järngallergolv mellan våningarna frir att

skydda mot brand.
Det första, och kanske vackraste, lands-

arkivet var det i Viborg. Det ritades av Hack
Kampmann och uppfördes 1890-91. Maga-

Situationsplan av provinsækivet r

Viborg. Arkivet ritades av Hack

Kampmmn och uppfìirdes 1890-91

som Nordens första specialbyggda

landsarkivbyggnad. (Ur De danske

provinsarkivers bygninger, tegninger

og afbildninger, Köpenhmn 1893.)

sinet rymmer drygt 5 000 hyllmeter och ?ir

symmetriskt uppbyggt med stentrappor i
varje hörn samt med en j2irntrappa i mitten.

Byggnaden är indelad i två våningar under

nio valv. Fasaderna på magasin och expedi-

tionshus ¿ir utf(irda i rött tegel på granitgrund,

med en del detaljer i kalksten och stadsvapen

i kolorerad fajansdekor.e

Landsarkivet i Köpenhamn ritades av

Martin Nyrop och uppfördes 1891-93 och

rymde 8000 hyllmeter. Det byggdes i rött
tegel på iåg, huggen granitsockel och tu ut-

fört i en medelúdsromantisk stil med torn på

expeditionshuset och strävpelare på magasi-

nets gavlar samt vid sidlindama. På gavlarna

finns ett speciellt f?ilt med kvadersandsten

och förgyllda kronor. Fönsterna 2ir smala och

höga, vilket ger arkivet en viss kyrklig prä-

gel. Magasinet är indelat i tre våningar under

sju tegelvalv och var det enda av de danska

l¡iLüE.s¿.,!&Ns9^ôÊ

arkiven med bokhiss (vattendriven) och

balkong. Sj?ilva arkivet ¿ir större, men sam-

tidigt slankare och högre till formen, ân de

övriga danska arkiven. Magasinets tegel-

väggar delar upp planen i nio fack för att

hindra brand från att sprida sig. Detta var ett

något modernare system än vad de övriga
arkiven hade; jämdörrama, som skilde rum-

men åt, kom dock inte upp för¡lin vid om-

byggnaden 1964-67, varför väggarna länge

var tärnligen verkningslösa från brandsyn-

punkt sett.lo

Landsa¡kivet i Odense slutligen, ritades av

Martin Borch och är tydligt inspirerat av

Kampmanns. Detbyggdes 1892-93 och sär-

skiljer sig planmãssigt något fran de övriga
två. Expeditionshuset åir sammanbundet med

fõrbindelsegången vid norra änden av maga-

sinets västfasad i st¿itlet för mitt på, och båda

husen ligger utmed varsin gata. Konstruk-
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tionsmässigt skiljer det sig också något efter-
som jämbjälklagen bärs upp av en dubbel rad
murade pelare. Arkivet i Odense var det
minsta av de danska och hade en kapacitet på
3 500 hyllmeter. Fasaderna bestå¡ av skalmur
i kritsten med kalkstensdetaljer, stadsvapen i
målad keramik samt sockel i rön tegel på bas
av granit. Expeditionshuset ¿ir helt i rött tegel
på bas av granit med list under fönstema i
kalksten. t t

De danska arkiven hade alltså ett program

- med parktomt, åtskilda byggnader och för-
bindelsegang - gemensamt. Dessa principer
kom förmodligen n¿irmast fran Tyskland där
det hade byggts ett flerral liknande arkiv
under ungefÌir samma tid eller något tidigare.
Här kan t.ex. nämnas Bezirksarchiv i Stutt-
gart och det mindre Staatsarchiv i Münster,
båda uppförda under åren kring 1890. Wei-
mars Staatsarchiv, ej uppdelat med förbin-
delsegång som de båda ovan, men väl med
kraftig brandmur, ¿t ett annat exempel på
föregångare till de nordiska landsarkiven.
Framför allt interiörmässigt skall derra arkiv
ha influerat Kampmann i Viborg. De danska
arkiven utmärker sig dock som en enhetlig
grupp med en enda magasinsdel av relativt
likartad storlek, sina detaljer och sin gemen-
samma arkitektoniska stil-

Det ¿ir tydligr an man ansåg uppförandet
av de nya arkiven som ett betydelsefullt upp-
drag i Danmark; såväl Nyrop, Hackmann
som Borch brukar räknas rill de viktigare
av de danska nationalromantikerna. Arkiven
står sig också utm¿irkt som goda monument
över tidens arkitektur. Knud Millech räknar
Kampmanns arkiv som en av de första
danska nationalromantiska byggnaderna,
nära Nyrops rådhus i Köpenhamn i både rid
och betydelse.l2

Finland och Stockholm

Det finska Riksarkivet i Heisingfors som
Odhner också hade rekommenderat ett stu-

dium ritades av Gustaf Nyström 1885 och
byggdes 1886-1890 i en srrikt klassicistisk
stil med tydliga anknytningar till CarI Lud-
wig Engel. De inre principerna - med funk-
tionsuppdelning, j ärnkonstruktioner o.s.v. -
följer förvisso de danska, men srilmässigt har
byggnaderna inte så mycket gemensamt.r3
Byggnadsuppgiften var ju av en annan dig-
nitet i Helsingfors. I de pfüostade offentliga
utrymmena kan man snarare dra paralleller
till svenska Riksarkivet. Detta var det enda
större arkiv som ritats i Sverige innan lands-
arkivet i Lund. Riksarkiver hade legat i Sren-
bockska palatset på Riddarhotmen sedan

1865, och 1887 började man bygga en ny
huvudbyggnad bredvid detta i rikt dekorerad
rundbågestil. Huset, ritat av Axel F. Ny-
ström, uppfördes 1887-1890 och var då det
invigdes 1891 Sveriges första arkivbygg-
nad.l+ Arkivet var åtta våningar högt och
uppfördes i rött maskinslaget regel, så kallad
rohbau, med monumentala bågfönster som
går över flera våningsplan. Stilmässigt var
det alltså mer likt det eklektiska i de danska
a¡kiven än det finska Riksarkivets klassi-
cism. Funktionellt och interiört liknade det
emellertid mer det senare. Både brandskydd
och publika utrymmen var också betydligt
mer påkostade.

Projekteringen av Lunds landsarkiv
i897 fick Överintendentämbetet i uppdrag
att ptojektera de svenska landsarkiven.
Helgo Zettewall, som samma år skulle avgå
som överintendent och ersãttas av A. T-
Gellerstedt, verkade inte vara speciellt be-
geistrad över detta. I sina biografiska anteck-
ningar skriver han: >Några måirkligare em-
betsmåLl förekommo icke, åtminstone inga
intressantare. Det var förslag till landsarkiv i
Lund och Upsala,/.. .>15 Förvisso borde intro-
duktionen av en ny byggnadstyp ha varit en
intressant uppgift även för den erfame och

till åren komne ZeTrervall, men införandet av
landsarkiven gavs inte riktigt samma arkitek-
toniska betydelse håir som i Danmark. Endast
Lund pfüostades ett nybyggr arkiv, och då
tycks detta snarast ha va¡it en följd av lokalt
engagemang och brist på lämpliga lokaler.
Lunds landsarkiv fick dock inte någon dålig
utformning, utan uppdraget behandlades av
ett flertal kända arkitekter.

Det blev Herman T. Holmgren (1842-
1914), mest känd för att ha ritat Uppsala uni-
versitet I 878-87, som först fick uppgiften att
utreda arkivfrågan. Han gjorde planer och
kostnadsförslag vilka lämnades till riksdagen
i juni 1897. Dessa 1åg till grund för eu av
riksdagen i898 beviljat anslag på 164 563

kronor. Arkivet hade fått sin tomt på den av
staden Lund skãnkta Sommeliuska lyckan.
Komplexet bestod av ett expeditionshus pa-
railellt med den nyreglerade Arkivgatan,
med huvudingång från denna, samt ett maga_
sin parallellt med Dalbyvägen. De båda
byggnaderna var sammanbundna med en
gång i nordsydlig riktning, vilken utgick i rak
vinkel från expeditionshuset. Arbets- och
materialkostnader mötte emellertid en snabb
prisstegring. De beräknade pengama räckte
inte längre, och man såg sig redan samma år
som anslaget beviljats nodsakad att reda ut
saken. Ansvarig på âmbetet för landsarkivets
uppförande var Emst A. Jacobsson (1839-
1905).16 Han hade även ansvarat för upp-
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Heman Holmgrens förslag till Landsarkivet i Lund. (Riksækivets ämbetsa¡kiv, Landsarkivet i Lund nr l.)
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Situationsplan över Cal Möllers förslag. Från osignerad ritning av Hetrik Sjöström 1900. (LLA, ¿imbetsarkiver
I 865.)

förandet av Riksarkivet tio år tidigare och var
således en av de svenska arkitekter som hade

bäst insikt i de praktiska frågoma rörande
arkiv. I oktober 1898 föreslog han att Carl O.
Möller (1857-1933¡tz t¡ott" inkomma med
förenklingar och ändringar av Holmgrens
förslag, >som med bibehållande af hufvud-
dragen i ritningarna kunna påkallas för att
anslaget ej må behöfva öfverskridas>.18

Möller tog sig an uppgiften. I februari
1899 meddelade han Jacobsson att den efter-
strävade besparingen kunde uppnås med
hjälp av ett minskat avstånd mellan hyllorna
samt en sänkning av rumshöjden i samma
proportion. Möller hade, vid sidan av dessa

nedskärningar, även dristat sig rill ett mycket
större ingrepp. Han hade ändrat byggnader-
nas läge så att expeditionshuset nu var flyttat

till hörnet av Dalbyvägen och Arkivgatan,
samtidigt som magasinet förskjutits något åt
öster. En eventuell utbyggnad kunde ske
genom att en motsvarande magasinsbyggnad
lades parallellt med Arkivgatan. HeIa bygg-
nadskomplexet skulle sålunda bli symmet-
riskt och få ett slags fjärilsplan.ts Jacobsson
skrive¡: >Den av ark. Möller frireslagna för-
ändrade anordningen av byggnaderna i tomt-
området är synnerligen tilltalande och till-
styrkes så mycket hellre som denna i arkitek-
toniskt hänseende väsentliga förbättring kan
genomföras utan tillökning i kostnaden ...>20

Man fick tillstand för der föråindrade läget
på tomten, Möller blev landsarkivets arki-
tekt, och hans ritningar låg klara i juni 1 899.
Jacobsson såg sig av ekonomiska skäl
tvungen att stryka mycket av den sandsten
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Cæl Möllers fö¡sta fasadförslag till expeditionshuset, Landsarkivet i Lund 1899. (OIÄ, pL 47: L)
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Landsukivet i Lund, expeditionshuset. Från osignerad
ritning av Henrik Sjöström 1900. (LLA, ämbetsdkivet
r867.)

som Möller hade smyckat fasaderna med lik-
som en planerad kopparbeklädnad av ârkiv-
byggnadens attika.

Henrik Sjöström (1856-1934) hade i
februari 1899 fått uppdraget som kontrollant
för bygget i Lund. Han hade varit ombud för
Helgo Zettervalls arbeten i Lund sedan 1881

och skötte också domkyrkan vilken han
förordnades ansvara för efter Zettervalls pen-

sionering 1901.21 Då Möller tillfälligt var
sysselsatt med utståillningsgöromål blev det
också Sjöströms uppgift att upprãtta ritningar
och beskrivning inför anbudsauktionen.z2
Dessa ritningar skiljer sig i fasad från den

ritning vi har av Moller och går förmodligen
tillbaka på Holmgrens.23

Efter två anbudsauktioner gick uppdraget
slutligen till byggmästare Sw. O. Ljunggren,
och man kunde påbö{a det något försenade

byggnadsarbetet i mars 1901.24 I början av

1903 kunde Lauritz Weibull tillträda som
landsarkivarie. Den I april samma år stod
landsarkivet helt klart.25

Det färdiga landsarkivet
Landsarkivet byggdes vid Lunds östra infart
i det gröna stråk som i dag fciljer den gamla
stadsvallens sträckning. Tomten ligger i
vägsklilet mellan Dalbyvägen och Arkiv-
gatan, då på gränsen till det öppna landska-
pet. Det nybyggda landsa¡kivet består âv ett
större magasinshus med antydd H-plan, be-
läget parallellt med Dalbyvâgen, samt ett
expeditionshus med svag T-formad plan, i
hörnet Dalbyvägen-Arkivgâtån. Byggna-
derna var förbundna med varandra via en tio
meter lång förbindelsegang som revs i och
med Bemt Nybergs ombyggnad. Mitt på för-
bindelsegången var dörrar placerade mot
söder för mottagandet av arkivalier.

Magasinets fasader åir uppförda i rött våil-
bränt maskinslaget tegel med granit i sock-
eln, samt med detaljet och bågar över föns-
terna i saltglaserat brunsvart tegel. Runt fasa-
derna går ett kalkstensband och fönsterfallen
iù i skiffersten. Tegelgesimsen har i sidorisa-
litema en fris med kryssmönster i glaserat

tegel. Detta kryssmönster återfinns också i
det järnband som går i de ovre fönsterna vid
bjälklaget mellan andra och ffedje våningen.
Expeditionshuset ?ir medeltidsinspirerat med

trappgavlar och fasaderna ¿ir mer mönstrade

än magasinets. En granittrappa leder upp till
huvudingången som har ett litet skärmtak
med konsoler i smidesjärn.

Möllers a¡kiv tu planmãssigt mycket likt
Holmgrens. Planema går att spåra till de

danska, då kanske frãmst till landsa¡kivet i
Odense. Holmgrens arkiv låg mycket n¿ira

Borchs Odensearkiv såvâl till storlek som
rumslig ordning, men hade till följd av den

oregelbundna tomten en lâtt tillwiden variant
av dess byggnadsgruppering. Möllers fjä-

Landsukivet i Lund, magâsinsbyggnaden. Från osig-
nerad ritning av Henrik Sjöström 1900. (LLA, ämbets-
akivet, C866.)

Lmdstrkivet i Lund. Detalj av magasinets fasad. (Foto
av författaen 1997.)

rilsplan var en bãttre och modemare lösning.
I Möllers fullt utbyggda arkiv skulle det
andra magasinet inte underordnas det första,
utan de båda ligga symmetriskt med läsesa-

len som byggnadskomplexets hjärta. Vidare
ligger Mtillers byggnader utmed gatan, vilket
definierar gaturummet samtidigt som trâd-
gården blir en mer sammanhållen och sluten
plats. Detta gav också effektivare ytor till av-
lastning av a¡kivalier. En av de största vins-
terna vã emellertid huvudentréns nya och
klart ma¡kerade placering vid Dalbyvägen.

Landsarkivets rika fasadprogram ¿ir ett
exempel på arkitektur i gott eklekriskt kynne-
I kretsen av kollegor och vänner, som Isak
Gustaf Clason, Ludvig Peterson och Ferdi-
nand Boberg, kom Möller att rõra sig bort
från stilkopieringen, mot material?ikthet och
mer komplexa planlösningar.

-FLrJ "" r/¡. o-*,,--
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A¡kivhuset Zir byggt i nyrenässans av
italiensk karaktär med nationalromantiskt
anslag. Den nationalromantiska stilen h?im-
tade delvis sina uttryck från den amerikanska
arkitekturen, inte minst Henry Hobson
Richardson. Detta inflytande blev tydligt i
Sverige under 1890-talet och fördes först
fram av Ferdinand Boberg i t.ex. Gävle
brandstation 1890. Möllerhade tagit upp súl-
dragen i Stockholms Arberarinstirut vid
Klara Nor¡a Kyrkogata, fiirdigt 1893 (rivet
1961). Materialbehandlingen återkom också
i Lunds landsarkiv och ?ir synlig i sandstens-
bandet och i expeditionshusets medeltids-
romantiska anspelningar. De första fasad-
ritningarna hade innehållit mer sandstende-
korering. Expeditionshuser hade då heller
inte haft samma medeltida ka¡akt¿ir, utan mer
av Möllers Arbetarinstitut, med de n¿irmast

Bobergska fönstema för forskarsalen.26
Andra inslag som pekar mot Richa¡dson kan
läsas i murens påtaglighet samt den monu-
mentalitet som uppnås i de massiva hörnen
och de vertikalt sammangrupperade maga-
sinsvåningama under de gemensamma

fönsterbågama.

Den fiirgstarka och precisa murningen var
också tidstypisk. Det röda maskinslagna
fasadteglet, förmodligen från det anrika
Börringe tegelbruk,27 hade blivit modernt
under slutet av 1800-talet och nästan helt sla-
git ut det gula. Det röda teglet fanns också i
Kampmanns arkiv i Viborg, den byggnad
som stilmässigt och i fasaduttryck ligger när-
mast Lunds landsarkiv. Det medeltidsroman-
ticerande expeditionshuset anknyter framför
allt till Nyrops landsa¡kiv i Köpenhamn. Stil-
mãssigt skulle Lunds landsarkiv också kunna
jämföras med det svenska Riksarkivet. De
hade båda rött maskinslaget tegel med inslag
av natursten. Det senare var emellertid be-
tydligt monumentalare varför parallellema
till de danska arkiven ligger ntumare till
hands.

Funktionella aspekter

Sãkerhet

.Â.r 1900 kom Sveriges första arkivstâdga
(SFS 1900:106). D¿ir förordades i andra pa-

ragrafen att arkivalier ej fick förvaras i eld-
farliga eller fuktiga lokaler och i tredje para-
grafen att a¡kivet skulle hållas i god ordning.
Den fråga som behandlades mest utförligr
inför byggandet av det nya arkivet var dock
brandsäkerheten. Den dåliga såikerheten hos

småa¡kiven hade varit en av anledningarna
till landsarkivens uppkomst. Samtidigt var
det ett av argumenten mot; brandens verk-
ningar kunde bli mycket större om man sam-

manförde arkivalier i större arkiv.28 Sam

Clason gör i det sista kapitlet av sin Sadíe
öfiter arkiwäsendet i utlandet, 1902, nëLgra

noteringÍÌr om arkivbyggnader. Han betonar
framför allt vikten av fritt 1äge,2e vilket också

bekräftas av Opfermann i avsnittet om arkiv
i Handbuch der Architectur. Opfermann
skriver att arkiv bör ligga i utkanten av sta-
den, helst i mitten av en stor grõn trädgård
med magasinet skilt från expeditions- och
boningshus.3o Det fria läget var också lämp-
ligt eftersom det gav goda möjligheter till
utbyggnad. Vidare tillmättes åskledare, järn-
luckor, jåirndörrar och järnbjälktag stor bety-
delse av både Opfermann och Clason.

Landsarkivet i Lund var också byggt i en-

lighet med dessa principer. Det låg någor-
lunda isolerat, uppfört i tegel. Jacobsson

skriver om Holmgrens plan: >Grundtanken i
denna situationsplan hal varit att ú11 största

möjliga afstand aflagsna arkiven fran ga-

torna.>>3l Möller minskade avståndet något,

men programmet var annars detsamma. Inte-
riört användes fråimst icke brännbart mate-
rial, de två första våningsplanen var i durk-
plåt buma av jämbalkar, medan källare och
översta våningen hade flacka betongvalv på

I-balkar. Fönsterluckor liksom dörrarna in
till magasinen var också i järn. Två brand-

poster hade installerats i anslutning till arki_
vet.

Man frågar sig hur pass lämpliga j2irnbal-
kama egentligen var vid brand. Järnet utvid-
gas och slaknar vid upphettning, vilket då
riskerar att riva hela byggnaden. Detta var ett
problem som man började bli allt mer med-

veten om under 1890+alet och vid sekelskif-
tet. Ändå var järnstomme fortfarande den

tveklöst vanligaste lösningen i både a¡kiv
och bibliotek. Gustaf Nyström, som ritat
riksarkivet i Helsingfors, ifrågasatte sitt eget

användande av j?irn redan 1890, d.v.s. bara

några år efter det att hans arkiv stod klart.
Han menade också att gallergolven vid elds-

våda hjälper till att ge drag och sprida elden

över samtliga våningar.3z Kanske var det till
följd av detta som Lunds mellanbottnar var i
durþlåt - de danska landsarkiven hade alla
gallergolv. Vid denna tid var det endast ett
fåtal arkiv som enbart hade stenvalv mellan
våningarna, eller mellanvãggar i tegel som i
Köpenhamn. Den vanligaste lösningen några

år in på 1900-talet tycks ha varit att som i
Lund ha båirande järnbalksystem med golv i
järn (oftast galler) och murade valv endast

över den översta våningen.

Forbindelsegangen var också en viktig del
av brandsåikerheten, och i Lunds landsarkiv
1åg utrymmena för dagligt arbete, bostad och
v¿irmeapparat i det separata expeditions-

huset. Eftersom forskarsalen också 1åg där
behrivde allmänheten aldrig vistas i sj¿ilva ar-

kivet. Förutom brand ansåg man också att det

fanns speciella fördelar att ha bostad alldeles
i anslutning till arkivet: >Ju längre en archi-
varie stannar i sitt archiv, desto mera fõrtro-
gen blir han dermed, desto större intresse får
han derför och desto bâttre blir arkivet beva-

kadt.>33 Jåirndönar och luckor var förstås

också bra för att skydda mot inbrott. I Lund
st¿ingde mân bottenvåningens järnluckor
varje kvåill. Detta var emellertid en ganska

omst¿indlig procedur och man upphörde med
det under 1940+alet.

Ljus, vtirme m-m.

Arkivets vâl tilltagna fönster k¿n idag verka
ganska besynnerliga, och man var förstås
âven då medveten om ljusets skadliga effekt
på arkivalierna. Med anledning av brandris-
ken var det dock inte lämpligt atr ha någor
artificiellt ljus i arkiven. Gasbelysning var
direkt ol¿impligt; dels var det brandfarligt,
dels vittrade btickerna närmast ljuskäIlan och
förstördes. Elektriskt ljus var ännu ganska

ovanligt vid sekelskiftet och installerades i
Lunds landsarkiv 1911. Landsarkivet var
alltså byggt för naturlig belysning, vilket
ställde krav på utformaingen. Ett vanligt sätt

att öka ljuset, och samtidigt samla dammet på

nedersta våningsplanet, var att ha genomsikt-
liga järngallergolv. En sådan lösning var
emellertid som n¿imnts inte bra brandtekniskt
sett.

En lösning på ljusproblemet var de för
tidens bibliotek ganska vanliga slitsfasaderna
(vaqje bokhyllegang slutar i ett högt smalt
fönster från golv till tak), vilka vãl represen-

terade inre struktur och samtidigt svarade

mot tidens estetiska krav. Sådana mer regel-
¡ätta slitsfasader finns bl.a. i Köpenhamns

och Göteborgs landsarkiv. Man kan tro att
det i Lund fanns en liknande tanke bakom
fõnstersättningen; h¿ir går andra våningens

fönster upp i tak och ett metallband binder i
hop fasadpelama mellan andra och tredje
våningen. Studerar man planen visar det sig

emellertid att det står en hyllrad i höjd med

va{e öppning och en emellan. Fönsterna

motsvarade alltså inte gångarna. Första vå-
ningens små bågfönster, liksom tredje vånin-
gens lågt sittande fönster - även dessa av-

slutade i en ljusskymmande båge - visa¡

också att det här snarare var estetiska ¿in

funktionella krav som tillgodosågs. Detta
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kompenserades endast delvis av den tilltagna
fönsterbredden. Weibult såg sig ganska snart
efter inflyttningen föranledd att klaga på det
otillrãckliga ljuset på första och tredje vå-
ningen.3+

En nog så viktig orsak till arkivets stora
fönsteröppningar var att uppnå ett bra klimat.
Lunds landsarkiv var uppvärmt till skillnad
från de flesta europeiska arkiv-35 Uppvärm-
ningen skedde med trjãlp av ingenjör Hugo
Theorells patenterâde system av va¡mlufts-
kanaler, vilket användes okompletterat i ma-
gasinet fram till ombyggnaden på 1960-talet.
Man hade också inbyggda ventilationskana-
ler;:6 *"n ventilationen blev något för bra,
varför man fick sätta in dubbelfönster i ma-
gasinet.

De båda mekaniska bokhissarna var en
modernitet som inte fanns i de danska arki-
ven. Den mindre togs bort ganska snart, men
den större i västra delen var i funktion fram
till Nybergs ombyggnad (med ett mindre
uppehåll i början på 1960{alet). I det dagliga
arbetet användes bokhissen dock ganska
sällan, den kom mest i bruk vid stör¡e
omflyttningar.

Platsbrist

I övrigt var arkivens eviga bekymmer plats-
bristen. Det var också en ständigt ökande
mängd arkivalie¡ som utgjorde det största
problemet för arkivarbetet i Lund. Möjlig-
heten till en ytteriigare flygel fanns ju redan
inplanerad och redan ett fu efter det att arki-
vet stod klart tog Weibutt upp behovet av en
tillbyggnad. Problemer uppsköts emellertid
då man minskade landsarkivets upptâg-
ningsområde.37 1911 kom utrymmesbristen
åter på tal och efrer klagomål fran Weibull
genomförde Överintendentåimbetet en uhed-
ning om eventuell tillbyggnad. Fritz Eckert
på ämbetet ansvarade för frågan, och Theo-
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dor Wahlin, domkyrkoarkitekt i Lund sedan
1902, fick i uppdrag att undersöka saken nåir-

mare. Wåhlins förslag tilt nybyggnad följde
Eckerts anmodan att använda de nya princi-
per som kommit till användning i Göteborgs
landsarkiv. Detta hade ritats av Kart Gustaf
Améen och invigts i slutet av augusri 19ll-
Hä¡ hade man delat upp arkivsalama med
murade tvärväggar samt valv mellan våning-
arna och på så sätt fått ett flertal brandsäkra
fack. Vidare hade man i magasinet endast en
mittgång, i stället för två längs med föns-
terna, vilket sparade utrymme. Då Mölter
fick se'Wahlins förslag ansåg han att det var
för olikt det gamla magasinet. Wåhlin anmo-
dades göra ett nytt förslag som skulle vara:
>till utseendet fullståindigt öfverensstäm-
mande med den befintliga samt således äfven
beträffande system och konstruktion öfve¡-
ensstämmânde med denna.>>3s Till slut löste
man emellertid problemet genom att helt en-
kelt sâtta upp en måingd nya hyllor på lediga
piatser i det befintliga magasinet.3e
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Landsarkivet i Lund (Ll,A)
Landsârkivet i Lund, ämbetstrkivet, ritningar, C865-

c907.
Theodor Wåhlin, enskilt arkiv 78, vol. 15.

Ecklesiastik Departementets Registratur 1897, oktober
den 8, 36 (kopia, eg. på Riksukivet).

Ríksarkiver (RA)
ÔIÄ, huvudarkivet, Flbb:28 (en vol. brev o.a. handl.

1 898-1 9i7)
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Riksækivets ¿imbetsdkiy, Landsdkivet i Lund nr l.

II. Bernt Nybergs om- och tillbyggnad

I 960-talets utrymmesproblem
Först på 1960{alet blev tillbyggnadsplaner
aktuella för Landsarkivet i Lund. Arkivet
hade då varit överlastat i decennier. Stora
omorganisationer under 60{alet ledde till att
ytterligare arkivalier fördes över på lands-
arkiven, varför i stort sett alla Sveriges lands-
arkiv planerade utbyggnad under 1960-talet.l
1950 hade institutionen för ekonomisk histo-
ria öppnats i Landsarkivet i Lund och redan
under 5O-talet gjorde man en del förslag till
utbyggnad av källaren, men dessa kom
aldrig till stånd. 1960 hade man med hjälp av
extra hyllor i var och varannan vrå lyckats få
in drygt 8 000 hyllmeter arkivalier i ett ma-
gasin dimensionerat för cirka 5000.2 I de-
cember samma år fick man dispens från att
överta arkivalier från kyrkliga och civila
myndigheter och därmed åsidosattes också

landsarkivets huvuduppgift. Situationen var
ohållbar.

1961 tillsattes en utredning om lands-
arkivens lokalproblem. Utredningen låg till
grund för Byggnadsstyrelsens byggnadspro-
gram för landsarkiven i Lund och Göteborg
och utarbetades i samråd med Statskontotet
och Riksarkivet. Byggnadsstyrelsen anlitade
Bemt Nyberg (1927-1978)3 au göra en ur-
redningsskiss för landsarkivet i Lund. Skis-
sen 1åg klar tillsammans med Byggnads-
styrelsens program i augusti 1964.+

Efterkrigstidens arkiv
Denna gång fanns det betydligt fler nordiska
och eu¡opeiska förebilder 2in vid sekelskiftet.
I Europa pågick det under tiden efter andra

våirldskriget ett flertal stora arkivbyggen.
Under Charles Braibant, generaldirektör för
de franska statsarkiven 1948-59, hade 44 av
Frankrikes 90 departementsarkiv fått nya
byggnader eller byggts till, och den totala ka-
paciteten nãstan fördubblats.5 I Norden hade
vi något senar€ också en period av om- och
tillbyggnader, från slutet av 1950+alet fram
till början av 1970+alet. Danmark bö{ade
bygga till sina landsa¡kiv redan i slutet på

1950+alet, i Norge måirks framför allt det nya
Riksarkivet som påbörjades 1970, och i Fin-
land projekterade man under 1960-talet för
tillbyggnaden av Riksarkivet i Helsingfors
vilken började byggas 1969. Hur såg det ut i
Sverige?

Efter iandsarkivet i Lund hade man, för-
utom Göteborgs landsarkiv, uppfört Öster-
sunds landsarkiv 1929, ritat av Ivar Stål.
Dessutom hade ett landsarkiv i Hâmösand
ritats av Sven Markelius och invigts 1935.

Gunnar Asplund påbörjade prqekteringen av

stadsarkivet i Stockholm 1939. Då Asplund
avled året därpå övertogs a¡betet av Sven-

Iva¡ Lind, och 7943 stod magasinet klart med

sju våningar insprängda i berget. Stadsarki-
vet ¿ir intressant eftersom det ¿tu det första
nordiska exemplet på att placera stora delar
av arkivet unde¡ marken. Detta byggnadssätt

blev senare vanligt förekommande i Norden,
förmodligen på grund av andra vârldskrigets
förödelser, och arkiven här skiljer sig därmed
märkligt nog från de tyska och framför allt
de franska efterkrigsarkiven, vilka snarare

byggdes på höjden.6

I Sverige följdes modellen med arkiv unde¡
jord av det nya Krigsarkivet, som invigdes
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1955,r och bekräftades slutligen av nya Riks-
arkivet i Marieberg, invigt 1968. Arkitekt
,Å,ke Ahlström hade i samarbete med riksarki-
varie Ingvar Andersson utarbetat ett bygg-
nadsprogram 1951 och uppförandet påbörja-
des 1960. Här uppfördes etr magasin med
kapacitet för upp till 78 000 hyllmerer med
kompaktförvaring, uppdelat i fem flyglar och
nedsprängt sex våningar i berget. Över mark
ligger en adminstrationsbyggnad på tre och
ett halvt plan i tegel och fasadkoppar.s

Två av de gamla danska syskonarkiven
fick också om- och tillbyggnader strax innan
arkivet i Lund. Här kan vi konstate¡a ett a1-

temativ till det nedgrävda arkivet, nämligen
det fönsterlösa. Detta hade tagits upp från de

franska arkivbyggena där man varit mycket
noga med att skydda arkivalierna från ljus.e

1958 1åg Leopold Teschls planer för en
tillbyggnad av Viborgs landsa¡kiv ftirdiga.
Byggnaden stod klar 1964, uppförd i arme-
rad betong, med fem våningar över jord och
två under. Fasaderna är i grå-svart tegel,
utom första våningen med läsesal och kontor
som har betongfasad med stora fönster. Res-
ten av huset har bara fönster i ordnarrummen,
men Zir försett med omkring 200 stycken
ventilationshå{ à 30 x 30 cm. Dessa är deko-
rerade med kolo¡erade keramikpiattor, vilka
anknyter till stadsvapnen på Kampmanns
byggnad. I östra ânden finns en åttakanrigt
glasat trapptom. Teschls magasin är uppdelat
i fem avdelningar med mellanvâggar i betong
samt brandsãkra ståldörar. 2/3 av rummen
har kompakthyllsystem (magasinet tar totalt
25 500 hyllmeter). Man företog också en för-
bättring av brandsäkerheten av Kampmanns
gamla magasin, tyv¿irr på bekostnad av
många av de arkitektoniska kvaliteterna. Den
gamla förbindelsegången revs och det stora
magasinsrummet delades upp och kläddes i
betong. lo

I Köpenhamn giorde Nils Koppel en första
skiss till utbyggnad 1960 och de nya arkiv-
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byggnaderna uppfördes 1 964-67. Magasinet
förlades parallellt med det gamla, precis som
Nyrop en gang hade planerat det. Det gamla
expeditionshuset revs dock, och i stället upp-
fördes en låg kvadratisk byggnad med glas-
fasader och innergård. Det nya magasinet är
byggt i betong med svagt sluttande fasader
av skifferblock. Det har fyra våningar över
jord och två under. Varje våning är indelad
i sex sektioner med branddörrar emellan.
AIla hyllor ¿ir kompakthyllor (magasiner rar
42 000 hyllmeter). Det en våning höga admi-
nistrationshuset innehåller forskarsal, före-
läsningssal, kontor etc. och förbinder de båda
magasinen. Nyrops gamla magasin har be-
va¡ats och endast den gamla vattendrivna
hissen har bytts ut. I övrigt har man istâilet
återställt senare förändringar. t t

Avslutningsvis kan det också vara v¿irt att
notera att Nordens största landsarkiv, det i
Göteborg, fick en tillbyggnad strax efter Ny-
bergs i Lund. Precis som i början av seklet
låg man tidsmässigt stlax efter Danmark och
Lund (1973 stod magasinet för 21 000 hyll-
meter klart, ritat av Lennart Kvarnstrôms
arkitektbyrå), och fortsatte d?irmed sin ro11

som sladdbarn i denna dansk-svenska svs-
konskara.

Projekteringen av Nybergs
tillbyggnad i Lundr2
1964 läg Bernt Nybergs första ritningar rill
landsarkivet i Lund klara. Nyberg hade skis-
sat på en utbyggnad som utgick vinkelrätt
fran det gamla magasinet, för att sedan fort-
sätta i två ytterligare etapper och bilda en

rektangulär gård. Expeditionshus och förbin-
delsegång var rivna. Forskarsalen fick nu
plats på gamla magasinets andra våning och
endast en smal gångbro förband de båda änd-
flyglarna på tredje våningen. Nyberg hade
alltså stmkit n¿istan hela tredje våningspla-
net, men lât jämbalkarna sitta kvar. Det nya

magasinet var i tre våningar överjord och två
under, där den nedre källarvåningen 1åg

under en betongmantel som ett skyddsrum.
Arkivgatans sträckning gick parallellt med

den nyprojekterade flygeln. Den nådde inte
fram till Dalbyvägen utan fungerade i ståillet
som parkering till Landsarkivet. Detta var
önskvåirt eftersom stadens trafiktekniker
ansåg att korsningen låg för nära korset Dal-
byvägen - Östra Vallgatan. Omläggningen
var emellertid också en eftergift åt det så kai-
lade Genombrottet som planerades genom
Lund. En motorväg i öst-vâstlig riktning
skulle innebära att Dalbyvägen behövde
breddas och kräva mark, dels från Lands-
arkivet, men framför allt f¡an Spyken. Spy-
ken som också var i behov av utvidgning
skulle alltså behöva mark österifrån. Det
gamla expeditionshuset såg i detta läge ur an

behöva rivas, och Nyberg ansåg dessutom att
det störde den nya anläggningen med sin
något irrationella placering. t:

I maj 1965 gjorde Nyberg nya skisser.
Rätblocket har h¿ir fått ett trapprorn på syd-
fasaden (likt Teschls arkiv) och glasad fasad
mot trädgården. Då inträffade emellertid ett
avbrâck i planerna. I augusti 1965 f¡amförde
Lunds stadsbyggnadsdirektör Sven Tynelius
att det bästa vore om staden kunde förvärva
Landsa¡kivets tomt, och på så sätt lösa både
Spykens och den nya motorledens utrym-
mesbehov. Som ersättning skulle Landsarki-
vet få en tomt på Skarpskyttevãgen på Norra
Fäladen. Nyberg gjorde ett förslag på den
nya tomten med en enkel rektanguilir bygg-
nad i två våningar med källare. Tjânsterum-
men var orienterade utmed väggarna på bot-
tenvåningen, runt ett rektangulärt arkivma-
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Utredningsskisser av Bemt Nyberg l3l3 1964.
(LLA, ämbetsakivet C908, C910.) Ovan, fasadfö¡-
slag, och till höger, bottenplan av det fuut utbyggda
Landsukivet.
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gasin. Forskârplatser var inrymda på andra
våningen, och magasin i kåillaren. Byggnads-
styrelsen var dock inte nöjd med denna nya
lokalisering av Landsa¡kivet. Man miste ett
centralt och länillg?ingligt läge, och projek-
teringen hade redan påbcirjats. Dessutom
kunde man på Arkivgatan använda sig av den
befintliga arkivbyggnaden. En ny tomt skulle
bli dyrare och förskjuta f?irdigställandet med
ett år. Man krävde nya förhandlingar, och
Lunds kommun gav till slut med sig.ta

På förslagshandlingama från oktober 1965
kan man för förstâ gången se nybyggnadens
artikulerade entréparti med spiraltrappan i en
cylinder och hiss i ett rätblock. Fasadema har
blivit mer slutna med långa fönsterbând. Det
bärande systemet har tydliggiorts och visar
sig också i fasaden. Ritningarna till huvud-
handlingarna låg klara i maj 1966 och skiljer
sig något fran det färdiga arkivet. Fasadema

hade nu en mer påtaglig murkânsla, men
fortfarande med smala fönsterband l2ings

med hela östra och v¿istra fasaden. Magasinet
hade fortfarande två källarvaningar. Föränd-
ringama fran de tidigare förslagen märks
bl.a. i att södra fasadens trapptorn tagits bort-
Det nya magasinets båirande pelar-balk-

system hade också ersatts av hela betongväg-
gar och bjåilklag, och det gamla magasinet
hade nu en balkongvaning över forskarsalen.

I november 1968 påbOrjades byggnadsar-
betet och den 6 augusti 1971 kunde man slut-
ligen inviga det nya landsarkivet med plats
för 16200 hyllmeter.

Lunds nya landsarkiv

- material och lyrisk brutalism
Både det gamla expeditionshuset och Arkiv-
gatan var hotade av den nya genomfartsleden
genom Lund. Det föll sig därför naturligt för
Nyberg att följa det gamla magasinets rikt-
ning med nybyggnaden. Det gamla magasi-
net var uppenbart ol¿impligt ftir modem ma-
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gasinering. De gamla hylloma var alltför
platskrävande och konstruktionen var inte
dimensionerad för kompaktfdrvaring. Ny-
berg skriver: >Det befintliga magasinhuset
framstår däremot så mycket mera möjligt att
inordna i ett nytt sammanhang - dock inte
som magasin i första hand. Det finns i för-
rådshuset ett yttre uttryck, som rimmar illa
med innehållet - man föreställer sig inte tre
våningar magasin bakom den magnifika
tvåvånin gsfasaden. >> I s

I det gamla magasinet lade därför Nyberg
forskarsalen bakom de monumentala fõns-
tema på andra våningen. Tredje vånings-
planet med de bågformade ftinstema fick ett
släpp på cirka två meter till fõnstema på var
sida. På så sãtt blev det ett slags brygga (mel-
lan de båda flyglarna) ovan forska¡salen.
Denna övre, mörkare del anvåindes till fasta
hyllor för arkivalier, medan den ljusare fors-
ka¡salen under kunde ta del av två våningars
fönster. På bottenvåningen inrättade Nyberg
tj¿insterum.

Det nya magasinet är kopplat vinkelrätt titl
det gamla i sydvästra hörnet, med en glas-
passage, ett runt och ett kvadratiskt tegeltorn.
Det nya magasinet ¿ir ett rätblock med platt
tak. Mitt på södra kortsidan går en vertikal
fönsterslits från taket. På de båda långsidoma
går tre horisontella fönsterslitsar från norra
hömet l?ings med planens första sektion.
Hiss- och trapptornet verkar som ett nav
mellan den gamla och den nya volymen. De
är frikopplade från magasinets mur med ver-
tikala fönsterslitsar. Glaspassagen blir kors-
väg mellan två kraftfulla byggnadsvolymer
och en passage från det offentliga gatu- och
stadsrummet till den mer privata trädgår-
den.16

Planprincipen i det nya magasinet är
enkel: sju sektioner, delade på mitten av en

längsgående korridor, med ett trapptorn i
änden. Detta var en struktur Nyberg använt
förr och utvecklât redan under sina tidiga år i

Landsarkivet i Lund. Mötet mellm Bemt Nybergs till-
byggnad och det gamla ilkivet. (Foto Bosse Bäck.)

början av 19ó0{alet. Atriumplanen var också
ett viktigt tema i Nybergs arkitektur. Under
Klas Anshelm hade han varit med och arbe-
tat på en variant av atriumprincipen för
Lunds Universitetsbibliotek 1950-57. Ny-
berg utvecklade ett mer renodlat användande
av atriumplanen, bl.a. med radhusen i kvarte-
ret Canutus Hahn i Lund 1959.11

De strukturella likhetema med de båda nya
danska arkiven i Viborg och Köpenhamn är
slående. Alla är de r¿itblock med platta rak
och slutna fasader på korridor-trapptemat.
Teschls tillbyggnad åù precis som Nybergs
kopplad rätvinkligt till der gamlâ arkivets ena
höm. Koppels byggnad i Köpenhamn har
också en atriumplan, om än olik Nybergs. En
av skillnaderna mellan de danska arkiven och
det i Lund ¿ir hur mötet förmedlats mellan ny
och gammal byggnad. I Lund har de båda
förbundits som ett siags gångiärn på samtliga
våningar, medan de båda danska tillbyggna-
dema ligger mer självstàindiga, endast för-
bundna på första våningen.

Expeditionshuset fick stå kvar rrots Ny-
bergs skepsis.t8 Nyberg gjorde inga ingrepp,
varken exteriört eller interiört; däremot revs
förbindelsegangen. Den gamla huvudentrén
togs därmed ur bruk, varför Möllers gamla
expeditionshus plötsligt fick ett något pro-
blematiskt lâge. Man ser inte den nya huvud-

Landsakiyet i Lund. Interiör i gâmla magasiner. Fotot ¿i¡

taget ned i nuvtrânde forskasalen. Det gamlâ magasinet
ha av Nyberg fått en interiör som bâttre överensstãm-
mer med fasadens monumentala fönster. lFoto Bosse
B¿ick.)

entrén från gatan, och expeditionshuset har
fått en alltfcir framträdande placering för sin
funktion. Entréproblemen liknar mycket dem
i Viborgs landsa¡kiv (också här revs förbin-
delsegången, men expeditionshuset blev
kvar). Väl vid huvudingången fungerar
Lunds landsarkiv dock mycket bra och
åskådligt för besökaren.

Nybergs ritningar 2ir sakliga och nyktra
och skissförslagen utförda på kvadratiska ark
50 x 50 cm. Nybergs skicktighet i att a¡beta
1åg framförallt i det tredimensionella och
kvaliteter som inte kan uttryckas med en
ritning. De enkla formerna gör förvisso att
proportioner och materialbehandling blir av
avgörande betydelse. Nybergs fasader är
också tydligt läsbara på fler nivåer ân vad rit-
ningarna ger vid handen. Byggnaden har en
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fysionomi, en symbolisk innebörd och ut,
trycket har en klar korrelation till innehållet.
Man ser i den slufna muren en tydlig bild av
arkivets bevarande funktion, det skyddande
försvarsverket. Murens behandling med de
utstrukna fogarna förstärke¡ känslan av mas-
sivitet samtidigt som den lämnar spår efter
tillblivelsen och en mänsklig närvaro. Ny-
berg arbetade mycket medvetet med materia-
lens åldrande och förändring. Manga arbe-
tare förstod inte Nybergs arbetssâtt utan
tyckte att det var synd att den fina stenen i så

hög grad skulle täckas av det mörka mur-
bruket. Nybergs mening var att muren skulle
förändras med tiden och så att säga v¿ixa

fram. Bruk skulle vittra vid frostspräng-
ningar. Fasadema skulle därför inte vara
klara förrän efter tio år eller mer. Anled-
ningen var förstås att få fram en mer levande
yta än en strikt staplad tegelmur, och resul-
tatet blev också ett slags kalligrafi i sten.
Rörelsen blev en dimension i muren. Efter-
som huset egentligen är ett betonghus - teg-
let är endast fasadmaterial - kunde han tillåta
sig att göra avkall på teglets bärande uttryck
ti1l förmån för en mer enhetlig och strukture-
rad yta. Nyberg gick alltså if¡ån de tidigare
fasadema i förslags- respektive huvudhand-
lingarna, dä¡ skalmurarna tydliggjorts, och
gav i stället muren en organisk kraft som
kontrasterar mot de plana och precisa
fönsterslitsarna.le En viktig accent utgör
också de tre luftaggregaten i cortenstål fram-
för västra fasaden. Förutom de utsÍukna
fogama var det tänkt att muren skulle få yt-
terligare ett tecken på åldrande. Murk¡önet
hade nämligen då arkivet stod kiart en kant
av cortenståi, och rostvattnet efter regn låim-

nade alltså med tiden allt kraftigare infärg-
ningar av murverket.

Arkite kt e ns fö reb ilde r
Uppslaget till de utstrukna fogarna fick Ny-
berg från Sigurd Lewerenz, som förmodligen
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var Nybergs viktigaste förebild och läromãs-
tare. De låirde känna varand¡a under byggan-
det av Sankt Petri kyrka i Klippan (uppförd
1962-66), d.v.s. under den tid arbetet med
landsarkivet pågick. Nyberg hade åkt upp för
att följa bygget och vann efter en Tag den 42
år äld¡e arkitektens vänskap. Nyberg såg en
besl?iktad själ i Lewerenz, och de båda kom
senare även att samarbeta och hjälpa var-
andra fram till Lewerenz död 1975.20 Det är
tydligt att Nyberg lärde av den stränga över-
vakning som Lewerentz utövade på bygg-
platsen. Han kom sj¿ilv att praktisera samma

metod vid murningsarbetet av landsarkivet
och kontrolierade noggrant att ingen tegel-
sten höggs. Lewerenz var dock inte ensam

förebild för Nybergs tegelbyggande. Nyberg
böriade som anställd hos Klas Anshelm och
var bl.a. med vid projekteringen av Lunds
Konsthall. Man kan t¿inka sig atr han hos
Anshelm fick en god förståelse för tegel som
material. Det var sannolikt också hä¡ som
Nyberg fick inspiration till den anspråkslösa

och mo¡aliskt tydliga arkitektur han senare

kom att företräda.
Om vi går utomiands var det utan tvekan

Le Corbusier som var den största förebilden.
Det var de rena geometriska formema som
var de primära. De var viktiga element i
struktureringen av de olika funktionema. Det
vâr snarare de enkla formernas inneboende

kraft än relationen form-funktion - eller
någon arbetsmetod i stil med >form follows
function> - som gav det arkitektoniska ut-
trycket och kvalitén. Den kraftfulla tegelmu-
ren var t.ex. inte bärande utan en fasad på en

betongkonsruktion. Det var föreställningen
av det bärande som var viktig att förmedla,
de rena geometriska formernas skulpturala
kraft. I detta geometri- och materialtänkande
hade Nyberg mycket gemensamt med den

sene Le Corbusier. Volymen har också en del
att göra med de samtida danska tiilbyggna-
derna till landsarkiven i Viborg och Köpen-

hamn. Tydìigast zir kanske kopplingen till
Teschls arkiv i Viborg med sin massiva, om
än inte lika skulpturaia, slutna tegelmur.
Också i Koppeis tillbyggnad i Köpenhamn
finns de slutna och monumentaia murarna,
här givna av skiffems struktur och de svagt
sluttande fasaderna.

Vilken stil kan man då hänföra lands-
a¡kivet till? Förmodligen den med det något
missvisande namnet brutalism. Gunilla
Millisdotter delar i sin lic.-avhandling om
Bengt Edman in brutalismen på föliande särt:
New Brutalism (tonvikt på etik och socio-
logi), Neo-Brutalism (tonvikt på estetik och
uttryck) samt lyrisk brutalism. Den sista
termen myntades av Nils Ole Lund och före-
träder en no¡disk tegelarkitektu med associ-
ationer till medeltiden och dess hantverk: en
asketisk och ârlig arkitektur, ofia med kraft-
fulla murar, och med en särskild tonvikt på
ljusföringen.2r Nybergs verk och inte minst
landsarkivet förefaller, i likhet med många
av Edmans och Lewerenz byggnader, bâst
kunna hänföras till denna sista kategori.
Detta bekräftas inte minst av landsarkivers
vackra interiör, målad i starka färger och rik
på arbetade deTaljer.22

terade så att de nästan omiùkligt blir mer
rödaktiga ju nåirmare man kommer det gamla
arkivet. På detta sätt uppnås en högst raffine-
rad toning som främjar de båda byggnader-
nas möte. Nybergs flygel har anpassat sig till
det gamla utan formlån, utan att kompro-
missa med funkúon, originalitet, tidens krav
elier den geometriska formens kraft. En viss
kãnsla av ålderdomlighet ligger också i den
enkla muren och den avläsbara, primitiva
beskaffenhet som den få¡ med de utstrukna
fogarna - ett slags medeltida karaktåir som
förefaller ovanligt väl lämpad för jusr ett
landsarkiv och de historiska associationer
som ett sådant väcker.

Interiört är förändringama av det gamla
magasinet radikalare. Här har Nyberg gjort
en omdaning med betoning på funktiorren,
något som han hade gemensamt med Teschls
arbete i Viborg, en restaureringssyn som väl
får sägas ha legat i tiden. Om ombyggnaden i
Viborg tog föga hänsyn till kvaliteterna i det
gamla arkivet, var Nybergs ingrepp dock
kãnsligare. Visseriigen byttes den ursprung-
liga funktionen av magasin i stort sett heit ut.
.Ä. andra sidan har Nyberg lyckats bevara
och förstä¡ka det gamla arkivmagasinets
rumsliga och arkitektoniska kvalitèter.

Samverkan rnellan gammalt och nytt

Nybergs magasin samverkar väl med Möl-
lers arkiv. Det platta taket och det tillbaka-
dragna läget gör att det nya rätblocket såväl
storieksmässigt som i placering väl under-
ordnar sig det gamla arkivet. Det gam_la ma-
gasinets höm åir fria och dess volym fortfa-
rande tydlig. Uttrycket i det nya magasinet är
lågmält, de utstrukna fogama ger iiv åt mu-
rarna och står sig utm¿irkt bredvid Möilers
gamla fasader med sina listverk och ankar-
jârn. En annan anpassning till den gamla
byggnaden är ftirgen. Teglet i den nya flygeln
är rödbrunsvart hårdbrãnt Helsingborgstegel,
som har en mer mâttad och mörkare nyans än

Möllers röda fasader. Stenarna ä¡ dock sor-

Funktionella aspekter

Nyberg arbetade mycket medvetet med de

funktionella kraven. Flera alternativ var
givna av funktionen, t.ex. olika hyllsystem,
fasadernas karaktä¡ (från ganska öppna till
helt siutna) liksom den in¡e ombyggnaden av
det gamla arkivet. 1961 kom en ny arkiv-
stadga (SFS 1961:5901, där man ser arr
grundförutsättningarna var ungefär desamma
som 1900: arkivalier skall skyddas från
brand, fukt och obehöriga- I Byggnadssryrel-
sens program för om- och tillbyggnad av
Lunds Landsarkiv gives främst ekonomiska
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Íamar och de utrymmesbehov som skall
täckas. I fråga om teknisk standard hänvisar
man till Byggnadsstyrelsens bestlimmelser
för arkivlokaler, Råd och anvisningar för
anordnand.e av arkivlokaler. Håir ser man att
arkivets förutsättningar inte hade hunnit änd-

ras så mycket. Nya medier hade visserligen
kommit, men de hade inte slagit igenom.
Detta betydde dock inte att man löste frå-
gorna på samma sätt.

Byggnadsstyrelsens råd rekommenderade
arkivlokaler helt utan fönster och att befint-
liga fönster av säkerhetsskiil inte borde vara
öppningsbara. Detta gäller för Nybergs ma-
gasin som dessutom utgör en egen och icke
publik byggnad, relativt frikopplad från det
gamla arkivet med kontor och forskarsal.
Mer brandfarliga inrättningar, som t.ex. data-

rum och lunchrum, finns i den fristående
gamla expeditionsbyggnaden.z3 Nyberg har
också ftiljt kraven på flamsäker interiör, hyl-
lor av ståI, brandsåikra dörrar och icke bränn-
bara blirande konstruktioner. Det b?irande

stålet, som ju ifrågasattes redan vid sekel-
skiftet, hade ersatts av betong. Landsarkivet i
Lund uppfyller d?iremot inte kravet på brand-
säkra enheter på hcigst 200 kvadratmeter.
Nyberg lade till mellanväggar på hurudrit-
ningarna 1966, men dessa fick aldrig några
avskiljande branddörrar mellan sig. I Lands-
arkivets byggnadsprogram hade man också
ansett att något brandlarm inte var nöd-
vändigt.24

En aspekt som på sätt och vis sammanfal-
ler något med brandfrågan åir den om säket-
het vid krig. Bombsäkra arkiv var en av de

nya frågor som väckts sedan det gamta arki-
vet byggts. Det âllra bästa vid krig var förstås
ett nedgrävt magasin, och Nybergs arkiv
hade på sina tidigare skisser en ext¡a källar-
våning med skyddande betongmantel, samt
arkivalierãnna. Detta rationaliserades emel-
lertid bort, förmodligen på grund av kost-
nadsskäI. Möjligen inverkade landsarkivets

läge och storlek på den relativt låga krigs-
beredskapen.

Fönsterlösheten var ingenting Bemt Ny-
berg tog för givet till en bödan- Som nåimnts

började han med en nãstan helt uppglasad

östfasad. Då Nyberg lämnade den fullt ut-
byggda atriumlösningen och började koncen-
trera sig på etapp ett föreföll emellertid en

enhetligare volym mer tilltalande. Förebilder
fanns som nlimnts i danska och franska arkiv.
Man hade i Sverige också erfarit nackdelarna
av allt för många fönster. I H?irnösands

landsarkiv hade man blivit tvungen att sättâ

in gulfilter i magasinets stora trådglasfönster
för att hindra det skadligaste ljuset.zs Att
frågan om glasfasader titl arkiv dock fort-
farande åir aktuell mtuker vi t.ex. i dagens

danska debatt kring tävlingsförslagen om
nytt Riks- och Landsarkiv i Örestaden. Kö-
penhamn.26

Kompaktförvaringen var en av de vikti-
gare utgångspunkterna i byggnadsprogram-
met och förmodligen en av de främsta anled-
ningarna till att det gamla magasinet miste
sin funktion som magasin. För Nyberg stod

också de slutna fasaderna delvis som symbol
för kompaktförvaringen,zr och denna kom att
användas på alla våningar utom den tredje
(våningen i plan med forskarsalen med de

flitigast använda arkivaliema) och på bryg-
gan över forskarsalen. I dag ?ir dock allt
kompaktfcirvaring. Kompaktsystemet hade i
Sverige först kommit till användning i nya
Krigsarkivet och hade blivit det normala i
Norden, men var ingen självklarhet på andra

håll. I Frankrike ansåg man bl.a. att det kunde
vara skadligt, eftersom det inte lät luften cir-
kulera tillräckligt mellan a¡kivalierna.2s

Kompaktförvaring till trots var platsbris-

ten ett av de problem som mycket snart
gjorde sig gällande. Landsarkivets största

problem va¡ emellertid fukten. Ventilations-
systemet var underdimensionerat och gav

stora svårigheter redan från starten. Förmod-

ligen var det projekterat som större, men
minskades som en besparingsåtgärd. Då man
först dugo år senare vidtog ordentliga åtgåir-

der hade en stor mängd arkivalier skadats
svårt.

Två arkivmodeller - sarnmanfattning
Det ¿ir tydligt då det gäller MöllerlHolmgrens
arkiv att man i hög grad utgick från en inter-
nationell/dansk modell, snarare än att lösa
uppgiften på ett helt originellt och lokalt sätt
där varje funktionellt och stilmässigt pro-
blem behandlades på nytt. Mriller justerade

visserligen de givna ramarna efter lokala för-
utsättningar. Han anpassade byggnademas
placering efter tomtens läge och form. Till
stor del föIjde man emellertid ett bestämt och
ftirdigt spår. Detta var givet av goda exempel
vilka dikterade t.ex funktionella hänsyns-

taganden till byggnademas gruppering och
situation, men också till deras konstruktion,
tekniska lösningâr samt rumsordning. Lands-
arkivet i Lund följer mycket våil de rre danska
provinsarkiven i funktionella lösningar såväl

som stil.ze Denna grupp utvecklades mot
bakgrund av en rad europeiska arkiv och bib-
liotek, inte minst ett flertal tyska arkiv, och
bilda¡ trots sitt ringa antal en egen grupp
skild t.ex. från de nordiska riksarkiven.
Formmässigt förenas visserligen Lunds
Landsarkiv och Riksa¡kivet i den eklektiska
andan och den monumentala karakt¿iren, men
där slutar många av likheterna. Det tãta, näs-

tan kubiska Riksarkivet var av en annan dig-
nititet med både möjlighet till, och krav på,

en mer urban och ståndsmâssig byggnad.
I stort sett utgör alltså de fyra arkiven en

relativt homogen grupp, ett slags nordisk
landsarkivsmodell (där arkivet i Viborg var
det mest lyckade). Lunds landsarkiv uppvisar
visserligen en rad egna kvaliteter, men de

danska a¡kivens betydelse som f<irebilder
kan knappast överskattas. Göteborgs lands-

arkiv sällar också sig till denna dansk-
svenska grupp 1911, och bekräftar den nor-
diska modellen för landsarkiv.:o

Under 1960+alet fick flera av arkiven i
denna modell tillbyggnader, vilka utmlirker
sig gentemot övriga efterkrigsarkiv. Arkiven
i Lund, Viborg och Köpenhamn är fönster-
lösa stenbyggnader, huvudsakligen ovan jord
och med liknande planstruktur. De ansluter
vinkelrãtt till de gamla magasinen, med
entréer i förbindelsedelen, samtidigt som
expeditionshusen gravt negligerats och de
gamla förbindelsegångama rivits. Arkiven
byggde också på likartade funktionella prin-
ciper: betongstomme, med kompaktförvar-
ing och uppdelade magasin vilka huvudsak-
ligen låg ovan jord. Det rörde sig alltså inte
om a¡kivtorn som i de franska fallen, inte hel-
ler om underjordiska arkiv, vilka blev när-
mast allenarådande bland de stöne nordiska
efterkrigsarkiven, utan om en egen något
ålderdomligare ordning som var låimpligare

för dessa mindre arkiv.
Man kan alltså konstatera att det fanns en

likartad arkivmodell för om- och tillbyggna-
derna av de gamla landsa¡kiven. I denna
grupp utmåùker sig dock Nybergs arkiv. Med
god och medveten materialverkan i kontrast
mot fina och arbetade detaljer blev Nybergs
arkiv kanske den arkitektoniskt mest lyckade
av 19ó0- och 7O{alens nordiska arkivtill-
byggnader.

Principiellt sett är de två olika arkivmodel-
lerna för Lunds landsarkiv förvånansv2irt

lika. De grundläggande funktionella kraven
¿ir likartade och man har i båda fallen sãllat
sig till en modell som har sitt ursprung i en

liten grupp danska landsarkiv. Man har alltså
tydligt arbetat med förebilder inom samma

byggnadstyp. De gestaltningsincitament som

fanns till arkiven verkar i ovanligt hög grad

varit givna av funktionen. Arkiv 2ir ofta
mindre publika än t.ex. bibliotek, dåirför 2ir

möjlighetema att skydda arkivalierna på be-
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kostnad av trivsel och offentlighet mycket
storre. Nybergs förhållningssätt speglas i det
omdöme han ger i citatet ovan. Han för ett
funktionalistiskt resonemang: formen skall
spegla innehåller. Vi har sen att Nybergs ar-
betsmetod i hög grad även prioriterar uttryck
och stil, men formen st¿imde trots allt väl
överens med de funktionella kraven och
deras symbolik. Hos de gamla byggnadema
åir förhållandena annorlunda. Àven om bygg-
nadsgrupperingen förefaller rationell och
funktionellt anpassad tir de två byggnaderna
som objekt i stort ett exempel på 1800-talets
skaltänkande. Den representativa fasaden
med sina stora fönster säger ingenting om an
interiören endast hyser låga magasinsvå-
ningar. Funktionen landsarkiv krävde vid
denna tid i högre grad etr ståndsm¿issigt ur-
tryck och en viss stil. I detaljer och uppdel-
ningen av själva byggnaderna märks dock de
mer funktionella incitamenten.

Kanske ?ir det i funktionen av arkiv vi kan
förstå Lunds landsarkivs rätta värde. På ett
naturligt sätt kom det att ingå i en dansk-
svensk arkivtradition med ganska få repre-
sentante¡. Nybergs starka nybyggnad utmär-
ker sig särskilt i denna skara och Lands-
arkivet måste som helhet betraktas som ett
arkitektoniskt mycket lyckat och skyddsvärt
byggnadskomplex.
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