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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor i över 50 ör.
Böde logerhyllon, tötpockningen och stålhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett hyllföretog,
sölier vi öven mångo ondro förvoringsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor
och sköp.
Men vi är, och tönker farbli, ett företog som
lever pö hyllorno!
I minst 50 år till!
Vill du veto mer om våro förvoringsmöbler, foxo ditt
visitkort. EIler ring!
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Arkiv

ltges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är föreningstidning
för medlemmar i Näringslivet Arkivråd (Nl-A), Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektom (MS), Föreningen arkiwerkamma
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Landsting och Kommun (FALK) och Folknirelsemas Arkivförbund (FA).
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Arkiv r/o Owe Norberg
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Så är då detta samverkansnummer äntligen i hamn. Det har varit en del turer kring det

av skilda orsaker; delvis har det handlat om finansieringen, men det löste sig på ett bra

sät

när Arkivens dagbeviljades medel från Stiftelsen Framtidens kultur i höstens
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Med dessa anslag kan detta temanummer för Arkivens dag ges ut i en upplaga som
är 30-40 gånger stöne änTema Arkivs normala upplaga på ca 2 000 ex.Vi tackar för

TRYCI(

Är du medlem i NLA, AAS, FALK eller

anslagsomgång. Sedan tidigare finansieras Arkivens dag av Kultur i hela landet.

får duTema Arkiv som

detta!
Eftersom stöne delen av denna upplaga kommer att läsas av människor utanför
arkivsektorn så vill vi på ett så varierat sätt som möjligt spegla arkiven, arkivarierna och

medlem$idning. Är du inte medlem i någon av föreningama, men ändå

vill ha Ditt eget exemplar av lidninqen är du vålkommen som vår
prenum€ranl. Sånd namn och adress till: Owe Noöerg (se ovan).
PRENUMERATIONSPRIS
Red

200 kronor Iör 4 nrlår

{ööehåller sig rätten till redigering av insänt material. futiklär bör

sändas till red. både i lorm av manuskipt och pä diskett (3,5"), eller via
e-post. Bilder bör vara papperskopior i sv/v eller {ärg. Bildtext fåstes på
bildens bakida. Dia går ockå bra. Namn orh adres på artikelförfattare
o<h fotograf skall bifogas. Önskas

manuskipt och bilder i retur skall detta

särskilt framgå. Honorar för publicerade artiklar utgår normalt i form av
5 ex av det nummer bidragel publicerats.

verkamheten

-

och samtidigt ta död på några kvardröjande myter om fuktiga

källarvalv, dammiga handlingar och lågmälda tjänstemän iförda filttofflor.
När nu arkiv indirekt figurerar i viktiga delar av vår samhällsdebatt speglar vi även

detta i några artiklar; Maija Runcis skriver om den svenska tvångssteriliseringen,
Evabritta Wallberg berättar om hur det står

till med våra underrättelsearkiv

ochTorsten

Eng beskriver de speciella arkivproblem som finns kring kärnbränslehantering.
Dessutom finns här några artiklar från arkivanvändarna/forskarna

ur släktforskarens,

fritidsforskarens och den akademiske forskarens perspektiv.
Arkivens dag dellar på Bok & Bibliotek mässan med en monter och arrangerar även

OMSLAGSFOTON

en paneldebatt där bl a EvabrittaWallberg återfinns i panelen.

-

Den 7 november hålls arkiven öppna med många programpunkter utöver det vanliga
Iäs mer om detta i Maria Larsson presentation i tidningen.
Jag

vill avslutningsvis tacka den tillfälliga redaktion som ansvarat för detta nummeL

Maria Larsson från Skånes Arkivförbund och Christer Bogefeldt från Riksarkivet.
Dessutom har flera personer bidragit med osignerade texter

till alla faktaruto; framför

allt Britt Hedberg och Anna-Christina Ulfsparre.
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Detta arkiv användes av Sibo
tun nbindarfackf örenin g

mellan 1909-1937.
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Arkive

Maria Larsson , projektledareArkivens dag 1998

Den 7 november slår arkiven i landet upp sina
portar och välkomnar alla till en dag fylld av
spännande aktiviteter och arrangemang.
Vad länkar den svenska kyrkoboktöringen samman
med det utbrända kärnbränslet? Jo, det svenska arkiven.
Innehållet i våra samlingar är inte bara vårt kulturarv
utan också våra kommande generationers framtid.
Enkelt uttryckt - arkiven samhällets minne. Här lagras
information från förfluten tid och nutid, för samtiden
och framtiden - som kungars och politikers beslut,
människors personliga minnen och erfarenheter, musik,
handlingar från förenings- och företagsverksamhet.
Egentligen är det en omöjlighet att beskriva vad
arkiven innehåller - eftersom de rymmer så mycket.
Därför hoppas projektet Arkivens dag, att så många
som möjligt skall göra ett besök och själv ta reda på vad
som finns i arkiven, lördag den 7 november. Många
arkiv håller öppet året om, vardagar som lördagar, men
genom ett nationellt öppet-hus arrangemang hoppas vi
att fler nyfikna och vetgiriga skail göra ett besök.
Målsättningen med Arkivens dag är att människor som
vanligtvis inte besöker arkiven skall ta del av arkivens
spännande skatter och titta in bakom kuiisserna.
1998 är det första gången som arkiven i landet
tillsammans håller öppet-hus. Förhoppningen är att
arrangemanget skall bli årligt återkommande. Under
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dagen kan du besöka statliga arkiv, kommun- och

landstingsarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv,
företagsarkiv, dialekt- och ortnamnsarkiv och privata
samlingar, alla håller öppet. Under dagen vill vi visa på
mångfalden i arkiven och samtidigt peka på att alla har
rätt att forska i de svenska arkiven, oavsett medborgarskap. I motsats till höstens nyhetsflöde om hemliga
arkiv är i stort sett allt öppet för forskning.

Arkivens dog '

orgonisqtion

Arkivens dag är ett samarbetsprojekt mellan arkivföreningama
AAS, Folkrörelsemas Arkivförbund, Föreningen

arkiwerkamma inom landsting och kommun, Näringslivets
Arkivråd, Svenska Arkivsamfundet samt Rikarkivet med
landsarkiven, det vill säga arkivens olika sektorer. Projektet
Arkivens dag har beviljats medel från "Kultur i hela landet",
och en ledningsgrupp svarar för den centrala samordningen.
I varje lån finns regionala kontaktpersoner.
Vill du veta mer? Gör ett besök på Arkivens dags hemsida

www.ra.se/arkdag98
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7 NOVEMBER

En rad spännande programaktiviteter planeras på
många hå1l i landet. Under dagen arrangeras visningar
av arkivens samlingar och de olika arbetsuppgifter som
sker vid ett arkiv. Många spännande föredrag och
föreläsningar kommer att hållas. Genom utställningar
presenteras särskilt intressant material, utstäliningar
kommer också att finnas på bibliotek, järnvägsstationer,

arbetsförmedlingar, systembolag osv. På programmen
står också presentationer av databaser och cd-rom
produktioner, på många institutioner kan du bekanta
dig med den Nationella arkivdatabasen, här finns alla
arkiv i landet presenterade. På flera håll sker
bokutgivninga5 invigningat av nya lokaler, särskilda
aktiviteter för barn och ungdomar, teateruppsättningar
baserat på material i arkiven, sång och musik. Det enda
tråkiga med arrangemangen är att du inte kommer att
hinna besöka alla arkiv. Några institutioner nöjer sig
inte med ett öppet-hus den 7 november utan arrangerar
arkiweckor. Oavsett var du bor i landet, finns det
möjlighet att göra ett besök vid något arkiv. Vill du veta
mer om program och öppettider finns alit presenterat
på Arkivens dags hemsida www.ra.se/arkdag98
Den tidning du just nu 1äser ingår också i projektet
Arkivens dag. Om du inte har möjlighet att besöka ett
arkiv den 7 november, kan kanske tidningen ge dig en
bild av vår verksamhet, du är välkommen på besök vid
en tidpunkt som passar dig. Kanske blir du inspirerad
av vad du iäser och

viil göra ett besök den

ARKIVENS DAG

lggg

Ingegerd

7 november.

Arkiven hölsar dig varmt välkommen

To ktivet in i orkivet!
Tidto bett för Ku tturvognen
Måndag, Torsdag, Fredag och Söndag

avg
Lund
Eslöv
Höör

Malmö

Hässleholm

9rby
Almhult
Alvesta
Sävsjö
Nässjö
Tranås
Mjölby

Linköping

Nonköping

Nyköping

Vagnhärad

Södertälje
Stockholm

9yd

06.25
06.38
06.49
07.00
07.20
07.35
07.47
08.15
08.41
09.09
09.35
10.00
10.20
10.50
71.32
11.59
72.17
12.29

Stockholm C ank12.4l

Stockholm C avg 15.12
Stockholm

Syd

Södertälje
Vagnhärad

Nyköping
Nonköping

Linköping

Mjölby
Tranås
Nässjö
Sävsjö
Alvesta
Ämhuh
0sby
Håssleholm
Höör
Eslöv
Lund
Malmö ank

15.23
15.36
15.54
16.22
17.10
17.40
18.00
18.19
18.58
19.11
19.44
20.06
20.17
20.39
20,53
21.04
27.18

27.29

Vad finns i de svenska arkiven? är utgångspunken i den utställning som projektetArkivens dag
presenterar i samarbete med SJ:s Kulturvagn.

Utställningen bjuder på smakprov ur arkiven: Material om deVita Bussama, Marjasins berömda
kvitton,Jonas Cardells skolbe§g och Karl Xll:s anteckningar. Du kan även se gamla reklam{ilmer,
lyssna

till svensk musik och lära känna Stockholms Söder på CD-rom.

Reser du mellan Malmö-Stockholm eller Malmö-Göteborg på de vanliga InterCity{ågen kan du
göra ett besök i Kulturvagnen från den 1 oktobertill den 24 november.

Tisdag och lördag

avg
Lund
Malmö

Helsingborg

Angelholm

Båstad
Laholm

Halmstad
Falkenberg

Varberg

Kungsbacka
Göteborg

ank

06.47
07.00
07.45
08.03
08.28
08.36
08.50
09.12
09.30
10.03
10.23

Göteborg avg
Kungsbacka

t2.01
t2.25

Helsingborg
Lund

13.05
13.23
13.51
L4.04
14.13
L4.34
15.04
15.36

Malmö ank

t5.49

Varberg
Falkenberg

Halmstad
Laholm
Båstad
Ängelholm
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lag träffade Erik Norberg på hans
tjänsterum för en intervju på en
av årets första riktiga vårdagar.
Värmen kom, uteserveringarna
öppnade och skatorna byggde bo
i ett av träden utanför Eriks

Eri k

fönster.

Vårt samtal pendlade mellan
ämnen som arkivariens yrkesroll,
samarbete mellan arkiv, bibliotek
och museer (det som ibland går
under honnörsförkortningen
ABM), elektronisk
dokumenthantering, den
utåtriktade verkamheten inom
arkivbranschen och hans
fritidsintressen.
Erik Norberg ar fodd i Stockholm och
har bott här i hela sitt liv förutom när
han gjorde sin värnplikt i Boden och
Karlstad, samt några år i Wien under
1970-talet när han arbetade åt FN. Han
är gift med Birgitta och har två vuxna
söner som flugit ur boet.
1968 började Erik sin arkivbana med
en halr,tid på Krigsarkivet samtidigt

som han genomförde sin forskarutbildning i historia vid Stockholms universitet, där han disputerade 1973.1970
började han som r.erksarkivarie vid
Fortifikationsförvaitningen och var
kvar där till 1979, med avbrott för den
tjänst han hade vid FN:s
teknikutvecklingsorgan UNIDO i Wien
1973-75.

Norberg
het eller ett företag än det var för tjugo
år sedan. Den debatt som pågått i Tema

Arkiv de senaste numren visar att vi nu
står inför en brytningstid, arkirtjänsten
förändras och "den dammige
arkivarien" håller på att borstas bort av
unga arkivarier som i grunden har en
annan inställning till sitt yrke.
De yngre arkivarierna har gjort ett
medvetet yrkesval på ett annat sätt än
vad som tidigare var fallet när de flesta

arkivarierna rekryterades bland
historiker som via sin egen forskning
kommit i kontakt med arkiven.
Erik är medveten om att en ganska
långt driven specialisering inom vår
yrkeskår är nödvändig för att möta alla
de krav som ställs på vår sektor men
han hoppas att vi slipper uppleva den
splittring som vi ser i Nordamerika
mellan de som arbetar med dokumenthantering och de som arbetar med mer
traditionella arkivuppgifter. Han menar
att det är viktigt att vi har en gemen-

Erik tror att den akademiska utbildning
som ges i ämnet arkivkunskap (och
numera arkiwetenskap) i Sverige sedan

sam grundutbildning utifrån vilken

man sedan kan specialisera sig. Denna

mitten av 1970-talet kraftigt påverkat

gemensamma plattform blir sedan det
kitt som verkar sammanhållande inom

självsynen på yrket

kåren.

-

att en yrkesgrupp

formerats. Idag växer arkivariekåren sig
allt starkare, med en självklar yrkesid-

entitet och med en helt annan position
på sina respektive arbetsplatser, vilket

gör att det är lättare att idag styra
arkivbildningsprocessen på en myndig-

När vi glider in på samverkansfrågor
inom kulturarvssektorn poängterar
Erik de olika profiler som våra respektive sektorer har. Museer möter en stor
publik i sina utställningar som bjuds på

A rk ivbildni ng blir met
ett intellektuellt begrepp, snarare än

eJt sqm_är kopplat

fySiSka
kunskapsförmedling och upplevelser i
form - en kulturarvets
estrad - medan arkiven har långt färre
besökare, men dessa är istället hängivna
forskare som tillfredsställer helt andra
en lättsmält

behov än vad museibesökaren gör.

Biblioteken intar en position någonstans emellan arkiven och museerna.
Det finns även andra skillnader
mellan de olil<a aktörerna på
kulturarvssidan, skillnader som gör att
vi arbetar på olika sätt, r.ilket har sin
grund i de olika fyperna av kuiturhistoriskt material som r.i r,årdar.
Om vi respekterar varandras olikheter och tar dem som en utgångspunkt
for samarbete så har det goda förutsättningar att bli långsiktigt fruktbart, och
det är väldigt viktigt att samarbetet blir
framgångsrikt - det vinner hela sektorn
på.
En viktig och komplex frägaär den om

elektronisk dokumenthantering - om
ett säkert långsiktigt bevarande, om
ökad tillgänglighet av arkivmaterial och
efterlevnaden av offentlighetsprincipen.
Det finns alldeles uppenbara administrativa fördelar med elektronisk
hantering av dokument och den har
kommit för att stanna, men i den
elektroniska miljön ställs nya krav på
redovisning av dess innehåll. Arkiv-

bildning blir mer ett intellektuellt
begrepp, snarare än ett som ar kopplat

till

fysiska sammanhang. Det allmänna

arkivschemat som varit grunden

i

svensk arkivredovisning under

1900-talet räcker inte längre

till för att

beskriva dessa elektroniska arkiv och
Riksarkivet har under det senaste året

utrett frågan i en grupp som går under
namnet Infotek-red.
En annan viktig fråga i detta sammanhang är de elektroniska dokumentens hållbarhet, dels informationsbärarnas iivslängd och dels det digitala
formatets livslängd. Vad lagringsmedier beträffar har uwecklingen gått
snabbt - det som var standard fcir ett

decennium sedan är för länge sedan
mjukvarusidan är utvecklingen om möjligt ännu snabbare.
I bägge fallen blir en överföring av
information från ett system till ett
annat tvunget och då måste datasäkerheten kunna garanteras - rutiner
och kostnader för migrering av data
måste med andra ord byggas in i
systemen för att de ska bli långsiktigt
hållbara. Detta är ett stort problemkomplex där arkiven samarbetar på ett
internationellt plan for att utveckla
standarder f<ir långsiktig elektronisk
lagring. Erik ser med tillf<irsikt på
utvecklingen.
Att föra ut arkiven, att popularisera
dem är en hjärtefråga för Erik. Detta
görs på många sätt - Riksarkivet har
numera en fi n publikationsverksamhet,
pass6. På

till

sammanhans

man deltog i produktionen av den
stora medeltidsutställningen på
Medeltidsmuseet for några år sedan
och man bygger databaser och publice-

rar sig på Internet. Den stora databasen
- NAD (Nationella arkivdatabasen) har man sokt tillstånd från Datainspektionen att lägga ut på nätet men
fått avslag, vilket är ett bakslag för
arkiven men framförallt for forskarna.
Erik tycker sig vara formad av yrket,
men redan från borjan gillade han en
viss ordning (eller en viss förutsägbarhet i tillvaron). Han trivs med vatten i
alla former - allt från vattenkaraffen på
hans bord till segling, och på senare tid
även paddling med kustkajak. Erik har
under sina paddlingsturer lärt sig se
Mälarlandskapen ur en ny slmvinkel.
I hemmet sätter han sig gärna med
en bok eller iyssnar till klassisk musik.
Klassisk musik avnjuter han ibland
även på konserter, teaterbesöken är

färre och han går sällan på bio. När jag
frågar honom vad han tror att han gör

om fem år omformulerar han frågan
till sex år - då går nämligen hans
förordnande ut.
- Om jag inte sitter och forskar så
seglarjagjorden runt! Nja, det är nog
mer en ungdomsdröm, men jag vill
gärna ha kvar tron på det. Läslampans
trygga sken kanske tar överhanden.
Text och foto: Owe Norberg
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Inventeringar

Många människor kanske föreställer sig
arkiven som ganska passiva institutioner
befolkade av stillsamma arkivarier som
förvaltar arkivens dyrgripar och ställer dem till
besökarnas förfogande. Materialet på arkiven
har, föreställer man sig, flutit in från
myndigheter, organisationer, företag och
privatpersoner utan att arkivarierna har behövt
anstränga sig särskilt mycket.
Självklart stämmer inte denna bild med verkligheten.
Framför allt inte för de arkiv som arbetar utanför den
offentliga sektorn, d v s förenings- och företagsarkiven.
AIla arkiv får emellertid lägga ner möda på att ha en bra
relation till sina "arkivleverantörer".
När det gäller arkiwerksamheten på den statliga och
kommunala sidan, finns en arkivlag som reglerar
tillförseln av arkivhandlingar från de offentliga myndigheterna. Detta garanterar att dessa handlingar kommer
till arkiven. Något motsvarande finns inte för arkiven på
den enskilda sektorn, d v s for handlingar från företag,
organisationer och personer.
Detta förhållande har lett till att framför allt
förenings- och företagsarkiven tvingats att agera
offensivt for att få in handlingar som belyser skeendet
och forhållanden utanför den offentliga sektorn. Det
finns alltså ingen plikt för en organisation eller ett
företag att lämna sina handlingar till ett arkiv. Materialet är enskild egendom och föreningen, foretaget eller
personen bestämmer helt vad som ska ske med handlingarna. Alltför ofta, tyvärr, försvinner eller förstörs
material som vore värdefullt för forskarna.

För att råda bot på detta arbetar arkiven utåtriktat med
påverkan i olika former för att rädda så mycket material
som möjligt. Och då duger det minsann inte att sitta i
sin kammare och bara vänta på att handlingarna ska
komma inflytande till arkivet av egen kraft.
Ett vanligt sätt är att bedriva arkivinventeringar. Syftet
är då att aktivt, ute på "fältet", söka upp och kartlägga
förekomsten av arkivhandiingar, att göra innehållsförteckningar över dessa och att om möjligt försöka
påverka arkivägarna att lämna handlingarna tili förvaring på en arkivinstitution. Inventeringarna är viktiga,
då man på det viset får en god kunskap om förekomsten av arkivhandlingar ute i t ex ett län även om
inventeringen inte leder till att materialet hamnar i ett
säkert förvar på ett arkiv. Över inventeringarna upprättas sedan detaljerade, ofta tryckta rapporter till hjälp for
dem som vill studera materialet. På så sätt kan man som
besökare på ett arkiv i regel förvänta sig en massa
information också om handlingar som inte förvaras på
arkivet i fråga utan som ligger ute på ett företag eller ett
Folkets Hus.
Fältarbetet, som domineras av uppsökande verksamhet ute hos människor, leder ofta till spännande och
givande möten och här krävs minsann arkivarier som
kan prata för varan, har lätt att ta folk och som inte
heller är rädda att krypa runt på kalla vindar och
fuktiga kallare. Genom inventeringarna upptäcks och
säkras många gånger mycket värdefulla arkivskatter.
Inventeringarna görs ibland efter en geografisk
princip. Område efter område "dammsugs", men det är
heller inte ovanligt att inventeringarna görs efter vissa
typer av arkiv. I Dalarna, liksom i Skåne, förbereder

folkrörelsearkivet t ex en inventering av arkiv från
baptismen, i |ämtland och Harjedalen har föreningsarkivet inventerat arkiv från ekonomiska föreningar och
i Örebro län har herrgårds- och bruksarkiv varit
föremål för en inventering från Örebro läns företagsarkiv.
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Minnesinsamlingar
Många arkiv, framför allt de stora institutionerna,
förvarar åtskilliga personarkiv. Ofta är det fråga om
arkiv från mer eller mindre bemärkta personer. Arkiv
från vanliga människor är relatirt sällsynta. De personliga vittnesbörden och upplevelserna av historien är
väsentliga att fånga in. De ger en levande, personlig och
autentisk belysning av skeendet och kompletterar det
officieila källmaterialet på ett förnämligt och nödvändigt sätt. Den enskilda människan och vardagens
historia placeras på det här sättet i centrum av den
historiska berättelsen.
Ett bra sätt att fånga in människors hågkomster är att
göra minnesinsamlingar. Sådana insamlingar har
bedrivits i Sverige sedan 1940-talet. Nordiska museet
har varit pionjär på detta falt och dess samling av
arbetarminnen är klassisk.
Att också flera arkiv, i synnerhet folkrörelsearkiven,
börjat göra minnesinsamiingar är ett nytt inslag i deras
verksamhet. Det är ett mycket spännande arbetsfält,
som ofta resulterar i ett vardefullt och användbart
material. Ofta foljs insamlingen upp med en bok som
vinner en bred läsekrets.
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Insamlingarna sker dels genom intervjuer och dels
genom skrivkampanjer. Ofta kombineras dessa bägge
metoder. Interr,juerna är vanligen s k livsloppsintervjuer
där den intervjuade får berätta om hela sitt liv. I
skrivarkampanjerna uppmanas människor att skriva
ner sina personliga minnen. Det material som samlas in
på detta sätt är mycket härligt, fuilt av doft och farg.
En uppmärksammad kampanj har "Skriv, kvinna
skrivl" varit. Denna insamling av svenska
kvinnominnen började i Örebro län i slutet av 1980talet och har sedan genomforts bl a i Jämtlands län,
Uppsala län och i Skåne. Alia kampanjerna resulterade i
mycket populära böcker med namn som "Töser och
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Tänter", "Tjejsnack"och "Tösabitar'l
Denna samtidsdokumentation är mycket angelägen

i

sig, den ger arkiven möjlighet att tillsammans med

människor skapa elt

L--

nltt värdefullt källmaterial.

Dessutom ger denna verksamhet också en mycket bred

kontaktyta for arkiven. Värdefull är naturligtvis även
den publicitet och uppmärksamhet sådana här kampanjer för med sig för arkiven.
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Med den här artikeln har vi velat visa att arkiven på ett
aktir,t sätt både forsöker driva in och skapa ett samtids-

historiskt källmaterial.
Arkivet i Konsumbutiken iVålbacken,

Jämtland.

Foto: RolfAndersson

§ffiffiwffiffi ffiffi
ps

s§

ffiffiffisffiffiffikffi fuyrffiffi

Riksarkivet och landsarkiven är genom sin
stora tillgänglighet en guldgruva också för oss
amatörforskare.
Låt mig berätta om min jakt efter en byrås historia.
Byrån hade i några generationer gått i arv på mödernet
i min familj. Det var en gustaviansk byrå med
inläggningar, mässingsbeslag, nyckel och grå stenskiva.
Byrån hade en gång tillhort min år 1920 avlidne
mormors far Albert Amundson på Stora Frösunda i
Solna. I mitt föräldrahem gick den under namnet
"Fersenska byrån", men mer än att den sades ha tillhort
den 1810 mördade Axel von Fersen d y visste inte min
mor. När så byrån kom i min ägo ville jag veta mer om
dess historia. Byrån fanns avbildad i Albert Amundsons
hem i Svenska hem i ord och bilder nr 1/1913. Den
sades också dar ha" tillhArt Marie Antoinettes olycklige
vän Axel von Fersen d y". Ändä ställde jag mig något
kallsinnig till påståendet. Genom sitt nätta format förde
byrån dessutom tankarna till en kvinnlig ägare.
Så fann jag en solig vinterdag en svag blyertsanteckning under nedersta lådan: Forferdigad av Robert
I Muhr Stockholm den 15 september l797.Medhjälp av
Stockholms Stadsarkivs längder och Per Faick på
Nordiska museet framkom att byrån sannoiikt var ett
gesällarbete utfört av lärgossen Robert Muhr hos
hovschatullmakaren Gustaf Foltjern" Så långt allt val.
Men von Fersen då?
De adliga bouppteckningarna förvaras i Riksarkivet.
lag begav mig dit och beställde fram Axel von Fersen
d y:s bouppteckning från 1810 för att se om han
möjligen ägt någon byrå av Foltjern. Möblerna i hans
10

tre tästigheter', stenhuset på Blasieholmen samt
fideikommissen Steninge och Ljung, står upptagna rum
för rum. Alla byråer fanns beskrivna, material, om de
yar tbrsedda med marmorskiva osv.
På Ljungs säteri fanns mår-rga byråer. Den enda byrå
som uppgavs vara"inlagd" stod i grevinnans sängkammare. Den var dessutom försedd med stenskiva.
Ljungs slott uppfordes avAxel von Fersen d y:s far,
Åre1 von Fersen d ä, och stod fardigt omkring 1786.
Arkitekt var Jean Eric Rehn som tidigare hjalpt von
Fersen med inredningen av Stockholmspalatset. Ljung
med inventarier gjordes till fideikomrnis och gick dart'or
vidare till Axel von Fersen d y som för forsta gången
besökte det 1 juli 1795'över vilket jag blev hänryckt' som
han skrev i sin dagbok.
Jag gick vidare till Axel von Fersens d ä:s bouppteckning från är 1796 där också Mälsåker ingick. Samma
noggranna uppräkning av möbler rum för rum. Den
enda byrå som motsvarade min stod redan då på Ljung
i"frtt riksrådinnans sängkamnlare: En byrå inlagd med
åtskilliga trädsorter, stenskivct, miissingsb eslag, lås o ch
nyckel".

Efter mordet på Axel von Fersen d y ärvdes
fideikommisset av den yngre brodern Fabian. I dennes
bouppteckning från år 18 18 fanns alltjämt i grevinnans
sängkammare" l byrå inlagd med grå stenskiya". Fabian
von Fersen efterträddes av sina söner Axel, dod ogift
1838, och Hans, död barnlös 1839. I Axels bouppteckning fanns på Ljung i stort sett samma möbler som vid
faderns dod, daribland" 1 byrå med stenskiva" i sängkarnmare nr 9 intill förmak, kabinett och jungfrukammare, dvs av allt att döma i det rum som tidigare

benämnts grevinnans sängkammare.
Efter de båda brödernas död kom systern Linda von
Fersen gift med August Gyldenstolpe att ärva hela det
fersenska egendomskomplexet. Makarna kunde dock
inte sköta ekonomin och var dessutom begivna på spe1.

Sommaren 1866 försattes de i konkurs av Skandinaviska
Kredit AB (sedermera Skandinaviska banken, senare
SE-banken som har en hel del material om försäljningen. Först 1868 lyckades de sälja godset till betydande föriust för banken).
|ag beställde så i Riksarkivet fram August
Gylde nst olp e s amling i v on F er s en - Kli n cko w st röm ska
arkivet från Stafsund. Där framgår Gyldenstoipes
förtvivlade f-örsök att rädda Ljung från konkurs. Där
fann jag också fullmakter för Linda von FersenGyldenstolpes frände Klickorvström att å hennes vägnar
f'örhandla om konkursen. I mappen (volym 26) finns
också n;igra rörande lösa anteckningar av Linda
s

Gyidenstolpe som visar vilka möbler och inventarier på
Ljung hon önskade undanta från försäljningen. Det är
släktporträtt, " i sängkammaren siing med tillbehar och
2nebyråer, i cabinettet därinnanl'ör 1 chiffonjer, en stol
som begagnats av min bror" osv.

Vad hon verkligen tilläts behålla framgår dock inte.
Bouppteckningen efter henne resp. hennes man tyder
dock på att hon inte fick ta undan de byråer hon
önskade.

När möhrlerna från Ljung såldes av fordringsägaren
var naturligtvis proveniensen en starkt värdehöjande
uppgift. Måhända var det så den kom i min antikvitetsoch historiedyrkande anfaders ägo. Så rnycket står ldart
att jag med hjälp av riksarkivets handlingar ändå kom
fram till att släkttraditionen om den"fersenska byrån"
inte nödvändigtvis var fel!
lngegerd Troedsson
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Släktforskare är nyfikna människor, som vill
veta mer om sina egna rötter och om
hembygdens historia, och om hur bägge dessa
saker har påverkats av landets historia.

Annas barn", "rymt ur landet", "dömd vid Göstrings
Häradsrätt", noteringar som kan fora den idoge forskaren in i ett annat av favoritarkiven, häradsrättens arkiv.

Sverige är ett ovanligt bra land att tillfredsställa dessa

I dombokens värld

önskemål i, för vi är alla ganska noga bokförda sedan
sekler tillbaks. Redan den gamle Kung Gösta skickade ut
fogdar och skrivare som gjorde skattelängder på 1540talet, och så har det fortsatt sedan dess. Kyrkan såg som
sin uppgift att hålia folket i tukt och Herrans förmaning. Sedan Kyrkolagen av 1686, och tidigare i t.ex.
Västerås stift, har det förts detaljerade anteckningar om
födelse, vigsel och dödsfall i landets församlingar, en del
har förstås förstörts i olika bränder och andra olyckor.
Trots detta går det för de flesta att följa förfäderna
tillbaks till slutet av 1600-talet, ca 300 år tillbaks i tidenl

Släktforskarens strävan är oftast att upprätta ett skelett
av uppgifter om alla förfäderna, att få veta deras
folkboktoringsdata, giftermål och barn. Samtidigt är
forskaren medveten om att även förfädernas liv fylldes
av dagliga göromåI, sociala kontakter och mycket annat,
som vore intressant att veta mer om, för att få litet kött

Crundmaterialet finns på landsarkiven

I födelse-, vigsel- och dödböckerna får man uppgifter
om dessa stora tillfällen i människans liv, men prästerskapet fcirde också en annan serie böcker, som foijde
familjerna kontinuerligt, husförhörslängderna, och
dessa är något unikt för Sverige och Finland (som ju var
en del av svenska riket till 1809). I inget annat land kan
man så i detalj följa alla viktiga händelser i en familj. I
husförhörslängderna står socknens familjer noterade
hushåll for hushåll, by för by, och för varje person finns
noterat uppgifter om födelse, vigsel, död och
flyttningar, men också om kunskaper i kristendom, i
läskunnighet, om man var vaccinerad mot smittkoppor,
om man mönstrat beväring för de unga männen och
mycket annat. Böckerna är indelade i olika kolumner,
och särdeles intressant är ofta kolumnen med anteckningar om "uppförande, frejd, anmärkningar" eller vad
den nu kallas. Där kan det stå berömmande saker,
liksom "erhållit Bibel vid sin vigsel" eller "fått medalj
för mossodling'i Vanligare är nog att den innehåller
mindre bra omdömen, "utfattig", "super", "far till pigan
T2

på "förfädernas skelett".

En av vägarna för att nå detta mål är att utnyttja de
ledtrådar som en notering i husförhörslängden ger, och
gå in i domboken och se vad som föranledde anteckningen om domen vid Göstrings Häradsrätt. Kanske får
man då veta att farfars farfar inför rätten berättade om
sin barndom och uppväxt, man kanske får veta att han
hade "blåa ögon, svarta hår och mustascher och var
ktädd i brun rock, mörk väst och b1xor". Hur många av
sina anor vet man så pass mycket om, innan fotografen
kom till bygden? I domboken kan finnas vittnesförhör
och intyg om den åtalade och hans vandel, som kan ge
en tidsbild av stort värde.
Har man sina förfäder inom ett tämligen begränsat
geografiskt område kan det vara stor idd att gå igenom
domböckerna, för det finns goda chanser att man
träffar pä dem där, och det behöver ju inte tyda på stor
brottslighet bland anorna, vem som helst kan ju köpa

till något.
Ett annat material som släktforskare gärna använder
är bouppteckningarna, som blir vanliga efter att 1734
års lag stadgade att de skulle upprättas. I bouppteckningen kan man i lyckliga fall få hela familjens
sammansättning och få veta vart de vuxna barnen tagit
en gård eller bli vittne

vägen. Inventarieförteckningen ger en inblick i famil-

jens ekonomi, mycket skulder kanske, eller rent av
mycket pengar utlånade mot ränta på bygden.

Vor hittor rnon

moteriotet?
Alla var skattskrivna

När man tycker att man utvunnit det mesta ur
kyrkoarkiven, kan släktforskaren ge sig in i
mantalslängdernas värld. Mantalslängderna började
föras på 1620-talet och fördes sedan kontinuerligt
bortåt 350 år. De är inte lika detaljerade som
husförhörslängderna, men kan genom noggrant
studium ändå ge goda uppgifter om den bofasta
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Svaret på frågan om var man hittar materialet är vanligen
arkiven. Kyrkbokföringshandlingar före 1895 finns på de 9 olika
regionala landsarkiven: Lund (Skåne, Halland, Blekinge); Göteborg

(Västergötland, Bohuslän, Dalsland); Karlstad (Värmland); Vadstena
(Östergötland, Småland, Öland); Visby (Gotland); Uppsala (Uppland,
Södermanland, Närke, Dalarna,Västmanland); Stockholm (Stockholms län);
Härnösand (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland,Västerbotten, Lappland, Nonbotten) och Östersund (Jämtland). Kyrkliga handlingar
som är yngre håller på att tas in

till arkiven, efter mikrofilmning, och detta

ärfärdigt för Norrlands del, och påbörjat för Uppsala Landsarkivdistrikt
och även några församlingar inom Lunds distrikt.

befolkningen. Ovan nämndes att kyrkan förde bok över
befolkningen, och det fortsatte man med till 1991. Då
övertog Riksskatteverket detta ansvar, så behöver man
ta del av folkbokforingsdata efter 1991, fär man vända
sig till sitt lokala skattekontor, som har tillgång till
befolkningsdata för hela landet, och där det också ska
finnas en speciell "allmänhetens terminal" att använda.

Juridiska handlingar finns i allmänhet i häradsrättens arkiv,
som finns på landsarkivet. Samma gäller för
mantalslängderna, där det dock finns en omgång
på Rikarkivet i Stockholm

0använda guldgruvor

Kontokt med
ondro stöktforskore

För en del år sedan sades det, att de handlingar som
släktforskare utnyttjar på landsarkiven, i allmänhet
kyrkoarkiven, utgör ca l0o/o av arkivens bestånd. Alltså
finns det dä 90 % som släktforskare inte utnyttjar, men
som säkert innehåller oerhört mycket som borde
användas for fortydliga och forklara bilden av förfädernas liv. Detta gäller då bara landsarkiven, sedan finns
det ju rader med andra arkiv, Riksarkivet först och
främst, men också Krigsarkivet (för soldaten i slakten),

Svensken sägs ju vara mycket benägen för

att organisera sig, och släktforskarna utgör
inget undantag. Det finns bortåt 140 olika
lokala släktforskarföreningar, varav de flesta (118
st med ca 32000 medlemmar) är organiserade i
g es Sl ä ktforska rf örb u n d (Box 30222, l0 4 25

Sveri

Stockholm, tel: 08-695 08 90) som har ett rikt utbud av

kommunala arkiv, företa gsarkiv o ch föreningsarkiv,
hembygdsforeningarnas arkv, enskilda arkiv, lokala

kunskap och projekt för både föreningar och enskilda
persone[ främst genom sin skriftutgivning. Man ger bl.a. ut

bildarkiv och mycket mera.
För att hitta en ingång till all denna rikedom är det
bra att folja med i litteraturen och studera de olika
handböcker och bibliografier som finns. Som speciella
hjälpmedel kan anbefallas "Svensk arkivguide" av
Thomas Aurelius och den CD-skiva som finns med den
" Nationella Arkivdatabasen", utgiven av Riksarkivet.
Det ökande antalet släkt- och hembygdsforskare, som
borjat sitt arbete de senaste decennierna, har medfört
slitage på arkivalierna, och för att motverka detta och
även för att öka spridningen av arkivmaterial, har sedan
många år pågått ett ivrigt mikrofilmande hos SVAR i
Ramsele, en avdelning av Riksarkivet. Detta gör att det
nu finns möjlighet att i hela landet låna kopior på
mikrokort av kyrkböcker och annat intressant material
via sitt lokala bibliotek. Har man en favoritsocken, finns
också möjlighet att köpa mikrokort av denna församlings kyrkoarkiv.

tidskriften "Släkthistoriskt F0rum", skriftserien "Svenska Antavlor"
och en välmatad "Årsbok".
Som medlem i en lokal förening får man kontakt med andra forskare
på orten och kan ta del av föredrag, utflykter, arbetsprojekt (t.ex. att
registrera kyrkoböcker, utforska otens soldater m.m.) och mycket annat.
Som medlem i en förening i den trakt, därförfäderna bott, kan man
kanske få ovärderlig kunskap om den bygd som de lämnade, och som

,

enskild medlem i riksorganisationen får man en överblick över den
sjudande verlsam heten i Släktforskar-Sveri ge.
Ett nylt viktigt hjälpmedel för att knyta nya forskarkontakter
är lntemet, där man hittar mängder med forskningsresultat,
publicerade av föreningar och enskilda. En god ingång till
den världen är Sveriges Släktforskadörbunds nättid

n

in

g "Rötter" (adress: www. genealogi.se), som

har boktavligen hundratals sidor med forskaftips
och även omfattande länkidor

till både

inhemska och utländska släktforskarsidor.
Välkommen att börja släktforska du

ElisabethThorsell är redaktör för Släkthistoriskt Forum
Sveriges Släktforskarförbunds tidskrift

ockå, kom ihåq att genom släktforskning hittar du DIN egen historia.
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När gamla

nyhetef brevhera

Den svenska steriliseringspolitiken
som resulterade i att 63 000 nränniskor steriliserades - mer eller mindre
mot sin vilja - under ären 1935-1975,
har det senaste året uppmärksammats mer än någonsin. Såväl svenska
som utländska journalister förfärades
över att man i folkhemmets Sverige
efter andra världskriget då nazisternas hemskheter blev uppenbara för
alla och envar, ändå fortsatte att
sterilisera "oönskade" individer.

Socialminister Margot Wallström
talade om "barbari" och att vi alla
bar skuld till den, medan andra
ställde sig frågande till om dagens
generation verkligen kan bära skuld
för något som hände fore dess egen
existens. Regeringen tillsatte skinidsamt en utredning som skulie belysa
den id6historiska bakgrunden för att
om möjligt kunna besvara frågan om
vem eller vilka som bar skulden till
det hemska. Samtidigt skulle möjligheterna att betala skadestånd till

offren för steriliseringspolitiken
utredas. Detta utredningsarbete skall
vara avslutat våren 1999.
Varför blev steriliseringar en
världsnyhet hösten 1997? I Sverige
var ju denna historia känd sedan
länge. Jan Guillou visade redan 1986
ett TV-reportage om steriliseringsoffren och 1991 utkom två böcker
"Oönskade i folkhemmet" av

iddhistorikerna Gunnar Broberg &
Mattias Tyddn samt "Förädlade
svenskar" av journalisten Bosse
Lindqvist, vilken sistnämnde samtidigt också gjorde en serie radioreportage med intervjuer av både läkare
och offer. Men dessa böcker och
reportage väckte inte någon större

uppmärksamhet alls. Hur skall man
förklara detta och vad är det som har
hänt med vår historieskrivning? Har
de hemliga arkiven piötsligt blivit
tillgängliga för gemene man på ett
sätt som skapat dessa rubriker i

medierna under senaste året? Mair
skulle nästan kunna tala om en
historierevisionism om inte detta
begrepp hade missbrukats av den
franske historikern Fourissoun och
hans gelikar som vi1l härda att

förinteisen aidrig ägt rum.
Men visst pågår det en ointolkning
av historien - bl a en slags välfärdskritik som vi tidigare inte har sett
och en kritik av socialdemokratisk
ideoiogi med kopplingar ti11 nazismen som vi absolut inte vil1 se.
Förändringar i r.air kollektiva historieuppfattning kan .,'ara sr.åra att ta
till sig, eftersom de sällan uppkommer på grund ar, nva fakta, utan
oftast speglar forändrinear i santidens maktförhål1anden. lr4akt-

l'örskjutningar skapcr oftc ni'a

konflikter i politiken sorn också
avspeglas i historielorskningen - som
åtminstone på vissa hå1l är mycket
trendkänslig. Det är möjligt att
socialdemokraternas tidigare
dominerande maktstälining också
medförde en slags konsensusuppfattning i historieskrivningen.
Men sedan denna maktställning
urhoikats har kritiken öppnats mot
det demokratiska samhälle som
socialdemokraterna tog på sig både
äran och ansvaret för att ha skapat.
Under alla furhållanden irar vi fått
en n1r historieskrivning om Sveriges

roll i förhållande till nazismen,
"Naziguldet'l "Wallenbergarna" och

"IB-affären".
Man kan spekulera i olika skal till
att vissa händelser i historien får en
helt ny aktualitet i vår egen tid. |ag
har här nämnt några politiska
faktorer. Andra skulle säkert hävda
mediernas makt att bestämma
dagordningen för vad som är av
intresse just nu och vilka ämnen som
skall belysas. Vilket svar vi än väljer
menar jag att det är i synen på det
förgångna som attityder till morgondagens sociala frågor avspeglas.

- orn den
steritiseringsDärför är det desto viktigare att vi
försöker se klart på vår egen historia
från alla håIl så att vi verkligen får en
stabil grund att stå på for framtiden.
Ett tidigare dolt faktum är att den
svenska steriliseringspolitiken har
visat sig ha mycket gemensamt med

uttrycksformerna för folkhemmets
renlighetsiver - både som tankegods
och i det praktiska livet. Men trots
det id6historiska perspektivet på
steriliseringarna, har inte detta
synliggjorts. Det var inte heller med
tankens kraft som äggledare och
sädesledare skars av hos 63 000
kvinnor och män i Sverige under de
40 år steriliseringslagarna var giltiga.
Steriliseringarna har inte bara avsatt
spår i vårt medvetande utan även i
form av ett omfattande arkivmate-
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m

rial. Det rör sig om tusentals hyllmeter av personakter, protokoll, register
och operationsberättelser och det är
endast ett litet fåtal forskare som har
gett sig i kast med detta enorma
material. Detta beror inte enbart på
att materialet är belagt med person-

från skötsamhet, rcnlighet

och samhä||sffiffiffiWffitr

sekretess utan också på dess ens-

artade innehåil. Varje person som
förekommer i detta aktmaterial är
visserligen unik men berättelserna
om dem återger många liknande
levnadsöden. Det är helt enkelt svårt
för en akademisk forskare att hitta en
vetenskaplig problemställning med
utgångspunkt i detta känsliga och
ensartade material. Vill man dessutom vara lite bekväm som forskare,

finns det mesta av informationen
til1gängligt i offentligt riksdagstr.vck,
offentliga utredningar och den
offentliga statistiken.

svensko

potiti{«en

till? Mitt svar är att det otryckta
källmaterialet ger en mer rättvis bild

den
som
presenteras av läkare och politiker i
det offentliga materialet. I min
av dem som steriliserades än
gängse konstruerade bilden

avhandlingSteriliseringarifolkhem- steriliseringspolitikenfrånsamma
met har ett av s1&ena varit att lyfta
fram de enskilda personerna för att
se på vilka grunder de steriliserades
och hur könsmönstret såg ut bland
dessa

människor.

välfärd
I 193O-talets svenska folkhem närdes
tankar om ett framtida samhälle fritt
från fattigdom, smuts och elände.
Fattigssverige var en realitet och man
ville på kort tid och med små
resurser åstadkomma drägliga
Steriliseringspolitik och

levnadsförhållandenfördemsom
tvingades in till städerna för att
sin försörjning. Tanken med ett

Av det tryckta materialet får man
uppgifter om det politiska

händelsetörloppet bakom lagens
tillkomst och vilka personer som var
drivande i frågan. Utredningarna ger
också uppgifter om målsättningen
eller intentionerna i lagen och vilka
kategorier av individer man ville
sterilisera. Den offentliga statistiken
visar antalet steriliserade fordeiade
efter kön och motiv till ingrepp. Vad
skall man då ha det bevarade arkivet

tr

häliskakan. De som inte gjorde detta
hamnade vid sidan. För dem gällde
andra regler. Det fanns dock starka
jämlikhetsmotiv bakorn de socialpolitiska reformerna som tillkom under
1930-40-talen, men den svenska

söka
nytt

period visar just att många människor fickbetala ett högt pris för
statens jämlikhetssträvanden. De
praktiska konsekvenserna av reformerna drabbade helt enkelt skilda
kateqorier av individer på m,vcket
o[kisätt. De skötsamma kunde t ex
få bostadslån och familjeunderstöd
medan de misskötsamma och
svåranpassade visserligen också

kunde få fattigunderstöd från
samhället men endast på vissa villkor
som i många fall innebar repressiva
wångsåtgärder.
Folkhemsidealen utgick från
skötsamhet, renlighet och samhälls-

att
ansvar. Man byggde barnrikehus för
familjer med många barn; man
realisera ett r,älfärdssamhälle, där
startade bussar som for runt i byarna
vanligt folk skulle garanteras en
for skarmbildsundersökning av
tillräcklig levnadsstandard så att de
barnens lungor och det tvcktes råda
inte behövde riskera att drabbas av
försörjningssvårigheter i samband en allmän fixering vid hygien i alla
med arbetslöshet, barnafödande eller former - inkluderande såväl den
ålderdom. Men samtliga de reformer allmänna sexualhygienen i
skolundervisningen och på danssom avsåg att bemästra dessa tre
"krissituationer" i livet förutsatte att
banan som den äktenskapliga
socialpolitiskt program var

medborgarenvarproduktiv,och
bidrog till den gemensamma

sam-

samlerrraden."Sexualpedagogikens

mål är att liksom all uppfostrans att

väl ffirdsstaten
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för ögonen
hjalpa

till att dana arbetsdugliga,

friska och lyckliga samhällsmedlemmar", menade läkaren och
sexualreformatorn Gerda Kjellberg.
Ungdomarna skulle ges mojlighet att
"forma sitt liv efter samhällets
fordringar i sexuellt avseende så att
de utan skada för sig själva och andra
reagera inför sexuallivets yttringar på

det sätt, som motsvarar de antagna
samhällsnormerna." Sexualiteten var
inte enbart en privatsak, det moderna samhället ställde andra krav på
individen med samhällets bästa som
mål även beträffande sexualiteten.
"Vi böra med ett ord alltid i sexuella
ting handla så, att vi ha samhällets
sunda utveckling och släktets välfärd
för ögonen. Den som handlar
annorlunda, är mer eller mindre
asocial oberoende av om han kallar
sig socialist, kristen eller samhällsbeyarande", framhöll en socialdemokrat

i tidskriften Tiden.
En frigjord sexualitet betraktades
närmast som awikande eftersom den
antogs leda till alltför många
oönskade graviditeter med den

påföljden att samhället i många fall
tvingades ta hand om vården av
barnen. Dessutom ansågs sexuell
hållningsloshet vara det främsta
tecknet på sinnesslöhet, enligt den
samlade psykiatriska sakkunskapen.
En "sinnesslö" individ var en lågpresterande person som inte var i behov
av psykisk vård på specialanstalt,
men kunde ofta behöva annat stöd
från samhället. "Man träffar dem på
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försörjningsinrättningarna eller i
anspråkslös tj änareställning i
enskilda hem", framhöll 1929 års
steriliseringsutredning. Och att
stämplas som "sinnesslö" kom att få
allvarliga foljder för många människor. Framförallt "sinnesslöa" kvinnor
ansågs ha lättare att förfalla i sedligt
avseende, vilket påstods medföra
"den ur samhällets synpunkt betänkliga följden, att de fött en mindervärdig avkomma till världen'l enligt
psykiatern och den socialdemokratiske riksdagsmannen Alfred Petrdn.
Detta faktum ledde också till att mer
repressiva metoder kunde tillåtas for

att "vårda" de moraliskt arvikande

kvinnorna för att förhindra

dessas

påstådda normöverträdelser.
I folkhemmets Sverige skulle
människorna upplysas om hur man
skulle leva på rätt sätt för att hål1a
fattigdomen och smutsen borta från
hemmet. I en på den tiden mycket
uppmärksammad serie socialreportage i radio 1938 talade författaren
och radioreportern Ludvig (Lubbe)

Nordström om all den smuts och
trångboddhet han mötte i "LortSverige". Lubbe hyste stor tilltro ti11
den medicinska vetenskapen och han
sympatiserade med dess arvshygieniska ambitioner. Smutsen
skulle försvinna med höga renlighets- och kvalitetskrav och läkarna
var förtruppen som gick i spetsen för
saneringen av nationen. De professionelia socialarbetarna foljde snabbt
efter och antog helt och hållet dessa
ideal i sin egen verksamhet. I
socialarbetarnas tidning Sy en sk
s o cialv ård från 1 940-talet presenterades undersökningar på familjernas
levnadsstandard: "Dåligt ställt med
sovbädden i svenska hem.

Stickprovsundersökning i
stockholmshem visar upp svåra
brister på både sängar och baddmaterial." Här handlade det om att
vissa familjer endast bytte lakan
varannan månad eller ännu mer

sällan; "Familjen äter i omgångar i
brist på fat och bestick. Husmödrar
kunna ej hushålla ekonomiskt därför
att de sakna köksgrejor." Indignerat

noterade professionella socialarbetare som gjorde hembesok hos fattiga
familjer att man t ex i ett hem med
många familjemedlemmar saknade
konserveringsapparat och syltgryta:
"Vilka många tillfällen till sysselsättning skulle det inte bli för svensk
industri och svensk slöjd enbart
genom att alla svenska hem kunde
beredas möjligheter att få en nödig
utrustning av köksredskap, porslin
och glas, knivar och gafflar." Om bara
hushållen blev tillräckligt rationella
kunde husmor ägna mindre tid åt
hushållet och mer tid åt konsumtion
eller samhällsproduktion. Dessutom
skapades nya behov av rationella

"koksgrejor'l vilket i sin tur skulle
främja industrin. På detta sätt skulle
hela samhället gynnas och man
skulle gå från nöd till valfärd. Dessa

rubriker ger även exempel på
fattigvårdsstyrelsers och socialarbetarnas roll i skapandet av det
r,äiordnade och skötsamma folkhemmet.
Även om denna samhälls- och
famiij eplanering från 30-talet
framstår i 90-talets backspegel som
beskaftig och naiv var ändå dess
grundtanke och intentioner välmenande: att värna familjen som
produktionsenhet for samhällets
gemensamma bästa. I fokus för
folkhemsutopin och solidariteten
stod samhällsintresset. Samhällsn)'ttan, dvs statens bästa och summan av medborgarnas bästa, gavs i
socialpolitiken ett överordnat värde,
vilket innebar att den enskilda
individens intressen kunde få stå
tillbaka for samhäIlets. Statens vilja
att "lägga livet tillrätta" kunde i
många fall - både av sin samtid och
nutid - uppfattas som integritetskränkande. De svenska
steriliseringslagarna från 1934 och

1941, som var i kraft framtrll 1975,
är exempel på hur enskilda människor som saknade förmåga eller vilja
att forma sig efter välftirdsstatens
moralnormer blev föremål for i
alimänhet mycket kränkande
samhällsingripanden. Följande
berättelse ur medicinalstyrelsens
aktmaterialet visar hur det kunde gå

till.
1942blev Ida gravid och uppsökte
en läkare på orten. Detta är upptakten till en berättelse om en

steriliseringsoperation och en
byråkratisk handläggning av ett
abort- och steriliseringsärende, där
huvudpersonen Ida själv knappast
medverkade a1ls. Varför steriliserades
den då 33-åriga Ida? Viika skäi
angavs för steriliseringsingreppet?
Hur gick den byråkratiska handläggningen till och hur fattades detta
beslut?

Den29 november 1942 undertecknade den frånskilda servitrisen Ida

Ahlström en ansökan om abort. Hon
var både myndig och rättskapabel,
dvs hon hade ett tillräckligt gott
förstånd för att förstå handlingens
innebörd. Ida hade inga barn i sitt
tidigare äktenskap och det framgår
inte av ansökan om hon frivilligt
ansökt om abort eller om hon
övertalats av läkaren på orten.
Hennes båda systrar förhördes om
Idas liv och leverne och de intygade
att Ida åt nervlugnande medicin,

"bronyl-tabletter'1 En värnpliktsläkare undersökte Ida och han skrev i
sitt utlåtande att hon vårdats på olika

kliniker för diverse åkommor.
Hennes tidigare arbetsgivare tyckte
att Ida var "nöjeslysten och ej
arbetsförmögen. Pratade mest om
sprit, karlar och luminal", men det
var fyra år sedan hon hade haft ett
arbete. Varnpliktslakaren beskrev Ida
som en astenisk kvinna "mager med
torr hud och sparsam hårvärt och
små mammae [bröst]." Läkaren, som
i sitt ordinarie arbete var van vid att

undersöka män, ansåg att Ida skulle
beviljas abort av rashygieniska skäl:
hon var "påtagligt organiskt mindervärdig 1...1 av sannolikt ärftlig natur".
Efter att ha forhört sig hos släkt och
arbetsgivare om Idas vandel skickades ansökan till medicinalstyrelsens
rättspsykiatriska nämnd. Däreft er
fattade medicinalstyrelsen beslut om
att Ida skulle beviljas abort men med
sterilisering som villkor. För att
kunna ta ställning till ärendet hade
styrelsen inkallat dess vetenskapliga
råd, dvs en expert i rasbiologi,'i detta
fall zoologen Nils von Hofsten som
var expert på växtförädling, Han
avgav utan att själv ha undersökt Ida
foljande utlåtande:
"De eugeniska skälen äro tämligen
obestämda. Rörande den angivna s.k.
pseudobulbärparalysens
f

bulbar=lokformad,

paralys=förlamad, förf anm] natur
och orsak torde inga säkra slutsatser
vara möjliga, och något skäl att här
antaga en ärftlig defekt skulle i och
for sig knappast finnas. Jag är dock
bOjd att fästa större avseende vid den
intygsgivande läkarens helhetsin-

tryck att kvinnan är'påtagligt
organiskt mindervärdig' och att
denna mindervärdighet är'av
sannolikt ärftlig natur'. Härtil1
kommer att hon på honom gjort ett
'debilt intryck', ehuru intelligensprövningen givit vuxen ålder. Vissa
tidigare uppgifter (pratade mest om
'sprit, karlar och luminal') vittna
också om en undermålighet, som
knappast kan vara helt exogent
betingad." 1.../ "Medicinska skäl för
abort synas också finnas, ehuru
sådana ej åberopas. Den sökta

aborten synes mig således kunna
beviljas. De eugeniska Irashygieniska] skalen finnas åtminstone enligt i
handlingarna meddelade uppgift er
övervägande på kvinnans sida. Ehuru
en viss osäkerhet vidlåder dessa skäI,
synes mig fallet i sin helhet vara av
sådan art att sterilisering bör sättas

som villkor, om aborten medgives."
Beslutet om att Ida skulle beviljas
abort med sterilisering som villkor
fattades av hela styreisen den 19
december 1942, knappt tre veckor
efter det att ärendet initierades.
Några dagar efter julaftonen 1942
utfördes en operation på ida: "ägget
utskars ur livmodern, vilken hopsyddes med dubbla suturer." Steriiiseringsoperationen utfördes samtidigt med aborten, en månad efter det
att Ida undertecknar abortansökan.
Om styrelsen och läkaren hade valt
att utföra en abort på medicinsk
indikation enligt forsta paragrafen,
hade det inte varit tvunget att
sterilisera Ida. Men eftersom den
undersökande värnpliktsläkaren
endast hade angivit rashygienisk

indikation för aborten blev hon
också steriliserad. Det tycks i detta

fall som om byråkratiska formalia
var viktigare att följa, trots att den
föreslagna indikationen var svår att
fastställa, enligt von Hofsten. Mea i
Idas fall integrerades vetenskapen
med en rationell byråkrati som till
punkt och pricka foljde beslutsprocessen. Huruvida Ida var informerad och samtyckte

till

steriliseringsingreppet framgår inte
av handlingarna. Av den offentliga
statistiken framgår att 1942 utfördes
7 samtidiga abort- och steriliseringsoperationer pga eugenisk indikation
i samband med kroppslig sjukdom.
Noteras bör att sammanlagt dog
3 kvinnor enbart 1942 av dylika
operationer.
Framdragandet under de senaste
årens såväl vetenskapliga som
massmediaia debatt av exempel
sådana som Idas har bidragit till att

kritiska frågor kunnat formuleras om
både den svenska steriliseringspolitikens och folkhemspolitikens
innebörd och resultat. Och utan det
bevarade otryckta källmaterialet i
våra arkiv hade detta inte kunna ske.
Maija Runcis
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Under senare år har ett antal "affärer"
seglat upp inom försvarets område,
nedskjutningen av DC 3:an, svenskt
Natosamarbete, krigsmaterielexPort, bl a
Boforsaffären, U-båtskränkningarna och
nu senast den militära underrättelsetjänsten och åsiktsregistreringen. I
allmänhet är det de skrivande journalisterna som väcker en fråga, TV hänger på
och i kölvattnet kommer forskarna
knatande. Sedan kan man då som
historiker och arkivarie tycka att
forskarna sku1le ligga först i spåret.
Politikerna ställs mot väggen. Ord som
"pappren på bordet'l "sanningen skall
fram", "öppna arkiven", "byken skall
tvättas" utslungas i stridens hetta.
Arkiven kommer plötsligt under någr a
dagar eller t o m veckor ibland, i centrum
för debatten. Politikerna svarar på
massmediaangreppen genom att tillsätta
en utredning. Så skedde när det gä11de
DC3:an, U-båtskränkningarna och
Natosamarbetet. Utredningarna presenteras, uppmärksammas något och läggs
sedan till handlingarna utan större
debatt. Det går några år och samma
frågor presenteras som nya och ny
rusning til1 arkiven följer, tills att
dammet åter lägrar sig över de tilltufsade
pappren.

När det gzillde den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten, där bi a forskarsamhället krävde en "sanningskommission" av norsk model1, valde
regeringen en annan väg än den konventionella utredningsmodellen. Man gav
den 11 december 1997 Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet
(HSFR) 20 miljoner att satsa på tbrskning om den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten, 1 920- 1 980-talet.
Mycket pengar för humanistisk forskning! För att få reda på arkivläget tillsatte
forskningsrådet en arkivexpert nämligen
undertecknad, att inventera möjliga
underrättelearkiv. Pengarna är nu
fördelade och forskningen skall starta
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undel hösten. NIin rapport ör'erlämnal8 juni 1998. Försvarsministern har förklarat att största
öppenhet skal1 visas forskarna när det
gä1ler tiligång till a11tjämt hemligstämplat materiai. Bilden har komplicerats av
att Försvarets underrättelsenämnd
(FUN) under sin ordförande, Anders
Björk, den 19 mars 1998 "som en
komplettering" fick uppdraget "att tbr sin
del göra en analys av förutsättningarna
vad giiller tillgången på källmaterial" och
att kartlägga de register som har använts
inom den militära underrätteise- och
säkerhetstjänsten. Formuleringarna i de
båda uppdragen har bäddirt iör en
kompetenstvist mel1an de tr'å mrtdigheterna b1 a vad gäller tillgång till arkivmaterial, vilket, som jag ser det, kan få
olyckliga konsekvenser f'ör fbrskarna.

des til1 HSFR den

Därmed kommer vi in på det r'äser-rtliga
när det gäller forskningen om underrättelsetjänsten och för ör'rigt irll kontroversiell forskning av "afftirskaraktär" käilmaterialet. Denna plötsliga
fokuseringen på arkir.en, som mediadebatten ger upphov ti11, kan vi möta
den? Journalisterna kräver sna-rbbhet i
expedieringen och m1'cken hjalp. Finns
kunskaperna hos oss, finr-rs sökmedlen
och det viktigaste, finns källmaterialet ?
Hur finner man relevant källmaterial
och är tryckfrihetsförordningen verkligen
ett skydd för bevarandet av handlir.rgar?
På pappret ja, men i verkligheten och när
det gäl1er mer kontroversiella fiågor?
Efter ett långt yrkesliv r.ågar jag påstå ,
att i varje fall när det gäl1er försvaret, har
den oreglerade gallringen ofta varit
effektiv. Särskilt gäi1er detta kanske
underrättelseområdet. Beslutsfattarna
har inte a1ltid haft samma syn på
bevarandet som arkivarierna och
historikerna. Det måste man ha klart för'
sig. Om det önskade materialet är
bevarat, är det tillgängligt? Påverkas
tillgängligheten av det massmediala
trycket ? Det är andra viktiga frågor.

Vad gäller tillgång
der-r

till kallmaterial från

militära underrättelse- och

säkerhetstjänsten är biiden ganska

splittrad. Ett rikt, mycket utnyttjat
material har bevarats från den öppna
delen av underrättelsetjänsten bl a vad
gä1Ier handlingar med ankny-tning till
militärattachdernas verksamhet. Annorlunda är det när det gäl1er den hemliga
verksamheten, den mytomsPunna
agentverksamheten, spioneriet riktat mc
yttre och inre fiender.

Den hemliga, militära
u

ndenättelsetjänstens 0rga n isation

och arkiv
En inoftlciell organisation, som i mycket
bar improvisationens präge1, byggdes

upp i samband med krigsutbrottet 1939,
den s k C-byrån (Centralen) under
majoren Carl Petersdn. Byrån lades ner i
samband med krigsslutet. Verksamheten
fick ett efterspel, bl a 1'örekorn anklageiser
om ekonomiska oegentligheter. En statlig

utredning med rådmannen Erik
Tammelin som ordförande friade de
inblandade. Något som dåtidens medier
liksom för övrigt även dagens, hade svårt
att acceptera. Frågor kring C-byråns
verksamhet väcks alltjämt av media vid
alla de tillfä1len då underrättelsetiänsten
diskuteras.
En ny hemlig underrättelseorganisation
överto g C-byråns uppgifter. T-kontoret
bildades under ledning av fd Cbyråmedarbetaren Thede Palm (T efter
Thede). Kontorets verksamhet var riktad
mot utlandet och då i huvudsak mot det
nya Östeuropa. Ar 1957 bildades Grupp
B inom Försvarsstabens inrikesavdelning
för inrikes övervakning. Dess chef blev
Birger Elmdr (B efier Birger) . År 1964
skedde åter en omorganisation av den
hemliga underrättelse- och säkerhetstjänsten. Thede Palm tvingades avgå och
verksamheten vid T-kontoret och B-

b1,rån fördes samman i en gemensam

organisation, IB med Birger Elm6r som
chef .(IB för Inhämtning Birger). Som
bekant blev IB:s existens känt för
allmänheten först genom Peter Bratts och
Jan Guillous artiklar i FiB Kulturfront i
mitten av 1970-talet. Inrikesverksamheten bi;r ha upphört ungefär
vid den tiden.
Vad har vi då för arkiv bevarade fiån
denna hemliga underrättelsetjänst? När
det gäiler C-byrån vet vi att en bet,vdande gallring skedde direkt efter kriget
och sedan före överlämnandet til1

Krigsarkivet. Tiots detta finns ett ganska
omfattande material bevarat. Främst
gäller det rapportering från våra
gränstrakter och då i första hand iiån
norska gränsen samt utfragninsar a\
flyktingar i flyktinglager. Gailringen har
bl a gått ut över personrelaterat material.
I sprnerhet skall det ha gällt handlingar
med anknytning till C-byråns organisation av gränsombud, hamnon'rbud och
andra rapportörer, som fbrmedlade
kunskaper om fölhåliandena i tbrsta
hand i grannländerna och Ö.Ler.iöområdet. Att T-kontorets arkiv bränts
och för alltid var fbrlorat, hade sedan
lång tid varit kant för Krigsarkivet då en
dag i november 1997 förre ör.erbefälhavaren Stig Synnergren meddelade att ett
stadsbud till honom överlämnat 31
filmer med material från T-kontoret,
över 30 000 dokument. Det är att notera
att över1äm11andet hade fbregåtts ar. en

rnassmediadebatt gällande allmänhetens
til1gång till arkiv efter underrättelse- och
säkerhetstjänsten. Större delen av det
mycket intressanta materialet omfattar
rapporter gallande Östersjöområdet,
Öststaterna och Finland. Det handlar om
hamnar, järnvägar, vägar, fartyg, trupp-

förflyttningar, folkstämningar för att
nämna några av de viktigare ämnesområdena men inte åsiktsregistrering helt
natLlrligt. Det var inte T-kontorets bord.
Från Grupp B och IB, dvs de organisationer som hade åsiktsregistreringen och
personalkontrollen om hand, saknas
arkir.. Gång efter annan har frågan om
IB:s arkiv och de register över kommunister, som skail ha förts, diskllterats i
media och uppgiften om att arki\.et har
bränts har lämnats. Det senaste är att
man frågat sig om även IB:s arkiv fi1mats
fbre bränningen. Detta har dementerats
av Birger E1mdr.

nen. Det gäller bara att hitta denl Det
finns många myndigheter, personer och
organisationer som IB rimligen har
samarbetat med. Har de varit lika ivriga
att förstöra handlingarnal Det bör vara
en viktig uppgift för arkivarierna att
hjä1pa till med sökandet efter IBanknutet material. De mest aktuella

myndighetsarkiven när det gäl1er IB och
dess föregångare på central nivå bör vara
!'örsvarsstabens inrikes/
säkerhetsavdeinings arkiv förvarat av
Försvarsmaktens Högkvarter, Allmänna
säkerhetstjänstens, Statens polisbyrås,
Statens utlänningskommissions och

Sandlerkommissionens arkiv hos
Riksarkivet samt SÄPO:s arkiv. På
regior.ral och 1oka1 nir,å har

vi militar-

befälsstabers samt landsfogde- och
landsfiskalsarkiven. De stickprov son'r jag
har tagit visar twärr att gallringen även i
dessa arkiv gått hårt fram.
av Evabritta Wallberg

Det råder naturligtvis ingen tvekan om
att forskningen har lidit stora f'örluster
genom att så mycket material fiån
underrättelse- och säkerhetstjänsten l-re1t
olagligt och närmast skandalöst förstörts.
lv{en trots allt är forskningen ändå inte
helt stalld genom detta. IB har inte verkat
i ett lufttomt rum. Organisationen har
mottagit uppgifter och man har sänt
skrivelser. Någonstans finns informatio-

arkivråd, Krigsarkivet

l.

t.
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Det radioaktiva avfallet

Det svenska energisystemet ger, sedan 1972 när det
forsta kärnkraftverket startade, upphov till kärnadall'
En del är avfall med enbart små mängder radioaktivitet
(lågaktiw avfall) som idag tas om hand i ett slutförvar i
Forsmark i Uppland. En del är sk hogaktir,t avfall och
detta består huvudsakligen av det använda kärnbränslet
från reaktorerna. Detta hogaktiva avfall mellanlagras
idag i närheten av reaktorerna i Oskarshamn.
Att avfailet är radioaktir't innebär att giftigheten
(aktivitetsinnehå1let) minskar med tiden. För det
lågaktiva ar,faliet räknar man med en tidsrymd på ca
400-500 år innan avfaliets radioaktivitet sjunkit ti1l
nivåer jämfört med vad man normalt hittar i svensk
berggrund. Det högaktiva avfallet från det använda
bränslet når en aktivitetsnivå som motsvarar den i det
ursprungliga uranet efter storieksordningen 100 000 år.

Minskningen i aktivitetsinnehåll ar mycket kraftig i
borjan (efter exempelvis 40 år har aktivitetsinnehållet
sjunkit till 1/10 av den ursprungliga). Minskningstakten a\tar med tiden varför det tar lång tid att få bort
"det sista" av aktiviteten.
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), gemensamt
ägt av samtliga kärnkraftsproducenter i Sverige, har
ansvaret för att hantera och ta fram metoder för samt
att bygga och driva anläggningar för kärnavfallshantering. Den information som vi på SKB önskar att
förmedla tiil kommande generationer avser följande två
principiellt olika typer av förvar: dels ett relatir,t ytligt
liggande slutförvar i den svenska berggrunden för det
lågaktiva avfallet, deis ett förvar djupt ned i den svenska
berggrunden för det högaktiva använda bränslet . Ett
djupförvarssystem enligt den princip som SKB förordar
illustreras i Figur 1.
Vårt informationsansvar

Det har tidigt uppmärksammats att det finns ett stort
ansvar, för de som har byggt eller kommer att bygga
förvar för radioaktir,t avfall, att förmedla korrekt och
20
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relevant information till framtida generationer. Det
gä1ler ju att ge våra efterkommande handlingsfrihet så
att de har möjlighet att fatta väl underbyggda beslut om
de vi1l ta vara på de resurser som trots allt finns kvar i
avfallet, om de vill förbättra förvaret, göra egna
säkerhetsanalyser eller om de av någon annan anled-

ning vill återta det använda kärnbränslet till markytan
igen.

Av denna anledning utfördes en nordisk studie (inom
det nordiska kärnsäkerhetsprogrammet NKS) med
namnet KAN 1-3, som arbetade med olika frågeställningar kring kraven på långsiktigt informationsbevarande i fråga om förvaring av radioaktirt avfall.
Projektet avslutades och slutrapporten avlämnades i
augusti 1993.
Vad behöver bevaras?

Det KAN 1-3-studien kom fram till var att den mest
värdefulla inforrnationen är det geografiska läget, det
radioaktiva innehå11et och andra avfallskarakteristika,
förvarets utforrnning, konstruktion och frsiska skydd
samt själva bakgrundsmaterialet till säkerhetsanalysen
(Safety analysis). Denna typ av information samlas idag
i arkiv vid SKB och dess anläggningar samt delvis också

vid tilisynsmlndigheterna.
lnformationshanterin g

Framtida samhällen måste ha kunskaper om kärnavfallet för att kunna ta riktiga beslut, därför måste
informationshanteringen runt förvar av radioaktivt
ar,{all ske på ett genomtänkt och omsorgsfullt sätt. SKB
avser därför att dokumentera denna information i en
fysisk och iogisk form som har en optimal livslängd
med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns idag.
Ovanstående princip innebär i klartext att arkivbeständigt papper med arkivbeständiga skrivmedia är
att långsiktigt föredra eller/och ett mikrofilmsbaserat
alternativ. Med dessa informationsbärare kan informationen bevaras i okodad form i flera hundra år utan

överföring till ny informationsbärare. Detta resonemang kan tyckas märkiigt i vår datorbaserade värld,
men såväl hårdvaror som mjukvarornas livsduglighet i
sig själv är dock mycket begränsade (storleksordningen
10-tals årl).

Avignon 1309-1377 innebar åtskilliga riskabla transporter av handlhgar till olika platser och därmed följande
förluster för arkivet. Men även under 1400- och 1500talen plundrades Vatikanen vid olika tillfällen. Napoleon beslöt 1810 att sammanföra alla intressanta

I studien rekommenderas att man, för att ytterligare

bibliotek och arkiv till sitt "Europabibliotek" i paris. En

öka säkerheten i beständigheten, kan mångfaldiga och
sprida ut ftsiskt de relevanta delarna av dokumentationen. Ett sätt att åstadkomma detta är att från det

tredjedel av Vatikanarkivet försvann genom överföringen, inte på grund av själva transporten men genom
att man lat forsalja delar av arkivet tili frarnställning av
omslagspapper och kartong . Efter Napoleons fall
återbördades arkivet 1817 tiil Rom.
De slutsatser som kan dras av hotbildsstudierna mot
arkiv är att människan är den farligaste riskfaktorn för
arkiven vid sidan om rena naturkatastrofer. Erfarenheterna pekar på att arkiv är sårbara och svåra att försvara
och alltid hotas av mänskligt intrång i samband med
krig och politiska omvälvningar - antingen flyttas de
eller förstörs de om inte nya makthavare tar över
kontrollen.

ursprungliga arkivet (primary information) sammanställa den mest värdefulia informationen vilken läggs i
regionala eller nationella arkir, (second ievel informa-

tion). Även upprättandet av internationella arkiv för
denna typ av information har föreslagits (third ievel
information).
En viktig distinktion i sammanhanget gä1ler skillnaden mellan information och kunskap. För att hantera
och använda information på rätt sätt måste man ha
insikt och kunskap om informationsinnehållet. Allmänt
sett finns det inte möjligheter att bevara dokumenterad

information = arkiv på mvcket 1ång sikt, om det inte
samtidigt finns institutioner med personella och andra
resurser att ta hand om just denna information. Det kan
gälla allt från klimatiserat fön.ar ar.känsliga arkivmedier till förmåga att hantera kodnyckiar och andra
typer av metaspråk.
Skilda synsätt

KAN 1-3 projektet visar på en intressant skillnad
mellan amerikanskt och nordiskt synsätt i fråga om
informationsbevarandet avseende förvar för kärnavfall.
Till skillnad från det nordiska synsättet innebär den
amerikanska synen att ett arkivförvar under tusentals år
inte är tillämpligt for informationsöverföring utan man
har inriktat sin diskussion på konstruktion och utformning av markörer eller "monument" på platsen för
förvaret. Ofta har dessa markörer en avskräckande och
hotande innebörd ( s,vmboier, signaler).
Hot mot existerande arkiv

I KAN 1-3-studien har studerats hur arkivmängderna i

Sammanfattande slutsatser

För att bevara information i längre tidsperspektiv för
exempelvis förvar för radioaktir,t kärnavfali krävs
övervägda strategier som inkluderar att åldringsbeständiga informationsbärare och skrivmedia används,
användning av kodfri information på flera språk,
duplicering och utspridning av viktig information
(lokalt, regionalt, nationellt, internationellt), att den
logiska beständigheten i informationen säkras genom

kunskapsöverföring i samhället.
Torsten Eng
Ansvarig för förstudier, SKB

Figur

l:

Skiss av ett djupförvar ca

500 m ned i det svenska urberget enligt

den metod som SKB idag förordar.

Diupförvaret
Ovanjo

några kända arkiv har förändrat sig under olika politiska och frsiska skeenden. Som belysande exempel har
här valts Vatikanarkivet.

Vatikanarkivet är ett av världens äldsta förvaltningsarkiv och fick sin nuvarande organisation 1612. Arkivets
äldsta dokument härstammar från 800-talet. Först
omkring 1740 började man förteckla arkivbestånden.
Som exempel på dramatiska händeiser i dess historia
kan nämnas att påvarnas "babyloniska fångenskap" i

Långlivat låg- och
medelaktivt avfall
lnledande

drift

l.

förstår inte hur man kan skriva böcker om vår
historia utan att forska i arkiven. I vårt land är de
statliga arkiven på nästan alla områden väl
bevarade och lätt tillgängliga för allmänheten, och
där - och bara där - finns sanningen om vårt
Jag

förgångna.
iag minns en varm sommar på 1940-ta1et, då jag
satt i Riksarkivets gamla forskarsal och ägnade mig
åt att systematiskt gå igenom två årtionden av
Riksregistraturet på Kari XI:s tid. Riksregistraturet
är en samling kronologiskt ordnade avskrifter av
de brev som utgått från Kungl Maj:ts kansli och
som rör alla slags angelägenheter i samhället som
angick regeringen.
Skåne var mitt forskningsområde, men här
måste jag ploja igenom alla de digra volymerna.
fag kände mig som en upptäcktsresande i en
svårgenomtränglig djungel, men snart blev färden
intressant. Efter några dagars svettig resa lärde jag

mig hitta stigen genom snårskogen.. |ag befann
mig i ett förgånget landskap och kände mig
förankrad i en gången tids verklighet. Det var
spännande att se hur Karl XI sökte lösa några av
de brännande samhällsproblemen * att försörja en
stående armd i ett lantligt och frediigt samhälle
och att integrera erövrade och motspänstiga folk i
det svenska riket. Också andra problem forefoll
märkvärdigt aktuella * hur man bevarar och
stabiliserar freden i en krigisk omvärld och hur
man undviker extra skatter men ändå får ordning
på statsfinanserna.

Under dessa forskningar lärde jag känna Karl XI
och flera av hans män, bland dem den humane
Rutger von Ascheberg, generalguvernören i Skåne.
Jag fick också namnen på många civiia och
militära ämbetsmän av lägre dignitet. Dessa
människor pockade på min uppmärksamhet
eftersom de alla hade rnycket att göra med de
frågor som intresserade mig - indelningsverket
och försvenskningen i Skåne.
Det blev nödvändigt att dyka ner i de stora
samlingarna i det skånska generalguvernementets
arkiv i Landsarkivet i Lund. Det visade sig att det
kungliga enväldet inte lagt band på sina åsikter.
Tvärtorn rådde det stora meningsmotsättningar
mellan olika ämbetsmän om hur kungens direktiv
skulle tolkas. Länsstyrelserna hade fått en etablerad stälh-ring mellan generalguvernören och den
lokala förvaltningen. Landshövdingarna tog emot
rapporter från fogdarna - eller befallningsmännen
som de kallades - och tolkade dem på sitt sätt när
cie vidarebefordrades till generalguvernören. För

att få veta vad som verkligen hänt var jag tvungen
att studera befallningsmännens egna rapporter. Jag
måste dyka djupt eftersom verkjigheten fanns
djupast nere i arkiven.
Arkivforskningen kräver inte bara stort arbete
utan också en viss tur. |ag minns när jag forskade
på Per Lindeströms berömda resa till Nya Sverige
vid Delawarefloden år 1654.Jagvisste att Per var
son till en välaktad sekreterare i Bergskollegium
och ingenjör vid fortifikationen, men vem var han
och varför skrev han sin berättelse. När jag
forskade i den stora samlingen Suppliker i
Krigsarkivet, hittade jag av en tillfällighet en
handling av Pers far. Det var hans testamente, och
i det gjorde han Per arvslös på grund av hans

"otidiga" leverne. Faderns ord gav en forklaring till
berättelsens tillkomst, Per hade tvingats lämna sin
tjänst på grund av §,lleri. Under sina sista eländiga
levnadsår skrev han sin reseberättelse för att förmå
Karl XI att ge honom pekuniär hjalp. Han fick
ingen hjalp men han gav den svenska litteraturen
ett konstverk, en odödlig resa.
Historien handlar om människor, och den som
dyker i akterna hittar mängder av glömda människor som forskaren på nytt kan ge ett namn och en
historia. Ibland måste man leta efter dem. I
Krigsarkivet sysslade jag mycket med de stora
kartsamlingarna. Ett tusental svenska officerare
var i utländsk krigstjänst under i700-talet, och
många av dem sände hem kartor tiil fortifikationen i Stockhohn. Kaptenen Gustaf Adolf von
Siegroth tjänstgjorde i den franska arm6n. På
baksidan av en spionkarta över fästningen
Weissenburg i nedre Eisass har han antecknat att
hans kamrat Magnus Gustaf Lagercrantz utfört
det farliga arbetet genom att på sommaren avtaga
fästningslinj erna geometriskt med kompassens
hjälp. "Vi läto bära mat med oss, och om nätterna
lågo vi i ängslador."
På eir annan karta över fästningen Fort Louis
har han skrivit en dödsruna: "Saiig Lagercrantz
ritade denna plan. då r.i 1750 voro i garnisonen
Landau, varest han i kopporna dog i augusti
månad samma år, hans vän till sorg. En ganska
beskedlig, applierad unger kari". En oväntad
anteckning på baksidan av en karta ger oss ett
dödsdatum över en kartritare, som vi saknat, och
dessutom en liten karakeristik av honom. Det är
sådana uppgifter som förgyller djupdykningarna i
arkiven.
Alf Åberg
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Vod gör mon sorn

Av de olika yrken som finns representerade på en statlig
arkivinstitution är egentligen arkivarieyrket det som
folk vet minst om. Vad syssiar en arkivarie med?
Arbetet kan i grova drag delas i två delar, tillsyns- och
depåarbete. Den ena beståndsdelen, "Att arbeta för en
god arkivhantering" innebär att man i tillsynen av
myndighetsarkiven skall råda, stödja och instruera de
personer som har hand om arkiven och som skall
beskriva och förteckna dem. Tillsynen sker genom
besök, inspektioner och via korrespondens. Men
tillsynen gäller inte bara arkivbestånden utan man skali
granska arkivlokaler på plats eiler genom ritningar för
ny- och ombyggnader. Andra uppgifter är att kontrolIera förvaringen av arkivhandlingarna, hur

arkivläggningen sker, om den författningsenliga
gallringen har utförts eller hur inbindningen gått tili.
Frågor rörande papperskvalitet och förslitning är a1ltid
aktuella. Ingenting får egentligen vara främmande för
en arkivarie och de många skiftande arbetsuppgifterna
innebär också att man kommer i kontakt med många
olika slags människor på myndigheterna. Det gä1ler att
med både övertygande argument och tålamod se till att
arkivsynpunkterna får en bra position på myndigheten.

fortlöpande folja med i arkiviitteraturen, ha god
samarbetsförmåga och ha ett öppet sinne för det mesta.
Arkivarbete är ett utåtriktat yrke och har varit så
åtminstone sedan 1950-talet. Trots detta hänger talet
om dammigt och insulärt källararbete kvar. Märkligt!
Arkivarien ar definitir,t ingen världsfrånvänd kustod i
ett museum för gamla papper.
På en del arkivinstitutioner finns bokbindare och
konsen atorer. Deras uppgifter är bl.a. att bedöma
papperskvalitet, skador på papper, text och bindning
och därefter att reparera skadorna. Inbindning av

viktiga handlingar har sedan gammalt också varit en
viktig uppgift. Mikrofilmning är ibland ett alternativ till
lagning och konservering och på senare tid har även
scanning fått en plats på vissa arkivinstitutioner.
Tolkning och edering av äldre texter är andra uppgifter som man kan återfinna på ett arkiv och utgivningsverksamhet är till stor glädje för arkivens avnämare. De
stora databaser som kontinuerligt byggs upp och
vidareutvecklas har bidragit till att arkivens rika
innehållblir lättillgängligt och kan nyttjas på ett

effektirt sätt.
Text: Anna-Christina Ulfspane

I depån dvs arkivinstitutionen
handlar det om att tillhandahålla
och ievandegöra arkivens innehål1
och ge service till arkivens besökare.
Goda förteckningar, manuella och
ADB-baserade register och andra
hjälpmedel skall skapas och ställas
till förfogande som vägvisare. Det är
också viktigt att förse arkivförteckningarna med omfattande
vägiedande inledningar. Brev med
förfrågningar om arkivmaterial skall
också besvaras och man skall på ett
inspirerat sätt kunna visa arkivet för
intresserade grupper. En annan
uppgift är att lyfta fram arkivmaterial genom utställningar.
En arkirtjänsteman skall därtill
delta i utredningsprojekt, hålla sig
ajour med forskningen av olika slag,
Ansiktsmask mot mögelsvamp
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Det stottigo orkiwerket
Riksarkivet tillkom 1618 och är därmed en
av Sveriges allra ä1dsta, nu levande mlndigheter. Det är landets högsta arkivmyndighet
med ansvar för t.ex. utvecklingsfrågor och
central myndighet för landsarkiven.
Riksarkivet förvarar i dag flera hyllmil
pappershandlingar, de äldsta från medeltiden, och tar emot många användare/
forskare varje år. Arkiven har överlämnats
från statliga, centrala myndigheter under
seklen från grundandet. Nu finns också
mikrofi lmade handlingar från Krigsarkivet
och statistiska centralbyrån liksom
folkbokföringsmaterialet från hela landet
att använda i Riksarkivets Till fuksarkivet
hör Svensk Arkivinformation i Ramsele,
SVAR, som producerar, lånar ut eller säljer
mikrokort över hela landet. S\,'ÅR bedriver
också egen forskarservice i Kulturhuset i
Ramsele. Det till Riksarkivet knutna
projektet Arkion digitali)crar i iror
omfattning arkivfö rtecknin gar m.m.
Krigsarkivet tillkorn 18,8 och var en
särskild arkivmvndighet för militära arkiv,
både centrala, regionala och Iokala, under
försvarsdepartementet tiLl lbr några år
sedan, då det fördes in som en avdelning
inom Riksarkivet och kulturdepartementet.
I Krigsarkivet finns bl.a. stora mängder
kartor och ritningar lilisom mönsterrul1or,
som flitigt används i släktforskningen.
Krigsarkivet svarar för tillsr.nen ar. de
militära ml.ndigheternas arkir'.
Landsarkiven är regionala arkirmyndigheter. Det äldsta är Landsarkivet i
Vadstena, som tillkom 1898. De övriga
ligger i Harnösand, Östersund, Uppsala,
Visby, Lund och Göteborg. Landsarkiv f'ör
Stockholms län är det kommunala Stockholms stadsarkiv med Stockholms historiska databas och för \rärmlands län det
landstingskommunala \'ärmlandsarkiv i
Karlstad. Landsarkir.en är tills,vnsmyndighet
för arkiwerksamheten hos lokala och
regionala statliga mvndigheter.

lvlyndigheterna dokumenterar sin
verksamhet på papper och i dag i allt större
utslräckning på datamedier. Även mikrofilm, bild- och ljudupptagningar kan vara
allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen - en av våra grundlagar med
ursprung i frihetstiden. Varje medborgare
har rätt att läsa allmänna handlingar, som
är offentliga. Sekretesslagen skyddar den
enskildes integritet, vissa ekonomiska
förhållanden och rikets säkerhet. En allmän
handlings ålder påverkar inte möjligheten
att läsa den, annat än om den skadats eller
nötts under förvaring och användning så
att den inte kan hanteras. Medborgaren har
samma rätt att 1äsa skattelängder från
GustavVasas tid som från 1990-talets
förvaltning. Framåt i tiden är handlingarna
som beskriver avfalislagringen från
kärnkraftsverken ett gott exempel på, hur

viktigt det är att bevara, vårda och
tillhandahå1la arkiven på mycket lång sikt.

Arkivet för Ljud och
Bird (ALB)
ALB är Sveriges Nationalarkiv for radio, TV
film, video, grammofonskivor, CD,
ljudkassetter, multimedia mm. Verksamheten startade 1979 och bygger på en
pliktexemplarslag. Samlingarna får av
upphovsrättsliga skäl endast tillhandahållas
för forskning och varje forskningsprojekt
måste godkännas i förvä9. Utredningsuppdrag, journaiistik, självständigt arbete vid
postgymnasiala utbildningsanstalter m fl

kan också likstä1las med forskning.
Forskare utanför Stockholmsområdet kan
beställa materialet till en godkänd !ärrlåneinstitution. På ALBrs hemsida (wwrv.alb.se)
finns ett flertal databaser för återsökning av
film/video, och ALB:s bibliotek. ALB har
dessutom kortkataloger, mikrofi chkataioger
o.dy1. ALB:s hemsida innehåller även en
mängd information om arkivets verksamhet t ex dess organisation, forskarservice,
publikationer och projekt.

Arkiven är en del av \.årt svenska kulturarv.
De bevaras och används för vetenskaplig
forskning, för folkbildning och allmän
kulturverksamhet. Arkiven är också en
viktig byggsten i r.årt öppna demokratiska
samhälle - en ti11gång för medborgarens
rättssäkerhet och en källa för massmedi-

Den som Iäser handiingen ska1l också
kunna vara säker på att den är äkta, så som
den såg ut, när myndigheten skrev den.
Original måste skiljas från förvanskningar
och förfalskningar - en fråga om datakvalitet.
De statliga arkivmyndigheternas uppgift
är själva forvara, vårda och åt olika
användare tiilh andahål1a allmänna
handlingar som övertagits från myndigheter, arkivbildare. De är kulturmyndigheter
och ger ser vice åt vetenskaplig forskning,
slakt- och hembygdsforskning, skolor m.m.
I dagens samhä11e bildas enorma
mängder handlingar både på papper,
datamedier och mikrofilm. Mängder av
dessa är av liten betydelse, rutinmässiga.
Andra finns sammanfattade i andra
dokument eller i samma fbrm hos flera
myndigheter. Sådana delar av arkiven
förstörs, gallras på fackspråk, för att spara
på kostnader. För den enskilde känsiiga
uppgifter i främst ADB-register gallras av
hansyn till den personliga integriteten.
Riksdagen, regeringen eller Riksarkivet
beslutar vad som får gallras i statliga arkil'.
I vissa fall kan myndigheterna sjä1va
besluta, när det gäller rutinmässiga
handlingar.
Den här beskrivna arkivverksamheten
och dess mål bestäms av Arkivlagen, en
foljdforfattning till Tryckfrihetsförordningen. Vår första arkivlag borjade ga1la
år 1991. Tidigare fanns regler men på lägre
nivå. Arkiv har funnits sedan skrivkonsten
kom till och samhällsbildningar borjade
existera. Den moderna arkiwården föddes

erna.

SOFI består av sju enheter (arkiv) som
finns i Umeå, Uppsala, Stockholn.r,
Göteborg och Lund. SOFI leds av en
direktör. Enheterna (arkiven) ger ut
Iångsiktiga serieverk såsom Sveriges
ortnamn, Sveriges medeltida personnamn
och ordbok över Sveriges dialekter samt
enskilda publikationer, t.ex. Bohusländska en beskrivning av Bohusläns dialekter,
Sockrade hjartan och godissugna spöken om Alia Hjärtans Dag och Halloween i
Sverige. Andra är under utarbetande, t.ex.

omkring sekelskiftet 1900.

Svensk Jazzdiskografi

DE STATLIOA ARKIVEN
- VAR GEMENSAMMA TILLGÅNG

Sprok- och
fol,km i n n esi
(SOFI)

nstitutet

Det är SOFIs uppgift att samla in, bevara
och göra tillgängligt det immateriella
kulturarvet dvs diaiekter, person- och
ortnamn, folkminnen, folkmusik och jazz.
Bland målen märks att rikta sig till fler
grupper t.ex. barn och ungdom, att i ökad
om fattning tillhandahå11a materialet
digitait, att stärka sambandet med
utbildande och kulturella institutioner och
att ge verksamheten en starkare nutidsan-

knytning.

25

o

rkI V
och histori a itiden
Människan iir ensam bland djuren att lagra information från
generation till generation. Vi är ensamma om arkiv. Kumulativ
tradition är människans adelsmärke och solen borde vara
hennes gud - ty mönniskan offrar en del av den energi hon
förbrukar och som i sista hand hamtats från solen, till an
samla en alb större fond av information eller erfarenhet.
BsNcr HusrNorcr

Varför historia? Varför arkiv? Filosofen
Friedrich Nietzsche, omstridd tänkare,
ser i historievetenskapen tre funktioner a) Monumentalisk, dvs den söker för nuet och
framtiden vitalisera de i det förgångna faktiskt goda
möjligheterna, "fädrens lysande efterdöme".
b) Antikvarisk, ty f<ir att kunna åstadkomma det
monumentaliska måste ju historien pietetsfullt utforskas och ta till vara det förgångnas minnen. c) Den står i
kritisk relation till nuet och det förgångna såsom den
ansvariga mänsklighetens fortlöpande uppgörelse med
sig själv och med sitt läges ansvar och möjligheter.
Då jag arbetar som arkivarie inom den enskilda
sektorn, fär jagofta motivera bevarande av arkiv och
även ange skäl till varför man överhuvudtaget forskar i
historia och har därför strävat efter att lära mig slagkraftiga och tydliga skäl till historia och arkiv. Nietsches
syn är visserligen omodern men mig har han hjalpt i
denna fråga även om jag uttryckt mig lite annorlunda.
Man bör forska om sin historia för att lära för framtiden och man bör i detta sammanhang vara kritisk
precis som man bör inta en skeptisk håIlning inför all
den information om samtiden som dagligen öses över
oss
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i mängder av media. Det vimlar av missforstånd i

världen, feltolkningar av både händelser och fenomen
och det är bara historien med hjalp av arkiven som kan
rätta till dessa misstag. I arkiven ser vi det som blev, det
som skedde slutgiltigt.
Anda sedan jag blev "frälst" som arkivarie på Landsarkivet i Uppsala på 70-talet, har jagförstått det viktiga i
att ungdomen får en god historisk skolning bland annat
för att förebygga den farliga rotlösheten, som i sin tur
kan leda till både drogmissbruk, kriminalitet och
extrema rörelser. För några år sedan skrev jag en
handbok för gymnasieungdom, som handlade om hur
man forskade och hittade i arkiv, bibliotek och museer i
Östergötland. Den skulle vara till hjiilp for skoleleverna
när de gjorde sina specialarbeten. Det första kapitlet
handlade om en fiktiv gymnasieelev, som på jakt efter
fakta i arkiv, bibliotek och museer nästan agerade som
en deckare. Syftet med det avsnittet var att försöka få
ungdomarna intresserade av spänningen i forskning, en
spänning som jag delar med många andra, men då i
regel äldre människor... Denna lilla bok var ett sätt att
göra historien levande och spännande for unga människor, något som skolan haft svårt med, bland annat
beroende på stora nedskärningar av historieämnet. Det
blir nu arkivinstitutionernas uppgift att levandegöra

historien och det vill vi gärna, men då
måste vi få resurser

till det av det

allmänna. Det räcker inte med att
stiftelser och fonder delar ut öronmärkta medel ti1l olika projekt. Den
allmänna ar.rslagsnivån till våra arkiv,
särskilt för den enskilda sektorn måste
höjas, så att vi bland den ordinarie
verksamheten på våra institutioner
också räknar information och mark-

nadsföring i skolorna.
Lokalhistoria är viktigt, inte minst för
våra invandrare och speciellt deras
ungdomar. Med kännedom om den
plats där de bor, Iokalhistorisk kunskap
om sitt samhälle, kan de skapa n,va
rötter i det nya hemlandet och integrationen i Sverige går lättare. Det ar
viktigt att människorna idag tär en
korrekt information om förintelsen och
folkmordet under andra r-ärldskriget,
men på sikt är det n-rinst lika r.iktigt

med lokalhistorien. Det är där man
skapar rötter och stabilitet i sina liv,
något som alla innevånare i landet
behöver mer än väl i tider av stora
strukturomvandlingar i samhället samt
hög arbetslöshet.
Arkiv står för kontinuitet i samhället.
När avkoloniseringen skedde i Afrika
på 60-talet och nya stater skulle börja
verka, upptäckte man att det inte fanns
arkiv från det förgångna. Utan arkir.
och demokratiska traditioner hade
man väldigt svårt att skapa ett stabilt
samhälle och oroligheter och statskupper har hört till vardagen i många av
dessa länder. Här i Sverige har vi haft
arkiv och bibliotek ganska länge.

K,vrkobokföringen beslöts redan I 686
och från GustafVasa kom att foras
registratur och jordeböcker. Gårdar,
slott och myndigheter har sedan dess
fort bok och i början av 1800-ta1et

På besök hos landarkivet och föreningsarkivet i

Arkivens skotprojekt
Flera arkivinstitutioner i Iandet arbetar

idag aktivt med att stimulera skolorna

att på olika sätt använda arkivens
material i sin underyisning. Flera
projekt pågår i landet, på en del
ställen arbetar arkiv och lärare
tillsammans med att ta fram
tematiska studiepaket med
exempelsamlingar från arkiven, andra
arbetar med CD-rom produktioner. På
några håll sker den arkivpedagogiska

verkamheten genom "forskningsresor
och forskningsväskof' där arkivets

personal besöker klasserna och
eleverna på hemmaplan kan bekanta
sig med olika historiska dokument. Att
lära eleverna använda arkiven passar
väl in i skolans läroplan och
övergripande mål att lära sig
informationssökning och källkritik.
Samtidigt som det är en viktig
demokratifråga.

uppstod föreningsväsendet, i början i

form

av sjuk

-

och begrtrvningskassor.

Sedan kom de stora folkrörelserna,

frikyrkorörelsen, nykterhetsrörel sen,
arbetarrörelsen och idrottsrörelsen.
Alla skapade arkiv, handlingar som
idag förvaras i landets folkrörelse och förenir.rgsarkiv. Vårt Riksarkiv är
över 375 år och landsarkiven cirka
hundra. De enskilda arkiven är yngre
och än idag bildas nya lokalhistoriska
arkiv. I mitt län, Östergötland, är det
flera nya arkiv på gång att bildas, i
avsikt att på ett tryggt sätt förvara

kotnmunens lokalhistoriska handlingar för efter.n ärlden. Arkiv gagnar
stabiliteten i samhället och vad är det
vi vill om inte fred, grannsämja och
bast mojliga valfard för aila. Arkiven
gynnar strävan efter dessa mål.
Börje Hjorth
Länsarkivarie i Östergötland

Östersund

Foto: P-A Agdler / Fjättbitd
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Om AAS

Om NLA

Arkivrådet AAS är en ideell förening som
bildades 1982. Föreningens syfte är att främja

Nia, näringslivets arkivråd, är riksorganisationen för näringslivets arkivfrågor.
Organisationen som biidades 1957 har 280
medlemmar varav drygt hälften är företag.
Nla's uppgift är att främja rationell arkivhantering på företagen och instrumenten för
detta är främst kurs- och publikationsverksamhet.

administrativ utveckling, dokumentstyrning,
diarieföring, arkir,'vård, arkivforskning och
därmed angränsade frågor inom olika verksamheter, organisationer och institutioner både offentliga och privata
Föreningen verkar genom att hålla kurser
och seminarier, anordna studiebesök, ge ut
böcker, uppmuntra informationsutbyte och
nätverksverksamhet. AAS förvaitar och delar
ut stipendier ur Leif Paulsens stipendiefond.

Den 2-3 december arrangerar AAS tillsammans med
Arkivarier i väst en konferens med rubriken "Varför
sparar vi på skräpet? - Hur
och till vad använder vi
arkivmaterial", där Maija
Runcis medverkar.

FAtK
Föreningen arkir,.verksamma i landsting ocir

kornmun.
Föreningen är en fackligt obunden tbrening
för dem som arbetar med
dokumenthanterings- och arkivfrågor i
Iandsting och kommun.
Föreningens huvuduppgifter är att erbjuda
aktiviteter som skapar kontakt mellan medlemmarna och att informera om nyheter inom
dokumenthanterings- och arkivområdet.
Som medlem får du deita i FALK:s konferenser där du har möjlighet att knyta kontakter
och utbyta erfarenheter med koilegor från hela
landet. Du får också arkivföreningarnas
gemensamma tidskrift Tema Arkiv samt
information från styrelsen i det egna bladet
FALK-POSTEN.
Mer information finns på FALK:s hernsida:

http://w1.46 l.telia.corn/-u46 I 0358 1/
Kontakta irågon i styrelsen om du vili bli
medlem i FALK!

Nla's adress är:
Box 92003 o 120 06 Stockholm
www.nla.nu

Föreningornos orkiv
Det svenska föreningsväsendet är unikt, inte
någon annanstans i världen finner man så
många föreningar och organisationer. Folkrörelse- och föreningslivet har också påverkat
det svenska samhället på många sätt genom
rnänniskors engagemang for olika frågor.
Föreningarnas arkiv är spännande, här kan vi
komma den vanliga människan nära, genom
exempelvis diskussionsprotolien når vi
människors tankar och åsikter. Några regler
för att spara handlingar finns inte, utan det är
upp till varje förening att besluta om detta.
i landet finns idag 80-talet institutioner som
samlar handlingar från folkrörelse- och
föreningsliv. De flesta av dessa är små och
många av dem sköts med ideella insatser. 20
arkiv arbetar på länsnivå som regionala arkiv
för folkrörelse- och Iokaihistoria. Här finns
material från samtliga politiska partier,
väckelse-, idrotts-, nykterhets-, handikapp-,
miljörörelser osv. Listan kan göras lång. I
samlingarna finns också ett omfattande
material av fotografier, affischer och föremåI,
allt från insamlingsbössor, nålar och klubbtröjor till stora samlingar av fanor och standar.
De regionala föreningsarkiven har i flera fall
breddat sin verksamhet och har idag även
arkiv från företag och privatpersoner. Flera
riksorganisationer har egna arkiv som LRR
TCO och KF, Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek samlar handlingar från LO och SAP
på central nivå. Riksarkivet har omfattande
samlingar av många centrala organisationers
arkiv.

Företogens orkiv

Kommunoto orkiv

En stor del av handlingarna till landets
historia har skapats och skapas
fortlöpande i de svenska företagen.
Liksom när det gäller folkrörelserna
och föreningslivet saknas ett regelverk
som långsiktigt säkrar dessa arkiv för
framtiden. Huruvida man sparar för
framtiden eller inte avgörs av företagen

Arkivlagens bestämmelser om bevarande av uppgifter och information

en arkivbildande organisation är
planering och styrning väsentlig. Likaså
samverkan och integrering med övrig

omfattar också kommuner och lands-

verksamhet.

själva.

Många stora och väletabierade
företag såsom Stora, Nordstjernan och
flera av storbankerna har egna arkiv
och arkivarier. Ett centralt näringslivsarkiv för hela landet, som i Danmark
och Finland, saknas i vårt land. Här
finns dock ett mindre antal regionala
företagsarkiv som samlar in och
bevarar handlingar från respektive
områdes näringsliv. Nätet av företagsarkiv är inte så tätt som föreningsarkivens.
Regionala företagsarkiv arkiv finns i
Skelleft eå, Härnösand, Stockholm,
Eskilstuna, Orebro, Karlstad, Halmstad
och Helsingborg. Landsarkiven

förvarar också ofta handlingar från
äldre företag i sina upptagningsområden.

Fotkröretsernos
Arkivförbund
Hundrataiet riksorganisationer och de
dryga åttiotalet lokala-, regionala- och
centrala förenings- och tbikröreisearkiven bildar tillsamn.rans Folkrörelsernas Arkirtö rbund. Organisationen bildades 1968. Förbundet verkar
for att väcka intresse för arkivfrågor
inom föreningslivet genom bl.a.
kursverksamhet och utgivning av
handböcker. Förbundet har kontakter
med systerorganisationer i Norden som
Sammenslutningen af Lokalarkiver i
Danmark och Landslaget for Lokal- og
Privatarkiv i Norge.
Adressen är;
Box 317, 101 26 Stockholm
www.hem

1. passa

gen.selfarkiveVfa
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I varje landsting finns landstingsarkiv, i kommunerna finns stadsarkiv (i

de mindre kommunerna benämns de
vaniigen centralarkiv) som innehåller
information om utvecklingen på det
lokala planet från kommunallagens
tilikomst 1863 och fram tiil våra dagar.
I många av landets stadsarkiv finns
även handlingar från äldre datum.
De kommunala arkiven innehå1ler
uppgifter om bl a skolans utveckling,
folkbibiiotekens framväxt, fattigvård
och bebyggelseutveckling, vilket är av
intresse f'ör både lokalhistoriker ocit
hembygdsforskare. Släktfbrskare kan
finna information om sina anhöriga i
handlingar från t ex landstingens
sjukvårdande verksamheter, kommunernas adoptionshandlingar och
skolornas betygskataloger.

Att orbeto med orkivoch dokumenthontering
utonför o rkivinstitutioner
De flesta arkivarier är nuförtiden
anställda i myndigheter, företag och
organisationer som inte har som
huvudsaklig verksamhet att vårda och

tillhandahålla arkivmaterial. I myndigheter är arkivariens uppgifter intimt
sammanlänkande med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Tiilsam-

mans med andra, i offentlig förvaltning
huvudsakligen registratorer, arbetar
man med att strukturera och ta hand

Uppgifter som ingår är utarbetande
av föreskrifter, att ge utbildning och

infonnation. Arkivarien utreder vilka
dokument som ska bevaras och vilka
som l<an gallras och hanterar frågor
som rör arkivsäkerhet, t ex vai av
mr'dium. Frågor rörande registrering
och klassificering av dokument finns
också med i bilden. På myndigheter
ingår sekretessbedömningar och övriga
frågor rörande ut1ämnande av allmänna handiingar. Arkivarien upprät-

tar också dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar.
Registratorn arbetar praktisk med
diarieföring och har en viktig roll för
hanteringen av in- och utgående post
vid myndigheterna. Han eller hon
fungerar som administrativt stöd åt
den egna verksamheten och garant för

att offentlighetsprincipen ska tungera i
praktiken. Registratorn fungerar ofta
som arkivansvarig i mindre myndigheter.

Uppskattningsvis finns i Sverige
totalt 900 arkivarier. Av dessa arbetar
åtminstone 500 i arkivbildande organisationer. Vad det gäller registratorer är
siffrornr osäkra re: uppskatt ningsvis
finns det ca 1000 personer som till
största delen arbetar som registral.orer.
Registratorssysslan kombineras dock
ofta med andra uppgifter och räknar
man alla som till någon del arbetar som
registrator blir siffran troligen närmare
10.000.

om dokument så att dagens organisationer lämnar källor efter sig åt framtidens forskare.

a

I allt större utsträckning arbetar
arkivarien med frågor relaterade till IT.
Det kan handla om planering och
införande av datorstödda dokumenthanteringssystem eller frågor som rör
digitalt bevarande av data.
För arkiv- och dokumenthantering i
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Mikrofilmkamera Sälies
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ar om arkiv!
Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser 8r utbildningar
Konsulttjänster & entreprenader
B,
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Jan Appelquist

tfn: OB-698 06 04,

e-post: )an appelquist@sipu.se

Olle Ebbinghaus

fn: 08-698 06 05,

r-poir: olle.ebbinghaus@sipu.se

Norrköpings stadsarkiv har upphört att
filma i egen regi. Vi vill därför sälja vår
mikrofilmkamera med lite kringutrustning.
Stadsarkivet köpte utrustningen 1989,
och den har inte använts mycket; inte alls
de senaste tre åren.
Det handlat om:
. en mikrofilmkamera Omnia OK 102
. mikroskop att veva filmen under vid kontroll

.
.

en Helioprint för kontroll
en enkel armatur för rödbelysning

Torbjörn Hagström
tfn: 08-6c)8 06 08, e-post torbjorn.hagstrom@sipu.se

Annika Pettersson
19r:

08-698 06 03, e-post annika.petterson@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB
Ilox 70338, 107 23 Stocldrolm

Tln 08-698 06 03, Fru 08-698 06 02,
Hemsida rwrv.sipu.se/marieberg
ett förerag i SIL']U-gruppen

Den som går i funderingarna att inleda
egen filmningsverksamhet, eller att utöka
pågående filmning är välkommen att kontakta oss om en affär. Ring O!!-L5717O
och fråga efter stadsarkivarie Rolf Sjögren, eller skicka e-post till
stadsarkivet@ norrkoping.se

dato rn. o9.oo. Utan att ens gå titt jobbet.
Åren om du jobbar hemifrån ett par dagar i veckan kan du få tiilgång
til1 din raniiga företagspost, lika snabbt som om du hade varit på job-

bet. Dokumenthuset ser till att du får den i digital form. Vi fångar upp
dir.L post redan innan den når företaget. Vi sprättar kuverten, scannar
in dokumenten och skickar a1lt till dig digitalt.
Inom några timmar har du posten på din skärm. Nu kan du kondokumenten vidare på några sekunder. Och
dokumentet kan vara arkiverat - både fysiskt och digitalt - redan innan
dagen är sl,rt.
Vi ka11ar tiänsten 1ör Postfångst". Ett sätt for dig att rationalisera
organisationens administration.
Faxa ditt visitkort, e-posta eller ring Dokumenthuset lör mer
tro11era. attestera och skicka

information.
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Dokumenthuset ägs av Svenska Lagerhus, ett tiänste
företag ägt av staten, och WM-data, ett av Nordens
ledande datatjänsteföretag. S:t Göransgatan 160A
Box 3o143, 1o4 25 Stockholm, Tel o8-657 43 oo
Fax o8-7j7 01 13, E-post arkiv@dokumenthuset.se

Dokumenthuset
www.dokumenthuset.se

Tre ouärderliga hjälpmedel

fiir arlriuet

l. Uisual Arkiu
.
.
.
.
.
.

Det ledande arkivftirteckningsprogrammet i Sverige, urrusrat med extremt kraftfulla sökmöjligheter
Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas)
Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjalp av ARKIA
Etikettutskrifter är enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
Integrerad leveransliggare finns numera som tillvalsmodul
I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2, Uisual Bild
flir att registrera,lagraoch presentera bildmaterial (foton, dokument mm.). UtnJtlar flatbäddsscanner, filmscanner
och digitalkamera för inregistrering. Bilderna lagras på CD-R-skivor och hålls tillgängliga via en CD-jukebox.
System

3, Uisual Doltplan
För att kunna leva upp till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring är det nödvändigt att en ftirvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanreringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta rationellt både med
framtagning och ajourhållnins ar. en sådan plan.

Modern teknisk miliö
med §Tindows 95 eller \X/indows NT levererar vi vår sk 32-bitarsversion.
Använder Du'§Tindou's 3.1 1 så levererar vi en äldre version med i det närmaste samma funktionalitet.

Till Er som har en modern PC

Intresserad? Kontakta oss
Produktansvarig
Bertil Axelsson

031

-

61 32 25

bert il.axelsson@adb-kont orer. goreborg.se

KomuneE landsting och
folkrörelsearkiv

Statlig och privat

sektor

Bo Thalin,

stadsarkivarie

O3l - 7Ol L9 60

bo.thalen@adb-kontoret.goreborg.se
Lars Häge6 §7ima

Dok

OLS

-

30 41 72

lars. haeer@wima-dok.se

Du kan

också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr O3l - 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tjänster, Produkter {tir arkiwård
och Visual-serien.

ADB.

KONT

ET.

GÖTEEORE

Ny dynamisk funktion i

ÄnS produktliniel
ALP Data utoecklar, med hög komPetens och lyhördhet fi)r
myndigheters och marknadens krau, programaara

ftir

administratiu a rutiner
Med tlHS produktlinie kan ui erbiuda konkurrenskrafiiga,

sttindigt ahtuella, lösningar Jt)r rationell arkio- och örendehantering - oausett kraa på komplexitet, omfattning eller

AHS/Web

antalet anuändare.

arlriv

[+frtl

över Intranet!
ÄUS ar eft av marknadens ledande system för ärendehantering. tvted ÄltS/Web kan vi erbjuda ännu en kon-

gUS/Wen är, som ett led i ALP Datas utvecklingsfilosofi, fullt kompatibel med öwiga produkter i ÄHS

kurrenskraftig produkt från ALP Data för snabbare,

produktlinje. Detta betyder att du aldrig behöver
"börja om" med ÄHS/Web. Du bygger helt enkelt

enklare och effektivare registrering och diarieföring.
AgS/Wet är ett lättarbetat gränssnitt för dynamisk

kommunikation över Intranet; all kommunikation sker
i realtid med "knappar" och "klick-funktion".

vidare på den befintliga ÄHsinstallationen - som en
naturlig utveckling av redan gjorda investeringar.

Registrerad data blir omedelbart tillgänglig för samt-

Vill du veta mer om liHS/Web och/eller andra
möjligheter i liHS produktlinje - välkommen att ta

liga behöriga användare.

kontakt med oss.

ÄUS^VeU är enkelt att installera och kräver minimal
installations- och inlärningstid. ÄHS/Web placeras
centralt i server och görs tillgängligt för användare
med vanliga standardprogram för Intranet,/Internet.

Antalet användare och funktioner kan därefter
utökas efter behov.

fritt

A

d'h fA

ALp Dnrn r LrruxöprNo AB
lndustrigatan 5 582 77 Linköping
Tel 013 - 35 85 00 Fax 013 - 35 97 0O
info@alp.se http:/,/www.alP.se

ÅXS^produktlinie - nu över lntranet

