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Under ett par dagar i mitten av november 1993 besökte vi arkiv i Vorpommern som har handlingar av intresse för svenska forskare. Syftet var att
studera möjligheterna för utländska forskare att ta del av materialet, forskarservice, eventuella inskränkningar i tillgängligheten och befintliga register,
förteckningar och andra sökmedeL
Ambitionen med denna uppsats är att ge hugade svenskar en introduktion
till detta för vårt lands historia så viktiga källmaterial, så att man redan på
hemmaplan kan förbereda en arkivresa till Tyskland.
Målen för vår resa var dels Stadtsarchiv i Stralsund, dels Vorpommersches
Landesarchiv med lokalisering till Greifswald. De båda arkiven har förvisso inte varit okända för svenska forskare, tvärtom. Före det andra världskriget nyttjades deras bestånd av många svenskar, men besöksfrekvensen
minskade drastiskt efter 1945 då de båda städerna hamnade bakom järnridån. Under de följande åren har enstaka svenskar gjort sig mödan att besöka Stralsund och Greifswald. Efter DDR:s fall och "Die Wende" åren
1989-90 har situationen förändrats på ett dramatiskt sätt och arkiven är
åter lätt tillgängliga för svenskar. Det är vår förhoppning att de följande
sidorna ska visa att arkiven i Stralsund och Greifswald har mycket att ge
svenska besökare.

Sveriges tyska besittningar
Den 25 juni 1628 slöts ett alliansfördrag mellan Sverige och staden Stralsund
som kom att bilda inledningen till de svenska innehavet av besittningar i
Tyskland. Fördraget föranleddes av det hot som de kejserliga styrkorna
riktade mot de nordtyska området. Stadens styrande såg nog det hela som
ett tillfälligt arrangemang men svenskarna kom att stanna som Stralsunds
herrar i 186 år. Två år senare, 1630, landsteg Gustaf II Adolf med en svensk
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arme vid Peenemiinde och inledde därmed Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget.
I freden i Westfalen 1648 erhöll Sveriges betydande besittningar i Tyskland. Dessa områden var Vorpommern, delar av Hinterpommern, staden
Wismar, området Neukloster öster om Wismar, ärkestiftet Bremen-Verden
samt två mindre områden i Niedersachsen. Det svenska förvärvet av de pommerska områdena sågs inte med blida ögon av kurfurstendömet Brandenburg som ansåg sig ha rätten till hela Pommern enligt ett avtal från 1400-talet.
Pommern delades 1648 i en brandenburgsk och en svensk del.
I de östra besittningarna, Vor- och Hinterpommern var Stettin huvudort
och säte för den svenska förvaltningen. I spetsen för denna stod den svenske
generalguvernören med ett råd bestående av den pommerska hovrättens president, en kansler, en slottshövitsman och två regeringsråd. Den pommerska
hovrätten var en nyinrättad domstol som hade sitt säte i universitetsstaden
Greifswald.
167 4 blev Sverige genom sin allians med F rankrike indragen i krig med bl a
Brandenburg. 1674 möttes svenska och brandenburgska trupper vid staden
Febrbellin vilket ledde till ett svenskt nederlag. Militärt sett var händelsen
inte av någon större betydelse men det var en svår prestigeförlust för den
svenska armen som åtnjöt stor respekt sedan det trettioåriga krigets dagar.
1676landsteg danska styrkor i Skåne för att försöka återta de förlorade östra
landsdelarna och efter den svenska flottans stora nederlag vid Ölands södra
udde i juni samma år hade Sverige små möjligheter att försvara sina tyska
besittningar. 1678 var svenskarna helt utdrivna ur dessa och i freden 1679
fick Sverige till Brandenburg lämna större delen av sitt område i Hinterpommern på den östra sidan av floden Oder.
Under det Nordiska kriget lämnades Sveriges tyska provinser till en början utanför kriget. De stater som var i förbund mot Sverige, bl a Brandenburg-Preussen förklarade sig villiga att avstå från anfall på de svenska provinserna om Sverige förband sig att inte använda dessa som utgångspunkt för
militära företag. Mot det svenska rådets vilja vägrade Carl XII att gå med på
detta och 1711 inleddes anfallet på de svenska besittningarna i Tyskland
vilket ledde till att Sverige 1715 åter var utdrivet ut i Tyskland. I freden fick
Sverige endast behålla de delar av Vorpommern som ligger norr om floden
Peene samt staden Wismar med omgivningar. Sedan Stettin gått förlorat
flyttade den svenska förvaltningen till Stralsund som blev huvudort i Svenska Pommern.
De gränser som gällde från 1720 kom att bli bestående genom 1700-talet.
Sveriges deltagande i sjuårskriget, det sk Pommerska kriget 1757-1762
medförde inga förändringar i gränserna. Det kom istället att bli händelser48

Platsen för en svensk arkivbildning: det gamla förråds- och tyghuset i Stralsund.
Fotoförf

na under Napoleonkrigen som ledde till att Sverige lämnade Tyskland.
1803 pantsattes Wismar till hertigdömet Mecklenburg-Schwerin på 100 år
och 1805 angreps Svenska Pommern av franska trupper vilket ledde till
olika perioder av fransk ockupation. Vid freden i Kiel1814 mellan Danmark
och Sverige byttes Svenska Pommern mot Norge. Danmark kom dock
aldrig i besittning av området vilket införlivades med Preussen 1815.
De svenska provinserna i Tyskland förblev hela tiden en del av det tyska
riket med sina gamla lagar och privilegier. Man behöll egna mynt, mått och
vikt. Som ersättning för in vånvarnas rätt att överklaga domslut till det tyska
rikets högsta domstol; Rikskammarrätten inrättade i Wismar en tribunal år
1653 som utgjorde högsta domstol för de svenska besittningarna. Under den
sista svenska tiden gjordes försök att närma de tyska provinserna till svenska
förhållanden bl a genom avskaffaodet av livegenskapen 1806. De tyska provinserna blev dock aldrig en integrerad del av Sverige men minnet av den
svenska tiden lever kvar i byggnader och andra minnesmärken. Intresset för
den svenska tiden är också stort bland dagens invånare och svensktiden har
i stort sett ett gott eftermäle. "Unter drei Kronen lässt sich gut wohnen"
lyder ett gammalt talesätt.
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Det svenska militärväsendet i Pommern
Den svenska militära närvaron i Pommern tog sin början i juni 1628 då
svenska soldater sändes till Stralsund, för att hjälpa staden undan de kejserliga armeernas belägring. Med det direkta svenska engagemanget i kriget på
kontinenten från sommaren 1630 ökade den militära insatsen i Pommern
kraftigt. Den svenska militära närvaron varierade därefter i omfattning, men
en svensk garnison fanns hela tiden på plats ända fram till år 1815. Det enda
undantaget är åren 1715-20 under det Stora nordiska krigets sista skede,
då även denna del av det svenska Östersjöväldet rasade samman.
Det högsta befälet utövades av den svenske generalguvernören som hade
ungefär samma funktioner som en svensk landshövding, vilken i många avseenden fungerade som militärbefälhavare inom sitt län.'
I operativa sammanhang utövades befälet av garnisonskommendanter
och enskilda regementschefer, i de fall som de pommerska trupperna inte
ingick i en större svensk arme som försetts med särskild ledning från Svenge.
I Pommern fanns även en särskild svensk krigsrätt som skötte de judiciella
funktionerna inom armen, medan särskilda svenska garnisonsförsamlingar
existerade under vissa perioder (se mera om dessa nedan).
Under 1600-talet och det Stora Nordiska kriget passerade ett stort antal
svenska och värvade utländska förband genom Pommern, medan andra
förlades dit för kortare eller längre tid. Från Pommern hämtades också flera
regementen genom värvning av fotsoldater och ryttare.
År 1720 slogs Västgöta femmänningsregemente samman med huvuddelen
av Upplands femmänningsregemente till ett nytt regemente som sändes för
garnisonstjänst till Stralsund. Det nya Garnisonsregementet i Stralsund omfattade 1310 officerare och soldater. Förbandet döptes redan 1722 om till
Drottningens livregemente till fot. Regementet deltog bl a i det polska tronföljdskriget 1735-36 som representant för Pommern- som ju var en del av
det Tyska riket- och inte för Sverige.
År 1749 sattes ytterligare två regementen upp med förläggning till Stralsund, Spenska regementet och Posseska regementet. Det lilla Stralsund förmådde knappt underhålla en så stor garnsion, och därför förlades delar av
Stralsundsregementena tidvis till det egentliga Sverige, bl a till Göteborg,
Kalmar, Varberg och Karlskrona. I Stralsund fanns, förutom de tre stora
regementena, under 1700-talet även delar av ett fjärde garnsionsregemente
l. Lars Otto Berg, Landshövding eller överste? De lokala civila myndigheterna och den indelta
armen, i Meddelanden från Krigsarkivet XII, Sthlm 1989 s 133-145.
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samt en artilleristyrka. I resten av Pommern fanns det, i fredstid, bara mindre
svenska enheter.
Efter slutet på det Pommerska kriget 1762 omorganiserades den hårt åtgångna svenska garnisonen och år 1766 var den nya garnisonen klar. Den
bestod av två regementen, Drottningens livregemente och Blixenska (f d
Spenska) regementet. Dessa två regementen kom att utgöra Stralsunds garnison under resten av den svenska tiden.
Garnisonsförbanden fördes utanför Pommern bl a 1788-90 och 1807.
Först på våren och sommaren 1810 återvände de två regementena till Stralsund, efter att bl a ha legat som garnsion i Stockholm och stridit i Västerbotten 1809. En bataljon ur Drottningens livregemente förlades dock till
Greifswald. Efter ett nytt franskt infall i Pommern 1812- då de svenska
trupperna upplöstes - återuppsattes båda regementena 1813, nu kallade
Drottningens livregemente och Engelbrechtenska regementet. De deltog
därefter i fälttåget mot Napoleon samma år. Sedan traktater slutits med
Preussen 1815 om Svenska Pommerns och Stralsunds överlämnade, skedde
vaktombytet den 23/10 1815 i Stralsund. Den svenska kronans representant,
generallöjtnant Gustaf Boije af Gennäs, lämnade staden med regementenas
fanor sedan han löst befäl och manskap från sin ed. Senare samma dag svor
de flesta i de båda regementena en ny ed till Preussen, medan en handfull
officerare avreste och tog tjänst i svenska förband. 2
Den svenska militära närvaron i Stralsund och Pommern har med andra
ord varit intensiv under nästan två sekel, vilket också har lämnat sina spår i
arkiven.

Stralsund
Staden anlades på 1200-talet av den slaviske fursten Vizlaw I av Riigen.
Staden utvecklades under medeltiden till en av de viktigaste hansastäderna.
Staden skadades svårt under krigen på 1600-talet men kom relativt undan
det andra världskrigets bombningar. Detta gör att Stralsund idag är en välbevarad stad som dessutom av den tyska regeringen utsetts till en av de städer
på vilka man satsar speciella medel för restaureringar av byggnader. Till de
viktigaste byggnadsminnesmärkena i staden från den svenska tiden hör rådhusets arkad från 1600-talet med en byst av Gustaf II Adolf (rest 1930) samt

2. Avsnitten bygger på Carl Herlitz, Tyska regementen med svenska traditioner, i Meddelande
XXXX/11-XXXXIV. Annemuseum 1982-1984, Sthlm 1985 s 197-216 och Rudolf Foth,
Schwedisch-Deutsche Regimenter der Garnisonsstadt Seralsund ab der 2. Hälfte des 18. bis
zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Sundische Reihe 5, Seralsund 1992.
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En korridorinteriör från stadsarkivets charmiga lokaler i det f d S:t Johannesklostret, Stralsund. Foto förf

det svenska kommendantshuset från mitten av 1700-talet. På Badenstrasse
ligger det svenska generalguvernörspalatset byggt 1726-1730, ritat av den
svenske arkitekten Cornelius Loos.
På Badenstrasse nr 13 har Stadsarkivet i Stralsund sin huvuddepå. Arkivet
är ett kommunalt arkiv med ansvar för stadens handlingar från äldsta tid.
Stadsarkivarie är Dr Hans-Joachim Hacker som 1982 disputerade på en
avhandling med titeln: "Die Stadt Stralsund in der fruhen Schweden Zeit
1630-1690". Personalen vid arkivet uppgår till totalt 14 personer varav fem
arkivarier (inklusive stadsarkivarien). Av arkivarierna var tre disputerade.
Bland personalen finns även en bibliotekarie. Då staden nu står inför krav att
skära ned på sina utgifter var man dock rädd för att drabbas av nedskärningar
i personalen. Lokalerna utgöres av huvuddepån på Badenstrasse vilken är
belägna i ett köpmanshus från 1700-talet. Här finns en forskarsal med 12
paJatser och plats måste bokas i förväg. Besöksantalet låg för närvarande på
7-10 besökare per dag. Stadsarkivet disponerar också lokaler i S:t Johannesklostret- ett Franciskanerkloster från 1200-talet som på initiativ från den
förre stadsarkivarien professor Ewe har restaurerats och idag finns där förutom stadsarkivets lokaler, utställningslokaler samt en sal för konserter och
föredrag. Det kan nämnas att 1685 inrättades en del av klostret till ålder52

domshem och som sådant användes det fram till1984. Den del av klostret där
de gamla bodde värmdes ursprungligen upp med "rökstugessystem" dvs
röken från öppna eldstäder gick rakt upp och lade sig som ett skyddande
täcke under innertaket. Dagens värmesituation var sådan att endast tjänsterummen i stadsarkivets lokaler var uppvärmda. Magasinen saknade värme.
I S:t Johannesklostret finns även den svenske generalguvernören vid mitten
av 1700-talet- Axel von Löwens bibliotek som han donerade till staden Stralsund. Biblioteket omfattar 2 500 volymer varav fler rariteter. I de ursprungliga villkoren står att varje svensk som besöker biblioteket måste tillföra det
en ny bok!

Bestånden
Stadsarkivets bestånd av handlingar uppgår till3 000 hm. Till detta kommer
9 000 urkunder till vilka räknas diplom, testamenten etc. Vidare finns 28 000
fotografier samt 6000 kartor och ritningar. Biblioteket omfattar förutom
det redan nämnda von Löwenska biblioteket det gamla rådsbiblioteket omfattande över 100000 volymer varav 170 inkunabler vilket överlämnades
till stadsarkivet år 1937.
Bland urkunderna kan nämnas stadens grundläggsningsbrev från 1234,
fredstraktaten mellan Danmark och hansestäderna 1370 samt alliansfördraget mellan Stralsund och Sverige 1628.
Urkunderna förvaras än idag i särskilda skåp som Stralsunds dåvarande
borgmästare Otto Francke- själv historiker -lätt tillverka vid mitten av
1800-talet. Skåpen är försedda med handtag och kan lätt lyftas bort och evakueras om fara skulle hota.
En stor del av bestånden utgöres av rådets arkiv. Detta är i princip komplett från 1500-talets slut. Arkivet led inga förluster till följd av krigshändelserna under andra världskriget.
Handlingarna från de kommunala myndigheterna var nu levererade fram
till och med 1989. Därefter finns i princip en regel om leveranser vart tionde
år. Då leverensfristen gått ut avgör Stadsarkivet vilka handlingar som skall
bevaras respektive gallras. Detta är således inte reglerat i arkivbildningsplaner och gallringsbeslut.
Övriga materialtyper i arkivet är en imponerande samling av tidningar
som sträcker sig från 1689 då staden fick sin första tidning och till idag. Från
Stralsunds teater finns program, affischer, recensioner, foton etc i en svit
från 1734. Vissa handlingar från teatern i Putbus på Riigen fanns också. Ett
verkligt eldorado för den teaterhistoriskt intresserade. F rån 1945 och framåt
finns också en stor affischsamling. Över staden Stralsund samt Riigen finns
också filmer och en stor vykortssamling.
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Sökmedel
Förutom förteckningarna finns ett antal stora register över handlingarna
som i hög grad underlättar för forskaren.
Över stadens arkiv finns ett generalregister för tiden fram till1945. I detta
kan man söka på namn, ort, eller ämne och få fram det enskilda dokumentet.
Över borgarböckerna dvs handlingar rörande burskap finns ett register för
åren 1572-1873. Handlingarna rörande stadens hamn hade av misstag gallrats ut under 1930-talet men en viss ersättning finns i ett register som bygger
på uppgifter i stadens tidningar om handel och skeppsfart på Stralsund. Man
håller nu på att lägga upp ett databaserat sökregister till det äldre materialet
där sökning skall kunna ske på dokumentnivå.
För den genealogiska forskningen finns födelse-, vigsel-, och dödregister
över staden Stralsund för åren 1590-1900. I dödsregistret finns även dödsorsaken registrerad. Originalen dvs kyrkoböckerna förvaras dock inte i
stadsarkivet utan i ett kyrkligt centralarkiv i staden.

V orpommersches Landesarchiv Greifswald
De statliga arkiven från den preussiska provinsen Pommern fanns fram till
1945 i Stettin då de som en säkerhetsåtgärd inför de framryckande ryssarna
till stora delar kom att placeras ut i Vorpommern. Arkiven rörande Hinterpommern kom aldrig att återföras till Polen utan ingår även de i det landsarkiv som från 1946 byggdes upp i Greifswald. För åren 1945-1952 har arkivet i Greifswald bara delar av de statliga arkiven för Vorpommern eftersom
de placerades i landeshauptarchiv i Schwerin.
Före "die W ende" 1989 hade arkivet 3 500 hm handlingar men idag utgör
bestånden ca 7 000 hm. De stora nytillskotten beror delvis på att många statliga myndigheter under DDR-tiden höll på sina arkiv. Man har därutöver
fått ta emot SED-arkivet med 700 hm. Man har ca 50 000 kartor, foton, ca
lO 000 "urkunder" samt olika handskriftserier. Utöver huvudbyggnaden vid
Martin-Andersen-Nexö-Platz l har man flera depåer på stan. Man håller till
i en gammal kasern som ägs av Landesverwaltung. På sikt hoppas man kunna
få en egen lokal. Greifswald är en arkivtät stad - utöver landsarkivet finns
här också ett stadsarkiv, universitetsarkivet och ett Kreisarchiv (kommunalt).
Arkivet har elva anställda, som f n huvudsakligen är sysselsatta med
forskarförfrågningar rörande politisk rehabilitering och förmögenhets- och
äganderättsfrågor, samt med ordnade och förtecknade av de nya leveranserna från DDR-tiden.
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Ett intensivt excerperingsarbete pågår i Greifswaldarkivet.
Fotoförf

Larsson - Frohnert

Ericson - Frohnert. Foto förf
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Arkivet har en forskarsal med åtta platser som vid vårt besök var fullbokad
en månad framåt. För närvarande har man öppet för allmänheten tre dagar
i veckan. Forskningen rör dagsaktuella frågor om DDR-tiden, pommersk
lokalhistoria och familjehistoria. Man har noterat flera svenska besök sedan
DDR öppnades.
Någon total arkivöversikt för Pommern finns inte p g a uppdelningen av den
preussiska provinsen mellan Tyskland (DDR) och Polen. Stora delar av de äldre
bestånd som idag finns i Greifswald härrör från de nuvarande polska delarna.
Huvuddelen av äldre bestånden ingår i samlingen av Urkunden (11561627). Den äldsta handlingen rör klostret Pudalga på Usedom. Samtliga
urkunder rörande kloster och stift finns publicerade. Repertorium 5 är det
hertigliga pommerska arkivet för Wolgast-linjen fram till ca 1630. Arkivet
innehåller bl a hertigens allians med Gustav II Adolf 1630.
A v särskilt svenskt intresse är det svenska lantmäteriverket (Rep 6 A).
Åren 1692-1709 karterade svenska lantmätare Svenska Pommern vilket
resulterade i l 500 kartor och 71 band med beskrivningar. Med stöd från
Historische Kommission fur Pommern har man nu publicerat ett första
band i en källpublikation. Bandet omfattar stadens W olgasts jordar.
Kyrkböckerna för Vorpommern ligger i regel kvar på respektive pastorsexpedition eller så har de lämnats in till konsistoriet i Greifswald. Från 1875
då s k Standesämter tillkom skulle församlingarna skicka in kopior av kyrkböckerna. Dessa kopior för Hinterpommern kom att hamna i Vorpommern
under kriget och ingår nu i landsarkivets bestånd.

Militära handlingar rörande Sverige i Greifswald
Landesarchiv i Greifswald innehåller åtskilliga handlingar rörande den
svenska militären i Pommern, från 1630-talet till1815. Det viktigaste arkiven är: Generalguvernörens arkiv (som är ett mycket välbevarat, Repertorium 10), den svenska krigsrättens i Pommern arkiv (Repertorium nr 31)
samt samlingen "Schwedische Archive" (Repertorium nr 6). Dessa tre arkiv
innehåller korrespondens, räkenskaper och rullor rörande den svenska militären, och kompletterar därigenom i viktiga avseenden de arkiv i Krigsarkivet i Stockholm som berör svenska Pommern. 3 Schwedische Archive
och Generalguvermentsarchiven presenteras närmare i Bilaga l.
3. Jfr Helmut Backhaus, Zur Militärgeschichte Schwedisch-Pommerns 1812-1815. Eine Obersicht iiber die Quellen des Kriegsarchivs, i Meddelanden från krigsarkivet IX, Sthlm 1982
s 234-249; Dens, Personhistoriska källor, rörande svenska Pommern i Riksarkivet i

Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. Sveriges S/äktforskarförbund. Årsbok
1994, Sthlm 1994 s 193-202.
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Handlingar av svenskt intresse finns självfallet även i andra arkiv. I tex
de olika magistratsarkiven finns uppgifter om den svenska militärens förhållande till städerna med anledning av skatter, inkvarteringar och andra krigsbördor som lades på borgerskapen.
Många av de viktigaste dokumenten i arkiven har, oavsett proveniens,
samlats i den s k Handskriftsamlingen (Re pertorium nr 40). Det finns särskilda ort- och personregister till varje volym i denna samling. Här finns
åtskilligt av intresse för en svensk (militär-)historiker, bl a:
Nr 20

Nr 53
Nr80
Nr 134

Politiska förhållanden i hertigdömet Pommern under det 30åriga kriget inklusive Pommerns förbindelser med Sverige,
Mecklenburg, Brandenburg, frågor om krigsskador och "militär Exzesse"- åren 1626-1652, 1661.
Förordningar rörande svenska Pommern 1649-1656.
Manuskript ("Pommerska Gripen") om Pommerns historia
1627-1680, utarbetat under 1800-talet.
Sändebudsberättelser om fredsförhandlingarna mellan Sverige
och Polen 1635.

Här finns med andra ord åtskilligt för framtida forskning. Frågan om det
trettioåriga krigets förödande effekter på landsbygd och civilbefolkning,
inte minst i Pommern och Mecklenburg ("Sjökanten") har ju ofta lyfts fram
av olika författare. 4 Här ges möjligheter till att konkret belysa vilka följder
som härarnas framfart fick för lokalsamhället i Pommern.
Sändebudsberättelser om de svensk-polska fredsförhandlingarna år 1635
har inte utnyttjats av tidigare forskning 5, och möjligen finns här uppgifter
av intresse.
I en underavdelning till Handskriftsamlingen-Repertorium 40 V. I finns ytterligare material av svenskt intresse, bl a:
Nr5

Nr8
Nr27
Nr 68/2

Professor Palthens samling till Pommerns historia, som bl a
innehåller handlingar rörande svensk-pommerska militära
angelägenheter och handlingar rörande Stralsunds kapitulation
1715.
Journalbok för den svenska garnisonen i Wismar åren 16801722.
Inkvartering av svensk militär i städer i Vorpommern.
Värvningar för armen, odat svensktiden.

4. Herbert Langer, Trettioåriga kriget. En kulturhistoria, Sthlm 1981 och Peter Englund, Ofärdsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt, Sthlm 1993 s 172-179.
5. Einar Wendt, Det svenska licentväsendet i Preussen 1627-1635, Uppsala 1933.
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Förordning om de från dansk fångenskap flyktade svenska
officerare som anlänt till Pommern 1714- 1715.
Nr 68/4- 5 Förordningar och resolutioner rörande den svenska militären åren 1641-1773.
Nr 68/9
Mönstringar av svensk-pommerska trupper 1682-1752.
Nr 68/10 Patent rörande svenska desertörer 1655- 1757.

Nr 68/3

Här fin ns värdefulla handlingar rörande Pommerns bidrag till den svenska
krigsmakten under 1600-talet och det tidiga 1700-talet, inte minst vid värvningar och inkvarteringar samt andra kontributioner av olika slag. Pornrnem blev redan från 1630 en viktig värvningsbas för den svenska armen, 6
liksom under de politiska konflikterna i Tyskland under 1680- och 90talen.7
. De svenska krigsfångar som rymde ur dansk fånge nskap torde främst ha
utgjorts av svenskar som ingått i Tönningens garnison när den och hela
Magnus Stenbocks arme kapitulerade till danskarna 1713.
Det svenska Krigsarkivets och Riksarkivets bestånd av rullor, räkenskaper, korrespondens och krigsrättsprotokoll rörande såväl svenska förband i
Pommern som pommerska enheter i svensk tjänst kompletteras på ett värdefullt sätt av bestånden i Greifswald.

Bilaga 1:

Repettorium 6: Schw edische archive
Nr

Ämne

l.

Religion
Romerska riks- och kreisärenden
Kungliga äktenskap, dop och dödsfall
Kungliga skrivelser, guvernörer,
statsakter
Danmark
Sachsen
Brandenburg

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tid

Antal akter

1687-1710
1651- 1710
1681-1709

6
8
13

1650-1721
1685
1651-1690
1650-1715

66
l

4
169

6. Richard Brzezinski/Richard Hook, The Army of Gustavus Adolphus. l , Infamry, London
1991 och Desamma, 2, Cavalry, London 1993.
7. Ake Stille, Studier över Bengt Oxenstiernas polit iska system och Sveriges förbindelser med
Danmark och Holstein·Gottorp 1689- 1692, Uppsala 1947; Georg Landberg, Den svenska
utrikespolitikens historia. 1:3, 1648-1697, Sthlm 1952.
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Nr

Ämne

8.
9.
10.
10 b.
11.
12.

Braunschweig-Liineburg
Mecklenburg
Furstar i Holstein
Tribunaler
Appellationer
Hovrätten
Konsistoriet
Universitetet i Greifswald
ej använt
Kyrkornatrikel
Vocationes - tillsättning av kyrkliga
ämbeten
Ecclesiastica
Domkapitlet i Kammin
ej använt
Gymnasium (Carolinum, Stettin)
S:ta Marienstiftskirche (Stettin)
ej använt
Kyr kor och kloster i Bergen, R ii gen
Förmyndarskap, testamentssaker
ej använt
Lantdags- och ständerärenden
R ii gen
Ridderskapet på W ollin
Centrala akter
Kungliga resolutioner och fördrag
riktade tilllamständerna och
städerna ·
Landsråden i Pommern
Utnämningar
Politiärenden (förordningar)
ej använt
Kontributioner J
eJ använt
Lamräkenskaper
Distriktet Oder och Randow, kontribution
Distriktet Demmin och TreptoV:,

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Tid

Antal akter

1692
1642- 1706
1649
1665-1715
1672-1715
1672-1714
1587- 1715
1584-1715

8
100
18
8
14

1564-1718

26

1582- 1715
1584-1745
1674- 1711

41
98
4

1684-1715
1672-1715

15
30

1606-1714
1601- 1705

ss

1650-1714
1602-1714
1681- 1699
1680-1710

34
27
3
8

1650
1669
1677-1715
1665-1714

2
54
18

1651- 1714

32

1626-1714

24

1695- 1701
1703

2

l

29
l

11

l

l
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Nr

Ämne

41.
ej använt
42.
Distriktet Anklam, kontribution
43-45. ej använt
46.
Distrikten Tribsee, Loitz och Grimmen
kontributioner
47.
ej använt
48.
Hantverkare
49.
ej använt
50.
Militaria
51.
Inkvartering
52.
ej använt
53 .
Fortifikation
54.
Artilleri
55.
ej använt
56.
Magasin
57.
Navigations-, Handels-, Manufakturärenden
58.
Skog och jakt
59.
Ärenden rörande kammaren
60.
Donationer, kommissioner
61.
Reduktionskommissionen
62.
Licenter
63.
Tullakter
64A. Accis
64B. Konsumtionsskatter
65.
Myntväsen
66.
ej använt
67.
Fiske
68.
Fiskalväsende
69-72. ej använt
73.
Prejudikatsärenden
74.
ej använt
75.
Borgensförbindelser
76.
Pest, hälsobrunnar
77.
Tatariska sändebud
78.
ej använt
79.
Besådda gods
80.
Ämbetsärenden, gods
60

Tid

Antal akter

1680

3

1680-1706

2

1672-1710

20

1600-1714
1658-1711

91
35

1680- 1715
1680-1714

13
5

1686- 1711

3

1606- 1715
1679-1715
1661-1717
1631-1709
1648- 1714
1680-1714
1556-1715
1670-1714
1698- 1717
1673- 1712

27
41
92
35
104
9
38
197
134
14

1656-1710
1693-1707

4
8

1670-1712

4

1682
1706-1711
1681-1682

9

1675-1688
1560-1714

5
42

l

Nr

Ämne

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Kungliga slott i Pommern
Amt Stettin
Amt Jasenitz
Amt Ueckermiinde
Amt Wolgast
Amt Stolpe
Amt Wollin
Amt Bergen
Amt Loitz
Amt Tribsees och Grimmen
Amt Pudagla
Amt Franzburg
Amt Verchen och Lindenberg
Amt Barth
Amt Treptow/Toll.
Amt Pöhl
Amt Torgelow
Amt Clempenow
W rangelsburgs gods
Samtliga pommerska städer
Wismar
Stralsund
Stettin
Greifswald
Anklam
Demmin
Pasewalk
Wolgast
Wollin
Damm
Gartz/Oder
Bergen/Rii gen
T reptow /T o ll.
Grimmen
Loitz
U sed om
U eckerm ii n de
Gollnow

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98 .
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Tid

Antal akter

1682-1704
1635- 1715
1681-1714
1640-1715
1622- 1714
1648-1716
1613- 1715
1653-1715
1641- 1710
1690-1704
1650-1717
1626-1738
1600- 1712
1626- 1733
1623-1710
1683
1650-1714
1649- 1714
1681- 1683
1687- 1714
1681
1630-1715
1625- 1726
1663- 1715
1627- 1717
1658- 1715
1619-1715
1623- 1719
1660-1714
1680-1712
1659- 1714
1663- 1715
1670-1715
1606--1715
1662-1715
1653-1715
1669- 1715
1655- 1713

2
153
22
44
134
95
136
140
33
18
34
46
31
38
11
l

27
23

s
52
l

163
653
172
178
95
139
104
147
122
103
9
62
36
35
57
61
55
61

62

Nr

Ämne

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136a.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146147.
148.
149 a.
150.
151.
152.
153.
154.
155161.

Barth
Tribsees
Damganen
N euwarp
Lassa u
Giitzkow
Richtenberg
Penkun
ej använt
Apatekarprivilegier
Boktryckare, bokhandlare
Bryggare, öl- och brännvinsbryggare
Barberare
Badare
Bagare
Bildhuggare, bleckslagare
ej använt
Krämare/Kramhandlare
Svarvare
ej använt
Fiskare
Guldsmeder
skräddare
ej använt
Hattmakare
ej använt
Klackmakare
ej använda
Minuthandlare
Klackgjutare
Linvävare
Logarvare
Likbärare
Målare
Mjölnare
ej använda

Tid

Antal akter

1655- 1711
1663-1711
1666-1709
1640-1715
1679- 1710
1654-1714
1697-1706
1681-1714

80
23
30
34
19
8
3
14

1680-1715
1655- 1714
1625- 1708
1665-1668
1683- 1694
1665- 1708
1687

17
31
13

1685-1709
1673

4

1667-1696
1694-1697
1705-1715

3
2
2

1679

2

1686- 1690

2

1675
1689
1525-1690
1690
1683
1689-1702
1682-1704

l
l

l

3
12

l

5
l
l

3
4

162.
163165.
166.
167.
168.
169170.
171.
172.
173.
173 a.
174.
175.
176.
177180.
181.
182186.
187.

Tygmakare

1660-1702

4

ej använda
slaktare
Koppar- och klensmeder, vapensmeder
Skomakare

1648- 1695
1645-1700
1604-1706

8
4
11

1669

l

1688
1670-1674
1699- 1712
1671- 1681
1692- 1715

l
l

ej använda
silmakare
ej använt
Klädesfabrikörer
Klädesskärare
Tobaksspinnare
Bords- och skaftmakare
Krukmakare

4
3
l

ej använda
Marknader

1707

2

ej använda
Processer Littera F

1658

l

Vart och ett av dessa ovan angivna nummer utgör en egen samling som i
sin tur är noggrannt förtecknad akt för akt. Varje akt kan i sin tur innehålla flera handlingar, varför numreringen ofta vida överstiger antalet akter.
Här nedan följer några exempel med anknytning till den svenska militären
i Pommern:

Under nr 50 ''Militaria" återfinns bl a:
l d.

55.

114a.
149.
296.
320.

Korrespondens mellan marskalkarna och
grevarna Köningsmark och Mardefelder;
Svenska värvningsfrågor. Hur de till Rhenarmen hörande hustrurna inkvarterades i
småstäder på vägen
Regementslistor
Inkvartering av kavalleri
Försörjning av från Sverige anlänt kavalleri
med 600 hästar
Uppgifter om regementet Stramberg

1600-1677

1690
1688- 1690
1690-1691
1700
1702
63

Nr

Ämne

Tid

374.
387.

Angående från Sverige väntade sachsiska få ngar
Angående från Polen kommande ryska fångar
som ska vidarebefordras till Sverige
Rekryter från Sverige på väg till Polen och deras
förplägnad
Kungliga Livdragonerna från Sverige på väg till
Sachsen
Angående rekryter från Sverige
Angående förläggning av sachsiska och ryska
krigsfångar

1705

390.
398.
412.
590.

1705
1706- 1707
1707
1707
1708

Under nr 53 "Fortifikation" återfinns bl a:
l.

4.

s.
6.
7.
9.
29.
44.
45.
46.
51.
52.
53 .

Fortifikationsbyggen, Stralsund, Stettin
Uppgift om fästningar i Wismar
Uppgift om fästningar på Wollin
Uppgift om fästningar i Damm
Uppgift om fäst ningar i Stralsund
Förordningar och föreskrifter angående fortifikationsväsendet i Pommern
Förordning om snickarearbeten för fortifikatiansverken
Uppgift om fortifikationsarbeten i staden Wolgast och på Peenemunde skans
Uppgift om fortifikationsarbeten i Greifswald
Uppgift om fo rtifikationsarbeten på W ittower
skans
Uppgift om befästningen Rudens
Vallar och fortifikationsverk i Stettin
Preussiska infanteriförstärkningar på Usedom
samt uppgifter om skansarbeten på Peenemunde, W algaster F äh re och Swine

1680-1708
1681- 1706
1681- 1710
1682-1714
1681- 1714
1683-1685
1702
1680-1711
1710
1710-1711
1714
1714

1715

Under nr 54 "Artilleri" återfinns bl a:
2.
3.
4.
6.
12.
64

Artilleri och ammunition i tyghuset i Anklam
Artilleri i Stralsund, Stettin och Anklam
Artilleri och ammunition i tyghuset i W olgast
Artilleri och ammunition i tyghuset i Stralsu~d
Salpetersj uderi i Pommern

1680-1684
1680-1 714
1680-1709
1681- 1713
1684

Repetorium 10a. Generalguverneurens arkiv
Utdrag:
l) nr 1-52

Stater och finansärenden

3) nr 53-84

Militärbefälhavaren och det militära högkvarteret:
Resolutioner och registratur (1749-1787). Ett flertal volymer (1810-1815) bl a:
- Rapporter till militärbefälhavaren von Engelbrechten
(militärrätt, spioner, landsstorm, franska krigsfångar,
deserteringar, karantän)
- Befälsjournal vid högkvarteret bia 1811, 1813, 1814

3) nr 85-159
nr 85-101

102-103.
104-123.

124-132.
133-134.
135-147.

148.
154.
157.

Handlingar rörande regementen och garnisoner
- Wrangelska husarerna 1761, 1779
- Psilanderhielmska (bl a styrkebesked, dagrapporter)
slutet 1700-talet
- Engelbrechtens regemente (befälsjournaler, rapporter) 1798-1815
- Beväpning, utrustning år 1704
-Förplägnad, utrustning, avgångsrullor m fl styrkebesked, kommenderingar (bl a Engelbrechten), krigsflottan i Karlskrona, 1805-1815; befälsbok för huvudvakten i Stralsund 1802-1806; landsstormshandlingar
-Lokala garnisoner (även Wismar) 1750; medicinalväsen 1651
- Meritförteckningar för officierare i svensk tjänst 1689,
1697-1698
- Militära frågor rörande Stralsund under Stora nordiska kriget, bl a inkvartering och ansökningar om understöd för soldathustrur.
- Bl a konceptregistratur och korrespondens kommendanten i Stralsund 1762-1763
- Militärbarnhem i Stralsund
-Tapperhetsmedaljer

4)

Mönsterrullor 1797-1813

5) nr 203-232.
203-213.
214-232.

Militärt rättväsende
- Officerseder 1697-1750
-Protokoll och domar, Generalkriegsgericht 1697-1815
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6) nr 233-249.

Gränsposteringar
Bl a instruktioner för vakttjänst 1702-1704; instruktioner och rapporter från flertal gränsposteringar 17421815; generalorder 1788

7) nr 250-269.

Fortfikationen 1689-1815, huvudsakligen Stora nordiska kriget

8) nr 270-272.

Artilleri- 1811

Repettorium 10.
Schwedische Regierung Stralsund
Utdrag av material rörande militära och utrikespolitiska frågor
5.7.

8.
18.3-4.
18.5.
40.

Diverse skattefrågor under krigstid, början av 1800-talet
Utrikesförbindelser, bl a frågor om desertörer och durchmarscher genom främmande territorer
Regementen, Stora nordiska kriget samt början av 1800talet
Artilleriet och fortifikationen (mycket lite material)
Militärväsende, bl a rörande stadsportarna i Stralsund,
huvudsakligen 1700-talet

En god överblick över de svenska områdena i Tyskland och deras historia ges
i Ulf Pauli, Det svenska Tyskland. Sveriges tyska besittningar 1648-1815.
Svenska Humanistiska Förbundet 1989, Sthlm 1989.
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Konferenser och
studieresor

Gallring i dag - bevarande i morgon
Nordiska och svenska perspektiv
I samarbete mellan Landsarkiven i Härnösand och Östersund, Mittnordenkommitten och Mitthögskolan höll Svenska Arkivsamfundet den
23 och 24 mars 1994 en konferens för att belysa problematiken kring
gallring och bevarande. Av de drygt 100 deltagarna fanns en stark representation från Danmark, Finland och Norge. Landshövding Ingemar
Öhrn välkomnade deltagarna vid lunchen till Västernorrlands län och
Härnösand. Torbjörn Kjölstad hälsade konferensdeltagarna välkomna
till Mitthögskolan, och gjorde därefter en kort överblick öververksamheten vid Mitthögskolan, som utgör Sveriges första nätverkshögskola och
som inom en snar framtid hoppas bli det första nätverksuniversitetet.
Detta genom ett intimt samarbete med högskoleenheterna i Härnösand,
Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.
I sitt inledningstal framhöll riksarkivarie ErikNorberg att både gallring
och bevarande är kardinalfrågor. Det nordiska pespektivet är även viktigt
i det att vi talar likartade språk, och har ett gemensamt synsätt i många
frågor. Härigenom ter sig ett fruktbart samarbete mellan nordiska arkivinstitutioner såsom något naturligt.

Arkivgallring i internationellt perspektiv
Dag l ägnades åt en inventering av gallrings- och bevarandepolitiken/
problematiken på nordisk basis. En kort inblick i det internationella
perspektivet gavs av Ole Kolsrud, norska Riksarkivet, som ansåg att
gallring (som på norska benämns kassation), är ett tämligen svårt ämne att
penetrera. Han talade heller inte om gallring som sådan, utan kring de
tankar som framlagts i detta ämne under årens lopp. Olika länder har
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genom åren byggt upp olika former och praxis rörande gallring. Som en
följd av detta framhöll Kolsrud vikten av ett gallringsteoretiskt korståg.
Dock är inte teori lösningen på samtliga problem, förutan praktik på fältet
står arkivarien på mycket lösa grunder. Dock, det vetenskapsteoretiska
resonemanget kring begreppet gallring, och omfattningen av densamma,
skiljer sig avsevärt mellan olika länder. Två europeiska motpoler är
Storbritannien och Tyskland. Storbritannien har i dessa frågor varit något
av en Insula Isolata. Först efter det första världskriget tog debatten fart,
och då tack vare en enda person, nämligen Hilary Jenkinson. Han var
i Storbritannien länge ensam fanbärare i gallringsteoretiska frågor.
Jenkinsons teorier går i all korthet ut på att problemet med gallring endast
borde handhas av respektive arkivbildare. Arkivarier skulle enbart ha som
uppgift att bevara och vårda. I Tyskland däremot har debatten av tradition
sedan länge varit både omfattande och levande. Denna markanta skillnad
kan sägas ha sitt ursprung i historiska orsaker, t ex det faktum att det redan
1858lagfästes att de preussiska arkivansvariga skulle erhålla information
om omfattning av gallring i olika myndigheters arkiv. Diskussionen kring
gallring har främst rört 2 grundteman: vad som skall gallras, samt vem som
skall bestämma. Exempel på bevarandeperspektiv är Heinrich Otto
Meisner, som 1937 förordade att arkivens ålder och innehåll, samt arkivskaparens administrativa nivå skulle vara avgörande. Denna hållning var
länge den gällande i Tyskland. 1958 framförqe Fritz W. Zimmerman
tanken att arkivens pertinens, och ej dess proveniens skulle vara avgörande för gallring och bevarande. Dock var detta ett alltför marknadsinriktat perspektiv för att få gehör inom det västtyska arkivväsendet.
Dock bör sägas att teorin framfördes som en antites till den östtyska
formalismen, där ett strängt hierarkiskt-administrativt synsätt gjort sig
gällande.
Norge har i mångt och mycket tagit intryck av de engelska ideerna, och
då främst det s k G rigg-systemet. I all enkelhet innebär detta att respektive
arkivbildare själv kan avgöra vad som kan gallras i allt material som är
yngre än 5 år. Först efter 20 år bjuds sedan arkivarier in för att i samarbete
med respektive arkivbildare avgöra materialets bevarandekriterier.
August Eriksen, danska Riksarkivet, gav sedan en översikt över den
danska hållningen rörande dessa frågor. Den danska Arkivloven hade
medfört en radikal minskning av arkivmyndigheters plikt att ge råd till
statliga arkivbildare i frågor rörande gallring.
Eljas Orrman, finska Riksarkivet, nämnde att den finska regeringen
framlagt en proposition om en ny arkiv lag. Propositionen återspeglar de
förnyelsens vindar som blåser inom den finska statsförvaltningen. Ett av
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Eljas Orrman, vars föredrag som synes rönte stort intresse bland åhörarna.
Foto Per-Ake Könberg.

de grundläggande målen är att avveckla den normativa styrningen av både
den statliga och kommunala förvaltningen. Genom den nya lagenavvecklas den tidigare detaljstyrningen samtidigt som antalet bindande föreskrifter minimeras.
Den nu gällande arkivlagen ger finska Riksarkivet befogenhet att ge
direktiv i fråga om utgallring av handlingar samt även längd av gallringsfrister och omfattning rörande gallringsbart arkivmaterial. Riksarkivet
kommer, enligt den planerade lagen enbart att bestämma vilka handlingar
som varaktigt skall bevaras, enär fastställand et av normer för gallringsbart
arkivmaterial överlåts till respektive arkivbildare. Detta innebär att vissa
svårigheter kan uppstå med tillämpning av den nya arkivlagen, i det att
arkivmyndigheternas möjligheter att normera och övervaka arkivbildarnas dokumentförvaltning försämras.
I anförandet framfördes tanken på att det långsiktiga bevarandet av
arkivhandlingar borde uppdelas i tvenne kategorier, detta som en följd av
de närmast otaliga tekniska och ekonomiska osäkerhetsmoment som gör
sig gällande rörande elektronisk lagring. Följande kategorisering kan
komma i fråga;
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A. Varaktig långtidsförvaring i ett sekulärt tidsperspektiv,
B. Varaktig förvaring i ett omprövningsbart långtidsperspektiv.
Förvaring enligt alternativ A bör ha till syfte att säkerställa bevarandet och
tillgängligheten av arkivhandlingar i århundraden, medan alternativ B
huvudsakligen bör gälla handlingar som förvaras på elektronisk väg.
Detta förvaringssätt har som primärt syfte att möjliggöra lätt och effektiv,
dvs maskinell bearbetning av dokument inom överskådlig framtid.

Arkivgallring i dag
Britt Hedberg från Stockholms stadsarkiv, gjorde i sitt föredrag, betitlat
"Arkivgallring i dag" en historisk överblick över begreppet gallring i
Sverige. De teoretiska problem som uppstår i och med gallring, har
diskuterats jämförelsevis litet i Sverige, dock framhåller Nils Nilsson att
gallring har präglats av en fortgående problemlösning nära knuten till den
praktiska verksamheten, att gallringsprinciperna steg för steg utvecklats
under handläggning av konkreta frågor. Behovet av gallring minskar med
ökningen av möjligheter att miniatyrisera information och masslagra
densamma. Nils Nilssons bedömningsgrunder för gallring är:
1. Arkivhandlingarnas betydelse, som uppdelas i;
a) vetenskapligt värde för vilket tidsperspektivet är obegränsat och
användningen svår att förutse.
b) praktiskt-samhälleligt värde, som är enklare att bestämma och oftast mera begränsat till tiden.

2. Arkivmässiga konsekvenser, dvs om bevarad information blir svåråtkomlig eller svårförståelig genom utgallring av annan, sammanhörande
information.
För svenskt arkivväsende har Arkivlagen från 1991 inneburit en allmän
skärpning i frågor som gäller gallring och bevarande. För svensk del
innebär även SATS (SAmordnad TillSyn) ökade möjligheter för arkivväsendet att ge riktlinjer och råd till i arkivfrågor till statliga myndigheter.
SATS innebär i korthet att fältverksamheten, och därmed kontakten med
myndigheterna ökar.
Hedberg avslutade med att säga att arkivverksamheten behöver 3
slagord: Kompetens, kvalitetssäkring och helhetssyn!
Jörgen Manhinsen från norska Riksarkivet, hävdade med viss rätt att
den brutala verkligheten upphäver alla lagar och förordningar. Arkiv-
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verksamheten av i dag bör bygga åtskilligt mer på kommunikation mellan
arkivbildare och arkivarier, mellan myndigheter och arkiv. En lärdom är
att en fältarkivarie som har förmågan att kommunicera och på rätt sätt föra
ut sitt budskap, är mer värd än arkivlagen. På detta replikerades att vi
arkivarier först måste veta vad vi vill och vad vi står för, innan vi går ut på
fältet.
Dag 2 präglades av avnämarnas (arkivbildarnas) synpunkter, och inleddes
av Keith Wijkander från kulturdepartementet, som ansåg att Arkivlagen
kompletterade författningshierarkin på ett utmärkt sätt. Behovet av en
Arkivlag blev under en lång tid alltmera ofrånkomligt, bland annat söktes
ett sammanställande av de registerlagar som bokstavligen vällde fram som
en följd av den nya AD B-tekniken. Det var av nöd och tvång att formulera
ett idefundament gällande de i viss mån motsatta bevarande- och
integritetsintressena för vårt kulturarv. Wijkander tog upp de paralleller
som finns mellan arkiv- och museiväsendet i frågor rörande gallring och
bevarande:-

1) Direkta syften, för arkiven innebär detta offentlighetsprincipens
hävdande, att allmänheten skall ha rätt att ta del av allmänna handlingar. (Denna är dock successivt avklingande). Viktigt är även en
effektiv förvaring för det kamerala syftet. Museiväsendet samlar in
föremål för både forskningens behov och sina egna utställningar.
2) Metasyften, vilket i korthet innebär de bakomliggande syftena demokrati och yttrandefrihet. Utan vare sig arkivens handlingar eller
museernas föremål står vi utan vår historia.
Vad är intressant för den framtida forskningen, och hur skall urvalet av
forskningsmaterial göras?
1) Systematisk gallringsmetod, vilket innebär att objektiva kriterier används, där materialets innehåll ej är intressant. Detta kan betyda
intensivdataurvaL
2) Subjektiva kriterier, där arkiv med mycket viktig information, exempelvis myndighetsarkiv, bevaras.
3) Kaosmetod, objektiva kriterier, där den totala slumpen avgör. Subjektiva kriterier, där individens referenser och (o )akademiska preferenser
tar överhand.
En genomarbetad strategi i dessa frågor är nödvändig, både för
arkiven och museerna.
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Informationsprocessen
och dess plats i arkivväsendet
Torbjörn Kjölstad från Mitthögskolan var av den åsikten att diskussionen
hittills präglats av dettekniskt och praktiskt hanterbara i fråga om gallring och
bevarande. I denna pågående process, som enklast kan beskrivas som "work
in progress", bör vi ägna mer tid och uppmärksamhet åt de begrepp och
metoder vi arbetar med. Hur definierar vi begreppen arkiv, arkivvetenskap,
information och informationsvetenskap? Vi arbetar alla med information,
men vad innebär detta rent definitionsmässigt? Information uppstår i, för och
genom en organisations (arkivbildares) verksamhet. Syftet med detta är att
igångsätta, kontrollera samt avsluta en verksamhet inom organisationen.
Dock kräver allt detta en viss eftertanke, vad kommer all information
att användas till? Information produceras ständigt, och vad som behövs
är en närmare analys kring begrepp, syften och metoder.

Paneldebatt (eller avnämarnas synpunkter)
Den avslutande paneldebatten inleddes av Jan-Erik Wikström, som berättade om sina, enligt egen åsikt "amatörmässiga" insikter i arkivistikens
lagar. Han hade insikten att frågan ej handlar om att gallring bör eller skall
ske, utan hur och i vilken omfattning. Om ej så skedde skulle arkiv. situationen ute på myndigheterna mycket snart bli ohållbar. Önskvärt
vore att handläggaren ute på myndigheten själv handhar gallring av
exempelvis ärendemateriaL Ett behov av att bli bevarad till eftervärldens
väl och ve hade gjort att Jan-Erik Wikström överlämnat 120 pärmar med
arbetsmaterial från sin tid i regering och riksdag till Riksarkivet.
Hans de Geer drog parallellen mellan gallring och sophantering, bränning och kompost. Vad ska vi ha arkivhandlingar till, om inte för att skapa
och upprätthålla en kunskapsnivå. Värdet i produkten (arkivhandlingen)
uppstår i mötet mellan producenten och konsumenten/kunden, som är
lika med allmänheten. Arkiven (och även myndigheterna) måste bättre än
nu identifiera kunder, för att på så sätt försöka utvinna nya värden ur de
annars statiska handlingarna. Enligt de Geer finns flera kunskapsnivåer
rörande användning och utnyttjande av arkivens handlingar.
Först och främst Makronivå, där arkiven utnyttjas som kompetens i
samhällsbyggand et.
Mesonivå, där olika organisationers, myndigheters och företags arkiv
utnyttjas i dessas dagliga verksamhet. Kraven växer i och med EU samt
de moderna medierna. Hur skall rätten till insyn tas tillvara?
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Mikro nivå, behovet/ rätten till historia. Var je individ i samhället har rätt
till sin egen bakgrund och historia, detta ingår som en naturlig del i och
med med skapandet av en egen identitet. En struktur av grundläggande
värderingar måste byggas upp.
Ulf Larsson, generaldirektör för Tullverket, gav en kort överblick över
arkivens betydelse för de statliga verkens kontakter med utlandet. Han
nämnde även att 50 % av alla dokument överförs på elektronisk väg till
olika myndigheter från Tullverket. Detta är eventuellt mest omfattande i
världen. Moderna medier som används för 6-1 Oårs bevarande, är mindre
utrymmeskrävande än "traditionella" medier. Dock kräver de nya medierna speciella förvaringslokaler och format. Ulf Larsson tog även upp
problemen med ett eventuellt EU-medlemsskap, och vad detta kommer
att innebära för svenska myndigheter. Exempelvis kommer cirka 75% av
utrikeshandeln att försvinna ur statistiken i och med ett medlemsskap. En
viktig fråga är hur beslutsprocessen rörande ett eventuellt ED-medlemsskap kommer att dokumenteras. I fråga om detta var Ulf Larsson av den
åsikten att ordagrannt nedskrivna mötes- och sammanträdesprotokoll
nästan aldrig berättar hela sanningen. Detta då anda, atmosfär och uttal ej
kommer med. Att i efterhand som journalist, forskare eller till och med för
egen del försöka läsa mellan raderna kan i princip vara omöjligt.
Sverker Sörlin, såsom passionerad brukare av arkiv, var av den åsikten att
arkivarier, liksom resten av mänskligheten av i dag, anfäktas av tidens rådande
anda, nämligen att det är inte så viktigt att spara på allt, inklusive arkivalier.
Dock, vad timar med verkligheten om några arkiv och/eller bibliotek förstörs. Sammalunda, vad sker med ett arkiv om någon/några serier gallras?
Jo, helheten och vad de förkomna handlingarna kunnat bidra till försvinner.
Det som hopbringas ur arkiven är ett uttryck för avsikt, åsikt och insikt.
Den lilla forskningen kräver att exempelvis tvättnotor bevaras. Dokumentation är svårt! Finns det någon bevarandeideologi och dokumentationslidelse rörande lukter och ljud? Det tryckta ordet är inte hela historien. Tiden
styr både gallring och bevarande. Är det en större historisk process som pågår?

Sammanfattning och avslutande diskussion
Här inledde Britt Hedberg, med att fråga Hans de Geer om hans åsikt om
myndigheten/urkundsbildaren, eller arkivarien borde besluta i frågor
rörande gallring och bevarande? På detta svarade de Geer att en kompromiss med synpunkter från båda hållen vore det ideala. Det bör sägas att
olika kunder finns inom dessa områden, och deras problemnödvändigtvis
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Riksarkivarie Erik Norberg, flankerad av landshövding Jan-Erik
Wikström och professor Hans de Geer, gör en sammanfattning av konferensen. Foto Per-Åke Könberg.
inte alltid är likställda med varandra. På detta replikerades att kunden
många gånger inte är tydlig, varpå det det tar längre tid än nödvändigt att
sätta sig in i just de problem som är specifika hos denna kund.
Olle Kolsrudansåg att det var en illusion och djup inkonsekvens att tro
att allt arkivmaterial kunde bevaras. Sverker Sörlin tyckte att eftersom
varje dokument, trots allt är en partsinlaga i ett händelseförlopp, borde
försök göras att bevara så mycket som möjligt. Nya värden kan upptäckas
efter en mycket lång tid.
Helmut Backhaus sade att det kanske inte behöver bevaras 100.000
identiska tvättnotor, utan ett typexemplar boråe räcka. Det finns ett starkt
behov av samarbete med museernas SAMDOK i fråga om dokumentation.
Han sade även att det enda större försök att dokumentera och arkivera lukter
gjordes av den forna östtyska säkerhetspolisen STASI! Erik Norberg nämnde att forskarna har ett oerhört ansvar. Det bör framhävas att artefakter och
arkivalier samspelar, och därigenom bildar en enhet och en helhetssyn.
Keith Wijkander sade att det är svårt att fråga forskarsamhället om vad
de önskar forska på, troligt är då att 1,000 forskare ger 1,000 olika svar.
Sverker Sörlin replikerade att det är penningen som styr, samt ställde
motfrågan om var dokumentationslidelsen hos dagens forskare fanns.
ErikNorbergs sammanfattning och slutord gick ut på att arkivväsendet
bör idka självkritik, och tänka på ändamålet med gallring och bevarande.
Arkiven av i dag är ett referensrum som lever med tiden.
En professionell arkivutbildning behövs, och härtill utvecklade söksystem i fråga om de nya medierna och teknikerna.
Jan Forsgren
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Integritetens pris
-minnesförlust?
Referat från Riksarkivets konferens
i Stockholm 1994
Den 2 maj 1994 arrangerade Riksarkivet en konferens i avsikt att få belyst
de konsekvenser nya bestämmelser om gallring (förstöring) av uppgifter
om enskilda personer, framlagda i ett förslag till ED-direktiv (Proposal
for a Council Directive, SYN 287), kan komma att få. Om förslaget antas
av EU:s minsterråd, kommer nya och långtgående gallringsregler till
skydd för den personliga integriteten att införas i Sverige om några år.
Riksarkivarien ErikNorberg inledde konferensen med att peka på den
stora betydelse olika slag av längder för skatteuppbörd, utskrivning m. m.
haft i det förgångna och den kontinuitet de representerar inom den
svenska statsförvaltningen. Mot bakgrund av ett fall som Gösta Lext
återgivit i "Svensk kyrkobokföring", om en kvinna som 1887 nekats
strykning av i hennes tycke nedsättande uppgifter i kyrkböckerna och
som kan sägas illustrera tidlösheten i problemställningen, kan man ställa
frågan var skärningspunkterna skallligga i konflikten mellan rätten till
kunskap och insyn och rätten till personlig integritet, en fråga som
Riksarkivet hoppades få belyst under dagens konferens.
Överdirektören Claes Gränström påminde om att teknikens utveckling har skapat nya risker som gett upphov till alltmer långtgående krav på
gallring av integritetsskäL Dagens trender riskerar emellertid att få ett
alltför stort genomslag. Nödvändigheten att skydda enskilda får inte ta
överhanden. Det finns uppenbara risker att allt för mycket då kommer att
gallras för att skydda kortsiktiga intressen. En gallring är en slutgiltig
åtgärd -det gallrade kan aldrig återställas och informationen går förlorad
för all framtid.
Det är inte heller givet, att en gallring alltid gagnar den enskildes
intressen. Det finns exempel på att man har behövt gå flera hundra år bakåt
i ett arkivmaterial för att styrka enskildas rättigheter. Offentlighetsprincipen är inte tidsbegränsad, även om det rena kontrollintresset avklingar
med tiden och efterträds av ett mer utpräglat forskningsintresse. Vi har i
Sverige bevarat skattelängder i obrutna sviter från 1500-talet och framåt,
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från senare årtionden i form av ADB-upptagningar. Längderna från
tidigare århundraden används inte längre för sitt ursprungliga ändamål
-likväl utgör de ett oersättligt material för vår kunskap om äldre tiders
förhållanden. Hade man under tidigare århundraden gallrat personbunden information efter samma principer som man vill införa i dag, hade
inte mycket lämnats kvar till eftervärlden. Det är hög tid att nu stanna upp
och göra en samlad bedömning av samhällets behov av information på
kort och lång sikt.
Högskolelektor Jan Evers, sakkunnig i datalagsutredningen, gav en
presentation av det förslag till direktiv om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter som ED-kommissionen presenterat i oktober
1992 och som utgjorde dagens diskussionstema. Om direktivförslaget
antas och utfärdas av ministerrådet, måste det i enlighet med EES-avtalet
transformeras till svensk lag. Förslaget har tidigare framlagts 1990 och
blev redan då utsatt för en stark kritik. Det har därefter omarbetats, men
det tidigare negativa huvudintrycket kvarstår i allt väsentligt.
Direktivförslagets huvudpunkter är följande. Medlemsstaterna skall
vid all behandling av personuppgifter skydda enskildas rättigheter och
friheter, särskilt deras rätt till personlig integritet. Personuppgifter skall
behandlas ärligt och lagligt, de skall samlas in för bestämda, uttryckliga
och lagliga ändamål och de skall användas på ett sätt som är förenligt med
dessa ändamål, de skall vara lämpliga, relevanta och inte överflödiga i
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas, vara korrekta och, om
möjligt aktuella, varvid oriktiga eller inaktuella uppgifter skall utplånas
eller rättas. Uppgifterna skall bevaras i en form som inte gör det möjligt
att identifiera de enskilda under längre tid än som är nödvändigt för
ändamålet med behandlingen - undantag får dock göras för register som
lagras för historisk, statistisk eller vetenskaplig användning (kap. 2 artikel
6). Den enskilde, vars uppgifter behandlas, har rätt till en omfattande
information om behandlingen och dess ändamål. Beroende på slaget av
behandling, skall han ha underrätttas om eller ha gett sitt samtycke till
utlämnande av uppgifter till tredje man (kap. 2 artikels och 10-11).
Det är visserligen sant, att ett direktiv inte får direkt effekt i Sverige.
Det måste först transformeras till nationell lag, d.v.s. dess principer och
huvuddrag skall införlivas i svensk lagstiftning. Men man bör i detta fall
observera, att direktivets ändamål år mycket klart och detaljerat angivna.
i preambeln (ingressen) och att dess materiella regler måste komma till
klart uttryck i den nationella lagen. Det är således frågå om minimidirektiv, från vilka inga avsteg tillåts. Det förtjänar uppmärksammas, att
man har vänt på den vanliga ordningen, d.v.s. att allt som inte är förbjudet
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är tillåtet. Vad direktivet inte uttryckligen tillåter, är förbjudet. Sverige
kommer att bli bundet av direktivets bestämmelser vare sig vi blir medlemmar i EU, nöjer oss med ett EES-avtal eller står helt utanför det
europeiska samarbetet, eftersom medlemsländerna kommer att vara
förhindrade att ha ett informationsutbyte med länder som inte har ett
motsvarande skydd för enskilda personer.
EV-kommissionens förslag blir svåra, för att inte säga omöjliga, att
förena med den svenska offentlighetsprincipen. Direktivet tillåter endast
att personuppgifter behandlas för vissa slag av klart angivna och avgränsade ändamål. Offentlighetsprincipen är inte ett sådant ändamål. Tänkbara eller potentiella ändamål godtas inte. Skall uppgifter utlämnas till
tredje man, får det ske endast efter dennes underrättande eller medgivande. Den registrerade skall i såadnt fall underrättas om den sökandes
identitet och om hans syften. Rätten att vara anonym och att slippa u p p ge
sitt syfte när man begär att få ta del av allmänna handlingar, som inte
omfattas av sekretess, kommer inte längre att kunna upprätthållas.
I den allmänna debatten om Sveriges medlemskap i EU har två uppfattningar kommit till uttryck. En optimistisk ståndpunkt, som stöder sig på
en officiell svensk deklaration, är att den svenska offentlighetsprincipen
inte ärförhandlingsbar och förblir orubbad även vid ett medlemskap. Mot
detta har en mer pessimistisk uppfattning framförts, nämligen att den
svenska deklarationen endast är en politisk viljeyttring och att den saknar
varje juridisk verkan - gemenskapsrätten tar över vid en konflikt.
Inom EU är synsätt och attityder helt annorlunda än i Sverige. Till detta
kan läggas, att nya regler om tystnadsplikt är under utarbetande inom EU.
De kommer ingalunda att värna om någon meddelarfrihet av det slag som
tryckfrihetsförordningen (TF) ger svenska offentliga funktionärer. I stället kan en eftersökningsplikt komma att införas, liksom sanktioner för
brott mot tystnadsplikt i en stigande skala från varning och avsked till
(i grava fall) förlust av pension. Ett detaljerat direktiv från EU kan sålunda
komma att kollidera med en detaljerad grundlag i Sverige. Går direktivet
igenom, får vi problem med tryckfrihetsförordningen. De bestämmelser
i direktivet som ger oss bekymmer i detta sammanhang har endast väckt
obetydlig eller obefintlig kritik inomEG/EU. Kritiken inifrån gemenskapen kommer huvudsakligen från näringslivs- och bankhåll, där man
invänder mot den omfattande byråkrati och och de höga kostnader som
skulle drabba företag och organisationer.
Byråchefen Ulf Berg, Datainspektionen, företog en översiktlig genomgång av datalagstiftningen och Datainspektionens uppgifter. I allt väsentligt gäller fortfarande datalagen från 1973. Det finns också en bestämmelse
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i regeringsformen, att varje medborgare skall vara skyddad mot att hans
personliga integritet kränks genom att uppgifter om honom registreras
med hjälp av ADB. Begreppet personlig integritet är förvisso svårt att
definiera och avgränsa __._ ändamålet och i vilka sammanhang personuppgifter behandlas blir avgörande. Det finns givetvis en intressekonflikt
mellan integritet och förvaltning, liksom avvägningar också måste göras
gentemot arkivlagens intressen. Allt detta skalllösas med hjälp av 20 år
gamla regler och det är inte en lätt uppgift. Man kan inte bara tillgodose
ett intresse. Vi behöver nyanserade regler.
För att inrätta och föra register på ADB över människors hälsa,
brottslighet, religiösa och politiska uppfattningar m.fl. slag av känsliga
uppgifter som anges i 4 §datalagen krävs särskilda eller synnerliga skäl
för att Datainspektionen skall ge tillstånd, i den mån det inte är fråga om
register som inrättats efter beslut av riksdag eller regering (statsmaktsregister). Vi tillämpar ett samrådsförfarande med Riksarkivet när det
gäller gallring av personuppgifter i sådana register. I de allra flesta fall
har vi kommit överens om hur gallringen skall ske. Endast vid ett fåtal
tillfällen har vi kommit fram till olika uppfattningar och då har Datainspektionens uppfattning också blivit det formella beslutet. Vi föreskriver om gallring även med beaktande av arkivlagens intressen. Vi kan ha
olika uppfattningar ifråga om register för forskning och statistik. Vi anser
att sådana register i princip skall bygga på informerat samtycke och kan
då godta att registren lämnas till Riksarkivet för förvaring. I annat fall bör
registren utplånas efter avslutad behandling. I vissa fall har vi kunnat
frångå denna princip och presumerat ett samtycke, liksom i de fall det
skulle ställt sig alltför dyrbart att inhämta samtycke. Sådant kan emellertid leda till försvagningar av skyddet, därför borde riksdagen hellre
besluta om den typen av register. Det kan överhuvudtaget finnas flera
fördelar med en statsmaktsreglering i sådana fall. Det kan ge bättre
avvagmngar.
En begränsad reform är väg vad gäller våra befogenheter. Datainspektionen kommer att få mandat att utfärda generella föreskrifter. Tillståndskravet bortfaller då. Dock kommer Datainspektionen inte att få ge
generella föreskrifter om gallring och bevarande. Vi kan naturligtvis leva
vidare med dagens system på detta område. Förändringar i övrigt i
samhället påverkar oss givetvis också, inte minst pågående bolagiseringar
och privatiseringar av offentliga verksamheter, såsom offentlig vård och
omsorg. Vi avvaktar vidare betänkandet från den utredning som ser över
användningen av personnummer. Det kan avslutningsvis sägas, att ett
öppet samhälle som vårt också har sina risker. Vem som helst har rätt att
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få ut uppgifter och den snabba tekniska utvecklingen gör att det kan bli
billigare att bevara information på CD-ROM än att gallra. IT är ett
område under snabb utveckling. Vi kan få ett samhälle som ingenting
glömmer.
Generaldirektören] an Freese, Post- och Telestyrelsen, inledde med att
påminna om människors förändringsobenägenhet och instinktmässiga
motstånd mot allt nytt. 1973, när datalagen var ny, gjordes rundfrågningar
hos ett antal myndigheter om deras kunskaper om den dåvarande
sekretesslagen. Resultatet var nedslående. Under 1970-talet, då offentlighets- och sekretesslagstiftningen genomgick en översyn och den sociala
ingenjörskonsten var som mest i ropet, framfördes långtgående önskemål
från massmedia om fri och riklig tillgång till uppgifter ur myndigheternas
dataregister. Från massmedia ställdes anspråk på en direkt uppkoppling
till regeringskansliets och myndigheternas databaser. Ä ven potentiella
handlingar ansåg man på sina håll att myndigheterna enligt TF skulle vara
skyldiga att framställa till envar som begärde det. Ingvar Gullnäs, ordförande i offentlighets- och sekretessakkunniga (OSK), intog en mer balanserad hållning och lyckades genomdriva att myndigheternas skyldighet
att lämna uppgifter ur ADB-upptagningar skulle begränsas till vad som
kunde tas fram med de sökmedel myndigheterna själva använder. 1980 års
sekretesslag innebar begränsningar av tystnadsplikten. Fortfarande är
kunskapsnivån på området usel ute hos myndigheterna. Man kan emellertid fråga sig om det inte skulle räcka med en partsoffentlighet enligt TF?
Det finns en oförmåga att utnyttja ny teknik på rätt sätt. Egentligen är det
bara vår fantasi som sätter gränser. Man kan använda nya metoder och
man kan övergå till scenarion och simuleringsstudier.
Freese redogjorde därefter för sitt pågående utredningsuppdrag.
Syftet är att ta fram regler för de beståliarmyndigheter som skall avlösa
SCB som beställare och utförare av viss officiell statistik. Den nya ordningen
kommer enligt Freese att bli en vitamininjektion och kvaliteten kommer att
höjas genom att privata konkurrenter till SCB vid upphandling av statistiktjänster får tävla på lika villkor. Beståliarmyndigheterna kommer emellertid inte att kunna avtala bort sitt ansvar enligt TF och arkivlagen. En
registerlag kommer att föreslås för detta slag av statistikbehandling. De
föreslagna reglerna borde om möjligt tas in i datalagen. Utredningen har
arbetat emot den byråkrati som de föreslagna EG-direktiven innebär,
men vi måste anpassa oss. Vad gäller gallring kan sägas, att Riksarkivet är
bra på att gallra av praktiska skäl, men att Datainspektionen bör göra det
av integritetsskäL Ingen skall tro att våra förslag slår undan benen på
forskningen. Med RA:s utgångspunkt blir det inte annorlunda.
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I USA och Canada används datalagrade uppgifter endast för de syften
för vilka de insamlats. Tre slag av problem ser man där vid regleringen av
sådan verksamhet, nämligen datasäkerhet, upphovsrätt och integritetsskydd .. Huvudregeln är där att känslig information skall gallras. Freese
nämnde avslutningsvis, att han hade något förvånats över rubriken till
dagens konferens och föreslog i stället "Blir vi alla blottare?- Forskningens pris".
Redaktören Anders R. Olsson, Föreningen Grävande journalister,
företog en öv~rblick över offentlighetsprincipen i Sverige och i andra
länder. Den svenska tryckfrihetsförordningen har gamla anor. Den tillkom redan 1766. Andra länder har långt senare följt efter. Finland fick sin
lag 1951 och USA sin Freedom of Information Act 1965. Under det
radikala 1970-talet fanns det internationellt en anda av Open Government. Man började då komma till insikt om att myndigheter behöver
kontrolleras, så att de behandlar alla lika. Positivt är dels att kontrollen
verkligen sker, dels att medborgaren vet om att den sker. Effektiviteten i
den offentliga förvaltningen kan övervakas, vilket påverkar medborgarens villighet att betala skatt. Trenden mot ökad öppenhet har emellertid
avstannat sedan 1980-talet och intresset har svalnat inom EU.
Det finns på detta område en kulturklyfta mellan Nord- och Sydeuropa.
I Sydeuropa uppfattas staten som aggressor eller Big Brother, i Nordeuropa som protector. ED-direktivets författare står främmande för en
nordisk uppfattning. Offentlighetsprincipen spelar en stor roll för det
allmänna samhällsklimatet i Sverige. Den är till för alla och inte en
skrårättighet för massmedia eller andra utvalda. Vem som helst kan få
samma insyn och kontrollmöjligheter som journalister och massmedia.
Bara genom att finnas till har den en preventivverkan gentemot tendenser
till maktmissbruk och oegentligheter. I en sluten förvaltning av sydeuropeisk typ finns långt större risker för korruption, svågerpolitik och
övergrepp i det tysta.
Vi har i Sverige en offentlighet, men denna inskränks genom bestämmelser i lag för att skydda angelägna intressen. Hälften av bestämmelserna
i sekr~tesslagen skyddar den enskilde individen. Så vi behöver då ingen
datalag? Jo, det gör vi, men den får inte inkräkta på medborgarnas
rättigheter. Lagstiftningen skall riktas in mot de punkter där risker
materiellt finns. För massmedias del fungerar offentlighetsprincipen och
TF:s regler mycket bra, även om gränsdragningsfrågor alltid kan diskuteras. Däremot får inga regler införas som skapar en statlig informationskontroll. Något sådant går inte att förena med TF.
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Professor Adam Taube, Uppsala universitet/Cancerfonden, påminde
om att vi alltid har haft arkiv och lagrat uppgifter. Förr skedde det på
papper, nu finns det i apparater. Det är gårdagens miljö som bestämmer
dagens sjuklighet; sålunda har cancer i andningsorganen en latenstid på 15
till20 år. Kan vi inte i forskningen nöja oss med statistik över grupper? .
Nej, vi måste kunna följa individer bakåt i tiden för att spåra samband
mellan exempelvis sjukdomar och miljöfaktorer.
Det handlar om historiska studier. Barnleukemi var förr en dödsdom.
Genom register har vi kunnat spåra äldre fall och överlevandechansen är
nu ca 50%. Med dagens metoder har vi helt andra möjligheter att bota.
Det hade inte gått, om vi inte haft tillgång till äldre registerdata. Den s.k.
Rönnskärsstudien, som jag ofta hänvisat till, har klarlagt samband mellan
miljöfaktorer och morbiditet/mortalitet vid Sveriges smutsigaste arbetsplats. Denna typ av forskningsresultat leder i sin tur tilllagstiftning på
arbetarsskyddets område och nya regler för arbete i hälsofarliga miljöer.
Möjlighet till forskning i äldre material har också gett möjlighet att
klarlägga, att misstänkta samband mellan symtom och läkemedel i vissa
fall inte föreligger och att larm varit falska. För att vinna nya kunskaper
måste man därför kunna utföra samkörning av olika källor på individnivå.
Det har sagts att man skall tänka efter före. När man ansöker om
tillstånd för ett forskningsregister hos Datainspektionen - detta gäller
även enligt de föreslagna EU-direktiven- räcker det inte att allmänt ange
forskning som registerändamåL En ändamålsbeskrivning måste vara preciserad och klart avgränsad. I själva verket har det visat sig att insamlade
och bevarade data långt senare kommit till oförutsedd användning i helt
andra vetenskapliga sammanharig än de ursprungliga och att de då fått en
avgörande betydelse. Data som insamlats för andra syften och som inte
täcks av ursprungliga informed consents kan komma till sådan fruktbar
användning, även om synpunkter på bristande etik rent formellt kunnat
anläggas. Över huvudtaget borde man ifrågasätta den nu gängse innebörden av begreppet personlig integritet. Om jag ovetande blir utsatt för
negativt verkande miljöfaktorer som skadar min hälsa, blir inte min
integritet kränkt då? Om jag som sjukvårdspersonal blir smittad av HIVvirus och integritetsregler skyddat patienten, men hållit mig okunnig, har
inte min integritet då blivit kränkt? Begreppet personlig integritet är helt
ensidigt inriktat. Den personliga integriteten kan också hotas av att data
inte finns! Kunskaperna om data- och sekretesslagstiftningen är dock helt
otillräckliga inom forskarsamhället. Här borde Datainspektionen hjälpa
till och sprida kunskaper. Forskarsamhället har förvisso inte visat
framfötterna på detta område.
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Professor Ulf Sporrong, Stockholms universitet, avslutade förmiddagens förhandlingar med en illustrativ framställning om hur dokument om
ägande och befolkning på 1700-talet kan utnyttjas för att förklara samhället av i dag.
Efter lunch vidtog en paneldiskussion, tematiskt sammanhållen kring
vissa centrala fågeställningar.
Claes Gränström underströk, att när det gäller det personliga integritesskyddet måste man se konsekvenserna av den tekniska utvecklingen i
ett helhetsperspektiv och över längre tid. skyddsintressena är övergående
- personerna behöver bara skyddas under sin livstid. Att arkiv med
personuppgifter förs över till arkivmyndighet - kan det vara "safeguards" av det slag som omtalas i EV-dokumentet? Måste vi som arkivmyndighet ha skyldighet att underrätta eller inhämta tillstånd för att få
lämna ut även äldre personuppgifter till forskning? Om vi inte får
medgivande från varje registrerad individ, blir det då våruppgift att endast
bevara, men inte tillhandahålla uppgifterna? Måste vi vänta tills alla är
döda?
Jan Evers bekräftade, att inga undantag ges för arkivmyndigheter.
De kommer att omfattas av de generella reglerna. De gäller även för arkiv
som fått bevaras med stöd av undantagsregeln i direktivförslaget. Sverige
måste internt och gentemot övriga länder hålla en "adekvat skyddsnivå".
I praktiken kan man med stöd av integritesskyddsregler villkora det
fria informationsutbytet. Våra möjligheter till informationsutbyte med
länder utanför gemenskapen, t.ex. USA, blir på motsvarande sätt inskränkta.
Ulf Berg menade, att man har ett annat sätt att se på integritet i Sverige
än inom EU. Det finns där en spridd uppfattning att den enskilde äger
informationen om sig själv. I Sverige är det den som kommer över en
uppgift som äger den.
Anders R. Olsson påpekade, att det finns ett omvänt samband mellan
totalitär statsmakt och graden av offentlighet. Det hade varit svårare för
Hitler om det i den tidens Tyskland hade funnits en offentlighetsprincip.
Tyskland kunde gärna ha litet mera av den varan i dag - det finns på
många håll en devot inställning till Sydeuropa som får oss att underskatta
förtjänsterna i vårt eget system. Om den offentliga förvaltningen, som
fallet är i Sverige, ligger öppen för medborgarna, får de egna kontrollmöjligheter och kan t. ex. själva förvissa sig om verkligen försäkringskassor missgynnar invandrare eller inte. Ryktesspridning och ogrundade
misstankar motverkas i ett öppet samhälle. Men då är det också viktigt,
att allmänheten ur ADB-systemen kan få tillgång till potentiella hand82

lingar, det vill säga sådana handlingar som myndigheten själv aldrig
framställt. Om myndigheterna själva får definiera och styra vad som får
lämnas ut, motverkas en kritisk granskning. De som invänder mot denna
öppenhet har aldrig gett konkretion åt vad som skulle vara så farligt.
Uppgifter blir inte farliga bara för att de ligger i datorer.
Erik Norberg anmärkte, att det äldre befolknings- och skattelängder,
för att ta ett exempel, ingalunda går fria från felaktigheter och Claes
Gränström underströk, att det alltid finns fel i källor, men att de kan
hanteras med vedertagna källkritiska metoder.
Direktör Nils Ryd'en, Företagens Uppgiftslämnardelegation, gav uttryck för en avvikande uppfattning. Det är i beslutsunderlag man behöver
datakvalitet. Mycken forskning äger däremot rum på makronivå om
sociala och andra förhållanden, där man egentligen redan vet hur det ligger
till. Vad som i stället behövs är adekvata åtgärder och social sanering.
Det räcker att forska på lägre nivå. Vad gäller integritetsriskerna, uppstod
faran den dag det fastslogs, att samma regler skulle gälla för upptagningar
som för papper. Då öppnades radikalt utökade möjligheter att få ut
uppgifter och insynsändamålet kunde tillgodoses på ett sätt som innebar
en långtgående tolkning av offentlighetsprincipen.
Professor Björn Smedby, Socialvetenskapliga Forskningsrådet, ställde
frågan, var vi i framtiden skalllägga balanspunkten i konflikten mellan
forskningsintresse och integritet. Nu har man lagt den alltför nära
integritetsskyddet och för långt från allmänintresset. Man har visat en
brist på förståelse för forskningens villkor och förstår inte hur den
fungerar. Det finns anledning att också vara bekymrad över en stelbenthet
i Sverige, exempelvis i fråga om bristande möjligheter att medge undantag
från regeln om informerat samtycke. Det finns en skillnad mellan teori
och praktik inom EU. I Danmark för man t.ex. register över läkarrecept/
patient/läkare. Vad förklarar detta? Tar man lättvindigare på regler i andra
länder? JanEvers svarade med att citera en dansk sagesman, som menat
att vi svenskar är "litet bakom flötet" - i Danmark accepteras reglerna,
men i praktiken köper man bara 70% av dem, i Italien så litet som 30 %.
Initierar man ett forskningsprojekt, kan man t.ex. inhämta en rad preciserade samtycken redan från början. Använd litet fantasi!
Björn Smedby frågade om inte en avidentifiering och möjlighet att i
framtiden scanna in uppgifter ur ett bevarat grundmaterial på papper
skulle vara ett sätt att rädda ett hotat register. Ulf Berg svarade, att vid
inscanning inträder åter datalagen. Jan Evers påpekade, att direktivförslagen från ED-kommissionen omfattar även manuella register, just
därför att reglerna inte skall kunna kringgås.
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Nils Ryden uttryckte i sammanhanget ett bekymmer över att det
inte går att göra en kvalitetskontroll vid inscanning. Jan E vers påpekade,
att de föreslagna reglerna om datakvalitet och rättning redan kommer att
vara föråldrade när direktivet utfärdas. Man har t.ex. inte tänkt på att
uppgifter på CD-ROM inte kan rättas. Direktiven kommer tämligen
omgående att behöva omarbetas för att bli bättre anpassade till den senaste
tekniken.
Birgitta Lilliecrona, Utbildningsdepartementet, påpekade, att kravet
på informerat samtycke är ett bekymmer för forskningen. Vid grundforskning kan man inte alltid från början ange syftet och det kan vara
svårt, rent av omöjligt, att då formulera adekvata frågor. Vi har i Sverige
en lång forskningstradition, som bygger på användandet av registerdata
och enkäter i longitudinella studier. Det är oerhört viktigt att vi hävdar
våra egna traditioner och värderingar, framhäver dess förtjänster och inte
okritiskt och motståndslöst böjer oss för andra attityder och uppfattnmgar.
Frågan om direktivförslagets konsekvenser för olika forskningsgrenar
berördes. Anders R Olsson menade, att graden av folkligt stöd för forskningen och för dess behov av data är beroende av vilken forskning det
gäller. Förståelsen för en forskning, där man lätt inser nyttan, exempelvis
en kartläggning av faktorer som kan orsaka cancer, är allmänt utbredd.
Sådan forskning är omgiven av prestige och uppgiftsinsamling i sådana
sammnahang är allmänt accepterad och okontroversiell. Vissa oklart
utformade och motiverade sociologiska och närbesläktade typer av undersökningar har däremot sämre förutsättningar att vinna acceptans hos
den stora allmänheten och då blir också motståndet mot enkätsvar,
registrering och arkivering större. Kanske kunde man tänka sig att reglera
olika slags forskning på olika sätt? Adam Taube framhöll, att" det kemiska
samhället", d.v.s. mängden av olika nya ämnen och substanser och deras
samspel med den omgivande miljön, i realiteten tvingar fram bättre
forskningsbetingelser och att detta ligger i människors lätt insedda egenintresse. Det är en utveckling som inte går att hejda. Det kan däremot bli
svårare för samhällsvetenskaperna och deras anspråk på att få tillgång till
personliga registerdata. Forskningens företrädare har allmänt visat en stor
tystlåtenhet på det här området.
JanEvers påpekade i den avslutande diskusionen, att det omstridda
direktivförslagets öde trots allt ännu inte är slutgiligt avgjort. Man kanske
inte kommer att kunna enas i ministerrådet och då kommer liksom hittills
Europarådets konvention att gälla. Den kan vi förena med vår nationella
lagstiftning. I annat fall blir det en revolution.
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Avslutande kommentar
En reflexion som inställer sig när intrycken från konferensen skall summeras är att den europeiska verkligheten sent omsider håller på att tränga
in i det svenska arki~äsendets slutna gallringsdiskussioner. Tankar på
"etisk gallring" har hittills alltid konsekvent och eftertryckligt avvisats.
Nu förestår ett systemskifte. Arkivväsendet tvingas in i en defensiv
position. Nya aktörer kommer att uppträda med egna anspråk på vilken
information som skall bevaras eller gallras. Arkivarier inom statlig sektor
kommer att nödgas motivera och försvara, inte gallring som hittills, utan
att uppgifter om enskilda personer över huvudtaget skall få bevaras.
Bevisbördan kastas om. Det blir en utmaning.
Vad som förestår är en anpassning, inte bara till en ny lagstiftning, utan
till en mentalitet och till traditioner som uppfattas som främmande i
Sverige. Uppfattningen att en enskilde äger och förfogar över den information som finns om honom i de offentliga arkiven kontrasterar mot en
svensk tradition med anor från Gustav Vasas dagar, enligt vilken den
enskilde är ett objekt för en registrering, som skall tjäna överheten i dess
uppgift att styra och övervaka hans tillvaro. Faktainsamlande och
informationslagring har i århundraden varit ett viktigt redskap för de
styrande i landet. Det är ett viktigt inslag i också i den allmänt kunskapspositivistiska och rationalistiska anda som sedan drygt sex decennier är
tongivande i svensk samhällsplanering. Som en följd har Sverige fått
omfattande och välbevarade arkiv med långa, i stort sett obrutna serier av
folkbokföringslängder, skatte- och utskrivningslängder, statistiska tabeller m. m. De kan ge oss en kännedom om vårt förflutna med en bredd och
av ett djup som är delvis unika i en internationell jämförelse. Motvikten
och säkerhetsventilen har varit offentlighetsprincipen, rätten till insyn i
allmänna handlingar, som tjänat till att motverka ett statligt kunskapsmonopol, likaväl som tendenser till maktmissbruk och korruption hos de
styrande. Denna betydelsefulla men ömtåliga maktbalans kan komma att
rubbas den dag EU-rättens latenta konflikt med den svenska tryckfrihetslagstiftningen blir akut och öppet synliggjord. Det är inte osannolikt, att
balanspunkten då kommer att placeras så, att långsiktiga forskningsintressen kommer till korta.
Lennart Lundquist
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Archivo Hist6rico N acional

Arehiva H ist6rieo N aeional (AHN) i Madrid motsvarar i stort sett svenska
Riksarkivet minus byrån för tillsyn och rådgivning. Man ägnar sig åt att
bevara och tillhandahålla arkivmaterial av historiskt intresse. Det inrättades 1866 under namnet "Arehivo publico general del Reino". Arkivet
ligger i en för ändamålet 1952 uppförd byggnad i det kulturadministrativa
kvarteret vid Via Serrano. Väsentliga delar av de historiska arkivbestånden i Spanien finns i särskilda arkivinstitutioner, såsom Archivo General
de las Indias i Sevilla och Archivo General de Simancas på angiven ort.
Utlokaliserade delar av Archivo Hist6rico har egen forskarservice. Mer
om filialerna i det följande. Den övervakande arkivmyndigheten- som
inte skall behandlas här- heter Direcci6n de los Archivos Estatales.
AHN är uteslutande inriktat på att tillgodose forskare. Ä ven släktforskare och andra amatörer är välkomna om de kan dokumentera sitt intresse
som seriöst. Endast den som har fått ett personligt tillstånd får använda sig
av arkivet. Sådant lämnas generellt av AHN och mer speciellt- vad gäller
stängda bestånd - av andra myndigheter eller av privatpersoner. Vissa
offentliga arkiv, som exempelvis det väldiga beståndet "Causa general",
som innehåller akter gällande uppgörelsen med Francoregimens politiska
motståndare efter inbördeskriget, kräver generalstatsfiskalens tillstånd.
Sådant är lätt att få för den vederhäftige vars uppsåt gillas av arkivchefen.
La Directora del Archivo Hist6rico N acional heter Coneepeian Contel
och hennes ställföreträdare är Subdirector]esus Gaite Pastor. Arkivet är
organiserat på fjorton arkivsektioner samt sekretariat, bibliotek och konservenng.
Äldre ministeriella arkiv gällande utrikesärenden finns hos Seeei6n de
Estado. Jämte utrikespappren finns här också handlingar gällande militären, finanserna och rättsväsende. Modernt material tillförs en nutidssektion, medeltidsmaterial finns lite här och var - bl a i "C6diees et
Cartularios". De äldsta handlingarna i sistnämnda är från 900-talet, de
yngsta från 1800-talet.
"Seeei6n Osuna" är en avdelning som sysslar med ett enda arkiv. Detta
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är knutet till den gamla hertigliga släkten Osuna. Här finns handlingar
från perioden 943-1882. Drygt 5000 volymer. Arbetet med förtecknande
och registrering på denna smala arkivssektion fortgår under ledning av
den lärda och aristokratiska seiiora Maria del Carmen Guzman Pla.
Sektionen skall under loppet av år 1994 flyttas till Toledo (sju mil söder om
Madrid).
Ett centralt samlat material gällande inbördeskriget 1936-1939 bildar
sektion "Guerra Civil". Denna- som jämte"Fondos Contemporaneos"
tillhör arkivets yngsta delar administrativt sett - finns i Salamanca
(femton mil väster om Madrid). Beståndet uppges till ca 22000 volymer.
Denna sektion är försedd med eget syftesorienterat bibliotek och innehåller även en del specialsamlingar, som måhända är av större intresse för
idehistoriker än för krigsforskare.
Andra - ej i det föregående nämnda - sektioner sysslar med arkiv
efter präster och kloster, riddarordnar, äldre fiskala myndigheter
(mantalsuppgifter och liknande), universiteten, inkvisitionen, kammare,
kollegier, kammarrätter m fl, besittningar hinsides haven, och så en sektion som uteslutande ägnar sig åt sigillvården.
Slutligen finns en uppsamlande diversesektion. Materialet inom denna
är diversifierat i alla tänkbara riktningar. Här hittar vi exempelvis vilsekommen diplomatica, kommunala handlingar och åtskilliga värdefulla
privatarkiv samt vissa samlingar (militaria, politica, kolonisatörer, kartor,
köpebrev, tjurfäktningar m m). Handlingar från 900-talet och fram till
våra dagar. Udda kuriositeter utgör en ringa anpart i detta skiftande
material.
AHN är pragmatiskt organiserat. Man håller sig med en organisationslogik men har undvikit att driva den till övermått.
Den som vill använda sig av AHN bör i förväg ta kontakt med exempelvis någon svensk universitetsprofessor för att få hjälp med rekommendationsbrev. För arkivarier räcker det självfallet med en tjänsteskrivelse
från den egna myndigheten (motsvarande). Syfte med besöket skall
specificeras och detta helst så snävt som möjligt.
Det tillstånd att använda arkivet, som man till äventyrs har fått, förses
med passfoto och stämplar. Det skall lämnas som pant så fort man
kommer in i forskarsalen. Tillståndshandlingarna får man åter i hand efter
avslutad dagsetapp. Forskarsal och expedition bildar en enhet. Man kan
beställa fram flera volymer i taget men får bara ut en i sänder till den egna
forskarplatsen. Datorer används för att producera kvitton. Ordning och
reda samt enviss-på intet sätt otrevlig- kontroll präglar hanteringen.
Varken väskor eller egna böcker tåls i salen. Så fort man har passerat
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receptionen - denna har samma egenheter som andra motsvarande
spanska inrättningar - och har visat sitt tidigare förvärvade "tillstånd"
får man ett grönt kort. Detta berättigar forskaren till att uppehålla sig i
arkivets öppna utrymmen. Återlämnas när man går för dagen.
Stora bestånd har filmats och är endast tillgängliga på mikrofilm.
Undertecknad besökte AHN i februari 1994. Blev väl emottagen.
Då jag hjälpligt kan läsa spanska men varken talar eller skriver och endast
förstår för utlänningar anpassade förenklade kastilianska kortfraser uppstod en del praktiska svårigheter. De flesta spanska arkivtjänstemän talar
ogärna annat än spanska. Undantag finns dessbättre. Don Jesus Gaites,
som tog hand om mig, talar exempelvis franska. Att spanjorer talar om
"la Alernania amiga" betyder inte att man har lust att lära sig tyska.
Den som villlära sig något om AHN tillråds att skaffa sig översikten
"Archivo Hist6rico Nacional - Guia" (Madrid 1989) Utgiven under
redaktion av arkivets förra chef Carmen Crespo Nogueira. Skriftens
förläggare är kulturministeriets publikationsavdelning. Denna utmärkta
handbok finns opraktiskt nog inte till salu hos AHN. Den tillhandahålls
genom bokhandeln. Säljs också genom Kulturministeriet försäljningsställen.
Bengt Rur
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Hack i häl på de "gamla"
svenskarna

Riksarkivets studieresa till Vorpommern och Mecklenburg
I slutet av april1994 gjorde en grupp arkivarier från Riksarkivet en resa till
de forna svenska provinserna i Nordtyskland.
Resan arrangerades av Riksarkivets depåbyrå under ledning av Helmut
Backhaus, men även arkivarier från enskilda byrån, diplomatariet och tillsynsbyrån deltog.
Under två sammankomster före avresan fick deltagarna en kort introduktion i det tyska arkiväsendets uppbyggnad och möjlighet att bekanta sig med
de vanligaste tyska arkivtermerna.
skillnaderna mellan det tyska och svenska synsättet på arkiv och offentlighet erhöll samtidigt tydliga konturer.

Sassnitz och Königsstuhl
Väl förberedda och utrustade med den nödvändiga informationen påbörjade
vi den 17 april det stora kulturhistoriska äventyret på Stockholms Centralstation, för att sedan efter nattens lugna stund i de bekväma sovvagnarna, ge
oss mot havet, riktning: Sassnitz. Den lilla hamnstaden dök upp stolt framför oss efter ca 4 timmars sjöresa, visande sitt nya västeuropeiska ansikte
prytt med mängder av parabolantenner och nya affärer; och utanför staden
väntade kungligt- majestätiskt den sammetsmjuka bokskogen och de kritvita
klipporna i det naturskyddade området Stubnitz med "Königsstuhl" i centrum.
Königsstuhl är Riigens högsta kritklippa, 119 m hög, omspunnen av sagor
och myter. Den man som kunde besegra höjden och erövra klippan från den
branta och farliga sjösidan korades enligt legenden till öns konung och kröntes sittande på en stentron på klippans spets. - Därav namnet.
Dock, vi vände höjdens skräckinjagande välde ryggen och började sakta
lämna ön, efter att ha passerat det i närheten liggande W rangelska sommarslottet Spycker, början till en ny era i Riigens historia.
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Stralsund
Den första anhalten blev Stralsund. Det välgenomtänkta tidsschemat innehöll många händelser för dagen: stadsrundvandring, besök på stadsarkivet
och en kvällsvisit hos den högvälborne Carl Wilhelm von Scheele vid
Fährstr. 23.
Stralsund överraskade med sitt lugn, de trånga gatorna med små cafeer, de
väl bevarade borgarhusen omringade gamla stans torg likt små sockertoppar och, med sina tre kyrkor, tre stora vittnen över det förflutna. Alla tre:
S:t Nikolai och S:t Jakobi drar sig den praktfulla H ansa-tiden till minnes
och regerar stadens lugn med sina skyhöga torn; S:t Nikolai, den äldsta och
S:t Jakobi, den yngsta.
Endast stadens äldsta stenbyggnad och tegelgotikens klenod, det gamla
rådhuset, kan mäta sig med dessa tre giganter. Och det är kanske så att några
händelser i den här byggnaden påminner mest om den svenska närvaron i
staden:
Till följd av det alliansfördrag som Sverige slöt med Stralsund den 25 juni
1628- stadens räddning från de kejserliga styrkornas hot -landsteg Gustaf
II Adolf med sin arme två år senare vid Peenemi.inde. Efter sin ankomst till
staden i september 1630 tillkännagav han i den stora Rådssalen sitt krav på
inte mindre än 100000 riksdaler för armens uppehälle. Detta krav minns
man väl än idag och vår stralsundske guide, stadsarkivarien dr Hans-Joachim
Hacker, nämnde detta (med en from förhoppning om att historien inte
kommer att upprepas vid denna svenska ankomst) i rådhusets pelargång, där
från en nisch blickar stolt Gustaf II Adolf i form av byst.
Bysten som är en avgjutning av det stockholmska originalet har skänkts av
den Dahlbergska Gustav Adolf-stiftelsen i Stockholm till 300-årsminnet av
konungens intåg i Stralsund.
Med raska steg utmätte vi rådhusets 1600-tals arkad och efter några minuter befann vi oss framför ett vackert köpmannahus från 1700-talet vid Badenstr 13. Stora skyltar med "Buecherei" till vänster och" Archiv" till höger
samt den gamla vapenskölden sammanförande det svenska lejonet med den
pommerska gripen ovanför ingången, bjöd in till stadens skattkammare.

Stadsarkivet i Stralsund och dess filial:
Johanniskloster
Stralsunds "Stadtsarchiv" är ett kommunalt arkiv. Arkivets bestånd uppgår
till ca 3 000 hm pappershandlingar, 6 000 kartor och ritningar samt ett stort
antal urkunder (6 000, och om man räknar med testamenten 9 000).
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Stadsarkivarien i Stralsund, dr Hans-joachim Hacker visar runt i stadens
skattkammare. Här tillsammans med studieresans ciceron, Helmut Backhaus.
Värdefulla sökingångar till handlingar över Stralsunds historia i bakgrunden.
Foto Britta Joneli Ericsson.

Urkunderna förvaras i speciellt för detta ändamål1834 tillverkade skåp i
trä. Skåpen blev byggda så, att de vid en eventuell fara eller hot lätt kunde
förflyttas.
Bland de här förvarade urkunderna kan man hitta sådana rariteter som
fredstraktaten från freden i Stralsund från 1370 och alliansfördraget mellan
Sverige och Stralsund från 1628.
Mikrofilmning av handlingar förekommer i relativt liten omfattning, men
man har kommit ganska långt när det gäller datorisering.
Sedan 1990 förtecknar man sina handlingar med hjälp av en PC och med
ett för ändamålet skräddarsytt enkelt förteckningsprogram. Förtecknandet
görs på aktnivå med en noggrann specificering av aktinnehållet.
Tyvärr har stadsarkivet inga möjligheter till scanning av materialet. Speciellt
beklagligt är detta vad gäller arkivets omfattande tidningssamling. Papperet
faller sönder och restaureringsarbete är både tidskrävande och kostsamt.
Värdefulla sökingångar till handlingar över stadens historia finns i form av
olika kortregister. Det s k generalkortregistret bestående av systematisk,
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alfabetisk och topografisk del omfattar handlingar fram till år 1945. Registret
byggdes upp 1952 och vittnar om en stor konsekvens vid struktureringen av
informationsinnehållet. Denna nära på unika konsekvens utgör idag stor
hjälp för forskare och underlättar samtidigt datoriseringen.
Ett annat intressant register utgörs av det över borgarrätter. Registret går
tillbaka till slutet på 1500-talet och fram till år 1873.
Ett annat kortregister innehåller förteckning över alla kyrkböckerna.
Dop-, vigsel- och dödsregistre n, vilka går fram till1900, bildar ett oersättligt
hjälpmedel för den genealogiska forskningen.
Stadsarkivets arkivbestånd och de värdefulla sökingångarna till arkivet
möjliggör att en rekonstruktion av förhållanden och livsvillkor för stadens
invånare under flera sekel kan komma till stånd. Detta är också ett av skälen
till att Stralsund deltar i ett landsomfattande demografiskt projekt.
I ett annat rum i det praktfulla 1700-tals huset befinner sig, för oss svenska
arkivarier, ett slags kuriosum bland olika arkivbestånd: ett både till omfång
och innehåll imponerande bibliotek. Biblioteket som ursprungligen var rådets bibliotek och bestod av donationer från kyrkan och vetenskapsmän,
uppgår idag till drygt 100000 volymer.
Bokbeståndet omfattar både lokal och regional historia samt sådana ämnen som förbindelser med Skandinavien. Stor del av beståndet utgörs av
genealogi och teologi. Till det sist nämnda området hör den s k "Bibelwand"
(bibelväggen): bibelöversättningar till grekiska, latin, arabiska och flera andra språk.
I bibliotekets bokbestånd ingår dessutom en stor raritet: 69 inkunabler.
Från början fanns det ca 150, men en del har lämnats åter till Berlin.
I Franciskanerklostret S:t Johannis från 1200-talet har stadsarkivet sin filial.
Nästa dag började med besök där.
Efter reformationen försvann munkarna från klostret och S:t Johannis
användes som sjukhus och ålderdomshem. (Som ålderdomshem användes
klostret t o m år 1984). Klostret brandskadades på 1700-talet och förstördes
vid ett bombangrepp under andra världskriget. Det har dock restaurerats
och är idag inte enbart en stor turistattraktion utan framförallt en betydande
kulturinstitution.
I den gamla matsalen, där akustiken är gynnsam även för de mest kräsna
musiköron, ges konserter och föredrag. En annan sal har gjorts om till utställningslokal för unga kosmärer i Stralsund. Här kan de ställa ut sina alster
kostnadsfritt. Utställningen är öppen också för turister under maj-september.
Den i klostret befintliga så kallade "Räucherboden" ("rökvind") med sina
11 öppna eldstäder användes som matlagningsplats och utnyttjades samtidigt
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som ett sätt att värma upp de intillliggande små lägenheterna. Röken från
eldstäderna samlades under taket och bildade där ett skyddande skikt med
bra värmekonserveringseffekt. Anläggningen är förklarad som kulturminnesmärke.
I anslutningen till "rökvinden" och i direkt närhet till de små lägenheterna
(notabene utnyttjades ålderdomshemmets rum också som gästrum för utländska forskare, och studieresans ciceron, Helmut Backhaus, var ej obekant
med de här rummen) befinner sig ett vackert "barockbibliotek". Biblioteket
donerades till staden av den svenske generalguvernören i Stralsund Axel
Graf von Löwen med förbehåll att ingen svensk får ta med sig någon bok
ur den nu för alla tillgängliga samlingen, men gärna bifoga en ny. Denna
uppmaning till minnes överlämnades i stadsarkivariens händer det första
bandet av Riksarkivets beståndsöversikt.
Barockbibliotekets samling innehåller många rariteter, både naturvetenskapliga och skönlitterära. Här finns Copernicus revolutionerande verk om
jordens rotation, en rikt illustrerad 1700-tals atlas med kartor över dåtidens
Europa och teckningar av folkdräkter i marginalen; här kan man också hitta
en och annan Boccacio.
I klostrets nedre delar finns utrymme för andra dyrbarheter. Och ... ,
det är inte enbart det skrivna ordet, som berättar och vittnar om det förflutna:
Ett annat rum, idag ett bibliotek, var på 60-talet "det första stadsarkivet".
Från början var det här rummet förmodligen en matsal för munkarna. En
öppning i golvet bär tidiga spår av en medeltidsugn, ersatt under tiden av en
barock ugn.
Rummet användes under en tidigare period som ett barnfängelse, senare
som barndaghem (Kindergarten) för att till sist lämna plats åt stadsarkivets
samlingar.
Och rummets brokiga historia omfattar också ett högst intressant föremål,
nämligen en träkista med fyra lås för förvaring av urkunder. Kistan kunde
öppnas endast då fem ansvariga personer närvarade samtidigt, varje person
med egen nyckel till resp lås. Den femte personen öppnade den upplåsta
kistan.
Franciskanermunkarnas studierum, ett gotiskt valv med väggmålningar
som tyder på att det här rummet har används som just ett studierum, inhyser
ca fyratusen volymer: rådsprotokoll och akter från 1600- och 1700-talen,
köpmansböcker som går tillbaka till 1500-talet och dessutom de mycket
intressanta räkenskaperna.
Eftersom stadens råd hade ständiga problem med pengarna, ville man på
något sätt skaffa kontroll över finanserna. 1616 införde man en årlig kontroll
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över alla inkomster och utgifter. Så skapades inkomst- och utgiftsregister.
Varje register börjar med en sammanställning över löneutbetalning inkluderande löner för både hantverkare och tjänstemän.
Räkenskapsmaterialet innehåller många för dagens forskare värdefulla
kulturhistoriska och politiska fakta. Exempelvis kan man av det här materialet utläsa att 75% av stadens inkomster betalades till den svenska kronan,
eller att vissa summor ur stadskassan utbetalades som tecken på ett slags
~'V erehrung", dvs som bestickning.
I det gamla studierummet bevaras också inkunabler: 1300-tals handskriven
bibel från Burgund, guldbokstavsprytt breviarium från 1400-talet och de
monumentala Baldus de Ubaldis' kommentarer till den romerska rätten,
"Baldi opera", en juridisk handskrift från 1400-talets första hälft med omslag
av trä klätt i läder med metallbeslag. Boken har varit utsatt för många stölder
under årens lopp men lyckligtvis alltid återvänt till Stralsund. 1986 var den
utställd på Historiska Museet i Stockholm.
Ett annat oförglömligt intryck lämnade den i en av klostrets andra arkivlokaler förvarade "datorn" från år 1550, nämligen ett arkivalieskåp utrustat
med ett system av stora och små bokstäver samt siffror.
Skj pet som är mycket dekorativt tillhör inte arkivet men är förvarat här
som lån. Birgitta Fritz kunde tillägga att liknande skåp finns bevarade också
i Sverige, och vi kunde konstatera att ingenting är nytt under solen, vare sig
den svenska eller den tyska.
Förutom alla dessa dyrbarheter förvaras i andra lokaler av Johannisklostret moderna förvaltningsarkiv, dvs aktuella handlingar. Här på plats bestämmer man om dessa skall bevaras eller gallras. Gallringsfrist beräknas till
8 år. Handlingarna är ej tillgängliga för allmänheten - i enlighet med länets
arkivlagstiftning blir dessa offentliga först efter 30 år. För närvarande är det
enbart de arkivbildande myndigheterna som har tillgång till detta material.
Från allmänhetens sida finns det dock stor efterfrågan när det gäller just det
moderna materialet. Många vill ha kopior på sina skolbetyg eller andra
intyg. För dessa tjänster tar arkivet betalt.
Till slut var det dags att lämna det gamla Franciskanerklostret och med en
blick riktad mot Greifswald bege sig mot nya arkiväventyr; men dock, Ernst
Barlachs pied i mitten av klostrets kvadratiska innergård tycktes tyst viska
- på återseende.
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Greifswald: Landesarchiv och
universitetsarkivet
Greifswald ligger enbart ett stenkast från Stralsund. Det är en gammal
Hansa- och universitetsstad med karakteristiska gotiska tegelstensbyggnader, främst sina tre kyrkor: S:t Nikolai, S:t Marien och S:t Jacobi (låter
bekant??!).
S:t Nikolaikyrkan byggdes på 1300-talet. Dess höga torn sätter sin prägel
på stadens silhuett. Kyrkan kallas också "der lange Nikolai" och räknas upp
av Greifswalsborna i sällskap med de två andra kyrkorna: "die dicke Marie"
och "der kleine Jakob".
Här i Greifswald föddes den stora tyska konstnären Caspar David Friedriech.
Efter en mångfacetterad stadsrundvandring under den mycket kunnige
och sympatiske arkivdirektören Joachim Wächters ledning anlände vi till
Vorpommersches Landesarchiv vid M~rtin-Andersen-Nexö-Platz nr l.
Landsarkivet i Greifswald tillkom 1946 som efterföljare till arkivet i Stettin. I väntan på en bättre lokalsituation håller man till i en 105 år gammal

Platsbrist och behov av vårdande åtgärder hör till vardagsproblemen. En "lägesbild" från Landsarkivet i Greifswald.
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kasernbyggnad tillhörande den regionala förvaltningen . Det finns stor platsbrist här och arkivlokalerna är långt ifrån säkra. Arkivet har 11 anställda,
varav 6 arkivarier.
På första våningen befinner sig också en liten forskarsal med plats för
8 forskare . Arkivet tar fast avgift på 5 50 DM per dag av alla släktforskare.
Arkivbestånden uppgår idag till drygt 6 000 hm handlingar och den siffran
stiger ständigt till följd av leveranser från många statliga myndigheter från
D DR-tiden. Antal bestånd uppgår till ca 300 och det finns dessutom lO 000
urkunder och drygt 40 000 kartor. Bland dessa bestånd kan man hitta det s k
svenska arkivet omfattande handlingar från 1630-talet till1815 avseende den
svenska närvaron i Pommern.
Landsarkivarien, dr Schoebel och hans medarbetare har förberett en liten
utställning, där vi kunde bekanta oss med sådana dokument som: det av
Gustaf II Adolf undertecknade alliansfördrag som ligger till grund för den
Svenska Pommern, ordningsregler för den svenska militären, ett gränstraktat från 1653 mellan Pommern och Brandenburgundertecknat av drottning
Kristina.
Ett stort intresse väckte den svenska jordmatrikelsamlingen bestående av
l 500 lantmäterikartor och 72 band med beskrivningar över städer och byar
i Vorpommern. Mellan åren 1692-1709 uppmättes hela provinsen av Slantmätare från Sverige under ledning av Gunno Eurelius, efter nobiliteringen
Dahlstierna.
Det finns inom landsarkivet ett projekt; inom ramen för detta översätter
man det svenska materialet till tyska.
Det svenska lantmäteriverket var också föremål för en utställning i Kiel
härom året.
Vi lämnade det pommerska ladsarkivet efter en trivsam frågestund vid
med vitt dukade kaffebord för att tillsammans med dr Wächter bege oss till
universitetsbyggnaden. Där i koncilium väntade universitetsarkivarien
Manfred Herling.
Den 17 oktober 1456 grundades universitetet i Greifswald som efter Rostock är det näst äldsta i Nordtyskland och det äldsta i Pommern. Universitetet hade från början en mycket nära relation till Skandinavien: Redan
under 1400-talet immatrikulerades här 11 svenskar och 9 danskar. En studentförteckningomfattande perioden 1456-1626 meddelar att universitetet
under den tiden hade 306 studenter från Danmark, 151 från Sverige, 16 från
Finland och 3 från Norge.
Många danskar och svenskar var också under perioden före det 30-åriga
kriget universitetsrektorer i Greifswald och deltog i uppbyggnaden av uni98

Universitetet i Greifswald. Universitetsarkivarien Manfred Herlin g (till höger}
och den mycket sympatiske arkivdirektören Joachim Wächter (till vänster)
hälsar välkommen. Helmut Backhaus översätter. Foto Britta Joneli Ericsson.

versitetet. Efter den westfaliska freden 1648 blev Greifswald det äldsta universitetet i Sverige.
Enligt universitetsarkivarien Martin Herling har svenskarna aldrig varit
några främlingar i Greifswald och man har alltid hyst en stor samhörighetskänsla med Sverige.
Och relationerna har alltid varit goda, främst tack vare det att det inte har
förekommit några former av· förtryck eller försök till försvenskning av det
pommerska universitetet.
Spåren efter den svenska närvaron i universitetslivet är många och väl
bevarade i Greifswalds universitetsarkiv.
Bland handlingar från 1600-talet kan man nämna till exempel ett "skyddsbrev" undertecknat av J Oxenstierna och J de laGardie från 1637, en recess
från 1646 undertecknad av generalguvernören L Torstensson fastställande
universitetets rättigheter, två brev undertecknade av drottning Kristina och
flera handlingar med C G Wrangels namnteckning.
1700-talets urkunder vittnar om att kontakter med det pommerska universitetet var särskilt livliga. Flera kända namn förkroppsligar de kulturella
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Handlingar ur universitetsarkivet vittnar om goda och livliga relationer
mellan Sverige och det pommerska universitetet. Från vänster: Clara Neveus,
Birgitta Fritz, Ingrid Eriksson Karth, Renata Arovelius och Eivor Göterfeldt.
Foto Britta Joneli Ericsson.

förbindelserna. Bland dem kan man räkna upp universitetsbibliotekarien,
arkivarien och professorn Johan Carl Dähnert. I biblioteks bokbestånd finns
en imponerande samling Suecica- det var Dähnert som 1775 bestämde att
ett pliktexempelar av alla offentliga publikationer skulle finnas i bibliotekets
samlingar.
Gustaf Salomon Thielberg innehade en professur i matematik vid Greifswalds Universitet. Sedan mitten av 1700-talet var det enbart svenskar som
kunde få en sådan professur. Under åren 1795-1808 var Tomas Thorild
extra professor i svenska språket och svenska litteraturen i Greifswald. I universitetsarkivet finns Thorilds egenhändiga anteckningar och anvisningar
till föreläsningar bevarade.
Bland de många svenska studenterna under den här tiden kan man dessutom återfinna orientalisten och teologen Johan Tingstadius, publicisten
Carl Gjörwell och skalden C G Leopold. Bengt Linder studerade också
under en tid vid universitetet i Greifswald och här skrev han sin bok om den
amerikanska revolutionen.
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Kontakterna med Greifswald avstannade inte, trots det att Sverige förlorade de gamla provinserna.
Flera kända svenskar finns bland universitetets hedersdoktorer, och för att
nämna några: Selma Lagerlöf, utnämnd till "Fräulein Dr Honoris Causa"
den 20 november 1928 samt Nathan Söderblom, en trefaldig dr honoris
causa i Greifswald.
Idag finns det ett samarbetsavtal och avtal om partnerskap mellan universiteten i Greifswald och Lund. Universitetet i Greifswald besöktes också av
det svenska kungaparet under dess resa i Nordtyskland i fjol.
Vår vistelse på universitetet avslutades med ett besök i aulan och det väl
bevarade studentfängelset.
Fram till år 1914 tillhörde det inte det ovanliga att några burdusa och rapida studenter tillbringade flera dagar i rad i den här "studiekammaren".

W is mar
Den 20 april var det dags att resa vidare och resans mål var Wismar. Men
innan vi anlände till den, för vår resa sista, "svenska bastionen", gjordes ett
kort uppehåll i den vackra 1800-tals badorten Bad Doberan.
Här återfinns en av Nordtysklands.största kyrkor och det var den som blev
föremål för vårt intresse.
Kyrkan som är en treskeppig basilika i höggotisk stil byggdes på 1300-talet,
men innan dess, redan omkring 1179, fanns här på platsen ett cistercienserkloster.
I kyrkan befinner sig en del föremål som härstammar från 1200-talet:
drottning Margaretas av Danm~rk grav, ett skrank med 20 fack för relikskrin. Detta dateras till år 1250 och är förmodligen det äldsta i sitt slag. Från
1290 härstammar den ljusomstrålade Maria med barnet; vackert bemålad
och skuren i ek hänger den i koret och stämmer väl överens med den senmedeltida bilden av Maria som himladrottning.
Wismar välkomnade oss med en ofantligt tilltagen lunch hos "Der alte
Schwede", en historisk restaurang, öppnad för första gången år 1878 i ett av
de äldsta köpmanshusen i staden. Till minnet av den svenska tiden erhöll
restaurangshuset sitt namn, och husets portal en "Schwedenkopf".
Efter detta historisk-kulinariska äventyr riktade vi våra steg mot Furstenhof, det av hertigen av Mecklenburg under 1500-talet uppförda residenset
och sedan 1653 domstolsbyggnaden. Stadsarkivet i Wismar har sina lokaler
här.
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Furstenhof Stadsarkivet i Wismar har sina lokaler här.
Foto Britta ]onell Ericsson.
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Stadsarkivet i Wismar är ett kommunalt arkiv och har 8 medarbetare,
varav 4 arkivarier. Lokalsituationen är svår, det finns stor platsbrist och stort
behov av vårdande årgärder. För att delvis råda bot på trångboddheten använder arkivet lokaler i det gamla tyghuset vid Ulmenstrasse. Där förvaras
handlingar från 1945 medan det historiska materialet återfinns i den gamla
domstolsbyggnaden.
Arkivet vid Furstenhof utgör ett bra exempel på förvandling av ett från
början typiskt förvaltningsarkiv till en kulturinstitution. Förvandlingen initierades av en viss medicinare Krull som under andra hälften av 1800-talet
ägnade sig åt forskning bland arkivets kommunala handlingar avseende
stads- och medborgarrättigheter.
Stadsarkivets handlingsbestånd uppgår till ca 1700 hm handlingar. Bland
dem finns rådets handlingar omfattande perioden från medeltiden till idag,
handlingar avseende den kungliga svenska tribunalens verksamhet, handlingar rörande kyrkan och kyrkogodsförvaltning, domböcker, liggare och
handskrifter av blandad proveniens. Antalet urkunder uppgår till920.
Den äldsta tänkeboken omfattar åren 1250-1272 och när man betänker
att staden grundades år 1229, så är detta en sällsynthet att vara stolt över.
Till andra rariteter i Furstenhof kan man räkna en privilegiebok från
1323-50, rättsprotokollbok daterad till 1353-1429 med hänvisningar till
Klaus Störtebeker och sist men inte minst de för Nordtyskland så typiska
vaxtavlorna från 1500-talet.
När det gäller det moderna materialet, så levereras handlingar från den
lokala förvaltningen till stadsarkivet efter 2-8 år. Efter leveransen granskas
och värderas det inkomna materialet. Granskningen sker dock ca 20 år senare och i praktiken innebär detta att först efter denna period görs urval av de
handlingar som skall bevaras.
Förutom de befintliga förvaltningsarkiven besitter stadsarkivet i Wismar
en del privata donationer (personarkiv) samt rådets bibliotek som, faktiskt,
också tillhör arkivet. Biblioteket är uppbyggt kring Hansatiden. Det omfattar sådana områden som skeppsbyggnad, rättsvetenskap och regionalhistoria.
Arkivet har också många besökare och deras antal har inte oväntat stigit
under den senaste perioden. Först och främst rör efterforskningar i arkivets
handlingar egendomsfrågor och släktförhållanden. Bland dem många besökarna syns även en och annan svensk.
Trots de stora finansiella problem som stadsarkivet är tvunget att handskas
med, försöker man levandegöra sitt material genom publikationer, utställningar och deltagande i olika vetenskapliga projekt.
Bland publikationer kan man nämna publikationsserien "Wismarer Bei103

träge" (det nionde numret innehåller flera bidrag om överlämnande av W ismar till Mecklenburg, tillkomna i samband med jubileet 1993) och när det
gäller utställningsverksamhet, en tidigare utställning om Valfisken, den
forna fästningen och den sista svenska bastionen i Nordtyskla~d.
Efter ett besök på rådhuset arrangerat av dr Joachim F ramm och en liten
stadsrundvandring begav sig faktiskt vår trupp till denna, nuförtiden, vackra
fågel ö.
Vårt intresse för W is mar och dess arkivalier passerade inte obemärkt bland
wismarborna. Nästa dag kunde vi nämligen uppmärksamma i den lokala
tidningen "Wismarer Zeitung" följande: "Stadtarchiv im Furstenhof interessierte 28 Schweden. Direktor Gerd Giese zeigte Gästen Kostbarkeiten".
Ett fotografi av Helmut Backhaus och Gerd Giese böjda över några historiska dokument prydde dessutom denna notis.

Liibeck: Stadsarkivet
Resans utmätta tid förde oss allt snabbare mot Sveriges gräns, men innan det
blev definitivt dags att lämna de nordtyska arkiven, gjordes ett kort uppehåll
i Thomas Manns stad Liibeck.
Mittemot domkyrkan vid Miihlendamm och i samma byggnad som Naturhistoriska Museet håller det liibeckska stadsarkivet till. Stadsarkivarien
Anjekathrin Grassmann och hennes medarbetare dr Simon förberedde i
samband med vårt besök en liten arkivalieutställning och visade oss runt i de
moderna och rymliga lokalerna. De verkade litet ovanliga efter Greifswald
och Wismar.
Den nuvarande arkivbyggnaden uppfördes år 1962 och arkivverksamheten är finansierad med stadens medel utan några statliga anslag. Detta
innebär ekonomiska begränsningar. Mycket av det befintliga materialet är
oordnat och oförteckna t, t ex delar av Suecica-samlingen.
Man fick dessutom avstå från en klimatanläggningen på grund av de ytterst
begränsade medlen. Till vardagsproblemen hör också svårigheter att komma
över beständiga arkivkartonger.
Fram till år 1850 var stadsarkivet i Liibeck ett utpräglat förvaltningsarkiv.
Därefter skildes förvaltningsverksamheten åt och den allt starkare vetenskapliga inriktningen tog överhand.
På 1500-talet nämner man för första gången att vid arkivet finns en registrator och arkivarie, dvs den person som kunde skriva protokoll eller liknande.
På 1800-talet inrättade man en fast arkivarietjänst och på 1900-talet erhöll
'
arkivarien en titel "Stadstrat".
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Mycket av stadsarkivets samlingar har skingrats i samband med utlokaliseringen av arkivalier under andra världskriget. Efter ett bombangrepp 1942
bestämde man att, av säkerhetsskäl, flytta över allt material till en gruva i
Bernburg i Sachsen. Även de två andra Hansastäderna Bremen och Hamburg
följde efter.
Sammanlagt har man flyttat från Liibeck till Bernburg drygt 1000 lådor
med arkivhandlingar omfattande bl a urkunder från tidig och senare medeltid, det omfångsrika gamla senatsarkivet bestående av "Interna", "Externa"
och "Ecclesiastica", som går tillbaka till år 1450, tänkeböcker, senats- och
domstolsprotokoll, olika myndigheters och stiftelsers aktsamlingar, även
familjearkiv samt handskrifter och inkunabler tillhörande stadsbiblioteket
i Liibeck.
Det material som däremot fortfarande fanns kvar i L ii beck utlokaliserades
1944 till Grasleben nära Helmstedt. Enbart dessa handlingar kunde återföras
1946 till stadsarkivet. Det som däremot funnits i Bernburg beslagtogs av de
sovjetiska trupperna och hittades efter mödosamma efterforskningar i
DDR och Sovjetunionen. Först 1987 respektive 1990 kunde stadsarkivet
få sina handlingar tillbaka.
De handlingar som återvände till stadsarkivet från Sovjetunionen är förtecknade på ryska. I många fall är de också ihopblandade. Det krävs fortfarande en stor arbetsinsats från arkivets sida för att omförteckna och ordna
detta material.
Stadsarkivet i Liibeck besitter sammanlagt 12000 urkunder till vilka finns
separata register. På registerkorten har man noterat när respektive urkund
återvänt till Liibeck. Bland Suecica-samlingen härstammar den äldsta urkunden från 18 oktober 1161. I denna styrker Heinrich, hertigen av Baiern
och Sachsen, återskapande av freden mellan tyskar och göter.
Suecica-samlingen avslutas med en urkund av den 12 juli 1855, undertecknad av Oskar, konung av Sverige och Norge. Urkunden gäller ratificering av
fördraget med staden Liibeck om skatteannullering.
Det liibeckska stadsarkivet besöks årligen av ca 500 forskare och statistiken visar omkring 3000 framtagningar per år. Det finns gott om utrymme i forskarsalen. släktforskning är, i likhet med de andra nordtyska
arkiven, avgiftsbelagd och avgiften uppgår till 6 DM per dag eller 20 DM
för en vecka.
I ett litet till forskarsalen anslutet rum har man sammanställt förteckningar och kortregister avseende den genealogiska forskningen, omfattande
perioden från 1280 fram till 1900-talet.
Alla kyrkböcker är mikrofilmade och tillgängliga i stadsarkivet enbart på
detta medium. Originalen förvaras på landsarkivet i Schleswig. Forskare har
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i regel ingen tillgång till "kortregister-rummet", men om tillstånd ges, så
sker tillträde enbart under personalens övervakning.
Efter två timmars vandring genom Li.ibecks stadsarkiv och dess arkivhandlingars historia var det dags att ta avsked från de nordtyska städerna och deras
minneskammare. Vägen tillbaka till Stockholm fördes genom Malmö och
Malmös stadsarkiv.
Många intryck och erfarenheter från de gångna fem dagarna trädde ännu
starkare fram vid jämförelse med det moderna och välutrustade kommunala
arkivet under Birgitta Arfvidsson Bäcks ledning.
Avslutningsvis kan man tillägga att lättnaden var stor då de två för svenska
arkivarier så självklara företeelserna- offentlighetsprincipen och det offensiva fältarbetet - återigen visade sig som en del av vardagen.

Renata A rovelius
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Översikter och recensioner

Presshistorisk årsbok 1994. Stockholm 1994.
Föreningen Pressarkivets Vänner har kommit ut med elfte årgången av
Presshistorisk årsbok. Det nya utgivningsdecenniet manifesteras med ett
register över de tio första årgångarnas artiklar och författare. Sammantaget visar årsböckerna upp en imponerande ämnes bredd. En rad genrer
som sport, reportage, pressfoto och teaterkritik har belysts. I åtskilliga
uppsatser har pressens och/eller radions behandling av vissa viktiga
historiska händelser skärskådats. Många enskilda tidningar och personer
har blivit föremål för studier. Även etermediernas historia har uppmärksammats i flera artiklar.
En årsbok kan givetvis inte vara heltäckande. Några områden som varit
eftersatta under de första tio åren och där redaktionen borde anstränga sig
för att ta in bidrag är landsortspressen (med undantag för Göteborg),
arbetarrörelsens press samt kvinnliga journalister.
I årsboken för 1994 har redaktionen plockat fram ett par mycket intressanta dokument från pressarkivets egna gömmor, nämligen minnesanteckningar från förste radiochefen tillika TT-chefen Gustaf Reuterswärd och från siste politiske redaktören för Stockholms-Tidningen
under dess folkpartiera Anton Erman. Tidigare har pressarkivets samlingar av foton och teckningar utnyttjats i årsboken, men det är första
gången textmaterial använts. En ansats som manar till efterföljd. Ermans
skildring av sin tid på Upsala Nya Tidning under Axel "Koftan" Johanssons bohemiska regim kan vara ett uppslag. Utdrag ur DN-medarbetarnas Leif Kihlbergs och Ivar Ljungquists minnesanteckningar kring
samma händelser skulle kunna bli en annan intressant artikel.
Utdraget ur Anton Ermans minnesanteckningar uppehåller sig vid hans
relationer med Torsten Kreuger och frågan om Kreuger medvetet ledde
in sina tidningar, Stockholms-Tidningen och Mtonbladet, på en nazivänlig
kurs. Erman anför att han själv höll rågången uppe mot nazismen på
ledarsidan, den enda del av tidningen som han kunde påverka.
Frågan om Torsten Kreugers politiska sympatier besvarar Erman med
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att Kreuger "inte kände sig engagerad i politiken, vare sig in- eller utrikespolitiken". Erman glider undan frågan vilket ansvar ägaren hade för
sina tidningars politiska ställningstaganden före och under andra världskriget. Faktum kvarstår dock att när Kreuger återfått bestämmanderätten
(i praktiken våren 1935, formellt 193 7) utsåg han två sympatisörer till
Nazi-Tyskland som chefredaktör för Stockholms-Tidningen respektive
politisk redaktör för Aftonbladet. Trots att han i andra frågor som
Högbroforsmålet inte tvekade att använda sin ägarmakt, ingrep han inte
förrän sommaren 1943 mot de pronazistiska skriverierna. Ä ven om
Kreuger i första hand var en affärsman utan politiskt intresse, kan han
knappast ha undgått den kritik som riktades mot hans tidningar från vitt
skilda håll. Det är svårt att tolka hans agerande annat än som ett stöd till
de pronazistiska krafterna på redaktionerna.
Gustaf Reuterswärd berättar i sina minnesanteckningar hur han såg
radion som en potentiell konkurrent till dagspressen och TT, främst på
nyhetsområdet. Han lyckades övertyga pressens makthavare att gå in i
branschen genom att 1924 bilda Radiotjänst, som kom att söka koncessionen för radiosändningar. Som verkställande direktör för både TT och
Radiotjänst kunde "dubbelexcellensen" Reuterswärd sedan bevaka pressens intressen och hindra radion att bygga upp en egen nyhetstjänst.
Likheterna mellan framväxten av radion 1923-24 och etableringen av den
kommersiella lokalradion sjuttio år senare är frapperande. I båda fallen bereder entusiaster och idealister marken för att sedan bli helt utkonkurrerade
av starka ekonomiska intressen. På 20-talet pressen och radioindustrin, på
90-talet fyra multinationella medieföretag och några stora dagstidningar.
Claes Colllenberg porträtterar i en artikel Thorgny Wallbeck-Hallgren, signaturen "Waldeck", under början av seklet en mycket känd och
uppskattad medarbetare i Stockholms Dagblad, men numera nästan helt
bortglömd. Collenberg ställer inledningsvis en för den presshistoriska
forskningen viktig fråga, nämligen vilken kunskap kan vi få om nedlagda
tidningar och dess journalister när all skriftlig dokumentation förutom
läggen försvunnit och den muntliga traditionen dött med tidningen. I
förlängningen kan man fråga sig om presshistorien tenderar att bli de
framgångsrika tidningarnas och dess medarbetares historia, medan
förlorarna i marknadskriget försvinner i tystnaden. Collenberg lyckas
dock med hjälp av ett magert källmaterial ge en fyllig bild av en sällsynt
mångsidig tidningsman, på en gång reporter, kåsör, versmakare, tecknare,
politisk kolumnist och till slut även redaktionschef.
Ett annat bortglömt journalistöde lyfter Maria Erba-Odeschalchi och
Lotta Pilborg fram i sin uppsats om Eva Brag, litteraturkritiker i Göte108

borgs Handels- och Sjöfarts-Tidning under slutet av 1800-talet. De visar
hur hon som ensamstående kvinna fick kämpa för att kunna utöva sitt
yrke. Hon fick bara på nåder använda universitetsbiblioteket för att
förbereda sina artiklar. Hon skrev inte bara under signatur utan försökte
att helt hemlighålla sitt medarbetarskap i tidningen, som tydligen inte var
passande för en professorsdotter i Lund. Den intressanta framställningen
störs tyvärr av vissa upprepningar och språkliga brister.
Idehistorikern Karin Nordberg analyserar radion som folkbildare,
närmare bestämt experimentet med lyssnargrupper. Bakgrunden var att
Radiotjänst i början av 1930-talet startade ett stort projekt med lyssnarcirklar över hela landet. Karin Nordberg har tidigare dokumenterat
verksamheten från Radiotjänsts horisont. Nu träffar hon några gamla
cirkeldeltagare och får en mer nyanserad bild än den officiella. Tanken var
att radiocirklarna skulle integreras i studieförbundens program. I verkligheten uppstod dock konflikter mellan de ideologiskt uppbyggda studieförbunden som ville mobilisera sina medlemmar och det neutrala Radiotjänst,
som ville samla de olika grupperna till gemensamt bildningsarbete. Karin
Nordberg använder således både samtida arkivmaterial och minnesberättelser som källmaterial. Den sentida minnesbildens otillräcklighet som
ensam historisk källa illustreras av att en de skarpaste kritikerna mot cirklarnas uppläggning sextio år senare inte kan erinra sig sitt inlägg.
Karl Gerhard har blivit ihågkommen bland annat som skarp antinazistisk satiriker. Erik Norberg visar i en både spännande och rolig uppsats
hur Karl Gerhards revykonst redan 1932 blev föremål myndigheternas
ingripande. Denna gång kritiserade han inte Tyskland utan Frankrike. En
scen där Fru Marianne framställdes som bordellmamma väckte den
franska ambassadens djupa ogillande och diplomatiska förvecklingar
följde. Polisen försökte med hjälp av en sedlighetsparagraf från 1868
stoppa föreställningen. Karl Gerhard försökte slå undan det sedlighetssårande argumentet genom att förse de lättklädda bordellflickorna med
fotsida klänningar, men myndigheterna förbjöd sketchen sedan frågan
behandlats på regeringsnivå.
Tre uppsatser av Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm om
boerna i svensk sekelskiftespress, av Erik Ransemar om de lungsjukas tidning
Status samt av MartinKylhammar om LubbeNordström och drömmen om
Europa fullbordar en välmatad årgång av Presshistorisk årsbok. För att
underlätta användningen av årsboken för fortsatt presshistorisk forskning
vore det utmärkt om alla uppsatser i framtiden försågs med referenser.

Staffan Sundin
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Norge
Arkivmagasinet 3/93
Tredje numret av "Arkivmagasinet - Informasjon fra riksarkivaren"
för år 1993 är, förutom 2 artiklar om EU och en kort notis om en utställning
om det 80-årsfirande statsarkivet i Oslo, helt ägnat universitets- och forskningsarkiv. Redaktören Bente Hartviksen slår fast att utgångspunkten har
varit "et enske om at Universitetet och forskning skal kunne få en p lass i vår
historie som tilsvarer betydniogen i dagens samfunn. Utviklingen i institusjonene, fagene, undervisningen og forsk-ningsprosessen ber dokumenteres
for ettertiden".
Temat universitetsarkiv har uppmärksammats i olika sammanhang. Det
var också uppe på arkivkongressen i Montreal1992. Ämnet och frågeställningarna har även varit aktuella i Sverige de senaste 1Oåren. I Norge har det
aktualiserats de senaste åren i och med att man nu genomför en leverans till det
norska riksarkivet från Universitetet i Oslo av arkiv fram till och med 1971.
Liv Ramskj:er beskriver förarbetet med denna leverans. Hon tar utgångspunkt i Frances Fourniers artikel "For they would gladly learn and gladly
teach - University Faculty and their papers: A Challenge for Arcivists"
publicerad i Arehivaria nr 34, 1992; även exempel från Sverige tas upp. I
november/december 1992 genomförde det norska riksarkivet ett förprojekt
som hade som mål att kartlägga omfånget av arkiven vid fakulteterna och
institutionerna. Detta arbete reste viktiga teoretiska frågor rörande universitetsarkiven, bl a "Er det bare publisert forskning som teller? Eier universitetene forskerarkivene? Har man både eiendomsrett og opphavsrett?"
Liv Ramskj:ers artikel är intressant läsning även med svenska ögon. Tyvärr
är inte informationen om det svenska arbetet med universitetsarkiven helt
uppdaterad.
Flera artiklar beskriver arkiven och arkivsituationen vid universiteten i
Oslo, Bergen och Tromse, olika forskar- eller vetenskapsarkiv vid det norska
riksarkivet och universitetsbiblioteken i Oslo och Trondheim samt en intressant artikel om "Sop hus Lie-arkivet" (dvs den store norske matematiker med
"Lie-grupper", "Lie-algebra" och "Lie-transforma-tioner") avElin Strem.
Det är nu mer än 150 år sedan han föddes, och i Norge har det skapats ettAbel
(ytterligare en stor norsk matematiker)/Lie-senter for "matematikkhistorie". Centrets första uppgift är att etablera Sophus Lie-arkivet, som skall
omfattade viktigaste källorna knutna till matematikern Sophus Lie. Brevfrån
andra matematiker skall skrivas in i en databas. Målet är att skapa källsamlingar som gör materialet mera tillgängligt för den internationella forskningen.
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Till sist bör uppmärksamhet ägnas Dag Kibergs artikel om norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD ): "Arkivering av forskningsdata: en
investering for framtiden". NSD upprättades 1971 av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). Från den 1 januari 1993 är det ett
tvärvetenskapligt organ under Norges forskningsråd (NFR). NSDs huvuduppgift är att lägga till rätta data och programvara för olika forskningsmiljöer
och står även för olika tjänster som arkivering av data, projektdokumentation, förhållande till "personregisterloven" och koordination av intervjuundersökningar. Allt detta görs i samarbete med det norska riksarkivet.

Arkivmagasinet 1/94
"Arkivfolk samler på spor etter menneskelig virksomhet. Er idrett en
eyeblikksvirksomhet som ikke etterlater spor?"- Att döma av innehållet i första numret av "Arkivmagasinet- Informasjon fra riksarkivaren"
för 1994 är så inte fallet. Temat är denna gång idrottens historia, och hela
15 artiklar belyser dess källor i olika arkiv och institutioner.
Matti Gokseyr från Norges Idrettshegskole inleder häftet med att
ställa frågan: "Er idrett en spesielt lite kildeskapende virksomhet?".
Utifrån omfånget av idrottsarkiv i de norska offentliga arkiven att döma
tycks svaret vara ja. Gokseyr slår fast att mycket material har gått förlorat
vid flyttningar, byten av förtroendemän m m. Han bygger sin artikel på
de erfarenheter han fick vid ett projektarbete - "N:erings- og organisasjonsarbeide i Hordaland"- som bedrevs i Bergen i slutet av 1980.
Hans arbete var bl a att registrera föreningsarkiv. Källor till idrotten kan
man emellertid finna i andra typer av arkiv, om än mycket av själva de
lokala föreningsarkiven har gått förlorat.
Förutom en mycket informativ artikel av Karin Wikberg om idrottsarkiv i det svenska riksarkivet finns här större och mindre översikter över
privata och offentliga idrottsarkiv i det norska riksarkivet (0yvind
0degaard), idrottsarkiv i Statsarkivet i Trondheim (Eilert Bjerkvik),
Aust-Agder-arkivet (Kjell-Olav Masdalen), arkivet vid Norsk Tipping
(Per-0ivind Sandberg), programarkivet i NRK (Vilhelm Lange), arkiven
från Lillehammers Olympiske Organisasjonskomite, LOOC, (Per0ivind Sanberg och Berit Stie), samt artiklar om "Norsk sjemansidrett"
(Lorang Ridder-Nielsen) och idrott som "Trening av syke vid Vikersund
Kurbad" (Kjell Haavik Nilsen).
· Under rubriken "Aktuelt" skriver Alfhild Nakken om det dansknorska arkivavtalet och hur långt man kommit efter detta. Det danska
riksarkivet skall mikrofilma handlingar som enligt avtalet skalllevereras
till Norge. Detta arbete har kommit i gång, men inga leveranser har skett
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ännu. Som följd av avtalet har även ett forskningsprojekt om dubbelmonarkins administrationshistoria kommit i gång. Den första uppgiften
är att ge ut en bibliografi över litteratur som belyser Danmarks, Norges
och den gemensamma monarkins förvaltningshistoria. Dessutom är en
dansk arkivarie i gång med arbetet på en översikt över norgerelevant
material i det danska riksarkivet. Allt arbete inom ramen för avtalet skall
vara avslutat i maj år 2000.
slutligen kan det noteras at Norge fått ett nytt statsarkiv, Statsarkivet
i Kongsberg. Detta skall hysa arkiv från Buskerud, Vestfold og Telemar k,
och arbetet med överföring från Oslo är nu på gång.
Grete Solberg

Ingvar Anderssons stipendium
för svensk arkivvetenskap
Styrelsen för Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond har, med
anledning av att fonden tillförts nya medel, beslutat att inrätta ett
årligt stipendium avsett att främja arkivvetenskaplig forskning.
Stipendiet kan sökas av enskild person verksam vid svensk arkivinstitution eller under kvalificerad utbildning i arkivkunskap. Vid
särskilda skäl kan även annan enskild eller juridisk person ifrågakomma.
Av ansökan skall framgå forskningsuppgiftens syfte, tid för genomförande och publiceringsform samt hur medlen som skall användas,
t ex för tjänstledighet, resekostnader, material eller tryckning.
Stipendiet kan uppgå till ca 100 000 kr och tilldelas en eller flera
sökande.
Ansökan skall vara fondstyrelsen (adress: krigsarkivarie Leif Gidlöf,
Krigsarkivet, 115 88 STOCKHOLM; telefon: 08-782 69 83) tillhanda
senast den 28 februari 1995.
Upplysningar kan i övrigt lämnas av fondens ordförande, riksarkivarie Erik Norberg (telefon: 08-737 63 94).
Beslut om tilldelning av stipendium kommer att fattas under april
1995.
Styrelsen
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