Från Munkbron till trakten
invid "ett slott vid Loire".
Krigsarkivets lokalfråga i ett
historiskt perspektiv.
LARS ERICSON

Under år 1995 har två viktiga steg tagits rörande det stadiga arkivväsendets
lokalfrågor. I början av hösten invigdes Riksarkivet nya stordepå i Arninge
norr om Stockholm och vid samma tid tog Krigsarkivet i bruk en ny depå
i Frihamnen i östra Stockholm. I det följande skall detta nya steg- det viktigaste på 40 år- i Krigsarkivets lokalförsörjning beskrivas närmare.
Bakgrunden är att Krigsarkivet sedan ett antal decennier har inhyst
drygt hälften av sina handlingar i en, successivt utbyggd, depå i Solvallaområdet i nordvästra Stockholm. Under senare år har depåfrågan av olika skäl alltmer kommit att aktualiseras, och under år 1994 togs de avgörande besluten som innebar att arkivet fick tillgång till stora delar av ett
f d magasin i Stockholms Frihamn. Under år 1995 har inredning samt
inflyttning av huvuddelen av de för denna depå avsedda handlingarna
skett. Smärre kompletterande inredningsarbeten i kombination med ytterligare inflyttning av arkivhandlingar kommer att ske under det första
halvåret 1996, innan depån är helt utnyttjad och samtliga övriga utanför
krigsarkivets ämbetsbyggnad liggande depåer är avvecklade.
Mot den här bakgrunden kan det finnas anledning att i detta forum
närmare behandla Krigsarkivets depåfråga sedd i det, för en arkivarie naturliga, historiska perspektivet.

Krigsarkivets lokalfråga i äldre tid
Alltsedan sin tillkomst som en del av fältmätningskåren år 1805 har
Krigsarkivet fört en ambulerande tillvaro. Vissa lokaler har utnyttjats under åtskilliga decennier medan andra åter bara har utgjort hemvist för delar av arkivets samlingar under kortare perioder.
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Platsen for delar av krigskollegii arkiv, artilleriläroverket på Marieberg.
Teckning av C E Elfving 1853.

Under de första decennierna inhystes viktiga delar av arkivet, som till
en början helt dominerades av de ännu i dag centrala kartsamlingarna, i
krigskollegiets hus vid Munkbron 2 i Stockholm. 1 Parallellt med detta
kom betydande delar av den centrala lammilitära förvaltningens, krigskollegiets, äldre arkiv att förvaras på annan plats. Redan år 1826 bestämdes att de äldre räkenskaperna skulle avskiljas från huvudarkivet och föras till utredningsförrådet på Skeppsholmen. Därmed hade en första uppsplittring av de centrala militära arkiven ägt rum, även om dessa handlingar formellt ännu inte tillhörde Krigsarkivet utan Krigskollegium. Under hösten 1849 skedde nästa stora arkivflytt, då l O 000 volymer fördes
från skeppsholmsförrådet till lokaler i artilleriläroverket i Marieberg.
Därmed hade statliga arkiv börjat förvaras här, 119 år innan Riksarkivet
anlände till samma plats. Till Marieberg fördes också ytterligare 20 000

l . Gustaf Kleen, Anteckningar om svenska krigsarkivet, i Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift
1880s 225-246; Det svenska Krigsarkivet, i Historisk tidskrift 1882 s 67-70; Erik Norberg, Per Paul Grice. Den förste vårdaren av Krigsarkivet, i Krigsarkivet. Interna meddelanden 1988:2 s 12-17; Birger Steckz!n, Krigskollegii historia Il-III, Sthlm 1937 s 491 f.
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volymer från Krigskollegiets huvudbyggnad. Nu skedde viktiga uppordningsarbeten som år 1853 resulterade i den ännu användbara s k "Mariebergskatalogen". Bestånden i Marieberg tillfördes också betydande arkivmassor från Kammarkollegiet. 2
För Krigsarkivets vidkommande skedde en viktig utveckling under
1870-talet, då en central generalstab för armen inrättades år 1873 med
bl. a. en krigshistorisk avdelning. Till denna avdelning- idag fortlevande
i form av militärhögskolans strategiska institution med dess militärhistoriska avdelning- anslöts Krigsarkivet år 1878, efter att tidigare ha ingått
i den topografiska kåren. Nu vidgades arkivets uppdrag från handhavande av kartsamlingarna till militära arkivhandlingar i vidare bemärkelse,
vilket kodifierades i en instruktion för Krigsarkivet år 1882.3 Därmed fick
arkivet, för ett antal år, nya och tillräckliga lokaler i stabens byggnad, det
f d Rosenhaneska palatset på Riddarholmen.4 En vän av historiska paralleller noterar att de militära arkiven inte bara anlände till Marieberg ett
drygt sekel före riksarkivet, utan också att Krigsarkivet flyttade in i en
grannbyggnad till den tomt där Riksarkivet 13 år senare, år 1891, skulle
ta sin nya huvudbyggnad i bruk .
Som ett stöd för den militärhistoriska forskningen samlades betydande
nya arkivmängder in till Krigsarkivet på Riddarholmen, bl a Krigskollegiets arkiv från Marieberg och Munkbron liksom ett betydande antal eegementsarkiv från våra landskapsregementen. Ar 1880 befalldes att alla
handlingar äldre än år 1816 vid armens förband skulle levereras in till
Krigsarkivet. Under 1880- och 90-talen skedde omfattande ordningsarbeten i detta material, vilket dels resulterade i ämnesvis ordnade samlingar av s k krigshandlingar rörande olika krig, dels i en lång rad kronologiskt förtecknade äldre regementsarkiv med bestånd från 1600-talet till
1800-talets början. 5
Dessa år skulle komma att bli de enda i Krigsarkivets historia då hela
arkivets bestånd i stort sett var samlade i en och samma lokal. Man bör

2. Bertil Broome, Bidrag till krigskollegiets arkivs historia. Meddelanden från Krigsarkivet V/IL
Sthlm 1981 passim.
3. Instruktion för krigsarkivet l december 1882, SFS 1882:60.
4. Ovan i not 2 anförda arbete s 58.
5. Om dessa leveranser och ordningsarbeten se förutom Broorne 1981 även Lars Ericson, Södermanlands regemente och dess arkiv, i Meddelanden från Krigsarkivet XIL Sthlm 1989 s
181-209 spec s 184-189. För forskningen i materialet vid denna tid se Bertil Broome,
Krigshistoriska avdelningens förhistoria och verksamhet t o m 1917, i Aktuellt och Historiskt 1973 s 187-199 samt Lennart Rose/l Forskare och forskning i Krigsarkivet
1880-1889, i Uppsatser i Krigsarkivet 1963 tillägnade Bertil Broome, stencil 1966.
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dock komma ihåg att viktiga militära arkiv, nämligen de marina, ännu inte var införlivade med krigsarkivet. T värtom förvarades från 1840- och
50-talen delar av de äldre marina arkiven i tyghuset på Skeppsholmen.
Här återfanns bl a de skeppsgårdshandlingar som idag förvaras i Riksarkivet och de äldre marina räkenskaper som nu befinner sig i Krigsarkivets
vård. På Riddarholmen befann sig, i marinförvaltningens hus, över 3 000
volymer ur amiralitetskollegiets äldre arkiv från tiden före år 1803. Dessa handlingar överfördes år 1879 till Skeppsholmen, dvs bara ett år efter
att de lantmilitära arkiven anlände till Riddarholmen. Efter vissa nybyggnadsarbeten i tyghuset på Skeppsholmen skapades "ett verkligt sjökrigsarkiv", som under 1880-talet tillfördes leveranser från såväl Krigssom Riksarkiven. Därmed hade de facto en klar gränslinje mellan det
lantmilitära krigsarkivet och ett separat sjökrigsarkiv dragits upp. 6
De omfattande leveranserna till Krigsarkivet under framför allt 1880talet ledde till en situation som känns bekant för var och en som ägnat
sig åt arkivarieyrket, lokalerna blev för små och lokalfrågan gjorde sig alltmer påmind. I februari år 1898 konstaterar krigsarkivarien Johannes Petrelli att "krigsarkivet så vuxit i omflng, att icke blott förvaringsrummen
för redan nu befintliga arkivalier utan ock de för forskare och för (krigshistoriska; min anm) afdelningens tjenstemän anvisade arbetsrummen
blifvit för sina ändamål alltför otillräckliga och olämpliga''. Större lokaler
krävdes snarast "såvida krigsarkivet skall kunna fYlla sin uppgift" .7
Nu följde en rad av tillfälliga depålösningar, mer eller mindre nära huvudlokalerna på Riddarholmen. År 1904 erhöll Krigsarkivet ett par salar
i Riksarkivets byggnad och på hösten samma år flyttade man även in i sex
rum i det gamla riksdagshuset, också det beläget på Riddarholmen. Som
ett resultat av den utflyttningen "har man äntligen kunnat rengöra ett av
de största rummen i krigsarkivet, vilket hittills överfYllt av arkivalier även
på gångarna mellan hyllorna icke kunnat rengöras på omkring 20 år".
Redan år 1905 finner vi krigsarkivets samlingar uppställda i inte mindre
än sju olika lokaler: i källarvåningarna i generalstabshusets flyglar, på vinden i samma hus, i krigshögskolans föreläsningssal på Birger Jarls torg
samt i fYra olika lokaler i riksarkivets gamla och nya hus. Kartsamlingar-

6. Axel Zettersten, Flottans arkiv på Skeppsholmen, i Historisk Tidskrift 1886 s 227-234; Bertil Broome, "Flottans arkiv" på Skeppsholmen. Några anteckningar till dess förhistoria och
äldre historia, i Forum navale. Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfondet, Nr 23, 1967 s
3-16; Björn Gäfoert, Flottans arkiv och krigsarkivet, i Krigsarkivet. Interna meddelanden

1990:3 s 7-11.
7. Skrivelse till Kungl Maj:t 23/2 1898 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F !:1.
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na befann sig i det gamla riksdagshuset. Alla lokaler förvarades dock på
Riddarholmen, men snart skulle depåerna spridas i en allt vidare omkrets.
I september 1908 började Krigsarkivet utnyttja 14 rum i f d Arvfurstens palats (nuvarande Utrikesdepartementet) och under november månad skedde en omfattande överflyttning dit. Därmed kunde samlingarna
koncentreras till ämbetslokalerna i Rosenhaneska palatset medan Arvfurstens palats blev huvuddepå. Samlingarna i Riksarkivets byggnad fördes
över till generalstabshuset under våren 1909. Samrna år reste krigsarkivarien Petrelli tillsammans med riksarkivarien Emil Hildebrand runt till
tyska och österrikiska arkiv för att studera arkivlokaler, bl a som ett led i
en utredning om krigsarkivets lokalfråga. Nu dök också frågan om en särskild byggnad för Krigsarkivet upp för första gången. Det skedde i ett förslag år 191 O från 1909 års "sakkunniga för utredning rörande anskaffning av lokaler för vissa militära myndigheter i Stockholrn". Förslaget innebar att en arkivbyggnad skulle uppföras där idag den gamla militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 87 ligger. 8 Tornten bebyggdes för
försvarets räkning några år senare, först för krigshögskolan och sedan i en
andra etapp för generalstaben, medan den särskilda krigsarkivbyggnaden
stannade på papperet.
De följande åren flyttade således krigshögskolan och delar av generalstaben ut ur Rosenhaneska palatset, men Krigsarkivet blev kvar, i en alltmer desperat situation. Symptomatiskt talar årsberättelsen år 1913 om
att "den så gott som årliga flyttningen av Krigsarkivets samlingar (har varit) mer omfattande än vanligt". Bl a överfördes 700 hyllmeter handlingar till ett av riksarkivet disponerat valv i Slottet. Nu fick man också stänga
arkiven tillfälligt för forskare på grund av de svåra lokalproblernen.9
Det var uppenbarligen en alltmer pressad Johannes Petrelli som under
år 1913 med ljus och lykta sökte lämpliga depåer i Stockholrn. Resultatet var dock nedslående. Under februari och mars besökte han tre föreslagna lokaler. I Odd Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan kunde han
konstatera att stora reparationer pågick med rykande kalkdamm som "synas äfven vara för handlingarna menliga''. En källare under det f d norska ministerhotellet befann vara "ej fullt fri från droppning från vattenrören''. Mest anmärkningsvärd var situationen i en källare i Tran bodarna,
vid nuvarande Slussen. Petrelli konstaterade vid besiktningen att visserli8. Gäfvert 1990 s 8.
9. För Krigsarkivets lokalfråga kring sekelskiftet år 1900 se Evabritta Wallberg, Helt apropåLite flyttningshistoria hämtad ur Krigsarkivets årsberättelser, i Krig.rarkivet. Interna Medde-

landen 1994:2.
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gen kunde "det ifrågasatta arkivupplaget genom en brädvägg afstängas
från det i samrna källare varande ostupplaget och lukten från detta torde
måhända sedermera genom flitig luftning aflägsnas från böckerna'', men
dessutom löpte stora vattenrör genom en ovanliggande källare. Vid en
sprängning av dessa skulle de i den lägre lokalen befintliga "handlingarna icke kunna bärgas" .10 Jakten på lämpliga depåutrymmen förde även
Petrelli till Svea livgardes f d kaserner i Fredrikshov på Östermalm och arrneförvaltningens (tidigare krigskollegiets) f d hus vid Munkbron. Riksarkivarien kunde erbjuda plats för 800 hyllmeter i Slottet, men dessa lokaler skulle frigöras först under andra hälften av år 1913, vilket också
skedde. 11
De tillfälliga lösningarna fortsatte med omflyttningsarbeten inom Arvfurstens palats under januari 1916. Därmed lättade trycket något, så att
handlingar från den finska delen av armen före år 1809 kunde överföras
till nya rum i palatset från sin tidigare plats i "ett av Krigsarkivet hittills
delvis disponerat valv i Riksarkivet". Följande år, 1917, ägde faktiskt inga
omflyttningsarbeten rum, men istället stängdes Krigsarkivets huvudlokaler ånyo för forskare på grund av kolbrist. Forskarna fick istället ta del av
beställda handlingar i Riksarkivets läsesal.
Under år 1918 begärde UD att expandera i Arvfurstens palats och
krigsarkivets handlingar fördes över till en ny depå i kvarteret Sjöhästen
vid Tegelbacken, belägen på nuvarande hotell Sheratons tomt. Under februari-april 1919 ägde flyttningen rum. Lokalfrågan var dock ingalunda
löst, utan år 1923 flyttade arkivet in i sju arbetsrum tre trappor upp i
Storkyrkobrinken nr 7 och åtta arbetsrum i huset Drottninggatan 96-98.
De nya lokalerna disponerades framför allt av krigshistoriska avdelningens personal, men också för arkiv. I Storkyrkobrinken placerades generaladjutantens och lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv, medan flera
nylevererade regernentsarkiv fick sin plats på Drottninggatan. Kvar på
Riddarholmen låg fortfarande huvudlokalerna, inklusive en forskarsal
som bara rymde tre forskare samtidigt. Nu var krigshistoriska avdelningen och krigsarkivet fördelade på fem olika lokaler i Stockholrn. Men en
lösning väntade runt hörnet. 12
Beslut hade fattats om en ny byggnad för generalstaben på Östermalmsgatan 87. Den nya byggnaden byggdes åren 1924-26 i anslutning

ra

l O. Peuellis VPM 17/3 1913 i Krigrarkivets ämbetsarkiv vol F l: l .
11. PM om arkivflyttningar våren 1913 i Krigrarkivets ämbetsarkiv vol F l :l .
12. Wallberg ovan i not 9 anfört arbete.
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till den redan 1910-14 uppförda flygeln för krigshögskolan. 13 Här i det
s k "Grå huset" var det tänkt att också krigsarkivet skulle sina nya lokaler. Arkivet uppskattade behoven till drygt 15 000 hyllmeter, varav en
tredjedel förvarades i Stockholm, 650 meter i Uppsala slott och ytterligare 500 i Vadstena. I depån på Munkbron fanns l 000 meter medan 4 500
meter handlingar från tiden före 190 l års härordning beräknades förvaras
ute på olika lokala och regionala försvarsmyndigheter. Eftersom flera förbandsindragningar såg ut att bli resultatet av den sittande försvarsberedningens arbete, hävdade Krigsarkivet att detta material borde räknas in i
utrymmeskalkylen. Den årliga tillväxten av arkivmassorna hos försvarsmyndigheterna beräknades till 400 hyllmeter. 14 Nu följde en kamp mot
andra avdelningar inom generalstaben för att tillräckliga utrymmen i
den nya generalstabsbyggnaden och i september 1925 framhöll Krigsarkivet att en alltför liten tilldelning av lokaler skulle kräva ett separat arkivmagasin för 9 000 meter handlingar på annan plats i Stockholm. 15
Fullt så dåligt blev dock inte resultatet för Krigsarkivets del.
Efter omfattande planeringsarbeten inleddes flytten från Riddarholmen till Östermalmsgatan i juni 1926 och den l mars 1927 öppnades
Krigsarkivets nya forskarsal officiellt. Den som hade hoppats på arbetsro
för de lokalansvariga på Krigsarkivet blev dock grymt besviken. De nya
lokalerna fylldes snabbt och redan i årsberättelsen för år 1928 noteras att
en depå hade färdigställts i den tidigare generalstabs- (och krigsarkivs-)
byggnaden på Riddarholmen, avsedd att rymma 500 hyllmeter. 16

ra

ra

En egen ämbetsbyggnad
De nya lokalerna på Östermalmsgatan blev således fulla ganska omgående och behovet av depåer fortfor att vara betydande. I flera stegvisa beslut
åren 1934-38 tilldelades Krigsarkivet utrymmen i f d Positionsartilleriregementets kasern på Storgatan (före 1896 hästgardeskasern, idag disponerad av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum). I den
östra flygeln fanns plats för 4 670 hyllmeter av vilka 2 850 hade tagits i
13. Henrik O Andersson/Fredric Bedoire, Stockholms byggnader, Sthlm 1977 s 212 samt Ejnar
Berg, Erik Josephson och svensk kasernarkitektur, Sthlm 1975 s 90 f.
14. PM rörande Krigsarkivets fasta inredning av hyllor, kartskåp och registerskåp, maj 1924 .i

Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:2.
15. VPM angående Krigsarkivets förläggning, september 1925 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol

F1:2.
16. Wallberg ovan i not 9 anfört arbete.
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anspråk fram till början av år 1939. Här skulle Krigsarkivet komma att
ha en viktig depå för mållga år framöver. Krigsarkivets depå i det Rosenhaneska palatset rymde 2 000 hyllmeter, men statskontorets lokalbehov
gjorde att en utflyttning därifrån stod för dörren. Från arkivets sida föreslogs att man skulle
tillträde till ytterligare utrymmen på Storgatan,
dels för att kunna utrymma Rosenhaneska palatset, dels för att kunna ta
emot leveranser om minst 3 000 meter fram till år 1950.17
Att uppskattningar om framtida leveransbehov tenderar av slå fel i underkant är snarast legio för de flesta arkiv, men i detta fall bidrog yttre
omständigheter i sällsynt hög grad till att kalkylen slog fel. Det andra
världskrigets beredskap med den enorma tillväxten av såväl försvarets organisation som dess pappersproduktion skapade en helt ny situation. Visserligen föreslog "försvarets arkivkommitte" år 1949 betydande utgallringar, men likväl ställdes Krigsarkivet efter kriget inför omfattande leveranskrav. 18
Under kriget insåg man vad som skulle komma att krävas för att dämma upp det kraftigt ökande pappersflödet. Redan 1940 års arkivsakkunniga utarbetade förslag till omfattande gallringar i marina räkenskaper,
vilket var betydelsefullt eftersom marinen i arkivhänseende kom att lyda
under Krigsarkivet fr o m den l juli 1942. Därmed var Krigsarkivet för
första gången utsett till centralarkiv för hela försvaret, vilket underströks
av att arkivet år 1943 fick status som självständig myndighet, 138 år ef.
ter sitt grundande.
Diskussioner inleddes nu åter om en nybyggnad för arkivet och i samband därmed väckte byggnadsstyrelsen frågan om inte en del material
kunde förvaras på "lämplig plats utanför huvudstaden". Krigsarkivarien
Birger Steckzen valde, förtörnad eftersom "svar skulle avlämnas följande
dag", att acceptera tanken, trots att såväl Riksarkivet som Stockholms
stadsarkiv starkt avrådde från en splittring av arkivbeståndet. Sannolikt
valde dock Steckzen, väl medveten om nackdelarna, att acceptera tanken
på en landsortsdepå för omkring 3 000 hyllmeter för att någon form
av lösning på lokalproblemen. 19 Vis av svårigheterna med depåerna i Vad-

ra
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17. Armechefen Per Sylvan t Kungl maj:t 27/1 1939 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F l ·2.
18. Betänkande rörande gallring av handlingar hos vissa av försvarets myndigheter avgivet av
försvarets arkivkommitte den l juni 1949, SOU 1949:22. Kommittens förslag till gallringsbestämmelser fastställdes i allt väsentligt två år senare, SFS 1951:481. ]fe Helmut Backhaus, Arkivgallring inom försvaret, i Arkiv, Samhälle och Forskning 1980s 17-26 spec s 19.
19. Diverse promemorior rörande krigsarkivets lokalfråga förvaras i Krigsarkivet, Birger Steck-

zim arkiv vol15 c.
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Det aldrig realiserade arkivtornet i arkitekten Cyrillus Johanssons version år
1946. Foto Krigsarkivet, ämbetsarkivet.

stena och Uppsala konstaterade han att en ny depå inte fick ligga längre
bort än i Uppsala. Steckzen tänkte sig också att depån på Storgatan skulle behållas. Där kunde man ta emot leveranser och genomföra gallring,
innan de färdiga arkiven fördes vidare till ämbetsbyggnaden eller den nya
depån. Någon tanke på att de militära myndigheterna själva s_kulle ombesörja gallringen fanns inte.
Totalt uppgick bestånden till14 000 meter och de beräknade accessionerna till ytterligare 5 000 meter. Ett eventuellt övertagande av marina
arkiv från Riksarkivet medförde att ytterligare 6 600 meter skulle beredas
plats. Därför ansåg Krigsarkivet att en ny ämbetsbyggnad omedelbart
borde kunna ta emot 19 300 meter, vid sidan av landsortsdepån. Minst
21 000 meter krävdes för att möjliggöra ett visst accessionsutrymme på
sikt. 20 Lösningen på nybyggnadsfrågan var ett eller två arkivtorn som projekterades på Ladugårdsgärde alldeles i närheten av det stora stabskom-

20. Steckzen t Kungl Maj:t 21/8 1942 i Krigrarkivets ämbetsarkiv vol-F !:2.
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plex, "Tre Vapen", som uppfördes för arme-, marin- och flygstaberna och
invigdes år 1943.21
I väntan på beslut togs andra lokaler i Stockholm i bruk, bl a utrymmen i nationalmusei byggnad vilka sommaren 1940 överlämnades från
statens historiska museum till Krigsarkivet. En förutsättning för detta var
att viktiga delar av nationalmusei samlingar var evakuerade från museibyggnaden. Såväl Krigsarkivet som Nationalmuseum var dock eniga om
att lösningen inte var tillfredsställande och i maj 1943 gjorde man en
framställan om beslut i Krigsarkivets nybyggnadsfråga. Oroväckande nog
hade armeförvaltningen hävdat att en sådan nybyggnad skulle anstå till
någon gång efter år 1947. En långdragning hotade och i värsta fall en
upprepning av 1910 års händelseförlopp då frågan helt rann ut i sanden. 22
Flera faktorer samverkade dock även till förmån för ett snabbt beslut.
Såväl Nationalmuseum som Krigsarkivet ville att arkivet skulle lämna
museibyggnaden, medan cheferna för armen och försvarsstaben ville
kunna disponera arkivets lokaler på Östermalmsgatan. 23 Men beslutet
dröjde likväl och i november 1945 hade Nationalmuseum tröttnat. En
enträgen anhållan "att krigsarkivets samlingar i nationalmuseum med det
snaraste måtte överflyttas" till andra lokaler framfördes ånyo från museet. Som alternativ föreslog man de nu ledigblivna lokalerna i stockholmsmuseernas under kriget nyttjade gemensamma skyddsrum. 24
Från hösten 1944 hade krigsarkivarien Birger Steckzen flera möten
med arkitekten Cyrillus Johansson kring olika förslag till ett 10-12 våningar högt arkivtorn kombinerat med en traditionell ämbetsbyggnad,
båda i anslutning till Tre Vapen-komplexet. En mäkta frustrerad Birger
Steckzen såg hur frågan likväl än en gång sköts på framtiden, nu på sommaren 1945 bara tre dagar innan byggnadsarbetena skulle igångsättas den
9 juli. 25
21. Erik Norberg, Upprustning och samordning 1930-1968, i Armifdrvaltningens historia,
Sthlm 1987 s 369-526 spec s 436-439; Lennart Berns, Flygstaben, en minnesbok, Sthlm
1994 s 49-51.
22. Nationalmuseum r Kungl Maj:r 8/5 1943 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:2. För nationalmuseums lokalfråga under krigsåren se Per Bjurström, Nationalmuseum 1792-1992,
Srhlm 1992 s 270-272. Först efrer Krigsarkivers inflyttning i sin nya ämbersbyggnad på
hösren 1947 kunde Nationalmuseum genomföra sin första stora efrerkrigsursrällning,
nämligen den berömda Wienutställningen på sommaren 1948, jfr Bo Wtmnberg, Utställningar i Nationalmuseum - en tillbakablick och en översikt, i Ulf Abe!, red, Det gamla museet och utställningarna. Arsbok for Svenska statens konstsamlingar 20, Sthlm 1973 s 20-50
spec s 32-34.
23. Sreckzen r Kungl Maj:r 18/8 1943 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F l ·2.
24. Nationalmuseum r Kungl Maj:r 28/11 1945 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F l ·2.
25. Sreckzen r Byggnadsstyrelsen 6/r 1945 i Krigsarkivets·ämbetsarkiv vol F 1:2.
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Pressad av såväl Krigsarkivet som Nationalmuseum och de militära staberna bollade byggnadsstyrelsen i december 1945 över frågan till överbefälhavaren. Man konstaterade att nationalmusei krav på tillträde till hela
sitt hus var "synnerligen angeläget", men också: "Ovisst är även, när
krigsarkivets nya byggnad kan bliva i sin helhet färdigställd". Därför ansåg byggnadsstyrelsen att det var de militära myndigheternas ansvar "att
sörja för provisoriska lokaler åt krigsarkivet". Man föreslog skyddsrumsanläggningen under de militära byggnaderna på Ladugårdsgärde eller
bergskyddsrummen på Skeppsholmen. 26
Ett beslut om en nybyggnad hade dock redan fattats i augusti 1945 och
två år senare, den 17 oktober 1947 kunde Krigsarkivets nya ärohetsbyggnad på Banergatan vid Gärdet invigas. 27 Därefter följde en flytt från Östermalmsgatan till de nya lokalerna under Fågelbacken. Nu kunde Krigsarkivet också, efter en lång dragkamp med Riksarkivet, övertaga de stora
marina arkiv som på 1920- och 30-talen levererats dit från marinen. Totalt
över 24 000 volymer flyttades i november och december 1947 från Riksarkivet till den nya krigsarkivbyggnaden. Nu förverkligades det gemensamma försvarsarkiv som hade diskuterats redan år 1910, men som bl a
hade stupat på lokalproblem och motstånd från marinens sida. 28
Men bara delar av de nya magasinen stod klara, medan det utlovade arkivtornet dröjde. På hösten 1951 gjorde Birger Steckzen en ny framstöt. Då
förvarades 9 300 hyllmeter och l 00 000 kartor och ritningar i den nya ärnbetsbyggnaden, varav dock l 300 meter "placerade i gångarna på golvet".
Ytterligare 7 700 meter förvarades i flera depåer i Stockholm, med huvuddelen i den f d artillerikasernen på Storgatan. Med uppskattningen att ytterligare 40 000 hyllmeter och 2 miljoner ritningar förvarades ute på militära myndigheter försökte krigsarkivarien argumentera för det höga arkivtorn som han fortfarande hoppades på.
Krigsarkivet hade alltsedan år 1935 i princip haft leveransstopp med en
fruktansvärd anhopning i inte sällan usla lokaler ute på myndigheterna
som följd. Sedan "15 år tillbaka ha de militära myndigheterna förgäves
gjort hundratals, ofta drastiska framställningar att
leverera in handlingar till krigsarkivet", klagade krigsarkivarien Birger Steckzen och exemplifierade hur Centrala värnpliktsbyrån nästan inte längre kunde genomföra några utredningar kring värnpliktiga på grund av anhopningen av ar-
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26. Byggnadsstyrelsen t Överbefälhavaren 11/12 1945 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:2.
27. Berättelse över krigsarkivets verksamhet år 1947, utgående skrivelse nr 47/1948 i Krigs-

arkivets ämbetsarkiv vol B I: .
28. Gäfoert 1990s 102
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kivhandlingar, medan sydkustens marindistrikt enträget vädjade om att
ra leverera minst l 800 meter för att ra plats med nytillkomna arkiv. "Läget både för krigsarkivet och de lokala myndigheterna är för närvarande
ohållbart och forvärras år från år" (Stecl<Z<Sns kursivering) . I bergmagasinen på Banergatan rymdes bara 8 000 meter, medan ett arkivtorn i tio våningar beräknades svälja ytterligare 12 000 meter. Det totala behovet var
dock redan 27 000 meter, varför situationen var mer än kritisk även om
en önskad tillbyggnad kom till stånd.29
Något arkivtorn kom dock aldrig att byggas. Istället uppfördes under
de följande åren arkivmagasin ovan jord i direkt anslutning till ämbetsbyggnaden. År 1955 var dessa magasin färdiga att tas i bruk, lagom till
arkivets 150-årsjubileum. Då hade Krigsarkivet ratt de lokaler som man
än idag disponerar vid Gärdet.
De nya utrymmena fylldes dock snabbt, dels av arkiv som bokstavligen
förvarats på olika golv i ämbetsbyggnaden, dels av leveranser från en rad
centrala förvaltningsmyndigheter. Därför tvangs Birger Steckzen redan
på sommaren 1956 konstatera att arkivet i princip var fullt, samtidigt
som de olika depåer som man disponerade i Stockholm av olika skäl inom en överskådlig framtid måste utrymmas. Krigsarkivets samlingar var
nu fördelade på inte mindre än elva olika depåer:
l.
2.

3.

4.
5.
6.

2 800 meter fanns ännu i artillerikasernen på Storgatan, där det
nyinrättade medelhavsmuseet pockade på lokalerna. 30
600 meter förvarades "djuppackade i stora högar" i en källare på
Sandhamnsgatan 58. Förvaringssättet omöjliggjorde utredningar
som försvarets civilförvaltningen behövde genomföra.
I ett garage på Riddargatan 20 låg 500 meter av Krigsarkivets samlingar tillsammans med 800 meter från försvarets civilförvaltning,
vilka väntade på att formellt levereras till Krigsarkivet.
I armeförvaltningens skyddsrum förvarades 300 hyllmeter.
På Rehnsgatan 21 hade försvarets civilförvaltning ytterligare l 000
meter lagrade i väntan på leverans till Krigsarkivet.
I den f d underofficersmässen vid Stockholms luftvärnsregementes
tidigare kaserner på Linnegatan (ännu tidigare gardeskaserner) hade civilförvaltningen 500 hyllmeter, vilka måste flyttas innan 1956
års utgång.

29. Steckzen t Byggnadsstyrelsen 4/10 1951 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:2
30. Det 1954 inrättade medelhavsmuseet kom dock aldrig att flytta in i dessa lokaler, jfr CarlGustaf Styrenius, Antikmuseer i Sverige och deras historiska bakgrund, i Medelhavsmuseet.
En introduktion, Sthlm 1982 s 3-8 spec s 5.
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7.

I Kronabageriet (nuvarande musikmuseet) på Sibyllegatan förvarade armeintendenturförvaltningen 400 hyllmeter i väntan på
leverans.
8.
I en av Stockholms försvarsområdes förrådsbodar söder om Valhallavägen och öster om Oxenstiernsgatan hade samma armeintendenturförvaltning magasinerat 150 hyllmeter.
9-10. I lokaler på Brännkyrkagatan 148 på Södermalm och i Stureby i
Stockholms södra förorter förvarade krigsmaterielverkets avvecklingsorganisation och försvarets sjukvårdsstyrelse 450 meter.
11. På Skeppsholmen fanns 2 000 hyllmeter handlingar tillhörande
Ostkustens marindistrikts stab och försvarets civilförvaltning.

Ytterligare en lokal på Brännkyrkagatan 21 höll just på att utrymmas.
Dessutom väntade accessioner från olika försvarsmyndigheter på 6 500
meter. Det gjorde att Krigsarkivet behövde en ny depå som omedelbart
kunde svälja minst 16 000 hyllmeter samt ett beräknat accessionsbehov
om 11 500 meter, dvs minst 27 50Q hyllmeter. I det läget gjorde Birger
Steckzen, sedan det planerade arkivtornet i anslutning till ärohetsbyggnaden hade upplösts i intet, en framstöt för att få en ny stor depå på "med
hänsyn till nödvändigheten av arkivalierransporter för forskares räkning
icke alltför långt avstånd från Krigsarkivets ämbetsbyggnad".31

Solvalladepån 1956-1995
Under 1950-talet inleddes en neddragning av den under krigsåren kraftigt tillväxta Stockholms garnison, enhete·r lades ned eller flyttades ut från
huvudstaden medan lokaler avvecklades. I det sammanhartget öppnades
en möjlighet att lösa Krigsarkivets depåfråga. Redan urider mellankrigstiden hade stockholmsförbanden alltmer kommit att utnyttja Järvafältet
norr om staden för övningar och alltfler anläggningar växte upp i dess
närhet. Åren 1946-49 flyttade Svea artilleriregemente till ett nybyggt etablissement i Rissne mellan Solvalla och JärvafältetY
Under krigsåren hade Stockholms tygstation, en viktig stödfunktion
för artilleriet, fått förrådslokaler i Solvalla mitt emot den 1927 invigda
31 . Steckzen t Fortifikationsförvalmingen 6/7 1956 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:6.
32. Kjell A Johansson, Rissne, Järvafältet och Marma, i Från Tre kronor till Rissne. Minnesskrift

i anledning av Kungl Svea artilleriregementes avflyttning från Stockholms garnison, Sthlm
1965 s 353-369.

72

travbanan. År 1953 blev det aktuellt att omlokalisera förrådshållningen
och några år senare stod tygstationen i begrepp att lämna sina lokaler.
Därmed skulle inte mindre än 14 förrådsbyggnader, uppförda under
krigsåren, kornrna att stå lediga. Krigsarkivarien Birger Steckzen gjorde i
juli 1956 en framställan till fortifikationsförvaltningen om att disponera åtta av lokalerna för Krigsarkivets räkning, vilket skulle ge utrymme
för 27 600 hyllmeter, dvs krigsarkivets bedömda behov. För säkerhets
skull samrådde han med och fick understöd av cheferna för armen, marinen och flygvapnet samt försvarets civilförvaltning. 33
Fortifikationsförvaltningen tillstyrkte år 1957 att Krigsarkivet skulle
övertaga de önskade åtta magasinen eftersom tygstationens utrymning
gick fortare än beräknat och 19 58 nåddes en överenskommelse enligt vilken arkivet omgående skulle disponera fem magasin (nr 17, 18, 19, 27
och 28), medan fortifikationsförvaltningen längst till år 1962 skulle
nyttja tre magasin (nr 15, 16 och 26) innan de övergick i Krigsarkivets
ägo. 34 Därmed hade Krigsarkivet fatt den landsortsdepå som Birger Steckzen hade accepterat ett och ett halvt decennium tidigare. Avståndet var
en halvtimmes bilresa från ärohetsbyggnaden på Banergatan.
Den 6 februari 1957 överlät fortifikationsförvaltningen formellt till
Krigsarkivet dispositionsrätten till två av magasinen fr o m 1960 (nr 15
och 16) och den 26 september 1958 erhöll arkivet ornedelbar dispositionsrätt till de övriga avtalade magasinen. Fortifikationsförvaltningen
såg dock nu till att man ternporärt fick förfoga över tre magasin (15, 16,
26) längst till år 1962.
I Solvalla fanns efter kriget även motor- och luftvärnsverkstäder som
användes av tygförvaltningsskolan. Under 1950-talet flyttade återstående delar av skolan steg för steg ut från sina lokaler i centrala Stockholrn
till tygstationens tidigare lokaler i Solvalla. Planer fanns även på en viss
nybyggnation, allt i anslutning till Svea artilleris etablissernent i Rissne.
År 1958 hade utflyttningen kornmit att omfatta ungefär hälften av skolans verksamhet och personal. Då korn beslutet att Svea artilleriregemente skulle flytta till Linköping och därmed stoppades all utbyggnad
för skolan i Solvalla, eftersom den nu istället kunde ta över artilleriets
byggnader. Detta skedde också från 1963. 35 Tygförvaltningsskolan be-
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33. Sreckzens ovan i nor 31 anförda skrivelse.
34. Sreckzens skrivelse 25/9 1958 om överenskommelsen med forrifikarionsförvalmingen i

Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:6.
35. 1jgforvaltningssko/4n, Srhlm 1959 s 12-1 7; 1jgforvaltningssko/4n 1942-1967, Srhlm 1967
s 4-6.
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höll dock en del lokaler, främst byggnader för motorfordonsundervisning, i Solvalla fram till sin omorganisation år 1977. Då övertogs dess
verksamhet av armens tekniska skola som blev kvar i området till dess
den lämnade Solvalla och Stockholmsområdet för Östersund på hösten
1984. 36
Den hejdade etableringen av tygförvaltningsskolan i Solvalla öppnade
större expansionsmöjligheter för Krigsarkivet. Men istället dök en annan
konkurrent upp år 1960, nämligen försvarets bok- och blankettförråd.
Denna myndighet som ansvarar för produktion och distribution av det
s k militära trycket, dvs reglementen, instruktionsböcker m m, hade
hamnat i en trängande lokalsituation. Efter nya förhandlingar fick bokoch blankettförrådet flytta in i två ~agasin (nr 15, 16), som snart byggdes ihop med en mellanliggande kontorsbyggnad (nytt nr 15).
Som kompensation erbjöd fortifikationsförvaltningen Krigsarkivet tre
andra magasin på området (nr 24, 25, 37). Men snart behövde bok- och
blankettförrådet expandera samtidigt som Krigsarkivet inte hade fyllt alla
sina utrymmen. Därför lämnade arkivet ifrån sig ett magasin (nr 25)
mittemot bok- och blankettförrådets huvudbyggnad och erhöll istället ett
av de tidigare utlovade magasinen från fortifikationsförvaltningen (nr
26). Efter alla dessa turer disponerade Krigsarkivet, som ett resultat av utdragna ansträngningar av framför allt engagerade krigsarkivarien Bertil
Broorne och l. arkivarien Sven-Gunnar Haverling, sammanlagt sju magasin i Solvalladepån. Ännu under år 1962 disponerades depån på Storgatan, varför planeringen inleddes för att överföra de där förvarade 3 000
hyllmeterna handlingar.
En successiv inredning av de olika magsinen gjorde att accessionsutrymmena tillväxte betydligt och i maj 1962 uppskattade Krigsarkivet att
de inredda utrymmena skulle motsvara behoven fram till år 1967 och ytterligare planerade hyllinredningar ansågs motsvara accessionerna intill
år 1977. Efter detta datum kvarstod två oinredda magasin, som skulle
kunna lösa leveransproblemen efter 1970-talets mitt. Då hade man räknat med en årlig tillväxt av omkring 400 hyllmeter. Det goda lokalläget
understryks av det faktum att Krigsarkivet år 1966 medgav att ett av arkivets oinredda magasin (nr 37) kunde disponeras för förrådsställning
av en enhet ur Stockholms försvarsområde, Fo 44, dock längst intill
1975. 37
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36. Björn Gäfvert, red, Krigsarkivet. Beståndsöversikt. De/7, Sthlm 1994 s 76, 183.
37. Krigsarkivets skrivelserang Solvallalokalerna 8/2 1960, 28/5 1962 och 6/4 1966 samt fortifikationsförvaltningen skrivelse 15/3 1966, samtliga i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F 1:6.
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Interiör från ett av magasinen - där arkiven efter arrm!fordelningar, militär- och forsvarsområden forvarades - i Solvalladepån.
Foto Bertil Olofison 1995.

Ar 1976 återgick även denna lokal till Krigsarkivet samtidigt som arkivet erhöll ytterligare fyra magasin i en annan del av Solvallaområdet, vilka tidigare hade disponerats av tygförvaltningsskolan. Dessa lokaler kom
arkivet dock aldrig att utnyttja utan år 1979 föreslog armestabens organisationsavdelning att de skulle övertas av Armemuseum, vilket också
skedde. Därmed etablerade sig även en annan försvarshistorisk myndighet i Solvalla. I ersättning erhöll Krigsarkivet dispositionsrätten till två
magasin i anslutning till sina övriga anläggningar (nr 38, 39). Det av Fo
44 utnyttjade magasinet (nr 37) överfördes till bok- och blankettförrådets
tillfälliga nyttjande. Ett sista och avgörande steg togs på hösten 1984 då
Krigsarkivet övertog bok- och blankettförrådets fyra byggnader (nr 14,
15, 25, 37) i samband med att denna myndighet helt lämnade Solvalla
för Ursvik Därmed disponerade Krigsarkivet ensamt 13 byggnader på
den halva av området som ligger norr om Sulkyvägen, medan kollegerna
från armemuseum alltmer etablerade sig söder om vägen.
Huvuddelen av byggnaderna var uppförda år 1942 och någon enstaka
under år 1945. Därför genomfördes, på initiativ av krigsarkivarien Erik
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Norberg, under åren fram till1988 ett omfattande program för upprustning och inredning med moderna tätpackningssystem. 38
Arbetet resulterade i en depå som totalt medgav förvaring av 57 000
hyllmeter på drygt 9 400 kvadratmeters yta, varav långt över hälften i
moderna tätpackningssystem. Dessutom var fyra av magasinen ännu helt
oinredda och gav möjlighet till ytterligare utbyggnad.
De stora accessionsutrymmena var en viktig post på plussidan, liksom
det faktum att Krigsarkivet ensamt disponerade en avgränsad del av området vilket underlättade tillträdesskyddet. På minussidan låg att lokalerna delvis var tungarbetade, eftersom hiss saknades i alla magasin utom ett
(varje magasin hade två våningar), liksom att handlingar ofta fick transporteras utomhus till huvudbyggnaden där kontorsutrymmen med kopieringsutrustning var belägna. En mycket rimlig hyresnivå bidrog dock till
att kompensera dessa nackdelar.
Vid sidan av Solvalladepån disponerade Krigsarkivet mot slutet av
1980-talet ytterligare två mindre depår för sekretessbelagt material, en
norr om Stockholm och en i anslutning till arkivets tidigare lokalisering
på Östermalmsgatan. Dessutom skapades ytterligare utrymme genom
att huvuddelen av de återstående golvfasta hyllsystemen i ärobetsbyggnaden stegvis byggdes ut mot tätpackningssystem, ett arbete som
avslutades 1989. Lokalförhållandena var med andra ord mycket goda
med rika accessionsutrymmen och ett, jämfört med tidigare förhållanden, begränsat antalet depåer. Arbetsron skulle dock inte bli långvarig.

Depåfrågan väcks ånyo tillliv
Ett utslag av det sena 1980-talets överhettade fastighetsmarknad blev att
försvaret inom storstockholmsområdet började se över sina dispositioner,
i akt och mening av avyttra attraktiva anläggningar med god förtjänst. Ett
intensivt utredande igångsattes från försvarsstabens sida inom ramen för
den s k "Stockholmshypotesen" vilken omfattade en lång rad myndigheter och anläggningar, såväl inom staden som i dess utkanter. Snart aktualiserades även Solvallaområdet i detta sammanhang, eftersom området
bedömdes som kommersiellt intressant.
Olika alternativ till depåns lokalisering framkastades, ofta med en reaktion från Krigsarkivet som varierade från förvåning via ointresse till
38. Diverse skrivelser och handlingar rörande depålokalerna 1979-87 i Krigsarkivets ämbetsarkiv vol F l·6
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skarpt avståndstagande. Förståelsen för arkivhanteringens speciella problem upplevdes hos arkivets företrädare inte alltid vara för handen hos de
utredare som skissade på den ena lokalrockaden efter den andra. Under
åren efter 1987 var det många företrädare för Krigsarkivet som deltog i
sammanträden och besiktigade tilltänkta arkivlokaler. Kunskapen om
försvarets övergivna bergrum och andra anläggningar i Stockholmsområdet blev till slut mycket god inom Krigsarkivet.
Den just genomförda stora investeringen i nya tätpackningssystem
gjorde att Krigsarkivet var måttligt intresserat av att flytta från Solvallaområdet, i synnerhet som inget föreslaget alternativ låg närmare ärohetsbyggnaden inne i Stockholm. Medan utredande och diskussioner
pågick gick botten ur fastighetsmarknaden och hotet blåste över s a s av
sig självt.
Men istället för denna försvunna "pull-faktor" uppenbarade sig en
"push-faktor" i form av den nya fastighetsägaren Vasakronan. Kraftigt
höjda hyreskrav i kombination med svårigheter att komma överens om
upprustningsåtgärder i form av hissinstallationer m m gjorde att Krigsarkivet, på initiativ av krigsarkivarien Leif Gidlöf, i början av 1990-talet
självmant började kasta blickar ut på en fastighetsmarknad som prismässigt var förhållandevis fördelaktig.

Ny depå i Frihamnen
Efter studiebesök i flera tilltänkta lokaler i Stockholm och dess närhet
träffade Krigsarkivet en överenskommelse med Stockholms Hamn AB,
om förhyrning av utrymmen på två våningsplan i magasin 3 i Frihamnen
i östra Stockholm. Delar av magasinet disponeras av Stockholms Hamn
för dess huvudkontor. Övriga hyresgäster är Stockholms Konsthall och
Banankompaniet samt, från 1996, även Stockholms stadsarkiv.
I denna fyravåringsbyggnad hyr Krigsarkivet sedan den l juni 1995
hälften av plan 2 och hela plan 3, totalt 6 200 kvadratmeter. Genom detta avtal fick Krigsarkivet den för en arkivdepå så viktiga långsiktiga lösningen, med en hyrestid satt till år 2015, dvs en 20-årsperiod. Möjligheten att få en depå så nära arkivets ämbetsbyggnad, c:a 15 minuters promenad, samtliga av de i depån förvarade handlingarna under ett och samma tak samt en rimlig hyreslösning gjorde att Krigsarkivet beslöt att acceptera nackdelen med att förlägga en depå till ett potentiellt strategiskt
mål som en hamn, liksom att ta på sig det arbete och de kosrnader som
en arkivflytt medför.
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Mitt under arbetet på att slutföra förhandlingarna i depåfrågan fattade
regeringen i december 1994 beslutet att Krigsarkivet skulle upphöra som
egen myndighet och fr o m den l juli 1995 utgöra en enhet inom myndigheten Riksarkivet, om än med oförändrat verksamhetsområde. Detta
i och för sig synnerligen omvälvande beslut påverkade inte direkt depåfrågans hantering, även om förändringens indirekta effekter i form av
merarbete och psykologiska effekter på personalen självfallet även märktes negativt i arbetet med depåfrågan.
Under våren 1995 genomfördes omfattande ombyggnadsarbeten för
att anpassa lokalerna till arkivets behov. Därefter installerades tätpackningshyllor (plåt) av firman Nordplan. Under maj och juni 1995 monterades sammanlagt 17 000 hyllmeter hyllor, samtidigt som ett särskilt utrymme för sekretessbelagda handlingar färdigställdes.
Planeringen av själva flytten, ett arbete som inleddes i januari 1995, genomfördes av en särskild flyttgrupp bestående av tre personer under ledning av författaren till dessa rader. Denna grupp har sedan från sommaren
förstärkts med ytterligare personer som gjort omfattande direkta insatser i
arbetet.39 I stort sett varje anställd vid arkivet har verksamt bidragit till flyttarbetet, inte minst genom att flexibelt och lojalt möta den ökade arbetsbörda som blivit en följd av att stundtals 4-6 personer, en femtedel av arkivets samtliga anställda, varit frikopplade från sin ordinarie tjänst för att
på heltid (och övertid) syssla med flyttens teoretiska och praktiska aspekter.
Efter en omfattande inventering av Solvalladepåns arkivbestånd samt
av förväntade leveranser under det första halvåret 1995 kunde behoven
summeras. Sammanlagt 37 000 meter arkivhandlingar (inkl l 600 meter
av bibliotekets böcker) samt en betydande mängd ritningar skulle flyttas
från Solvalla. Till det kom 2 500 meter sekretessbelagda handlingar från
ett bergrum norr om Stockholm, vilket också skulle lämnas tillsammans
med Solvalladepån.
Av ekonomiska skäl utreddes möjligheterna att montera ned och flytta
med de bästa delarna av de befintliga tätpackningshyllorna i Solvalladepån. Krigsarkivet beslöt att drygt 31 000 hyllmeter hyllor (såväl plåt som
trä) skulle flyttas med till Frihamnen. Eftersom de gamla hyllorna måste
39. Direkt involverade i arbetet med depåflytten under större delen av dess intensiva skede från
juni-november 1995 har varit Per Clason, Lars Ericson, Peter Järnström, Mikael Karlsson,
Bertil Olofsson, Gunnar Olofsson och Richard Stiinkel. De flesta sektionschefer och handläggare har verksamt bidragit genom att genom extra arbetsinsatser förbereda flytten eller
att "hålla ställningarna" i ärnbetsbyggnaden under själva flyttperioden. Flera av dem har
också direkt och bokstavligen handgripligt deltagit i flyttarbetet i Solvalla, i det nu evakuerade bergmagasinet och i den nya Frihamnsdepån.
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anpassas till den nya lokalen, bl a en lägre takhöjd, minskade den effektiva hyllmängden till 25 000 meter. Den komplicerade planeringen av
kapningar av hundratals hyllgavlar och inplacering av olika begagnade
hyllsystem i den nya depån på effektivast möjliga sätt, där vi hade tidigare erfarenheter att falla tillbaka på, utfördes av Krigsarkivets medarbetare Gunnar Olofsson. Totalt gav detta 42 000 meter i den nya depån,
med vissa begränsade möjligheter till ytterligare hyllinstallationer.
Vi avstod efter en del överväganden att försöka bestämma vilka partier
av hyllorna som borde ställas för A 4 respektive folio, och istället ställdes
huvuddelen av hyllorna om till folio. Förlusten i accessionutrymme togs
medvetet för att inte komplicera flytten ytterligare, eftersom "pusslandet"
med de gamla hyllsystemen ändå gjorde hela operationen tillräckligt
komplicerad jämfört med en traditionell flytt till helt färdiginstallerade
hyllor. I gengäld utvidgades accessionsutrymmet i små men inte oväsentliga steg mot slutet av flyttperioden, då vi tillsammans med flyttfirmans
hyllansvariga lyckades klämma in ytterligare hyllor i olika utrymmen i
den nya depån. Däremot gjordes en noggrann beräkning av behovet av
separata partier av storfolioställda hyllor.
En viktig ambition från Krigsarkivets sida var att gruppera de arkiv
som hade influtit till Solvalla under nära 40 år i en logisk ordning. Olika
kategorier- centrala myndigheter, regionala och lokala staber, marina arkiv, armens respektive flygvapnets förband och skolor, fabriker och förråd, FN-arkiv osv- skulle placeras tillsammans. Dessutom skulle alla accessioner från en och samma myndighet sättas i direkt anslutning till varandra, för att möjliggöra ett senare ihopordnande eller i alla fall underlätta sökningen i arkiven.
Detta gjorde att flyttfirman - NFB - fick en bra mycket mera komplicerad operation att genomföra, jämfört med om de hade kunnat tömma
magasinen i Solvalla ett i taget. Nu fick man gå fram och tillbaka mellan
magasinen i en stor omfattning. Operationen begränsades dock till inte
obetydlig del av de omfattande förberedelse- och ihopsamlingsarbeten
som utförts av Krigsarkivets egen personal under hela 1995.
I stort sett har denna arbetsuppläggning, där krigsarkivets personal gått
före och markerat vilka hyllor som skulle tömmas i vilken ordning, fungerat över förväntan tack vare en god insats av många av arkivets medarbetare och ett snabbt men också noggrannt arbete av flyttfirmans personal. Resultatet har blivit att arkiven nu står i en ny och väsentlig mera lättarbetad logisk ordning i den nya depån. Vinsten av detta under kommande år går självfallet aldrig att kvantifiera, men torde inte vara oväsentlig.
Det kanske mest känsliga momentet har varit att kombinera de två
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I det f d hamnmagasinet i bildens mitt, i silons skugga, har Krigsarkivet .
sedan år 1995 sin nya stordepå (plan 2 och 3). Foto Peter Järnström 1995.

flyttoperationer som det de facto har varit frågan om, dvs transporten av
handlingarna i den önskade följden med frigörandet av olika tätpackningshyllor i en för dessa given ordning så att de kunde monteras upp på
utsedd plats i Frihamnen. Flyttfirman har arbetat med två arbetslag, ett
för arkivhandlingar och ett för demontering av hyllor samt transport och
uppmontering av dessa.
Tidsschemat har varit knappt eftersom de första flytclassen började gå
mellan Solvalla och Frihamnen i början av juni och arbetet avslutades några dagar innan uppsägningsdatumet för Solvalladepån, den 31 oktober
1995. I genomsnitt har 500 hyllmeter handlingar flyttats varje arbetsdag.
I ett skede mot slutet av sommaren bedömdes förhållandet till tidsplanen
som så pass osäkert att vi kom överens med flyttfirman om att de även
skulle genomföra transporter nattetid, vilket under några veckors tid drev
upp flyttakten till l 000- l 100 hyllmeter handlingar om dygnet. Under denna intensiva och slitsamma arbetsperiod var det nog mer än en av
Krigsarkivets egna anställda och flyttfirmans folk som gärna hade sett att
tidigare generationer av kolleger hade gallrat hårdare, särskilt i bestånden
av voluminösa räkenskaper.
Under januari 1996 tömdes bergrummet på sina sekretessbelagda
handlingar, av vilka en del nu kunde ett "f d" framför sin hemligstämpel och ställas bland de öppna arkiven i Frihamnen.

ra
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Därmed har Krigsarkivet genomfört den näst största arkivflytten i
Sverige, mindre än Riksarkivets flytt till Marieberg 1968 men större än
Riksarkivets flytt (l:a etappen) till Arninge om man räknar med de stora
mängder tätpackningshyllor som också lämnade Solvalla för Frihamnen.
Under försommaren 1996 kommer Krigsarkivet också att lämna sin
återstående depå på Östermalmsgatan 87, efter 70 års användning av delar av dennas källarutrymmen, och föra över handlingarna (c:a l 700
hyllmeter) till Frihamnen. Därmed har Krigsarkivet samlat alla sina
handlingar i en ämbetsbyggnad (med c:a 22 000 hyllmeter samt drygt
hälften av de 600 000 kartorna och ritningarna och bibliotekets 220 000
böcker) respektive en depå (med c:a 43 000 hyllmeter, en betydande
mängd kartor och ritningar s~t. böcker).
Ambitionen är att den nya depån också ska kunna ta emot de närmaste årens leveranser. Under de senaste åren har leveranserna flukturerat
mellan l 000 och 3 000 hyllmeter om året vilket nu har resulterat i att
en stor del av Krigsarkivets myndigheter har levererat in sina handlingar fram till 1970- och 80-talen. Äldre bestånd ute hos myndigheterna
förekommer bara i en relativt begränsad omfattning. Därför torde mera omfattande löpande leveranser inte vara att räkna med de närmaste
åren. Istället är det konsekvenserna av det kommande försvarsbeslutet
(december 1996) med förmodade förbandsnedläggningar som torde
komma ett resultera i ytterligare leveranser. Frihamnsdepån ger Krigsarkivet goda möjligheter att möta effekterna av detta riksdagsbeslut. Med
de i denna uppsats anförda många tidigare försöken att uppskatta tiden
innan olika arkivlokaler skulle vara fyllda som empirisk grund avstår
dock författaren till dessa rader visligen från att sia om ett datum när
även denna depå är fylld.
Efter detta omflyttningsarbete ligger Krigsarkivets två stora lokaler
grupperade i övre delen av det gamla militära övningsfältet Ladugårdsgärde, en symbolisk placering så god som någon eftersom bl a arkiven
från försvarets verksamhet på och omkring fältet alltifrån 1670-talet till
1940-talet nu förvaras på Banergatan och i Frihamnen. Krigsarkivets
ämbetsbyggnad befinner sig mitt på traditionsrik militär mark även i
det avseende att den är granne med denna gamla stabsbyggnaden, som
sådan brukad från 1943 intill 1982 och idag säte för Försvarets materielverk, en av Krigsarkivets största arkivbildare. Även Frihamnsdepån ligger i grannskapet till platsen för tidigare militär verksamhet, om än i
betydligt blygsammare omfattning. Vid Vänavägen och i Frihamnen
hade armens motorskola sin verksamhet förlagd sina första år
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1944-48. 4° Flera militära förvaltningar har också under efterkrigstiden
haft (delar av) sina lokaler i detta område. Om den militära traditionstråden för den nya Frihamnsdepån kan anses en smula tunn, så finns
det annan tradition att knyta an till i grannskapet.
Författaren Jan Olof Olsson, Jolo, beskriver i sin bok Stockholmsluft det '
röda tegelhus som utgjorde Värtans station i Stockholms hamnområde:
"Värtans station är som ett slott vid Loire". Stationen öppnades för persontrafik år 1882 och fram till år 1903 trafikerades den med tre tåg dagligen. Men även senare reste flera tusen människor till och från Värtans
station. Mellan 1882 och 1913 var det tegelröda stationshuset stockholmsgarnisonens ilastningsstation.41 Hit marscherade livgardister, sveaartillerister och livdragoner för att transporteras vidare till manövrer i olika delar av landet. Idag passerar istället lastbilar med arkivhandlingar från
dessa och andra militära förband Värtans stationshus på väg i andra riktningen till sin slutförvaring i Krigsarkivets Frihamnsdepå, invid "ett slott
vid Loire".

40. Krigsarkivet, Arrnem motorskolas arkiv vol B 1:6.
41. fan Olof Olsson, Stockholmsluft, Sthlm 1974 s 138-140.
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Svensk försvarshistorisk film
som vetenskaplig källa
EVABRITTA WALLBERG

Arme-, Marin- och Flygfilms jubileumsseminarium
År 1995 när filmen firade sitt 100-årsjubileurn fyllde föreningen ArmeMarin- och Flygfilm (AMF) 75 år. Jubileet firades den 24 november med
ett seminarium om svensk försvarshistorisk film som vetenskaplig källa.
Seminariet, som ägde rum i samlingssalen på Karlbergs slott, arrangerades i samverkan mellan Arme- Marin- och Flygfilrn, Krigsarkivet, Statens
Försvarshistoriska museer och Svenska Militärhistoriska Kommissionen.

AMF tillkomst och utveckling
Den 19 oktober 1920 bildade några filmintresserade officerare, översten
E von Gegerfelt, kaptenerna E Lilliehöök, H Söderborn, S Klingspor och
löjtnanten Gunnar Dyhlen föreningen Arme- och Marinfilrn. Gunnar
Dyhlen blev sekreterare och verkställande ledamot. Syftet med föreningen skulle vara att skapa en organisation som skulle förse försvaret med informations- och utbildningsfilrn. Detta sedan man misslyckats med att ra
till stånd en försvarets filrndetalj. Först under andra världskriget fick Försvarsstaben sin filrndetalj. När Flygvapnet 1926 blev en självständig försvarsgren fick föreningen sitt nuvarande namn.
Att försvarets företrädare på 1920-talet ofta inte insåg filmens möjligheter som pedagogiskt hjälpmedel och värde för försvarsupplysningen
finner vi flera exempel på bland AMF:s handlingar. Så skriver t ex Inspektören för Militärläroverken till Gunnar Dyhlen den 9 september
1920, en dryg månad före föreningens bildande: " Inspektören anser
dock icke att armefilmen kornmer att erhålla någon nämnvärd betydelse
som undervisningsmedel vid de Inspektören underställde (hög)skolor,
na.
Redan från föreningens start inköptes kamerautrustning. Man satte
igång med filmproduktion efter en särskilt uppgjord plan och under de
första åren i sarnarbete med Svensk Filmindustri. Men filmproduktion
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kostar pengar. skrivelser med uppmaning till medlemskap sändes ut till
förband, myndigheter och andra intressenter. Tidningsartiklar skrevs och
upprop publicerades i olika sammanhang. Allt för att få in pengar till
verksamheten genom medlemskap och frivilliga bidrag. I uppropet "Till
svenska män och kvinnor" 1921 uttrycktes föreningens ändamål i tidstypiska formuleringar,
att genom filmen bland allmänheten sprida kännedom om arbetet inom försvaret,
- att genom allmänbildande filmer kraftigt verka i folkupplysningens
och folkuppfostrans tjänst,
- att med anslutning till filmen genom föredrag ytterligare stärka och
befästa den genom filmen erhållna undervisningen.
Egenproducerade filmer från de första åren var "Fälttjänstövningar i Södermanland", "Motorbatteri A 9" båda från 1920, "Vilnadetachementet"
och instruktionsfilmer från Ridskolan på Strömsholm. 1920-talets förbandsnedläggningar dokumenterades, t ex Smålands husarer och Kronprinsens husarer liksom regementsjubileer, flyguppvisningar och Regementets dag.

Arme-, Marin- och Flygfilms filmteam på uppdrag i fjällen september 1944.
Foto H Mersch, AMF arkiv.
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AMF disponerade också genom samarbetet med Svensk Filmindustri
och diverse industriföretag "allmänbildande" filmer för visning inom armen och marinen. Från de första åren märks t ex naturffimer som "Strandängens faglar", "På antilopjakt i Västafrika'', "I Tonkins högländer", lustspel som "Feber i kassan", "Hennes mans fästmö" och industriffimer som
"Chokladtillverkning" (Marabou), "Kabeltillverkning" (Sievert), "skofabrikation" (Kembel).
En viktig uppgift för föreningen var redan från starten att bevaka den
internationella filmmarknaden inom försvarets område för inköp. Filmen
från krigsskådeplatser både före och under första världskriget var av stort
intresse för föreningens medlemmar. Det var ffimer tagna av frontfotografer liksom av inspelningsföretag som det franska Pathe Cinema. Bland
utländska ffimer från andra världskriget märks journalffimer som tyska
Wochenschau, engelska och amerikanska Paramount och ryska journalillmer.
Ett stort ffimarkiv byggdes upp och uthyrnings- och distributionsverksamheten till försvarets myndigheter, det frivilliga försvaret, totalförsvaret, skolor, föreningar och allmänhet blev omfattande. Av särskilt intresse är det mycket rika stockholmsmaterialet från tidigt 1900-tal som samlades hos AMF.
Den omfattande uthyrningsverksamheten gav möjligheter till nyproduktioner och gjorde föreningen självförsörjande. Den successiva övergången från illm till video har minskat illmuthyrningen drastiskt. Filmuthyrning är i dag en mycket liten inkomstkälla. Uthyrning och försäljning av videokopior ger inte på långt när samma inkomster. Piratkopiering är ett svårbemästrat problem i dag.

Förvaring och vård
Under de 20 första åren bytte föreningen ofta adress innan man i januari 1982 fick lokaler i Artillerigården. Därifrån flyttade man 1992 i samband med att den stora renoveringen av Artillerigården inleddes. Föreningen fick nu för sitt ändamål särskilt inredda lokaler i "Grå Huset" ,
den gamla militärstabsbygganden (GMSB) på Östermalmsgatan med ingång från Skeppargatan. Här fick man bl a ett stort modernt klimatarkiv
och en liten illmsalong för visningar. Huvuddelen av ffimarkivet kunde
nu sammanföras från olika depåer i Stockholmsområdet och ges en betydligt bättre vård än som varit möjligt tidigare. AMF:s ffimarkiv omfattar i dag cirka 6000 titlar. Av dessa är cirka 700 titlar på nitratfilm. Den-
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Den alltjämt verksamme ''AMF-legenden" Sven Erik Lindström vid klippbordet i de gamla lokalerna i Artillerigården. Foto AMF arkiv.

na brandfarliga film förvaras i en betongbunker i Dalarö. Förvaringen av
denna icke arkivbeständiga film har varit och är ett stort problem för
AM F.
I juni 1960 självantändes och förstördes l 1/2 ton oersättlig film hos
AMF. En polisundersökning visade att arkivets äldsta delar snabbt höll på
brytas ner och inte skulle gå att rädda. Annat material var i farozonen
men var dock möjligt att rädda. Man begärde nästan omgående medel
från Försvarsdepartementet för restaurering av ftlm. Men det skulle dröja
till slutet av 1970-talet innan ett sådant anslag beviljades. Tills dess skedde restaurering med egna medel. Sedan budgetåret 1978/79 har AMF ett
årligt anslag på 140 000 kronor för restaurering och arkivering av kulturhistorisk försvarsanknuten film . Anslaget räcker i dag till ett tiotal filmer per år beroende på längd. En kontroll av nitratftlmens status i Dalarö sker kontinuerligt. Den ftlm som bedöms vara av intresse och som är
möjlig att restaurera åtgärdas och överförs till 16 mm acetatfilm. Övrig
film bränns.
En överföring av nitratfilmen till moderna videoformat har diskuterats
inom AMF:s styrelse vid flera tillfällen. Övergång från acetatfilm till vi86

deogram skulle minska restaureringskostnaderna och öka räddningstakten ganska dramatiskt. Men byte av medium för långtidsförvaring har
hittills avvisats med hänvisning till videogrammens bristande beständighet och de snabba bytena av videosystem och format. För framtiden ser
man möjligheten av en digitalisering av arkivet inte minst för att öka tillgängligheten till det unika materialet.

Dagens Arme-, Marin- och Flygfilm
Arme-, Marin- och Flygfilms huvuduppgifter i dag är enligt gällande
stadgar fastställda av regeringen år 1994 följande:
att distribuera film och videogram inom Försvarsmakten, övrigt totalförsvar och de frivilliga försvarsorganisationerna samt till skolor, organisationer, föreningar etc utanför totalförsvaret. I distributionen skall
ingå miljöriktig lagerhållning, ftlrnkontroll, vård och i förekommande
fall filmrenovering,
att förvalta föreningens arkiv av historiska filmer. När det gäller arkivtjänsten skall föreningen samråda med Krigsarkivet,
att följa den in- och utländska marknaden när det gäller informations-,
och utbildningsfilm/videogram och föreslå inköp,
att på uppdrag framställa dokumentärfilm.
AMF:s styrelse består enligt stadgarna av ordförande och nio ledamöter
med suppleanter. Självskrivna ledamöter är chefen för Högkvarterets informationsavdelning, en represenatant för vardera Arme-, Marin- och
Flygvapenledningarna inom Högkvarteret (de gamla Arme-, Marin- och
Flygstaberna) och en ledamot utsedd av Krigsarkivet. Jag är för närvarande denna ledamot.
De stora uppgifterna i dag är distribution, förvaring och vård av film
och videogram. Verksamheten är i dag inte helt självfinansierad. Orsak
till detta är i första hand de extremt höga hyreskostnaderna i GMSB.
Sedan några år har föreningen ett distributionsavtal med Försvarsmakten, (Arme-, Marin- och Flygvapenledningarna) liksom ett arkivuppdrag
från Försvarsdepartementet för förvaring av det "historiska'' arkivet. Detta
ger en viss stabilitet åt ekonomin. För ett par år sedan övertogs Flygvapnets filmstudio i Barkarby och vården av dess stora filmarkiv.
För att förbättra ekonomin förvarar och distribuerar föreningen filmer
från vissa företag och organisationer som Statoil, Grekiska turistbyrån,
Vägverket och Finska ambassaden.
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Den gamla huvuduppgiften att producera film är i dag mycket blygsam. Man har varken personresurser eller ekonomiska möjligheter att göra detta i större utsträckning. En viss produktion byggd på föreningens
eget arkiv förekommer dock. I år har t ex en uppmärksammad film om
Kongooperationerna, byggd på autentiskt material, framställts i samarbete med SWEDINT.
Genom överenskommelse mellan AMF, Försvarsmakten och Krigsarkivet förvarar AMF i dag Försvarsmaktens arkivexemplar av film och videogram och lyder för denna uppgift under arkivlagens bestämmelser.
Sedan drygt tio år har AMF ett specialkonstruerat datorstöd, sedan tre
år i närverksversion, för filmuthyrning, order, fakturering och lagerhållning och med ett successivt förbättrat sökprogram.

Filmkatalogen
I lagom tid till 75-årsjubileet utkom första delen av en nyredigerad filmkatalog för tiden 1895-1945. Katalogen som omfattar cirka 1500 titlar,
av vilka ungefär hälften är från andra världskriget och den svenska beredskapen, är i sin nya version kronologiskt upplagd och innehåller en
omfattande dokumentation till varje film. Denna tillsammans med ett
väl urvecklat sökprogram ger utmärkta möjligheter att få tillgång till ett
önskat material.
Katalogen inleds med "Världens första film'' inspelad i Louis Lurnieres
fabrik för fotografiska plåtar, Paris 28 december 1895, Tåg anländer till
station, Båt lämnar hamn, längd 8 min. Film nr 2 "Stockholmsutställningen'' från 1897 med innehåll: Hästspårvagn, Djurgårdsbron, Sjöbilder
från utställningsområdet, militärmusikkår genom Kungsträdgården,
Oscar II till invigningen, färja passerar Skeppsholmen och lägger till vid
Karl XII:s torg, längd nio minuter. Bland äldre intressanta filmer märks
en av världens förstaU-båtsfilmer från 1912, en film från Thulinverken med
flygplanstillverkning 1913 och ett par filmer från Borggårdskrisen 1914.

Försvarets bildbyrå
I år inleder AMF ett nytt samarbete med Försvarsmakten. Ett avtal har
slutits mellan Försvarsmakten och AMF om drift av den nystartade Försvarets bildbyrå. Det första året på försök. Bakgrunden är att Försvarsmakten i samverkan med företaget Photoimaging Seandinavia skapat en
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central digital bilddatabas, Försvarets bildbyrå (FBB), som är åtkomlig via
persondatorer. Syftet med FBB är helt kort att ha en för hela Försvarsmakten och vissa andra intressenter inom försvarsområdet gemensam
bilddatabas, alltså både på central, regional och lokal nivå. Även hemlig
bildinformation skall kunna lagras och hanteras. AMF:s uppdrag blir att
utveckla FBB, digitalisering, indexering, lagring, sökning, försäljning och
distribution av bilder. Inledningsvis är det fråga om att digitalisera
2-3000 bilder. Det gäller i första hand för Försvarsmakten aktuellt bildmaterial. En vidare utveckling blir beroende av de ekonomiska och personella resurser som kan komma att ställas till förfogande. Sedan bilderna digitaliserats återlämnas de till ägaren. Det är alltså inte meningen att
bygga upp ett konventionellt bildarkiv med originalbilder.
Genom detta avtal kan en gammal ide hos AMF sägas ha återuppstått
i modern tappning. Under föreningens tidigare år omfattade arkivet även
stillbilder. I ett upprop, publicerat i "Meddelanden från AMF" 1922,
uppmanades allmänheten att sända in bilder till AMF med uppgifter om
vad bilden förställde samt var och när den tagits. Insamlingsverksamheten motiverades sålunda ". . . skrivelser och böcker äro fullt systematiskt
ordnade i ett arkiv - Krigsarkivet - men trots fotografiens mer än halvsekelgamla tillämpning, saknas fortfarande en systematiskt ordnad fotografisk bildsamling. I och med den rörliga bildens tillkomst måste ett
samlande och bevarande av det fotografiska materialet bliva en än mera
nödvändig åtgärd."
AMF hade inte resurser att fortsätta att förvara det bildmaterial som
kom in och således inte heller att fortsätta insamlingsverksarnheten, utan
1952 överlämnades bildsamlingen till Krigsarkivet, KrA accession
:XV/1952. Bildarkivet omfattade cirka 12000 bilder för tiden
1920-1945. Som måtto för AMF:s verksamhet även i dag, kan uppropet
från 1920-talet alltjämt gälla:" "Förvaringsstället för negativen far emellertid ej bliva ett arkiv i vanlig mening utan ett ställe varifrån reproduktioner sedan kunna ställas till förfogande för föredrag osv."
Det är viktigt för AMF att dess skatter blir kända och kan komma till
användning. Detta var huvudorsaken till att föreningens 75-årsjubileum
firades med ett seminarium.

AMF :s jubileumsseminarium
Efter inledande ord av AMF:s ordförande, fd generaldirektören Åke Sunden och Militärhistoriska kommissionens ordförande, riksarkivarie Erik
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Norberg gav föreningens kanslichef, kommendören Ulf Adlen en översikt
över AMF:s historia och verksamhet i dag. Föredraget illustrerades med
filmglimtar från bl a skagerackslaget 1916 och äldre svensk telegrafi och
avslutades med ett avsnitt ur AMF:s senaste produktion, en film om
Kongooperationerna gjord i samarbete med SWEDINT och helt byggd
på autentiskt filmmaterial förvarat hos AMF.
Professorn i filmvetenskap vid Stockholms universitet, Jan Olsson, talade över ämnet Film och krig. Han såg filmkameran som ett vapen, som
skjuter sig in mellan det offentliga och det privata. Krigets och filmens
utveckling hänger intimt samman. Han diskuterade rörliga bilders källvärde och möjligheterna till manipulation. Med filmkameran är man direkt närvarande. Hur skall man tolka visuella källor i framtiden, filmen i
propagandans tjänst. När är filmen ett dokument, när ett filmmontage?
Detta var några områden som berördes.
Historiedocenten Stig Ekman, en gång ledare för det stora projektet
Sverige under andra världskriget, talade över ämnet "Den svenska igelkotten" d v s den svenska idyllen i en ond omvärld. Hans fördrag utgick
från ett montage, som han sammanställt ur AMF:s samlingar. Montaget
omfattade tre avsnitt. Avsnitt l: Ett av Josef Göbbels stora tal i sporthallen i Berlin. Avsnitt 2: Tre filmer, som illustrerade den svenska idyllen,
Manöver 1940, Svenska flaggans dags firande på stadion 1942, som utmynnar i en hyllning inte till Sverige och Svenska Flaggan utan till Gustaf V, som just tillfrisknat, och ett avsnitt ur en film om folkhemmet och

Vid spotbordet Elsa
Brita Marcussen, Per
Albin Ramsom dotter.
Bilden är tagen i april
1944 då Elsa Brita
Marcussen var anställd hos AMF Efter
kriget bosatte sigftu
Marcussen tillsammam med sin norske
man i Oslo där hon
bl a arbetade med
norsk barnfilm.
Foto L Green, AMF
arkiv.
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den trygge Per Albin i radhuset i Ålsten, på 12:ans spårvagn och i kanslihuset. Avsnitt tre: Inledning av rättegången mot krigsförbrytaren, förrädaren och mördaren Rinnan i Trondheim.
Stig Ekman såg filmen som ett viktigt av historikerna försummat källmaterial. Historikerna saknar utbildning i att använda fotografi, ljud och
rörliga bilder som källor. Studiet av AMF:s arkiv ger ideer till ny forskning
om andra världskriget. Tysk och allierad propaganda mot Sverige, Sverigebilden under kriget, folkförsörjningen, kvinnans roll, monarkins betydelse som symbol i en svår tid. Detta var några av Stig Ekmans exempel
på försummade områden, som skulle kunna hämta viktigt stoff från Hlmen.
Överintendent Agneta Lundström talade om filmen i museernas tjänst.
Film har använts en hel del, men kunde utnyttjas betydligt mera. För
hennes eget museum Livrustkammaren, hade samarbetet med AMF först
inletts 1994 och då för utställningen "Hovdräkt anbefalls". I samband
med utställningen hade fUrnavsnitt ur Riksdagens högtidliga öppnande
1974 utnyttjats.
I SAMDOK-projektet är Livrustkammarens roll att dokumentera
Kungen som symbol. Filmens värde i ett sådant arbete belystes bl a med
avsnitt ur drottning Julianas statsbesök och Chrustjevs besök i Stockholm
1964. Agneta Lundström belyste också filmens roll för den lokalhistoriska forskningen och exemplifierade med filmglimtar från Stockholm 1913
och 1914. Av särskilt intresse för Agneta Lundström själv var lyftet av regalskeppet Vasa 1961 som hon själv bevittnade tillsammans med maken
dåvarande chefen för Sjöhistoriska museet och Vasamuseet Per Lundström.
Docent Hans Villius diskuterade filmens dokumentära värde och
framhöll dess två funktioner som kvarleva och berättande källa. I sina delar är Hlmen ett utsnitt ur verkligheten, en kvarleva som redigerad och
sammansatt tolkar denna. Den blir en berättande källa. Dokumentären
innehåller ofta spelfilmsmoment, som det gäller att urskilja om den skall
användas som källa. För att illustrera sitt tema visade Hans Villius ett par
avsnitt ur de tyska journalfilmerna Wochenschau, som visades bl a på biografen Spegeln i Stockholm under hela kriget. Filmerna kändes aktuella i
dag. Det var avsnitt från Balkankrigen 1943, partisanstrider i Dinariska
alperna i Monrenegro och en 55-divisions inträngande i Mostar, Henegovinas huvudstad över den i dag raserade berömda bron. Partisanerna är
"banditer" i Hlmerna. Starkt intryck gjorde en film tagen av en frontfotograf i maj 1945, en transport av tyskar från förbandet Borol från Kurland till Gotland och senare till Kalmar för vidaretransport till Ränneslätt.
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Det avslutande föredraget hölls av chefen för Styrelsen för psykologiskt
försvar, generaldirektör Björn Körlof. Han belyste i sitt föredrag filmen
som propagandamedel i ett historiskt perspektiv men diskuterade också
det psykologiska försvaret och dagens filmproduktion. Informationen
måste vara sann i dag. Människorna låter sig inte manipuleras. Sista gången som detta i viss mån skedde menade Björn Körlof var Gulfkriget. Man
visade upp det man ville visa upp. Men media lät knappast lura sig. Avslutningsvis visade Björn Körlof en ny totalförsvarsfilm för grundskolan,
som av styrelsen tagits fram tillsammans med ungdom. Det är ungdornens frågeställningar som besvaras. Det ungdornliga språket, kläderna,
musiken, tempot är viktiga komponenter i filmen om man vill nå och beröra ungdomen.
Symposiet avslutades med Åke Sundens och Erik Norbergs tankar om
framtiden när det gäller att utnyttja ett unikt material som AMF:s filmarkiv. Förvalta och vårda filmen är viktiga uppgifter i framtiden. Men det
räcker inte med det. Man måste öka tillgängligheten till materialet. AMF
har i dag en god ADB-registrering och bra sökmöjligheter genom fri textsökning. Men det räcker inte i framtiden. Digitaliserade systern kommer.
Nya möjligheter öppnar sig för att fa än bättre tillgång till AMF:s rika
filrnskatt.
Jubileumsfirandet avslutades med en trevlig mottagning i rikssalen på
Karlbergs slott.
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Konferenser och studieresor
Accesstorecords-ett seminarium om
offentlighets- och arkivlagstiftning i Baltikum
I Pärnu, Estland, ägde den 9 och 10 oktober 1995 ett seminarium rum
på temat Access to records med deltagare från Estland, Lettland och Litauen. Från svensk sida deltog riksarkivarien Erik Norberg, överdirekören
Claes Gränström och undertecknad. Seminariet hade kommit till stånd
efter ett initiativ från Europarådet som också stod för finansieringen. Till
grund för seminariet låg ett program som i sina huvuddrag ursprungligen
formulerats av International Council of Archives (ICA). De övergripande målsättningarna hade därefter fastställts vid en konferens i Strasbourg
i november 1994, arrangerad av de europeiska riksakivarierna och Europarådet i syfte att etablera ett närmare samarbete mellan västeuropeiska
arkivinstitutioner och deras motsvarigheter i det forna östblocket.
Bakgrunden till seminariets målsättning kan sökas i de djupgående förändringar som de östeuropeiska staterna och det tidigare Sovjetunionen
genomgått sedan slutet av 1980-talet. Med Berlinmurens fall och östblockets sönderfall upplöstes ett system som byggt på åsiktsförtryck, desinformation och statligt informationsmonopoL Då hade tillgången till de
offentliga arkiven varit en favör, utdelad till utvalda, och inte en medborgerlig rättighet. I den förhärskande ideologin betydde staten och partiet allt, individen ingenting. Med den pågående framväxten i dessa länder av ett modernt civilrättsligt regelverk och offentligrättsliga regler som
visar individen respekt och tillförsäkrar honom rättigheter även mot staten, har rätten till information ur arkiven kommit att en strategisk och
central betydelse i den inledda demokratiseringsprocessen. Möjligheter
för den enskilde att genom tillgång till öppnade offentliga arkiv möjligheter att kontrollera de styrande, att bevaka sina rättigheter och kunskap om det förflutna anses emellertid bäst förverkligas genom en lagstiftning, byggd på erfarenheterna i västeuropeiska stater och syftande till
en harmonisering av reglerna för tillgång till arkivinformation i Europa.
I detta syfte arrangeras i Europarådets regi ett antal bilaterala seminarier.
Ett sådant är det som här refereras, ett annat har arrangerats mellan
Frankrike och Ungern. Utifrån den information som förmedlades och de
diskussioner som ägde rum på seminariet i Pärnu framträder följande
bild av förhållandena i de baltiska staterna.
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En legal infrastruktur håller långsamt på att ta form i dessa länder. Arkivlagar har antagits av parlamenten i Litauen 1990 och Lettland 1991.
De har haft en i viss mån tentativ karaktär. De har i vissa delar visat sig
inadekvata eller otillräckliga och är nu föremål för översyn. En ny lagstiftning håller i stället långsamt på att ta form, byggd på principen om
medborgerlig rätt till insyn och tillgång till myndigheternas arkiv. Det är
emellertid inte en snabbt genomförd uppgift och den underlättas inte
heller av det kvardröjande beroendet av en nedärvd totalitär lagstiftning.
En ny arkivlag har varit under behandling av det litauiska parlamentet
hösten 1995 och en ny arkivlag förbereds också i Lettland. I Estland har
en äldre arkivlag från 1935 fått ge underlag för utarbetandet av en modern lagstiftning på området. Efter befrielsen från sovjetisk ockupation
har tillträdet till de estniska arkiven emellertid underlättats av specialförfattningar. Sålunda har i Estland en ny lag om insamlande, bevarande och
tillgängliggörande av arkiven från den tidigare ockupationsregimen utfärdats 1994.
En i stort sett fri tillgång för medborgarna till de offentliga arkiven från
ockupationsåren reser emellertid vissa frågor av etisk karaktär. Medborgarna skall ha en i stort sett fri tillgång till dokument och uppgifter som
rör dem själva, dock inte ovillkorligen. I synnerhet KGB-arkiven är kvarlevor från ett totalitärt system, vars rättsskipning alltför ofta baserats på
grannars, anhörigas eller kollegers angivelser, anpassade till regimens
världsbild, stundom utkastade av dunkla eller krasst egoistiska motiv, sällan kontrollerade eller ifrågasatta i rättsprocessen. Riskerna för hämndaktioner och andra slag av privata uppgörelser är uppenbar. Problematiken
är välkänd från hanteringen av de för några år sedan öppnade Stasi-arkiven i f.d. Östtyskland. Regler för hanteringen av sådana känsliga fall är
under utarbetande men har ännu inte funnit sin slutliga form.
Skapandet av en offentlighets- och arkivlagstiftning i de baltiska staterna äger rum samtidigt som efterfrågan på arkivens tjänster växer lavinartat. Sålunda rar de centrala och regionala arkiven i Estland motta
mängder av förfrågningar till följd av reformer avseende bl.a. rättigheter
till pensioner och egendom. En brist på adekvata sökmedel, otillräcklig
tillgång till mikrofilmningsmöjligheter och en datorisering som endast är
i begynnelsestadiet har dock starkt fördröjande effekter på möjligheterna
att ge snabb och säker service. Bristerna på detta område har sin grund
dels i otillräckliga finansiella resurser, dels i försummelser under ockupationsåren. Dock görs nu vissa insatser för att anpassa arkiven och deras
servicemöjligheter till dagens informationsteknologiska förutsättningar.
Sålunda har man i Lettland påbörjat arbetet på en nationell arkivdatabas
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och i Litauen är ett likartat projekt på ett förberedande stadium. Bristen
på pengar och utrustning är emellertid besvärande och önskemål om finansiellt stöd på detta område fördes fram på seminariet.
Vissa offentliga arkiv i de baltiska staterna befinner sig i otillfredsställande fysisk kondition. Konserveringsbehoven är på sina håll betydande.
Orsakerna är de som redan nämnts- brist på pengar och, till följd därav,
brist på mikrofilmningsutrustning och annan annan behövlig materiel
och apparatur.
De seminarier som nu äger rum mellan arkivarier, forskare och jurister,
vari ingår även seminariet i Pärnu, utgör ett första steg i det program som
formulerats vid konferensen i Strasbourg 1994. Nästa steg avses bli utarbetandet av ett antal regler som kan bilda gemensam utgångspunkt för en
harmonisering av de legala förutsättningarna för tillgång till arkiven i de
europeiska staterna.
Det tredje steget skulle sedan bli ett konsultativt möte mellan Europarådets medlemsstater. Då skulle de framtagna texterna kunna läggas till
grund för en rekommendation (konvention) som därefter skulle kunna
antagas av samtliga medlemsstater.
Lennart Lundquist
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Baltisk-nordisk seminar om
arkivbevaring og kassasjon
Riksarkivet i Finland har lenge hatt n<Ere kontakter med ledende arkivfolk i Estland, Latvia og Litauen. Som et resultat av dette samarbeidet og
ikke minst ut fra haltemes 0nske om også å oppnå en enda videre vesdig
kontaktflate, ble det i dagene 11. til 13. oktober 1995 i Pärnu, Estland,
holdt et baltisk-nordisk seminar om arkivbevaring og kassasjon, "gallring".
I alt deltok 29 personer. Deltakerne var fra samtlige baltiske og nordiske land unntatt Danmark.
Selve seminaret foregikk på engelsk. Manuskriptene til hovedinnlederne ble del t ut på forhånd og av dem så senere lest opp på et mer eller mindre godt engelsk. Dette sammen med at ikke alle behersket språket like
bra, gjorde at man knapt kan si at debatten ble s<Erlig livlig. Tross dette
ga likevel seminaret absolutt et visst bilde av de problemene nordiske og
ikke minst baltiske arkivfolk sliter med.

De Jleste av deltakerne vid baltisk-nordisk seminar om arkivbevaring og
kassasjon. Foto Britta Joneli Ericsson.
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F0rste innleder var Ole Kolsrud, Norge, som talte om "Archive appraisal in an international perspective". Han kom blant annet inn på den
varierende kassasjonsprosenten i ulike land og stilte sp0rsmålet om dette
også kunne sees i sammenheng med avvikende kassasjonsteorier. I denne
sammenheng kom Kolsrud seedig inn på tyske, britiske, amerikanske og
svenske teorier. Ulikhetene mellom disse har i stor grad dreid seg om hvor
mye arkivskaperne selv skal kunne innvirke på kassasjonsprosessen. Seerlig britene har her hatt en tendens til å gi dem nesten frie hender, mens
ikke minst tyskerne har ment at bare arkivfolk med profesjonell bakgrunn og oppleering kunne utarbeide kassasjonsregler eller ta standpunkt
til kassasjonssp0rsmål.
Under hele seminaret var det et tyddig 0nske om at man kom fram til
en mer presis arkivterminologi, noe som i h0y grad ville kunne rydde av
veien un0dige hindringer for et fremtidig arkivsamarbeid, Eljas Orrman,
Finland, s0kte å im0tekomme noe av behovet for et st0rre presisjonsnivå
i sitt innlegg kalt "Differences between fundamental archival terms in the
Baltic and the Nordie countries." Han kom mellom annet inn på at til
og med det grunnleggende begrepet arkiv kunne det veere n0dvendig å
klargj0re neermere. I sentraleuropeisk arkivtradisjon som også var den dominerende i Russland og i de baltiske land ble arkiv gjerne oppfattet som
dokumenter ikke lenger i praktisk bruk, som på grunn av verdien av dem
ble varig oppbevart enten av arkivskaperne selv eller i arkivinstitusjoner.
I motsetning til dette sto da de nordiske definisjonene av arkiv, som noe
farenklet gikk ut på at et arkiv var dokumenter skapt av en arkivskaper
og som et resultat av dennes virksomhet. Verdi eller oppbevaringstid ble
det i og for seg ikke tatt standpunkt til.
Seminarets andre dag åpnet med korte innlegg om "Principles conserning appraisal and disposal in the Baltic Countries". lnnlederne var fra
Estland Kalju Idvand og Pille Noodapera. Inta Feldmane og Vera Guzanova la fram de latviske synspunktene, mens Viktaras Domarkas talte
for Litauen. Felles for disse innleggene var at man i alle de baltiske landene, naturlig nok, lenge hadde anvendt samme arkivbevarings- eller kassasjonspraksis som i Sovjet-Unionen. Denne praksisen strevde man nå for
å frigj0re seg fra. Dette var helt n0dvendig fordi de raske samfunnsendringene etter frigj0ringen fra Sovjet-Unionen i 1991 også stilte nye krav
til de baltiske arkivarene. De måtte ta stilling til helt nye problemer, som
hva som skulle gj0res med arkivene etter tidligere statsinstitusjoner som
ble nedlagt eller privatisert. I denne sammenheng ble også haltemes behov for en mer presis arkivterminologi tydeliggjort. Ikke minst proveniensbegrepet 0nsket man neermere avklart og konkretisert.
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Om "Principles concerning appraisal and disposal in the Nordie countries" innledet Eljas Orrman fra Finland, Ragnheidur Mosesdottir fra Island og Britta Joneli Ericsson og Bertil Johnsson fra Sverige. Deres innlegg
gjorde det klart at nordiske arkivfolk aldri har måttet stri med de samme
kravene som en overmektig og autorita::r stat tidligere stilte baltiske arkivarer overfor. Orrman kunne fortelle at man i Finland som i andre nordiske land strevde etter å gi en en upartisk og objektiv dokumentasjon av
fortidens handlinger. Dette betydde også at arkivmateriale som ornhandlet "negative hendelser" ofte måtte bevares. Finske arkivfolk var avgjort
mot kassasjon etter etiske retningslinjer. Hensynet til personvernet mente Orrmann kunne ofte tilgodesees ved at man satte lengre spenefrister
for adgang til materialet.
At man ikke i Island har va::rt utsatt for synderlig hardt press fra overivrige myndigheter for å slette ubehagelig arkivkmateriale, gikk tydelig
fram av Ragnheidur Mosesdottirs innlegg, forfattet sammen med Kristjana Kristinsdottir. De kunne fortelle at Island har et meget omfattende
demografisk materiale helt tilbake til 1793, da den f0rste folketellingen
ble holdt. F0rst i 1980-årene ble det på grunn av raskt voksende arkivtilfang n0dvendig for alvor å tenke gjennom kassasjonsproblematikken, noe
som også ga seg utslag i visse lover og lovbestemmelser. Regler for arkivbevaring eller kassasjon er også nevnt i en arkivhåndbok utgitt av det islandske riksarkivet tidligere i år. Tilh0rerne satt etter Mosesdottirs innlegg igjen med det inntrykket at islendingene har fors0kt å gripe det hele mest mulig praktisk an. De legger stor vekt på å begrense arkivmaterialet ved å luke ut alt som smaker av kopier og mangfoldiggjort materiale. Originalt arkivstoff kan de ennå i en viss grad tillate seg å va::re forsiktige med å kassere.
Britta Jonell Ericsson og Bertil Johansson gjorde rede for svenske prinsipper for arkivbevaring og kassasjon. Jonell Ericsson kunne blant annet
opplyse at Sverige nylig har fatt en lov om visse personregistre for offentlig statistik. Loven fastsetter at det nå er det svenske arkivverket som skal
fastsette hvordan slike registre skal bevares eller tilintetgj0res, tidligere tilkom dette datainspeksjonen. Bertil Johansson informerte blant annet om
svenske retningslinjer for utvalgskassasjon eller rettere utvalgsbevaring:
man bevarte undertiden enkelte dokumenttyper for å et inntrykk av en
institusjons arkivrutiner eller metoder, utvalg etter f0dselskriterier ble
nevnt, likeledes ble utvalg etter geografiske kriterier omtalt . Under den
etterf0lgende diskusjons- og sp0rsmålsrunden ble det påtalt at de nordiske land ikke bruker sammedatoerfor utvalg etter f0dselskriterier: i Norge og Danmark bevarer man forskjellige person- eller klientmapper etter
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mennesker f0dt 1.,11. og 21. i hver måned, mens det i Finland og
Sverige er den 5., 15. og 25. i hver måned som legges til grunn.
Lange perspekriver trakk Ole Kolsrud i sitt innlegg om "a brief history
of appraisal in Norway". Han fors0kte på bakgrunn av Norges nyere historie siden 1814 å gripe fatt i litt av ideologien bak norsk kassasjonstankegang. I 1820- 30-årene mente de som da stelte med arkiv, at det ikke var n0dvendig å bevare mer enn en promille av den unge norske statens arkivalier, det aller meste fra unionstiden med Danmark og overf0rt
fra K0benhavn . Det var den rent administrative verdien dokumentene
ville ha for statsfunksjonene som ble lagt til grunn. Få år senere hadde
dette endret seg. Nasjonalromantikken slo for alvor igjennom. Den f0rte
til at kassasjonstrangen ble langt mindre. Nå gjaldt det ikke lenger at dokumenter bare skulle bevares av rent administrative hensyn, de skulle bevares for å vise fremtidige slekter fortidens bragder og Norges storhet, eller som Kolsrud uttrykte det på engelsk: "records became important not
only for the constructing of a state, but for the building of a nation''.
Også Marku Leppänen kom ganske grundig inn på prinsippene for
forskjellige former for utvalgskassasjon og finnenes syn på anvendbarheten av dem. Han konkluderte med at ingen utvalgsmetode egnet seg fullt
ut til alle formåL Et hvert utvalg måtte fastsettes ut fra arkivskaper, hva
slags materiale det dreide seg om og forskningens behov. Når man fastsatte utvalget, måtte man ta i beteaktning hvor tidkrevende og komplisert
utvalgsrutinene kom til å v<Ere. God planlegging måtte til. Når utvalgsmetoden og rutinene var blitt fastsatt, kunne man ikke med letthet endre
disse.
Lennart Lundquist kom i sitt innlegg om "appraisal and disposal of records containing personal information" inn på EU's holdning til bevaring
eller kassasjon av persondata og hvilke f0lger dette vil for Sverige. Et
direktiv om slike data ble utstedt av Ministerrådet i 1995 og senest om
tre år må svensk lovgivning revideres som f0lge av det. If0lge direktivet
må persondata behandies slik at ingen kan identifiseres lenger enn det
trengs . Likevel åpnes det for muligheter til varig bevaring av visse data
dersom disse trengs i statistisk, vitenskapdig og historisk 0yemed. Forutsetningen for slik bevaring er at tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger
blir truffet. Hva som egentlig menes med dette, er noe uklart og her
trengs det en n<Ermere presisering i loven som må komme. Lundquist
mente imidlertid at EU's direktiv var langt bedre enn opprinndig fryktet. Den gang man tok til å utarbeide det, var holdningen at alle persondata uten unntak måtte tilintetgj0res.
Seminarets andre dag var for en stor del viet til sp0rsmål vedr0rende be-
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varing eller kassasjon av privatarkiv og forretningsarkiv. Jussi Kuusanmäki fortalte om hvordan finnene hadde håndtert sine privatarkiv. og sammenlikner med andre nordiske land. Han 0nsket et omfattende edb-register over privatarkiv, slike som alleredetilen viss grad eksisterer i Sverige og Norge.
Märis Brancis innlegg om "appraisal of personal papers in the state archives of Latvia'' bar preg av omveltningene også i synet på arkivbevaring
som overgangen fra et autorit;ert til et demokratisk styre f0rte med seg.
F0rst i 1973 tok latviske arkivfolk for alvor til å beskjeftige seg med privatarkiv, men avgjort etter helt spesielie retningslinjer. Som en avdeling
av det latviske "statsarkivet" ble da arkivene for oktoberrevolusjonen og
utviklingen av sosialismen i sovjetrepublikken Latvia åpnet. Formålet var
å sikre og bevare arkivene etter sosiale og kulturelle organisasjoner og etter prominente personer innen kunst og kultur. I praksis konsentrene
man seg om arkivene etter personer som var vel anskrevne og ofte hadde
fremtredende plasser i sovjet-hierakiet. Det kommunistiske regimet brukte arkivene som et ideologisk og politisk redskap. Etter at Latvia har Hm
sin uavhengighet, har dette endret seg. Hensikten med innsarnling av privatarkiv er nå en annen, Likevel er nok også nåv;erende innsamlingspolitikk preget av visse ideologiske hensyn, hensyn som trolig er oppstått som
en direkte reaksjon på retningslinjene fra sovjet-tiden. Ideologien nå er at
man skal sarnie inn dokumenter som vitner om det latviske folks erfaringer i kampen for å overleve som nasjon under 50 års okkupasjon og
intensiv kolonisasjon. I dette arbeidet konsentrerer man seg ikke bare om
arkivene etter fremtredende og politisk korrekte personer slik som man
gjorde i sovjet-tiden. Også arkiv som kan inneholde 0mtålelige og mindre behagelige opplysninger blir fors0kt samlet inn.
Om finske forretningsarkiv og håndteringen av dem fortalte Matti Lakio ved det finske sentratarkivet for firmaarkiv. Det gikk av hans innlegg
fram at man ved sentratarkivet ikke ser det som realistisk å sarnie inn alle
forretningsarkiv. Det foretas et utvalg og man konsentrerer seg om å få
inn representative arkiv fra ulike bransjer og ulike geografiske områder.
Han innmmmet at dette kunne v;ere problematisk. Det var ikke lett å bestemme hvilke arkiv som egendig kunne sies å v;ere representative.
Inta Feldmane fra Latvia kunne fortelie om "the first steps of appraisal
of commercial banks records and archives." Det gikk av hennes innlegg
klart fram at at latvieene når det gjelder bevaringen av utvalgte deler av
bankarkivene, arbeider på helt jornfrudig mark. Det var f0rst i 1994 at
bankvesenet ble privatisen og man harmeget lite erfaringer med privatbanker. F0rst nå tar bankene selv til å forstå verdien av skikkelige arkiv-
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ordninger. Latviske arkivfolk strever med å ra slike ordninger i stand, ikke minst gjelder det å presisere formålet med ordningene. Det har vist seg
under dette arbeidet at overgangen fra et totalit<Ert regime til et demokratisk ofte er hard. Privatiseringen av bankvesenet er fortsatt omstridd
og betydningen av banklovgivningen blir ikke alltid forstått. Til tross for
dette har latviske arkivfolk sett det som en viktig oppgave å ra utarbeidet
gode bevarings- eller kassasjonsregler for bankvesenet.
A ra snekret sammen et sammendrag av alle innleggene på seminaret
kan ikke ha v<Ert lett, dertil spriket de tilsynelatende for mye. Eljas Orrman skilte seg imidlertid godt fra denne oppgaven. Hans konklusjoner
var det ingen som erkl<Erte seg uenige i. Orrman slo fast at både innleggene og debatten hadde v<Ert preget av stor interesse for terminologiske
sp0rsmål. Mangelen på presis ordbruk kunne f0re til manglende forståelse arkivfolk imellom både på det internasjonale plan og rent nasjonalt,
blant annet kunne det v<Ere kontaktvansker mellom arkivskapere og arkivautoriteter. Ikke minst i de baltiske land der de politiske og sosiale omveltningene hadde V<Ert store, kunne kommunikasjonsproblemene v<Ere
vanskelige, men de eksisterte også i en viss grad i de nordiske landene.
Orrman pekte eliers på likheter og ulikheter når det gjaldt baltisk og
nordisk kassasjons- og bevaringspraksis. Felles for alle arkivmyndigheter
var at de 0nsket å ra muligheter til å styre arkivdanningen. Alle så det som
n0dvendig så tidlig som mulig å ra fastsatt og skilt fra hverandre arkivalier som skulle bevares og arkivalier som skulle kasseres. I0ynefallende
forskjeller mellom de baltiske og nordiske land kom likevel til syne i utformingene av de kriteriene og retningslinjene som lå til grunn for kassasjons- eller bevaringspraksisen. I de nordiske landene var retningslinjene
i stor grad å betrakte som praktiske råd for arkivskaperne om hva som
skulle bevares eller kasseres. I de baltiske landene derimot var retningslinjene og kriteriene ofte av langt mer formell karakter. De gikk tilbake
til sovjet-tiden og hadde visse fellestrekk med tyske arkivteorier. Som f01ge av dette hadde man i de baltiske land langt mer enn i Norden lagt vekt
på hvilken status arkivskaperne hadde i forvaltningen eller i samfunnet
som helhet. Dette hadde i st0rre grad enn i de nordiske land v<Ert utslagsgivende for å fastslå hva som skulle kasseres eller bevares. De nordiske og de baltiske land hadde ulike historiske og administrative erfaringer
og dette hadde også f0rt til ulike kassasjons- og bevaringsregler.

HaraldHals
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Fotokonferens för arkiven
Den 18-19 mars 1996 anordnade Fotosekretariatet vid Nordiska Museet och Fotorådet en fotokonferens för arkiven, i vilken representanter från
ett fYrtiotal arkiv och museer deltog. Nordiska Museet har ett nationellt
ansvar för den kulturhistoriska fotografin i Sverige, och arbetet med hithörande uppgifter bedrivs av Fotosekretariatet, som inrättades 1993. I
Fotorådet, som leder sekretariatets verksamhet, ingår även representanter
från andra museer samt arkiv och bibliotek.
De viktigare aspekterna på ämnet behandlades i föredrag och presentationer: vård och förvaring, registrering, digitalisering, förmedling och
tillgängliggörande samt upphovsrätt. Konferensen gav sålunda en välkommen anledning åt deltagarna att vid sina institutioner aktualisera ett
ämne, som åtminstone inom stora delar av arkivsektorn dessvärre måste
sägas vara sorgligt försummat. Alla erkänner väl fotografiets karaktär av
arkivhandling, dess ofta mycket stora dokumentariska värde och dess stora betydelse för förmedling och levandegörande av arkivinformation,
men likväl har de statliga arkivinstitutionerna i stort sett gjort mycket litet åt sina fotografier, och det måste konstateras att museerna i allmänhet
ligger längre framme på detta område. Detta problem behandlades av
Lars Rumar från Riksarkivet, som länge arbetat med att inom arkivsektorn sprida kunskaper och höja medvetenheten om det fotografiska materialet. Arkiven har av tradition varit inriktade på den skriftliga dokumentationen, och i sin ordnings- och förteckningspraxis har de därför inte riktigt kunnat hantera fotografierna, vilka ställer helt andra krav på förvaring, vård och registrering än konventionella arkivhandlingar. Härtill
kommer att en mycket stor del av arkivinstitutionernas fotobestånd antingen är helt okänt eller mycket svårt att hantera på ett adekvat sätt, eftersom fotografierna ofta ingår i arkivvolymer tillsammans med annat
material och är monterade på olika sätt. Som särskilt allvarliga brister
framhöll Lars Rumar avsaknad av klimatarkiv, bristfälliga förvaringsmedel, otillräckliga resurser för reprofotografering samt överhuvudtaget
ofullständiga kunskaper om vilka fotografier som ingår i bestånden. Ett
minimikrav vore att varje institution åtminstone upprättade en handlingsplan för hur bristerna skulle åtgärdas. Vidare borde Riksarkivet och
landsarkiven i sin tillsynsverksamhet uppmärksamma myndighetsarkivens fotografier i större utsträckning än vad som nu sker.
Då och då berördes under konferensen de skillnader i förhållningssätt,
som anses råda mellan arkiv och museer och som möjligen skulle kunna
försvåra ett fruktbart samarbete och erfarenhetsutbyte. Uppenbarligen
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föreligger här två olika traditioner, som på ett intressant sätt möts och
kontrasteras kring den fotografiska bilden. Museisidan fokuserar på fotografiet som artefakt och intresserar sig för ämnesklassifikation, medan arkivsidan utgår från begreppet arkivhandling och framhåller proveniensens betydelse. En härmed sammanhängande skillnad i attityden till gallring är också förnimbar. Men motsättningen skall icke överbetonas. Alla
torde väl inse att kännedom om proveniensen, dvs. ursprungligt ändamål
och samband med annan dokumentation, är av avgörande betydelse för
fotografiets värde som kunskapskälla. Och med modern registreringsteknik behöver det inte råda någon motsättning mellan ämnesklassificeringen och proveniensprincipen; var och en kan sitt. Det var därför glädjande att jan Dahlström från Krigsarkivet kunde presentera ett förslag till
dataelementkatalog för bildregistrering, som utarbetats i samarbete mellan representanter för arkiv och museer i Fotosekretariatets och NAD-rådets bildregistreringsgrupp. I detta omfattande dokument fastläggs en gemensam terminologisk standard och gemensamma registreringsregler,
som helt säkert kommer att stor betydelse. Det kan särskilt noteras att
registrering på olika nivåer medges. Omfattande sviter kan alltså vid behov snabbregistreras på bestånds- eller serienivå för att ev. senare registreras mer detaljerat på dokumentnivå. Vad gäller den ofta så besvärliga bestämningen av den fotografiska tekniken har man tagit hänsyn till den
varierande graden av kunskaper på detta område. Man skall alltså kunna
registrera fotografier utan fackkunskaper om de olika teknikerna.
· Momentet vård och förvaring presenterades av Jonas Palm från Det
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Vad gäller klimatkraven var Jonas
Palm väl medveten om att de ideala kraven av ekonomiska skäl ofta var
omöjliga att leva upp till, och han betonade att han i sina rekommendationer hade tagit hänsyn till vad som kunde anses vara realistiskt. Det är
därför intressant att notera att hans krav på klimat för färgmateriallikväl
var: < o ± l o och 30-40 o/o RF ± 5 %. Särskilda varningar utfärdades för
allt slags pergamyn, för limfogar i förvaringskuvert, för glasade diaramar
-och för fingeravtryck. Bomullsvantar på, således. För alla slags påsiktsändamål bedömdes scanning i dag vara det enda alternativet. I detta
sammanhang framhölls att den digitala teknikens stora möjligheter till
manipulation med bilder gör att vården av originalen framstår som än
mer angelägen. Sina stora kunskaper inom området har Jonas Palm jämte Torsten Johansson presenterat i Kartboken, en genom Fotosekretariatet
nyligen utgiven handbok i vård och förvaring av fotografier.
Den viktiga del av arkivjuridiken, som upphovsrätten utgör, presenterades klart och överskådligt av Eva Henriksson, jurist vid Svenska Foto-
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grafernas Förbund. Alla institutioner som tar emot och tillhandahåller
material, som kan vara skyddat av upphovsrätt, bör naturligtvis känna till
gällande författningar, och särskilt viktigt är det för dem som avser att bedriva mer regelrätt bildbyråverksarnhet, vilket för många kan vara en god
inkomstkälla. Upphovsrättslagen gicks igenom, och det konstaterades att
de rättigheter, som gäller fotografier, numera regleras i denna lag. Den
gamla lagen om rätt till fotografisk bild upphörde att gälla den l juli
1994. Verkshöjdsbegreppet har bibehållits, men skyddstiderna har förlängts till 70 år efter upphovsmannens dödsår för fotografi, som är att anse som ett "verk'', resp. 50 år efter framställningsåret för fotografi, som
icke är att anse som ett "verk". Särskilt diskuterades den viktiga distinktionen mellan äganderätten till det fysiska exemplaret och upphovsrätten,
som handlar om rätten att förfoga över exemplaret och använda det på
olika sätt. Alla slags upphovsrättigheter kan överlåtas eller ändras genom
avtal, vilket arkivinstitutionerna ofta har anledning att besinna i samband
med mottagande av leveranser. Vidare konstaterades att de offentliga arkiven och biblioteken har vissa särskilda rättigheter att i sin verksamhet
framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk och att allmänna
handlingar skall tillhandahållas oavsett upphovsrätten.
Under de båda dagarna presenterades dessutom Fotosekretariatets
verksamhet, Nordiska Museets fotografiska samlingar, Malmö Museers
stora satsningar på bildvård och digital bildbehandling (projektet Rädda
bilden) samt företaget Svensk Bildvård i Ulriksfors. Visningar ordnades
av Nordiska Museets fotosektion och arkiv i de nya lokalerna i Garnisonen på Linnegatan. Det var således en mångsidig och även inspirerande
konferens, som förhoppningsvis gjorde ett bestående intryck på deltagarna. För framtiden skulle man vilja hoppas på att de institutioner, som arbetar under liknande villkor och som ansvarar för likartat material, skulle kunna finna lämpliga former för diskussion av konkreta problem inom
detta område. Behovet härav kommer säkerligen att göra sig gällande, eftersom det finns anledning att förmoda att projektmedel framöver kommer att ställas till förfogande för vård och registrering av fotografier.

Bengt Danielson
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Översikter och recensioner
Arkiv hemma och ute
Arsbok for Riksarkivet och Landsarkiven 1995
Red. Kerstin Abukhanfusa, Västervik 1995. ISBN 91-88366-15-4.
ISSN 1103-8233.
"Arkiv i rörelse" heter en bok av Nils Nilsson, og det kunne nesten stå
som motto for årsboken for riksarkivet og landsarkivene i Sverige 1995
også. Her f"ar vi nemlig en mengde informasjoner både om arkivdokumenter og arkivinstitusjoners omtumlede historie gjennom praktisk talt
tusen år, fra de eldste dokumentene i Vatikan-arkivet til FN-arkivene etter andre verdenskrig.
Boken er på 335 sider, hvorav vel to tredjedelher består av tjue artikler
viet temaet "arkiv hemma och ute", mens de resterende hundre-sidene er ·
årsrapporter for 1994 fra de forskjellige deler av det svenske arkivverketsåvel fra de enkelte avddinger i Riksarkivet som fra de enkelte landsarkiver. Tilsammen gir disse rapportene en lettilgjengelig og nyttig oversikt
over hvordan det svenske arkivverket er arganisert og hva våre svenske
kolleger har bedrevet i 1994. Riksarkivets byrå for enskilda arkiv presenterer sogar i tillegg til sin årsrapport et eget kapittel på tretti sicler med
nyheter: "EB-nytt".
Årsbokens hovedtema er imidlertid arkiver hjemme i Sverige som belyser svensk na:va:r i utlandet og arkiver i utlandet som på en eller annen
måte er relevante for svensk historie. Ideen er god, og forfatterne oppviser innenfor sine respektive felter imponerede kunnskaper. Det er store
deler av Sveriges spennende historie som her presenteres via arkivene, og
da blir lesniogen selv spennende. Noe tilsvarende kunne ikke lages for
Norges vedkommende, dertil er de to landenes historie for ulike. Sverige
har blant annet hatt sin okkupasjon av Novgorod 1611-1617, sin dronning Kristina i Roma 1655-1689, sitt 0stersj0-velde, sitt Finland og sitt
Norge. Dette har det selvsagt blitt arkiver av.
Artiklene er fors0kt inndelt tematisk i seks hovedavsnitt, noe som langt
på vei fungerer bra, selv om redaksjonen nok har hatt probierner fordi
den samtidig har hatt et 0nske om å ta hensyn til kronologien. Det oppstår her - som det så ofte gj0r - et visst motsetningsforhold mellom det
tematiske og det kronologiske. Dette spiller imidlertid ingen sa:rlig rolle.

105

De enkelte bidragene kan med utbytte leses ganske uavhengig av hverandre, og er h0yst ulike i form og innhold. De spenner fra Birgitta Fritz og
Kari Tarkiainens herde redegj0relser for henholdsvis Suecica i Vatikanarkivet og De baltiska vackeböckerna från 1500-talet som befolknings- och
agrarhistoriska källortilJames Cavallies personlig pregede og h0yst lesverdige skildring av sine opplevelser I den röda diktaturens arkiv (DDR)
tidlig på 1980-tallet. Lars Ericson forteller i sin artikkel Lämningar från
ett Imperium bl.a. om Västmanlands regimersregnskap for 1708. Regementskommissarien Johan Nycop fulgte ikke ordren om å brenne arkivene etter nederlaget ved Poltava, men tok i hemmelighet med seg regnskapsboken. Etter 13 år i sibirsk fangenskap kom han hjem med boken i
behold. Den befinner seg nå i Krigsarkivet.
Den lengste artikkelen er som seg h0r og b0r skrevet av sjefen selv, riksarkivar Erik Norberg, som redegj0r for Arkiv i Ryssland från Ivan den store
till ]eltsin. Han gir her en god oversikt over det enorme konglomerat som
det russiske arkivvesenet er, og viser hvilke store og forlokkende utfordringer russiske arkivarer står overfor i dag. Måtte det bare ressurser nok!
Artikkelen far undertegnede til å spekulere omkring de Trotsky-papirer
som forsvant fra det norske Centralpasskontorets arkiv 11 mars 1941 . Kan
de fra det nazifisene norske Politidepartementet ha gått videre til de tyske
okkupantene og Tyskland, for deretter å havne i Sovjet? En besna:rende
tanke, men i så fall ville vel papirene nå va:rt funnet. Björn Lind skriver
bl. a. om Källor till svensk histore i franska arkiv, og opplyser at man i Archive
nationales nå kan bestille det man 0nsker via dataterminal på lesesalen. Har
franskmennene virkelig så god orden på sine arkiver, eller dreier det seg om
utvalgte deler av bestanden, undres en misunnelig nordmann.
Boken gir således stoff for mange sp0rsmål og refleksjoner, ikke minst
av arkivteoretisk karakter. Et av dem er selvsagt sp0rsmålet om proveniens. Det finnes arkiver av utenlandsk proveniens i Sverige og det finns arkiver av svensk proveniens i utlandet. Mest later det til å va:re av det f0rste. B0r okkupasjonsarkivet fra Novgorod, som i f0lge forfaneren Ingegerd
Nordlander er det mest komplette russiske byarkiv som er bevart fra tidlig 1600-tall, oppbevares i Sverige? Det dreier seg etter det jeg kan forstå
om et rent russisk arkiv, og ikke om et arkiv skapt av svenske okkupasjonsmyndigheter i Russland. Annedecles later det til å va:re med samlingen av de baltiske fogderegnskaper, som vel har svensk proveniens, selv
om de utelukkende knytter seg til jordeiendomsforhold i Baltikum på
slutten av 1500- og begynnelsen av 1600-tallet.
Når Lars Ericson derimot opplyser (s. 64) at det finnes kildemateriale
i Norge av svensk proveniens fra unionstiden 1814-1905, må det dreie
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seg om en misforståelse. Opplysningen harmonerer dessuten dårlig med
Tor Breiviks artikkel Norske arkiv av interesse for svensk forskning. Ericson
nevner i denne sammenheng også arkiver vedr0rende utdannelsen av de
såkalte polititroppene under andre verdenskrigen. Men her er det faktisk
tale om norske eksilmyndigheter som arkivskapere i Sverige. Det dreier
seg dels om Reservepolitiet, som via Milit:erattacheen ved Den norske legasjonen i Stockholm var direkte underlagt det norske Forsvarsdepartementet i London, dels om Rikspolitiet, som likeledes via Rettskontoret
ved legasjonen sto direkte under den norske justisministeren i London.
Disse polititroppene ble i sin helhet finansiert av den norske eksilregjeringen. Om våre svenske kolleger mener at dette egendig er arkiver av
svensk proveniens, står vi overfor en interessant debatt.
Årsbokens mange illustrasjonene kunne fortjene en omtale for seg, men
her vii jeg n0ye meg med å bemerke en ting jeg stusset over. På side 290
er det gjengitt et kartotekkort med bilde av en fange som ble insatt i
Långholmen fengsel i 1938. Kommer ikke personvernhensyn inn her? I
Norge praktiseres en 80-års grensefor opplysninger om straffbare forhold.
Denne omtalen må n0dvendighvis ha karakteren av spredte glimt fra
det mangfold som Arkiver hemme og ute representerer. Mye annet kunne
v:ert frarnhevet, og mange andre forfattere nevnt med like stor rett, som
f. eks. Sten Körners omtale av de baltiske näverbrev fra l 000-tallet i Upptäkter i de baltiska arkivutställningarnas spår. Det er en rik bok, og selv om
svenske arkivarer har et rikt materiale å 0se av, så undres jeg likevel: er de
i stand til å produsere en slik bok hvert år? Etter lesningen sitter en dessuten igjen med et inntrykk av at det også i Sverige fremdeles finnes oppgaver å gå l0s på for arkivarer med sans for tradisjonelle arkiver. De blant
oss som f0ler ubehag ved de elektroniske arkivenes fremmedgj0rende og
flyktige natur, kan finne tr0st i dette. Til mine kj:ere svenske kolleger må
jeg derfor bare si gratulerer og lykke til i fortsettelsen.

Ole Kolsrud
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Arkivvetenskap
Red. Anna Christina Ulfsparre, Lund 1995. ISBN 91-44-60731-8.
Nils Nilssons gamla Arkivkunskap har varit vår arkivaliska urkund sedan
den kom i början av 1970-talet. Nu har det kommit en bok i arkivvetenskap, med just detta ord som titel. Boken består av tolv tematiskt inriktade kapitel skrivna av lika många författare under redaktion av Anna
Christina Ulfsparre.
Redan i denna korta inledning framkommer två intressanta skillnader
mellan Nils Nilssons bok och Arkivvetenskap. Den första är att man
övergivit begreppet arkivkunskap till förmån för arkivvetenskap som titel. Orsaken till detta vill jag inte spekulera i, något svar kan jag heller inte hitta i boken. Själv finner jag begreppet arkivvetenskap problematiskt.
Vetenskap är för mig en teoretisk kunskap, där teser prövas med hjälp av
olika metoder. I svenskt arkivväsende finns väl egentligen bara en enda teoribildning som till nöds kan kallas för vetenskaplig, d v s proveniensprincipen. I mitt tycke är detta en väl bräcklig grund att bygga en hel vetenskaplig gren på. Kanske är det därför författarna i boken har en lätt
famlande ton när de ska beskriva vad arkivvetenskap egentligen är och
tvingas gå tillbaka till Nils Nilssons definition. Och vad jag kan se finns
väldigt litet nytt vad det gäller arkivteori om man jämför med Arkivkunskap från 1973, skillnaden är istället mest beorende av utveckling inom
författnings- och teknikområdena.
Att boken har så många författare har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är naturligtvis att de som skriver om de skilda delarna av arkivverksamheten far förutsättas vara speciellt insatta i och intresserade av respektive område.Vissa kapitel har också blivit mycket bra som fristående
enheter, men som helhet tycker jag att det dyker upp problem i denna antologiform där författarna tycks ha skrivit sina kapitel väl oberoende av
varandra. Det har lett till att somt blir väl grundligt behandlat, ibland något motstridigt, medan annat faller helt utanför.
Ett av syftena med en bok av detta slag är att den skall fungera som lärobok och som handbok i det dagliga arbetet. För det krävs en klar och redig
struktur. Att ha samma författare underlättar skapandet av en sådan struktur, ska det vara många författare krävs en mer omfattande redigering av materialet, något som jag inte tycker att man riktigt lyckats med i Arkivvetenskap. Om jag skulle begå recensentens kardinalfel och skriva en ny bok i recensionen så skulle man kanske kunna utnyttjat mångfalden som en fördel
och låta de många författarna tillsamenans diskutera tvetydiga begrepp.
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Brister i dispositionen skulle delvis kunnat avhjälpts med ett register
där läsaren snabbt skulle kunnat orientera sig utöver innehållsförteckningen. När jag skriver läsaren menar jag här å ena sidan den arkivarie
som vill ha en handbok men å andra sidan också för oss som kanske vill
studera texten mer djuplodande. Själv skulle jag exempelvis snabbt kunna ta fram de avsnitt av olika författare som behandlar delarkiv för att se
hur skiftande synpunkter och råd man har vad det gäller eventuell arrvändig av delarkiv vid strukturerandet i arkiven. Eller en järnförande studie av tolkningar av arkivbildarbegreppet inte minst. I dagens datoriserade verklighet är det ju inte särskilt svårt eller kostsamt att åstadkomma ett
register och därför känns det snålt att man inte unnat läsaren detta hjälpmedel.
Om vi för ett ögonblick håller oss kvar i redigerandet av boken så är de
svårt att undvika att kommentera den språkliga utformningen där författarna på sina ställen skulle behövt hjälp med utomstående närläsning.
Kan en mening som denna förstås av en studerande i arkivkunskap eller
av någon annan för den delen: "Det bör dock framhållas att en vidare han-

tering i en forvattning som har flyttat om handlingarna enligt fastlagda regler som att personakten foljde individen ftån forsamling till forsamling inte
är detsamma som att handlingarna ordnats om i efterhand enligt t ex en ämnesordningsprincip, vilket är att hänfora till sekundär proveniens. "?
Och vad vinner man stilistiskt på att skriva att delar av ett arkiv ofta
befinner sig i en total konfusion eller att man kan göra interpretationer
av ett begrepp?
Exemplen kan mångfaldigas, flera av styckena präglas av ett språk omständligt, tungt och akademiskt utan vinster i klarhet och exakthet i definitionen. Detta känns särskilt förargligt när boken är tänkt som handbok och lärobok, då borde kraven på stilen naturligtvis vara extra höga.
På något sätt blir det nästan komiskt när en i många fall så praktiskt inriktad verksamhet som att ordna arkiv beskrivs i så dunkla och teoretiska
ordalag. I mitt inre skissar jag på hur en trädgårdsmästares handbok skulle se ut om skribenten hade samma anspråk på att teoretisera även de
praktiska delarna i arbetet.
I rättvisans namn skall dock sägas att vissa kapitel som Anna Svensons,
Att bevara och vårda, lyckas att med ett väl avpassat språk klargöra meningea med arkivverksamhet överhuvudtaget. Här finns också en underförstådd kärlek till just praktiken i arkiven, hantverksskickligheten. För
mig hade detta kapitel varit en lämplig inledning till hela boken, eftersom det i sin enkelhet lockar nyfikenhet samtidigt som det skapar överblick.
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Slutligen skulle en större omsorg vad det gäller layout och inte minst
korrekturläsning gjort att bokens läsvärde höjts betydligt. Redan i innehållsförteckningen finns ett par påtagliga fel och sedan fortsätter det igenom boken. Den yttre slarvigheten påverkar läsaren att tro att även innehållet skulle vara ett hastverk, vilket naturligtvis är djupt olyckligt.
Vid en läsning av boken grips man som arkivarie av vanmakt eftersom
man kan säga att innehållet i sig väl skildrar de disparata arbetsuppgifterna och de outvecklade redskapen att lösa dem. Som jag redan nämnt i inledningen kan jag inte se att särskilt mycket hänt vad det gäller de teoretiska förutsättningarna för arkivvården sedan Nils Nilsson skrev sin bok
för snart tjugofem år sedan. De kapitel som helt skiljer ut sig är de som
berör medieval och informationsteknologi. Britt-Marie Östholms kapitel
om medieval är rekordeligt även om man kan tycka att det är väl ogint
mot den som använder boken som handbok att inte upplysa om SP:s förteckning över godkänt skrivmateriel. De frågor som kvarstår efter genomläsningen, som hur man egentligen skall se på CD-ROM som lagring, är inte Östholms fel. Snarare är det en av de stora frågor som vi alla brottas med och där det ännu inte finns några riktlinjer att gå efter.
!T-kapitlet av Mats Bureli är också klargörande och översiktligt. Han
redovisar skillnader och likheter mellan systemvetare och arkivarier, och
poängterar vikten av att närma sig varandra. Det är nyttigt för en arkivarie att ta del av hur en systemvetare ser på världen, även om utrymmet
känns väl knappt för att en djupare förståelse skall kunna infinna sig.
Men som underlag för en förtydligande undervisning tror jag att denna
text kan fylla en viktig funktion.
Den författare som med störst framgång ger sig på att koppla ihop det
som finns av arkivteori med praktisk verksamhet är Bengt Danielson. I
hans kapitel om ordnande och förtecknande finns äntligen en ambition att
tillföra nya tankar om hur teorierna skall utnyttjas i det praktiska arbetet.
Anknytandet till olika teoretiska begrepp faller sig naturlig när det gäller att
lösa de skilda momenten i ordnandet och förtecknandet. Där Claes Grånströms text känns som ett flygfoto från mycket hög höjd arbetar istället
Bengt Danielson utifrån det problem som vi alla känner till och ger oss förslag till lösningar. Jag känner mig tveksam till en del av det han skriver, t ex
tycker jag att redovisningen av allmänna arkvischemats tillkomst ger en intryck av rätlinjig och stabil utveckling som jag inte riktigt tror på. Eller att
jag inte förstår varför man inte rekommenderas att skapa en. F-serie för exempelvis kartor som innehåller en hänvisning till specialregister. Och när
man läser avsnittet om gallringsbara handlingar kan åtminstone inte jag låta bli att fundera över när egentligen ett arkiv skall förtecknas.
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Alla dessa frågor som väcks är i sig ett kvalitetstecken och jag måste säga att just detta kapitel tillsammans med Anna-Brita Lövgrens kapitel är
bokens stora behållning, inte minst genom sina utförliga exempel på tillämpningar i verkliga arkiv.
Bokens författare är till absolut övervägande delen knutna till Riksarkivet eller något landsarkiv, såvitt jag kan se är det bara en enda som
inte har denna bakgrund, nämligen Tore Johansson. Jag tycker denna
rekrytering av författare i sig är ett problem. Inte minst som det är en
allt mindre andel av arkivariekåren som arbetar i statlig depåverksamhet.
Perspektivet i boken är alltför ofta styrt av de synsätt och den kultur
som råder vid Riksarkivet. Man tillmäter detta perspektiv en auktoritet
som jag inte längre uppfattar att det finns underlag för. Problemen blir
definierade på ett sätt som jag inte känner igen i min dagliga verksamhet.
Den gamla tågordningen, att Riksarkivet skapar regelverk för den statliga depåverksamheten som sedan i oförändrat skick övertas av arkivverksamheten inom kommuner, landstingskommuner, företag och föreningar, fungerar näppeligen idag. Som kommunarkivarie, företagsarkivarie eller föreningsarkivarie arbetar du under helt andra förutsättningar än vad
man gör på Riksarkivet, på gott och ont.
Vissa av författarna i Arkivvetenskap nämner förvisso även andra arkiv
än statliga, Anna-Brita Lövgren är här ett fördöme, men detta far inget
djupare genomslag. Claes Gränström sätter i princip likhetstecken mellan stat och arkiv i sin historieskrivning, och lyckas förtränga både medeltidens stora klosterarkiv, gårdsarkiv och företagsarkiv. Och att många
arkivarier fortfarande kallas arkivarier fast de traditionella arkivfrågorna
upptar en allt mindre del av vår arbetstid till förmån för de pressande dokumenthanteringsfrågorna, är en aspekt av verkligheten som inte tränger
in genom bokens pärmar. Om boken blir normerande för arkivutbildningarnas innehåll kommer morgondagens arkivarier att vara lika omedvetna som dagens om de stora kraven på färdigheter i just dokumenthantering och informationsstrukturering som står och lurpassar på dem
utanför läroanstaltens allt för tjocka väggar.
Den arkivarie som indirekt beskrivs i de allra flesta texterna är en depåarkivarie som möjligen kan tvingas ut på viss fältverksamhet men i
övrigt i lugn och ro kan ta i itu med arkivarbetet i depån. De hänsyn
man tar är framförallt riktad gentemot forskare. Vissa kapitel som Staffan Smedbergs far en väl tung slagsida åt just forskning, de flesta av oss
som inte arbetar i depå har verksamhetens behov betydligt mer aktuella.
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Resultatet har blivit att Arkivvetenskap snarast är en handbok för Riksarkivets tjänstemän än en handbok och lärobok för svenska arkivarier i en
mer vid bemärkelse.
En annan tendens i boken som förbryllar är att en vetenskap som så
nära kopplas till historievetenskapen är så påfallande historielös. De historiker som skriver i boken bygger, som jag uppfattar saken, på samma
återberättande texter som Nils Nilsson och andra före honom använde.
Mycket litet om ens något tillförs den svenska arkivhistorien i denna bok
och det kan väl inte författarna skyllas för eftersom någon forskning
knappast bedrivs på området. Men jag längtar efter att läsa en uppsats
som grundligt undersöker allmänna arkivschemats utveckling eller hur
den svenska tillsynsmodellen uppkommit eller varför inte en avhandling
om hur arkivarier rekryterats och utbildats under nittonhundratalet.
Listan kan göras mycket lång på intressanta forskningsämnen.
Service och flexibilitet är de två centrala begreppen som jag kommit
fram till efter några år i skilda arkivsammanhang. Som arkivarie måste
man sträva efter en ödmjukhet och lyhördhet för olika verksamheter för
att kunna uppnå sina arkivmässiga målsättningar. Just detta tycker jag
skulle vara en viktig kunskap att förmedla till blivande arkivarier, men
som inte heller riktigt framkommer i boken.
En service gentemot tänkta läsare vore, förutom det register jag tidigare efterlyst, också en snabb genomgång av hjälpmedel för arkivarier som
exempelvis att det finns RA-FS och SP:s förteckning över godkända
skrivmedel m m. En lathund om kartonger, papper av olika typer, arkivclips m m och hur man beställer dessa skulle vara en ovärderlig hjälp om
man hastigt och lustigt blivit kommun- eller företagsarkivarie.
Sammanfattningsvis är detta en bok som inte tillför särskilt mycket
nytt men som innehåller klara pärlor. Dock kan den med sina brister ses
som expose över alla de fält inom arkivverksamheten där ytterligare forskning och utveckling krävs.
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FiaEwald

112

"SLÄKT 95"
Årsbok för Sveriges Släktforskarförbund. Red. Håkan Skogsjö,
Stockholm 1995. ISSN 0280-2984, ISBN 91-87676-12-5.
"Släkt 95" lyser det från omslaget på Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1995, ser man lite närmare står där släktforskarnas årsbok. Nye redaktören Håkan Skogsjö har inte bara justerat årsbokens namn, han har
också lagt upp tre områden: Framtiden, Ångermanland och Varia, allt
sammanhållet av ett outskrivet ord: acribi.
Författarna är kända representanter för olika generationer inom dagens
släktforskning. Om man så vill: juniorerna födda 1960 och senare mellangruppen 1941-1959 och seniorerna födda 1940 och tidigare. släktforskning är alltjämt en manlig hobby. Återväxten bland släktforskande kvinnliga skribenter tycks låg.
I yngsta gruppen finns de som aldrig sorterade kortregister, de som haft
datorn att ta till från början, Olof Cronberg, leg läkare, Urban Sikeborg,
språksekreterare och Ulf Berggren, doktorand i historia. Berggren tar upp
de globala kontaktnäten och vikten av att a experterna på genealogi att
delta i fjärrkonferenserna, som hålls via datanäten. Sikeborg pläderar för
bättre utbildade släktforskare, om behovet av kurser i källkritik och att i
studiecirklarna ta upp moment om värdering av källmaterial.
Min egen erfarenhet är att om en diskussion om källkritiska metoder
ska lyckas i en studiecirkel, behöver man använda ett neutralt studiematerial. Den blivande forskaren ser då inte "sitt eget" framför sig, och kan
lättare ta till sig det som sägs. Olof Cronberg tar upp en annan sida av
forskningens vardag: etiken. Han berör först lagstiftningen och går därefter in på frågor som gäller relationen forskare- objekt respektive relationen forskare sinsemellan. Här finns alltjämt mycket att göra och man
önskar att Cronbergs uppsats också når studiecirklar och kurser.
Mellangenerationen utgörs här av Håkan Skogsjö, journalist i Mariehamn, Peter Olausson, kommunarkivarie i Åmål och doktorand i historia, Bo Lindwall, arkivarie, och Carl Szabad, elektronikingenjör. De har
troligen minst en gemensam nämnare: de började sin släktforskning innan datorerna fanns. Och tre av dem forskar på Ångermanland.
Olausson, värmlänningen, tar upp domböckerna och behovet att göra
dem mer lättillgängliga. Han redovisar olika metoder, diplomatarisk fulltextåtergivning, normaliserad fulltextåtergivning, regester, urval av mål
eller enbart register. I Norge pågår Tingbokprosjektet, och Olausson beskriver detta i korthet som ett hittills tämligen lyckat projekt i samverkan
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mellan historiska institutionen vid Oslo universitetet och Norsk Lokalhistorisk institutt och många frivilliga medarbetare.
Vilken väg ska man gå i Sverige? Frågan rar inget svar, men Olausson
vill ha aktiv samverkan mellan domboksforskarna. Det är de frivilliga
krafterna, gärna med stöd av en rikstäckande organisation som exempelvis Sveriges Hembygdsförbund, som kan föra arbetet framåt. Man kan aldrig ge ut alla domböcker för hela landet utan endast ett representativt
urval. Olaussons hemmaplan, Tingshuset i Häljebol, bör ha förutsättningar att leva vidare, som en plats bland många där domböcker skrivs
av, läses in och skrivs ut, och där register upprättas. Ser man till samhällsnyttan av ett större domboksprojekt, så borde effekten dock bli störst
av en diplomatarisk fulltextåtergivning, kompletterad med register. Flera
discipliner har då nytta av materialet.
Bo Lindwall har lämnat Leksand men han fortsätter med sin forskning
på resande eller tattarsläkter. I sin forskning på området har han lagt ner
stor möda och hållit en hög ambitionsnivå. Här berättar ha om några individer från Ångermanland. Många vill nog veta än mera, praktiska tips,
om hur man hittar framåt, när ett barn föds, föräldrar anges och faddrar
också återfinns i "Socknens slut" i husförhörsboken men föräldrarna
rycks inte finnas alls.
Lindwall talar om en genealogisk databas för forskare som utforskar en
socken. Skogsjö använder personhistorisk databas för i princip samma
sak, medan Olof Cronberg i samband med släktnamnsregister tar upp
begreppet genealogisk databas. släktforskarförbundet rar definiera begreppen.
Skogsjö har utarbetat en namnlista, som ska ses som auktoriserad av
Sveriges Släktforskarförbund. Referenslitteraturen som använts är den
gängse om förnamn, Orterbjörk och Modeer, och urvalet av namn är
gjort ur kyrkböckerna. Urvalet kan vara subjektivt, några namn verkar
udda som Ärngunna, Ödgärd och Tulson. Namnen är inte konsekvent
hanterade, medan Alexandra är "feminin form av Alexander" anges Viihelmina som "latinskt", och inte ett ord om feminin form för ryska Vilhelm. Seger anges som norrländskt, men finns också belagt inom landskapet Uppland. Tilla är kortform inte bara för Ottilia utan också för Matilda/Götilda. Listan behövs, initiativet är lovvärt men texten bör granskas ytterligare.
släktforskarförbundets sryrelseledamöter har en viss ryngd i sin forskning mot Ångermanland. Detta avspeglas också i avsnittet Ångermanland i boken. Landskapet redovisas på ett utmärkt sätt och Carl Szabads
genomgång av källmaterial före kyrkböckerna går att tillämpa även på an-
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dra landskap. Bylund är en gedigen hantverkare och under större delen
av sitt yrkesverksamma liv har han med sakkunskap lotsat forskare i
landsarkivet till källan. Han ger i årsboken två släktutredningar av traditionellt slag. Intressanta men som läsare vill man gärna veta mera, veta
varför en kofferdikapten från Härnösand vid 25 års ålder blev borgare i
Ostende?
Bylund är yngst bland seniorerna. Ingeborg Brunkhorst är enda kvinnan i gänget, född 1911, hon är den äldste och hennes uppsats är ett fint
exempel på hur material i domböckerna kan tas om hand av erfarna skribenter. Hon berättar om rangen Per Andersson i Veinge, som rymde ur
sin dödscell medan vakterna slumrade.
Jag avslutar min läsning av "Släkt 95" med att lyfta fram nestorn Pontus Möller. Intet visste jag om släkten Lemnius, men efter läsning av
Möllers uppsats Släkten Lemnius har jag på knappt tio sidor fått veta en
hel del t.ex. om hovläkare hos Vasakungarna Erik och Johan, om den internationella arbetsmarknaden på 1500- och 1600-talet men också om
lokal historia i Botkyrka. Uppsatsen är föredömligt pedagogiskt skriven
och med tydliga källhänvisningar vederlägger eller styrker Möller en uppgift om släkten Lemnius. Här ligger källhänvisningens värde i att den placerats in i den löpande texten. Han utgår egentligen från ett missförstånd
i Riddarhusstam tavlorna. Möllers uppsats knyter samman och knyter an
till flera av bokens övriga uppsatser, noggrannhet är A och O, källkritiken är viktig.
Innehållet i "Släkt 95" har en tydligare målgruppsinriktning än de tidigare årsböckerna, och då uppstår på nytt frågan om hur layouten ska
vara på sidorna. Om man har fotnoter i en populärhistorisk årsbok, så
bör man placera dem sist i texten för varje uppsats, helst samlade sist i boken. Uppsatsens kvalitet beror inte på antalet fotnoter eller på notens
längd. Det ska inte se ut som på s 168-169. Det kan ses som en petitess,
som helhet är årsboken läsvärd och intressant och bör få spridning genom
de många släktforskarföreningarna. Med en framtida genealogisk bibliografi kan uppsatserna leva många år i och med att de blir lättare att finna tgen.

Irma Ridbäck
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Systemutvecklingsprocessen och frågorna om långsiktigt bevarande av
data. Rapport från projektet Metoder inom systemutveckling för
långsiktigt bevarande av data, Riksarkivet 1995.
Varför beaktas inte långsiktiga arkivaspekter redan vid system planering/utveckling? För att ge svar på den frågan organiserade Riksarkivet i början av år 1995 projektet ARKSYS. Bertil Johansson, Riksarkivet, utsågs
till projektledare och övriga deltagare har varit Bo Berg, Mats Berggren,
Mats Burell, Magnus Geber och Torbjörn Hörnfeldt, samtliga Riksarkivet, samt Anders L Johansson, Riksskatteverket. Målet var att ge förslag
till metoder för bearbetning av problemet och eventuella verktyg för sådana insatser. Arbetet har huvudsakligen utförts genom fall- och litteraturstudier.
Fallstudier genomfördes hos fem myndigheter och ett bolag. De undersökta systemen är ett resursledningssystern, ett journalsystern och fyra
ärendehanteringssystern av olika typer. Fallstudierna redovisas i rapporten
bl.a. med uppgifter om projektet, systemet, använda metoder och teknik
och dokumentation. Fallen speglar olika arbetssätt vid systernplaneringen och är därför intressanta att ta del av. De flesta arkivarier kan förmodligen känna igen sig och fundera en del kring sin egen roll.
Rapportens intressantaste del är givetvis analysen av olika faktorers betydelse för det långsiktiga bevarandet. Analysen delas upp i sex avsnitt
som behandlar systernens funkdonalitet och syfte, betydelsen av begreppen arkiv och arkivhandling, utvecklingrnetoders/ -modellers betydelse,
utvecklingsarbetets organisation och arkivariers roll samt teknikvalets respektive dokumentationsteknikers inverkan.
Det största utrymmet i rapporten ägnas begreppen arkiv och arkivhandling. Men är begreppen så problematiska? I rapporten dras slutsatsen, grundad på fallstudierna, att begreppsbildningen inte upplevs som
svår i sammanhanget. Detta leder oss över till den enligt min mening
mest intressanta delen av analysen, nämligen utvecklingsmetoders-/modellers betydelse för det långsiktiga bevarandet.
I analysen görs en skillnad mellan infologiskt och datalogiskt orienterade metoder för systernutveckling eller med andra ord verksamhets- respektive teknikinriktade utvecklingsverktyg. I rapporten konstateras att
sådana metoder är helt inriktade på införande av nya system och strukturer, men inte vidmakthållande av befintliga systern vilket det långsiktiga perspektivet kräver. Metoderna kan trots detta vara värdefulla att tillämpa eftersom de medför ett strukturerat angreppssätt och att aspekter
som ADB-säkerhet, kvalitetsfrågor rn.rn. som regel behandlas, vilket gi-
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vetvis stöder det långsiktiga bevarandet. Metoderna karaktäriseras vidare
av att kravställarna vid systemuppbyggnaden grupperas i huvudintressenter som beställare, slutanvändare och brukare och övriga externa intressenter, t.ex. arkivarier, som kan ha intressen att bevaka. Det är givetvis
huvudintressenternas krav som väger tyngst i modellen.
En intressant jämförelse görs därutöver mellan Riksarkivets regler och
metoder för databasorienterad systemutveckling. Riksarkivets regler har
en tyngdpunkt åt den datalogiska delen i systemutvecklingen, t.ex. tekniska standarder för dataorganisation, datarepresentation och databärare,
medan ett sådant kravställande inte ens ingår i den databasorienterade
systemutvecklingsmodellen! Analysen utmynnar i slutsatsen att det är
viktigt för långtidsbevarandet att arkivaspekterna behandlas redan i den
inledande verksamhetsanalysen med hjälp av frågan: Vilken funktion skall
det tänkta systemet ha som en del av foretagets arkiv? Svaret på den frågan
f'ar sökas i företagets eller myndighetens allmänna bevarande-/gallringspolicy och dokumentationsstrategi!
Rapporten utmynnar i ett flertal förslag för att komma till rätta med
problemet. Det första kravet är långtgående och innebär att 40 poäng systemvetenskap bör ingå som krav för att läsa arkivvetenskap. Dessutom
bör den arkivvetenskapliga grundutbildningen kompletteras med ämnet
organisationsteori. Här har uppenbarligen projektgruppen på ett sent stadium av arbetet bytt fot. Tidigare i rapporten finns ett flertal konstateranden som pekar i en annan riktning. T.ex. sägs det på ett ställe att det
inte är realistiskt att varje upphandling av ett standardsystem görs med
beaktande av de långsiktiga arkivaspekterna. Som en utväg föreslås att
Riksarkivet medverkar i statskontorets utvärderingar av standardprogram
för tecknande av avropsavtal. På ett annat ställe hävdas det att det inte är
självklart att kunskapen om långtidsbevarande i ett utvecklingsprojekt
alltid bäst tillförs genom arkivariemedverkan. Utan det kan vara mer effektivt om utvecklingsansvariga inom programvaruindustrin och hos arkivbildarna tillförs generell kunskap om krav och lösningar för långtidsbevarande. Ytterligare ett exempel utgörs av konstaterandet att det för arkivarier och annan berörd personal finns behov av att det i en handbok
beskrivs vilken dokumentation som behöver framställas för ett långtidsbevarande. Det finns flera liknande exempel i rapporten som ger stöd för
projektgruppens, enligt min mening, viktigaste förslag som rör kompetensutvecklings- och informationsinsatser riktade till arkivarier, utvecklingsansvariga m.fl.
Avslutningsvis vill jag säga att rapporten bjuder på intressant läsning,
om än med en del motstånd inbyggt i form av långa meningar och krång-
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liga begrepp. Rapporten gav mig en fördjupad förståelse av min egen erfarenhet av verksamhetsanalys och informationsmodellering och min
egen roll i sådana sammanhang. Rapporten hade blivit alldeles utmärkt
om den hade genomförts med större stringens, med en tydlig frågeställ.ning och som en följd av det en fokusering på det centrala i sammanhanget och med en systematisk behandling av alla metoder som berörs.
En fundering i sammanhanget är om inte projektgruppen borde ha innehållit någon deltagare som arbetar med systemutvecklingsmetoder.
Håkan Lövblad
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Kortboken. Handbok for hantering och vård av äldre och samtida fotografiska materiaL Jonas Palm och Torsten Johansson. Fotosekreta-_
riatet vid Nordiska museet 1995.
Så har den änterligen kommit - handboken i fotovård som är begriplig
och användbar även för oss utan konservatorsutbildning - skriven av två
experter på området, Torsten Joansson, fotokonservator vid Stockholms
stadsmuseum och Jonas Palm, bevaringschef vid Konglige Bibliotek i Köpenhamn. Boken är utgiven av det ännu relativt unga fotosekretariatet på
Nordiska museet (se Eva Dahlman, ASF 1995:2) och utgör ett högst
konkret bevis på att denna inrättning inte bara är en papperstiger.
Boken är mycket koncentrerad, hitintills endast 34 sidor, men trots
detta mycket innehållsrik. Boken rymmer fyra huvudavsnitt, som tar upp
det fotografiska materialet, hantering och förvaring, identifikation av fotografiska processer, samt framställning av långtidshållbara s/v negativ
och påsiktsbilder. Huvudavsnitten är i sin tur indelade i underkapitel
med rubriker som "Förvaringsmiljö" och "Negativ". I marginalen har
stickord lagts in, vilket gör att användaren snabbt hittar till rätt information. Kortboken är i pärmform och de som investerar i ett exemplar f'ar
även en prenumereration på kompletteringar för de närmsta tre åren.
Fotografiet som handling och som databärare har ofta behandlats styvmoderligt i arkivvärlden, om det har behandlats överhuvudtaget. Berömvärda undantag finns naturligtvis, men det är påfallande hur lite som har
gjorts på detta område, i synnerhet om vi fokuserar blicken på arkivverket och utbildningen av arkivarier. I regelverket nämns på några få ställen att fotografier kan vara allmänna handlingar och i RA-FS 1994:6om arkivlokaler - lämnas en passant rekommendationer om förvaringklimatet för s/v fotografiskt material. (Det sistnämnda i en olyckligt svepande formulering, som ger delvis felaktiga signaler, bl a vad gäller för- .
varingav nitratnegativ). I Kortboken får arkivarien en lättanvänd hjälpreda, som rätar ut många av de frågetecken som vanligen infinner sig när
man arbetar med fotografier. Det vore mycket bra om boken kom med i
litteraturlistorna vid landets olika arkivutbildningar.
Kortbokens enkla utformning har medfört tilltalande prissättning,
men även vissa kompromisser. Författarna betonar i avsnittet om identifikation av fotografiska processer, att detta ämne är utomordenligt vanskligt och kapitlet skall ses som en enkel introduktion. Icke desto mindre
hade avsnittet mått bra av att presenteras i färg, gärna med förstoringar
av hur de olika processerna ter sig i en lupp. Detta hade hjälpligt kunnat
åtgärdas med en direkt hänvisning till relevant litteratur på området.
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Överhuvudtaget skulle Kortbokens användarvänlighet kunna öka ytterligare med litteraturhänvisningar i direkt anslutning till textavsnitten.
Förhoppningsvis kommer Kortboken inte bara bli ett ofta anlitat redskap i arkivens dagliga verksamhet. Kanske kan den också röja undan något av den brist på kunskap, som idag ofta hindrar arkiven från att ta itu
med sina fotosamlingar. Ja, man kanske till och med kan hoppas på att
Johansson och Palm kan inspirera Riksarkivets normgivare att utarbeta
föreskrifter på området.

jan Dahlström
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