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Redaktionen har ordet
Forskning kring de mekanismer som gör arkiven
öppnare eller mer slutna för omvärlden har blivit
ett särskilt angeläget område under senare år. Inte
minst i den allmänna debatten har frågorna om
medborgarnas insyn i arkiven aktualiserats, såväl i
Sverige som internationellt. Med denna utgåva av
Arkiv, samhälle och forskningvill redaktionen lyfta
fram betydelsen av forskning inom detta område.
Vi publicerar därför en översikt över offentlighetslagstiftningens framväxt och nuläge i ett europeiskt
perspektiv. Den har ursprungligen tagits fram på
uppdrag av Europarådet inom ramen för ett arbete
som inspirerades av öppnandet av säkerhetstjänsternas arkiv i början av 1990-talet efter de
forna öststatsdiktaturernas fall.
Här i Sverige har vi också under det gångna året
fått en allt intensivare debatt kring den militära
underättelse- och säkerhetstjänstens förehavanden
under kalla kriget inte minst vad gäller dess arkiv.
Vi publicerar därför även en artikel som redovisar
resultat av nyligen genomförd forskning kring
underrättelsearkivens öden. Bakgrunden är en
arkivinventering som under 1998 utförts på uppdrag av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) inom ramen för forskningsuppdraget till följd av den s k IB-affåren.
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Författarna till nu nämnda bidrag är båda verksamma i stockholmsområdet. En titt på medverkandeförteckningarna under de senaste årens utgivning kan lätt leda till slutsatsen att ASF först och
främst är ett organ för den stockholmsbaserade
arkivverksamheten och forskningen. Detta är naturligtvis inte avsikten. Tvärtom arbetar redaktionen aktivt för att få in bidrag från hela vårt land och
tar med glädje emot bidrag även från våra grannländer. På så vis arbetar redaktionen för att tidskriften skall kunna fungera som organ för redovisnig
av aktuell arkivvetenskaplig forskning som bedrivs
i vår del av världen oavsett institutionstillhörighet.
Inte minst det nyligen tillsatta redaktionsrådet hoppas vi skall kunna bidra till att stärka banden med de
forskarsamhällen som finns utanför Stockholm.
På redaktionens vägnar önskar jag alla läsare
runtom i Sverige och i världen en GodJul och ett
Gott Nytt År!
.

Mats Bureli
huvudredaktör
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Övervakningssverige
eller den Svenska rädslan
Militär underrättelse- och säkerhetstjän.s t i hetluften och i
arkiven. Presentation av en arkivinventering.
Mediadiskussionen
För 25 år sedan, på hösten 1973, avslöjades den
hemliga underrättelseorganisationen IB. Det var de
unga journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou
·som mect hjälp av den tidigare ID-agenten Håkan
Isacsson skapade sensation genom sina artiklar i
tidningen FIR-Kulturfront. Peter Bratt utgav
samma år boken " IB och hotet mot vår säkerhet".
Avslöjandena ledde till åtal och domar för spioneri.
Frågan om IB och dess verksamhet har sedan varit
ett återkommande tema för massmedia och den har
behandlats i ett antal utredningar.
Diskussionen om IB tog fart på nytt senhösten
1997. Orsak denna gång var den s k Leanderaffåren. SÄPO:s uppgifter om Torsten Leander
släpptes till Leanders juridiska ombud Dennis
Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs
universitet och ivrig debattör när det gäller personkontroll och åsiktsregistrering. Torsten Leander
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var snickaren som förlorade sitt arbete på Marinmuseum sedan hans kommunistiska förflutna hade
blivit känt. TV och radio diskuterade IB i ett antal
inslag. I pressen leddes debatten av Dagens Nyheter och Peter Bratt. Debatten saiillllanföll i tiden
med förre överbefälhavaren Stig Synnergrens överlämnande av T-kontorets, den militära hemliga
underrättelsetjänstens, filmade arkiv till Krigsarkivet. Frågan ställdes om även IB:s arkiv hade blivit filmat innan det brändes. Detta förnekades av
IB:s förre chef, Birger Elmer. Alltfler begärde sanningen om IB och dess registrering av kommunister. Många önskade en sanningskommission efter
norskt mönster.
De politiska partierna drogs in i debatten.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet ochFolkpartiet krävde
redan från början en sanningskommission om
SÄPO:s och IB:s åsiktsregistrering. De övriga partierna önskade en granskning av IB men ingen
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sanningskommission. Sedermera har Centerpartiet
och Kristdemokraterna anslutit sig till kravet på en
sanningskommission.
En debatt, "SÄPO:s register m m", hölls i riksdagen den 20 november I997·Justiteminister Laila
Freivalds förklarade under riksdagsdebatten att någon sanningskommission ej var aktuell. Regeringen
gav istället Försvarets underrättelsenämnd och dess
ordförande, Anders Björk i uppdrag att undersöka
den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten,
ett förslag som för övrigt ursprungligen kommit
från moderaterna. Vidare skulle ett forskningsanslag på 20 miljoner kronor avsättas för forskning
om den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. SÄPO:s verksamhet skulle undersökas av
Registernämnden.
Regeringen återkom till frågan om forskningen
och gav den I I december Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i uppdrag att genomföra ett forskningsprogram om militär underrättelse- och säkerhetstjänst från I92o-talet till I98otalet. Enligt direktiven skulle forskningen inriktas
på sådan verksamhet som svensk militär underrättelse- och säkerhetstjänst kunde ha bedrivit inom
Sverige och som var riktad mot organisationer och
enskilda. Forskningen skulle inplacera underrättelseoch säkerhetsverksamheten i sitt historiska och sociala sammanhang. Forskarna skulle ges största möjliga tillgång till hittills heinligstämplat material.
Frågan om en sanningskommission dog emellertid inte med detta. Den I 3 december publicerade
Dagens Nyheter ett upprop undertecknat av I8
välkända historiker och samhällsvetare. Forskarna
krävde en sanningskommission och att alla relevanta arkiv skulle öppnas för forskning. Uppropet
följdes senare under månaden av en hearing i
Högalidskyrkan. Där deltog företrädare för Folkpartiet, Miljö- och Vänsterpartierna, representanter för forskarna och !B-avslöjarna Peter Bratt och
Jan Guillou. Försvarsminister Björn von Sydow
representerade regeringen.
Kravet på en sanningskommission har sedan
gång efter annan återkommit i massmedia under
våren och sommaren. Debatten var särskilt intensiv veckorna före höstens val.
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En sanningskommission enligt norsk modell, där
de tillfrågade befrias från sin tystnadsplikt, rar
vittna under ed och där både jurister och forskare
ingår blir särskilt viktig i ett läge där källmaterial
om IB och dess verksamheten är praktiskt taget
obefintligt.
Spelet om IB fortsätter även efter valet. Den I 9
oktober meddelade Socialdemokratiska partistyrelsen att man internt skulle utreda partiets kontakter
med IB. Uppdraget gick till partiveteranen Enn
Kokk. Undersökningen skulle enbart gälla det Socialdemokratiska partiet. En "vitbok" beräknas
komma ut under våren I 999· I samband med pressmeddelandet om undersökningen gjorde statsminister Göran Persson ett uttalande. Jag citerar efter Dagens Nyheter: " Om det arbete som pågår i
U nderrättelsenämnden, registernämnden och av
forskare inte blir tillräckligt trovärdigt så blir det en
sanningskommission. Vi rar ta ställning någon gång
i november-december."'

HSFR:s forskningsprogram
Humanistisk-SarDhällsvetenskapliga forskningsrådet presenterade riktlinjerna för sitt forskningsprogram i skrivelse till Regeringen den I 7 februari I998.
"Som en första och fundamental insats för att
underlätta forskningen i sammanhanget har HSFR
beslutat att projektanställa en erfaren och högt kvalificerad arkivexpert under erforderlig tid för att fårdigställa en detaljerad översikt över vilka handlingar
från underrättelse- och säkerhetstjänsten som iiver huvud taget finns bevarade". "Forskning på området
kan näinligen inte beskrivas på ett riinligt sätt, om
tillgången respektive icke-tillgången till material
bestäms utan att forskaren har insyn i vilken typ av
material som undanhålls honom/henne". "Ett första och avgörande steg mot en vetenskaplig behandling av den problematik som det här gäller är
alltså, att forskarna får tillgång till en heltäckande
inventering av det material som existerar, oavsett
om det sedan kommer att lyda under sekretessbestämmelser eller ej. På motsvarande sätt är det
nödvändigt att forskarna får kunskap om de principer för gallring i materialet som gällt under olika
perioder."
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Ett viktigt avsnitt i rådets skrivelse gäller källmaterialet och sekretessfrågorna i det sammanhanget:
"Rådet, som är angeläget om att dess forskning
skall syfta till största möjliga öppna belysning av det
undersökta problemområdet, kommer att, om behov visar sig föreligga, begära åtgärder för att underlätta en öppen tillgång till källmaterial."
När det gällde forskningens inriktning framhöll
rådet bl a, att man inte uppfattade uppdraget "som
en utredning av underrättelse- och säkerhetstjänsten sedd som ett isolerat svenskt byråkratisktpolitiskt fenomen". "Tvärtom bör fenomenet sättas in i ett större politiskt, rättsligt, kulturellt,
etiskt-existensiellt och rumsligt sammanhang."
Följande teman för forskningen formulerades:
I. Underrättelse- och säkerhetstjänsten som rättsligt-byråkratiskt system och verksam apparat.
2. Konstruktionen av "Samhällets rädsla".
3· "De övervakade" under kriget, kalla kriget och i
fredstid.

Den egentliga forskningen borde komma igång
hösten I998 och vara avslutad i slutet av 2002 eller
början av 2003.
.
Samma dag som riktlinjerna för forskningen presenterades för Regeringen utlystes forskningsprogrammen.
,
Jag hade den 3 februari tillfrågats av HSFR, om
jag ville utföra arkivinventeringen, och sagt ja till
detta. I förutsättningarna låg att inventermgen
skulle vara klar i juni månad. Så blev det också, och
jag inlämnade min rapport den I 7 juni. En komplettering till framställningen om arkiv hos den Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)
gjordes i september månad. VIktiga delar av den senare rapporten hemligstämplades av MUST.
Av de intresseanmälningar som insändes till
forskningsrådet, utvaldes följande projekt.
I. Program för forskning om övervakningssverige,
projektledare docent Karl Molin, Stockholms universitet.
2 . Toleransens gränser, projektledare professor
Kim Salomon, Lunds universitet.
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3. Svenskt säkerhetsskydd, projektledare professorerna Dennis Töllborg och Sven-Erik Liedman,
Göteborgs universitet.
Dessutom erhöll docent Stig Ekman tryckningsbidrag till sin undersökning "Den Inilitära underrättelsetjänsten och kriser i den yttre Iniljön". Utredningen ingick ursprungligen som hemlig bilaga
till del 2 av "Den Inilitära underrättelsetjänsten,
Betänkande avgivet av I974 års underrättelseutredning".
Professor Christer Jönsson, Lunds universitet, är
ordförande i programgruppen. En av hans huvuduppgifter bör bli att lösa kommande problem bl a
vad gäller tillgång till hemligt källmaterial.
Den konferens på Södergarns kursgård på Lidingö som forskningsrådet inbjöd till den 24-2 5
september i år blev den verkliga programstarten.
De två dagarna var ägnade åt presentationer av projekten och dess forskare, samordningsfrågor mellan projekten och strategier för tillgång till det alltjämt hemligstämplade materialet. Vtd konferensen
gav professor Knut Einar Eriksen sina erfarenheter från den stora norska undersökningen av den
"civila" underrättelseverksamheten, Bergh/Eriksen
"Den hemmelige krigen I9I4-I997 om overvakings- og sikkerhetstjensten", och jag presenterade och kompletterade muntligt på några punkter
min arkivinventering.
Arkivinventeringen

Avgränsningar
Min ambition var att lägga upp inventeringen av
arkiv gällande den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten ganska brett. Begreppet arkiv
med anknytning till den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten fick en vid tolkning mot Övervakningssverige. Det är knappast möjligt att se den
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten skild
från dess civila motsvarigheter. Kontakterna har
varit livliga liksom informationsutbytet. Inventeringen kom därför att omfatta både den militära
och den civila underrättelsetjänsten. Inte bara myndigheter, organisationer och kominitteer med direkt anknytning till underrättelse- och säkerhets-
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tjänst inventerades utan även arkiv efter verksamhet riktad mot flyktingar. I första hand gällde detta
tiden under och närmast efter Andra världskriget.
Även arkiv efter organisationer, enskilda personer
-militärer och politiker- med anknytning till underrättelse- och säkerhetstjänst undersöktes.
Främst inventerades de centrala myndighetsarkiv, som enligt sina instruktioner hade att sörja för
underrättelse- och säkerhetstjänsten under perioden 1920-1979. När det gällde de centrala militära
myndigheterna undersöktes enbart de centrala
staberna och då i första hand General- och
Försvarsstaberna, Försvarets radioanstalt och Civilförsvarsstyrelsen. Även vissa av de militära
förvaltningsmyndigheterna hade underrättelseavdelningar främst för den tekniska kunskapsuppbyggnaden. Dessa arkiv medtogs inte.
Min bedömning var att handlingar gällande underrättelse- och säkerhetstjänst borde finnas eller
ha funnits i betydande omfattning på regional och
lokal nivå d v s hos länsstyrelserna, landsfogdarna
och polisen liksom hos de regionala försvarsmyndigheterna. När det gällde de regionala och lokala myndigheterna och organisationerna gjordes
punktinsatser. Landsarkiven tillfrågades om material. En inventering gjordes även på plats hos
Landsarkivet i Härnösand.
Inventeringen är givetvis inte heltäckande. Tid
till förfogande och svårigheter att dra s.ränser i det
rikliga materialet var huvudorsaker. Oppenheten
på det här området är, och har varit minst sagt begränsad, vilket har inverkat på resultatet.
En negativ faktor var att jag under våren fick avslag på framställan om att på plats få inventera arkivet hos Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST). Avslaget motiverades med att
Försvarets underrättelsenämnd där utförde ett
motsvarande arbete, som på sikt kunde komma
HSFR:s forskare till del. Ett dubbelarbete borde
undvikas. Bra arkivförteckningar och min sedan tidigare relativt goda kännedom om MUST:s arkiv
gjorde att jag trots allt kunde ge en ganska god bild
av arkivet . Ett "ingripande" från pressen medförde
att jag under september släpptes in och fick på plats
tillfälle att komplettera min inventering.
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Kontakt togs också med finska Riks- och Krigsarkiven. Resultatet redovisades i rapporten. Även
norska Riksarkivet bedömdes ha material av intresse, liksom naturligtvis andra länders underrättelsetjänster, t ex Stasiarkivet. Jag ansåg dock att en
genomgång här låg utanför mitt uppdrag. Helmuth
Backhaus har utförligt beskrivit Stasis arkiv, dess
organisation, innehåll och tillgänglighet i Arkiv
samhälle och forskning 1996:3. Joachim Gauch,
chef för arkivet, föreläste i oktober 1998 om arkivet på Stockholms universitet och Utrikespolitiska
institutet.
Den i massmedia mycket diskuterade åsiktsregistreringen av svenskar kunde jag inte belägga i
materialet, d v s tidigare okända register dök inte
upp. J ag diskuterade frågan med företrädare för
Arbetarrörelsens arkiv, LO:s arkiv, Svenska arbetsgivareföreningen och folkrörelsearkiven. Den samstämmiga bilden var, att om det hade funnits en
åsiktsregistrering, så hade sådant material inte bevarats. I varje fall hade det inte tillförts arkiven.
Protokoll och andra handlingar i spionerimål,
som förvaras i domstolarnas arkiv, bör vara av stort
intresse i sammanhanget. Domstolarnas arkiv har
dock inte undersökts.
Efter att.först översiktligt presentera arkiven efter de civila delarna av säkerhetstjänsten, kommer
jag att koncentrera min framställning på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Även i
min redovisning till HSFR låg tyngdpunkten på
den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Det var för mig en naturlig avvägning eftersom
Regeringens beslut gällde just den militära
säkerhetstjänsten riktad mot inre fiender. HSFR
har i sin programbeskrivning för Regeringen påtalat kopplingarna mellan militär och civil säkerhetstjänst. Någon klar gräns mellan verksamheterna
kan inte dras. Att denna inställning även finns hos
forskarna visar projektbeskrivningarna. Om man
hos dessa kan finna en intressinriktning så gäller
den snarast de civila delarna av säkerhetstjänsten,
d v s SÄPO och dess föregångare. Möjligen är det
här bäddat för en konflikt mellan forskare och
myndigheter vad gäller tillgänglighet till forskningsmaterialet.
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Först något om forskningsläget när det gäller underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Forskningsläget
Utredningar
En viktig del av forskningen om underrättelse- och
säkerhetstjänsten är resultat av den stora utredningsverksamhet som har bedrivits inom området,
utredningsbetänkanden och underlag till utredningarna. Utredningarnas arkiv förvaras som regel
i Riksarkivet. Verksamheten har också givit upphov
till en omfattande litteratur, avhandlingar, uppsatser och inte minst tidningsartiklar och viss memoarlitteratur.
År I933 tillsattes den första större statliga utredning som behandlade säkerhetstjänsten. Arbetet
resulterade i ett betänkande, Åtgärder angående
statsfientlig verksamhet (SOU I935:8). Kommittens efterlämnade papper består bl a av polisrapporter från razzior mot kommunister och nazister, yttranden från militära myndigheter, länsstyrelser och skolrektorer om tecken på statsfientlig
verksamhet.
Under krigets slutskede och i samband med
krigsslutet tillsattes några undersökningskommissioner för att utreda missförhållanden under beredskapen. Den sk Sandlerkommissionen för genomlysning av den Allmänna säkerhetstjänstens verksamhet, bl a behandlingen av flyktingar, Poliskommissionen för utredning av ytterlighetsriktningar inom polisen och Bedömningsnämnden
för undersökning av statliga befattningshavares pålitlighet, i första hand officerskåren och polis- och
lärarkårerna.
Sandlerkommissionens arbete resulterade i fyra
betänkanden, Angående flyktingars behandling (SOU
I 946: 36), Angående utlämning av uppgifter om flyktingar (SOU I946:93), Angående säkerhetstjänstens
verksamhet (SOU I 948:7) och ett opublicerat betänkande, Angående baltiska flyktingarna.
På försvarets område tillsattes den s k C-byråutredningen under ledning av rådman Erik Tam. melin för undersökning av eventuella oegentligheter begångna av C-byrån och dess chef, majoren
Carl Petersen. Några sådana kunde inte ledas i be-

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

I998:2

vis. Inom parentes kan nämnas att de två f d Cbyråmedarbetarna som anmälde Carl Petersen för
överbefälhavare Helge Jung var sedermera riksbibliotekarien Uno Willers och sedermera riksarkivarien Åke Kromnow.
Några utredningar om Wennerströmsaffären
hör hemma i detta sammanhang. Det gäller Juristkommissionens utlåtande i Wennerströmsaffåren
med bl a skrivningar om den militära och civila
säkerhetstjänsten, (SOU I964:I5), den Parlamentariska nämndens rapport i Wennerströmsaffären
(SOU I964:I7) och Handläggning av säkerhetsfrågor, Utlåtande av den parlamentariska nämnden
i Wennerströmaffären (SOU I968:4). Här finns
anledning att även nämna det s k Wennerströmarkivet. Arkivet innehåller ett stort material från de
undersökningar som gjordes inom Försvarsmakten
för att utvärdera de skador som Wennerström hade
tillfogat det svenska försvaret. Större delen av arkivet finns i dag i Krigsarkivet.
Några utredningar har direkt varit inriktade på
IB och dess verksamhet, I974 års !B-utredning,
Den militära underrättelseutredningen (SOU
I976:I9) med en omfattande historik om militär
underrättelse- och säkerhetstjänst från Generalstabstiden och framåt och och den "Wieslanderska"
kommittens betänkande, Verksamheten vid IB m m
av Kommitten angående vissa frågor rörande den
militära underrättelsetjänsten (Ds F ö I98o:8). Del
2 av Underrättelseutredningens ·betänkande, Den
militära underrättelsetjänsten och kriser i den yttre
miljön av Stig Ekman är hittills opublicerad. Vissa
mindre avsnitt är alltjämt sekretessbelagda.
Andra viktiga utredningar från I970-talet är
Försvarsutskottets granskning av IB hösten I973
(FöU I973:25) ochJO:s ochJK:s utredningar om
sjukhusaffären i Göteborg I976 respektive I979·
Omkring I 990 utreddes den civila säkerhetstjänsten av två utredningar, säkerhetspolisens inriktning och organisation (SOU I988:I6) och
säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll
och meddelarfrihet (SOU I990:5I) .
I994 framlades Neutralitetspolitikkommissionens stora betänkande, Om kriget kommit, Förberedelser för mottagande av militärt bistånd I949-
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I969 (SOU I994:u). Trots att "en mer ingående
granskning av samarbete på underrättelsetjänstområdet inte ansetts ingå i uppdraget" finns åtskilligt av intresse för forskning om militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Kommissionen intervjuade bl a ett antal personer med nyckelställningar
inom militär- underrättelse- och säkerhetstjänst.
De nedtecknade intervjuerna förvaras i kommissionens arkiv.
Av dagsaktuellt intresse är de tidigare experterna
i kommissionen, Nils Gyldens och Krister Wahlbäcks debattartikel i Dagens Nyheter den I I oktober i år. Författama berör det faktum att underrättelsetjänstens och IB:s registreringsverksamhet
inte behandlades av utredningen och konstaterar,
att de själva hade kunnat ge lJ.ppdraget en bredare
definition, d v s att underrättelseområdet och säker-hetstjänsten hade kunnat ingå i uppdraget. "En annan utredning bör titta på de bitar av säkerhetspolitiken som vi inte undersökte menar Krister
Wahlbäck och Nils Gylden".
Viktigt i det här sammanhanget är den norska
sanningskommissionens rapport till Stortinget, den
s kLundrapporten, Dokument nr I5 (I995-I996),
Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om
ulovlig overvåking av norske borgere.

Litteratur
En översikt över den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten finner man i Jan Ottossons och
J onas Gummessons bok Hemliga makter, Svensk
militär underrättelsetjänst från unionskrisen till det
kalla kriget från I99I. I dagarna har utkommit, Det
vakande ögat, Svensk underrättelsetjänst under 400
år av Lennart W Frick och Lars Rosander.
Ett flertal arbeten från I99o-talet behandlar
svensk underrättelsetjänst under Andra världskriget. "Klassikern" på området är Wilhelm Carlgrens, Svensk underrättelsetjänst I939-I945, som
kom ut I985. Andra viktiga arbeten är Janne
Flygheds Rättsstat i kris, Spioneri och sabotage
under Andra världskriget (I992), K G Hammarlunds På hemliga vägar, Svensk-norsk kurirtrafik
I940-I945 (I989), ochKarlMolinsHemmakriget,

I2

Om svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under Andra världskriget (I982). Hacon
Leche, chef för Försvarsstabens inrikesavdelning
I946-I954 skrev uppsatsen Huvuddragen av de
militära insatserna på säkerhetstjänstens område i
samlingsverket Sveriges militära beredskap I939I945 (I982).
Flyktingars och utlänningars situation behandlas
i avhandlingar av Tomas Hammar i Sverige åt
svenskarna, Invandringspolitik, utlänningskontroll
och asylrätt I9o0-I932 (I964), CurtEkholm, Baltoch tyskutlämningen I945-I946 (I984), och Hans
Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck I936-I95 I (I973).
IB har undersökts i ett antal böcker och artiklar.
Verksamheten avslöjades av Peter Bratt och Jan
Guillou i några artiklar i FIB-Kulturfront I973 ·
Peter Bratt kom samma år ut med. boken IB och
hotet mot vår säkerhet, där främst IB:s utrikesdel
behandlades. Det är frapperande hur mycket Peter
Bratt fick fram om IB:s utrikesverksamhet och hur
mycket som i dag kan bekräftas genom tillgång till
det filmade materialet från T-kontoret. Thomas
Kanger ochJanas Gummesson diskuterar IB:s kontakter med fackföreningsrörelsen och åsiktsregistreringen i Kommunistjägama, socialdemokraternas politiska spioneri mot svenska folket
(I99o). Lars-Olof Lampers har skrivit en viktig
ännu ej publicerad uppsats om den ivrigt debatterade sjukhusspionen, Granskningsmakten och
sjukhusaffären i Göteborg I 97 5.
Bland de arbeten som skildrar nazismen i Sverige
från olika utgångspunkter är Helene Lööws avhandling Hakkorset och Wasakärven, en studie av
nationalsocialismen i Sverige I924-I95o (I990)
och Maj Wechselmans provocerande bok De bruna
förbindelserna (I995), som bl a behandlar C-byrån
och dess förbindelser med andra underrättelseorganisationer. En som har skrivit om C-byrån från
ett annat perspektiv är den norske forskaren Tore
Pryser i, Fra varm til Kald krig (I994), om Cbyråns "underrättelsekupp" i Lillehammer i samband med befrielsen I945·
Av stort intresse är också Dennis Töllborgs avhandling Personalkontroll från I986. Avhandling-
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ens huvudobjekt är 1964 års personkontrollkungörelse, men här ges också en utförlig genomgång av personkontrollens utveckling från andra
världskriget och framåt.
När det gäller memoarlitteraturen bör memoarerna av två f d höga polischeferna nämnas - f d
rikspolischefen Carl Persson Utan omsvaep (1990)
och f d säpochefen Per Gunnar Vmge Säpochef
1962-1970 (1988). En memoarbok av helt annorlunda slag, en autentiskt spionroman om man så
vill, är Erika Schwarzes spännande Kodnamn Onkel med efterskrift av Lena Svanberg. Tyskan Erika
Schwarze arbetade på Tyska legationens Byrå Wagner under kriget och fungerade där som spion åt Cbyråns Helmuth Ternberg.
Birgitta Bergmark, som gjorde en TV-dokumentär om Stig Wennerström, gav 1993 ut Spionen
som teg.
Om Försvarets radioanstalt och dess forcering av
chiffer, bl a den tyska telegramtrafiken under Andra världskriget skildras av f d byråchefen vid FRA
Bengt Beckman i, Svenska kryptobedrifter 19451970 (1996).
Avslutningsvis bör nämnas de två stora arbeten
om norsk underrättelse-och säkerhetstjänst som
har utkommit under det sista året, Bergh-Eriksens
tvåbandiga verk om den norska civila säkerhetstjänsten, Den hemmelige krigen I9I4-1997, Om
overvaknings- og sikkerhetstjensten och RisteMolands, Strengt hemmelig, Norsk etterretningstjeneste 1945-1970.

Den civila säkerhetstjänsten- Riksarkivet,
landsarkiven och SÄPO
Riksarkivet förvarar i dag ett antal stora viktiga arkiv efter den civila underrättelse- och säkerhetstjänstens verksamhet. Betydelsefulla i sammanhanget är också de arkiv efter kommitteer som utrett underrättelse- och säkerhetstjänsten och som
behandlats ovan i avsnittet Forskningsläget.
Departementsarkiven innehåller åtskilligt material med anknytning till underrättelse- och säkerhetstjänsten;Justitiedepartementet, med handlingar om kontroll och utvisning av utlänningar;
Utrikesdepartementet, med material om polis-
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uppsikt över personer, spioner och anarkister;
Socialdeparementet, med handlingar om nazismen
och kommunismen på 1920-I930-talen och handlingar angående polisen och säkerhetstjänsten under kriget; Inrikesdepartementet, med den stora
serien konseljakter i utlänningsärenden och naturligtvis Försvarsdepartementet.
Justite- och militieombudsmännens arkiv innehåller, liksom domstolarna, viktigt material.
Arkiven efter Statens Polisbyrå I9I8-1937, Statens utlänningskommmission 1944-1969 och Allmänna säkerhetstjänsten 1938-1946, liksom senare
SÄPO:s arkiv är helt centrala för forskning om den
"inre säkerheten".
År 1918 skildes Polisbyrån för övervakning av
spioner och undersökning av spioneribrott från
Generalstaben, där den funnits sedan 1914, och bildade en egen myndighet. Till den tidigare verksamheten lades en övervakning av utlänningar i allmänhet. Polisbyrån uppgick 1938 i Socalstyrelsens
utlänningsbyrå, som 1944 blev en del av Statens
utlänningskommission. Den I juli 1969 övertog
Statens invandrarverk kommissionens uppgifter.
Polisbyråns arkiv omfattar handlingar 1914-1937·
Särskilt viktiga för forskning om underrättelsetjänsten är de två dossierserierna, persondossierer
och sakdossierer I914-1929, rörande utlänningar,
politiska ärenden och spioneri. Serierna har sina
direkta efterföljare i SÄPO:s register. 2
Statens utlänningskommission tillkom genom en
sammanslagning av Utrikesdepartementets expedition för utländska passärenden och Socialstyrelsens
utlänningsbyrå och avdelning för utlänningsförläggningar. Man övertog också handlingarna
från de tidigare organisationerna. Kommissionen
handlade ärenden om utlänningars in- och utresa,
uppehåll och arbete, liksom utlänningskontroll
.över huvud taget. Man förde bl a ett utlänningsregister och ett kontrollregister över av utlänningar
begångna brott. I arkivet förvaras en stor samling
lägerarkiv för utländska medborgare, bl a lägren för
norrmän i Kjesäter och Öreryd. Dessa två läger
besöktes ofta av representanter för Försvarsstabens
hemliga C-byrå. Besöken gällde utfrågningar av
flyktingar om situationen i Norge. I norska Riks-
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arkivet förvaras också en omfattande samling lägerarkiv från norrmännens tid i Sverige under Andra
världslaiget.
Den Allmänna Säkerhetstjänsten inrättades för
att "förhindra överbringandet av krigsunderrättelser till obehöriga". Verksamheten var uppdelad på två grenar; I. Övervakning av post, telefonoch radiotrafik, trafik på allmänna kommunikationsmedel, samt 2. Spaning efter misstänkta personer och övervakning av politiska ytterlighetspartier. Chef för spaningsbyrån var Georg Thulin
som också var chef för Statspolisen. Landet var indelat i sju övervakningsområden med var sin övervakningschef. Varje övervakningschefhade i den stad
där han var placerad till sitt förfogande en särskild
avdelning, som bestod av poliser från de kommunla
poliskårerna och statspolisavdelningama. 3
Sedan Allmänna säkerhetstjänsten lagts ner,
övertogs uppgiften att övervaka spioneri och annat
hot mot rikets säkerhet av de ordinarie polis- och
åklagarmyndigheterna. Så var fallet fram till
Rikspolisstyrelsens tillkomst I 96 5. Landsfogdarnas, landsfiskalemas och statspolisen arkiv förvaras
i dag i landsarkiven. Där borde alltså denna typ av
handlingar kunna återfinnas. Mitt intryck är dock
att detta gäller i mycket begränsad omfattning.
Landsarkivet i Lund utgör här ett undantag. I juni
I998 mottog arkivet hemlig korrespondens från
landsfogden i Blekinge I937-I964, kanske en följd
av massmediadiskussionen om innehållet i ett
säkerhetsskåp hos polisen i Blekillge. Man har även
fått in likartat material från Kristanstad. Det är troligt att det ute hos länsstyrelserna alltjämt förvaras
ett "hemligt" material gällande säkerhetstjänsten.
Det bör vara en viktig uppgift för landsarkiven att
snabbt försäkra sig om innehållet i eventuella
säkerhetsskåp. En landsomfattande inventering
kunde kanske vara ett intressant projekt? TryckfrihetSfärordningens och arkivlagens bestämmelser
tillämpas nog inte alltid på denna typ av material.
Hos SÄPO förvaras material gällande den inre
säkerheten i huvudsak från I929 och framåt. Det är
fråga om ett mycket omfattande material. VIktigast
är de två aktsamlingama Personregister och Sakregister. Materialet kan ses som en direkt fortsättning

på de två register från Stockholms kriminalavdelnings 6. rotel, som i dag återfinns i Polisbyråns arkiv i Riksarkivet. Korrespondensen mellan
å ena sidan Stockholms kriminalavdelnings 6. rotel och senare säkerhetspolisen och å andra sidan,
Generalstabens inrikesavdelning och Försvarsstabens inrikes/säkerhetsavdelning visar att kontaktema var många och utbytet av uppgifter stort. Problemet med det här materialet från forskningssynpunkt är att det hela tiden tillförs nya uppgifter.
Registren är både historiska register och spaningsregister. Aktuella uppgifter förvaras tillsammans
med inaktuella, vilket påverkar tillgängligheten.
Krigsarkivet
Diarieföring och arkivering vid de centrala
staberna I9JO-talet- I98I
Expeditions- och arkivtjänsten vid försvarets centrala staber under perioden kännetecknas av stor
kontinuitet. Trots ständiga omorganisationer, sammanslagningar av funktioner, uppdelning av sektioner, avdelningar och detaljer, ser vi ett likformigt
mönster för hantering av handlingar ända fram till
I98r. När det gäller underrättelse/och säkerhetstjänsten vid Försvarsstaben är bilden mer komplicerad. Försvarsstaben har från I95o-talet en särskild registrering för de s k underrättelsehandlingarna och handlingama förvaras skilda från Försvarsstabens centralarkiv i de s k Underrättelse- och
Säkerhetsarkiven.
VId Generalstabens, liksom senare Försvarsstabens och försvarsgrenstabernas expeditaner för
öppna och hemliga handlingar diariefördes den inkomna handlingen i huvuddiariet för att därefter
lottas till avdelning för handläggning. Resultatet av
beredningen, den utgående handlingen, expedierades via chefsexpeditionen och anteckning gjordes i
huvuddiariet. Arkivexemplaret av den utgående
skrivelsen bevarades på chefsexpeditionen i en löpande konceptserie (rödkoncept), medan den inkommande handlingen förvarades vid respektive
sakavdelning, som också förvarade kopia av den utgående slaivelsen (blåkoncept). I allmänhet fördes
på avdelning ett avdelningsdiarium, där in- och utgående avdelningsslaivelser diariefördes tillsam-
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mans med från chefsexpeditionen inkommande
handlingar. Vid Försvarsstabens sektion 2 samt underrättelse- och utrikesavdelningarna hade man i
princip samma expeditionsrutiner som vid övriga
sektioner och avdelningar. Men här påträffas även
en hel del utgående handlingar, som aldrig har passerat chefsexpeditionen. Vid Försvarsstabens inrikes/säkerhetsavdelning hade man dessutom egna
rutiner med egna omfattande korrespondensserier.
Vid de centrala staberna infördes på 1930-talet,
som stöd för sökningen, saknummersystem till korrespondensen- olika för de olika staberna. Fr o m
1962 övergick Försvars-, Arme- ochMarinstaberna
till ett för hela krigsmakten gemensamt Klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ) som sedan
· 1940-talet hade använts av förbanden. Flygstaben
hade övergått till systemet 1950. Ett modifierat
KMÄ-system används än dag. KMÄ-nummer för
underrättelsetjänst är 810 med underavdelningar
och för säkerhetstjänst 901 med underavdelningar.
Hos inrikes/säkerhetsavdelningen finns också särskilda klassifikationssystem för handlingar gällande
säkerhetsunderrättelsetjänst 1955-1961 och 1961-.

Generalstaben
Utrikesavdelningen
Med anledning av unionskrisen 1905 inrättades en
underrättelsebyrå (UB) inom utrikesavdelningen
(detalj 4). Byråns verksamhet bestod i att inofficiellt
samla in upplysningar om främmande länders militära och militärpolitiska förhållanden och inom
Sverige förhindra och försvåra spioneri. Personalen bestod av generalstabsofficerare och agenter,
som kunde vara militärer eller civila. För verksamheten inom Sverige var landet indelat i agenturområden. Agenter fanns också i London, Köpenhamn och Norge. Material från underrättelsebyråns verksamhet återfinns i utrikes- och
inrikesavdelningarnas arkiv. Det handlar bl a om
rapporter från "agenturerna", inkomna skrivelser
från underrättelsebyrån 1914-1927 samt handlingar gällande censur.
Ar 1914 organiserades en polisbyrå inom utrikesavdelningen. Byrån, som skulle övervaka misstänkta personer, bröts 1918 ut ur Generalstaben,
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som vi tidigare har sett och bildade en självständig
institution under Polismästaren i Stockholm, Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket 1914-1937· De få handlingar som finns bevarade från verksamheten i Generalstaben återfinns i
dag i Polisbyråns arkiv i Riksarkivet.
I Utrikesavdelningen finns viktiga serier av rapporter och skrivelser från militärattacheerna i de
länder där Sverige var representerat under 1920och 1930-talen; USA, Belgien, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Frankrike, Italien,
Japan, Holland, Norge, Danmark, Rumänien,
Ryssland/Sovjetunionen, Schweiz, Tjeckoslovakien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Inrikesavdelningen
Inrikesavdelningen är en fiktiv organisation. I
fredstid fanns ingen inrikesavdelning i Generalstaben. Verksamheten var organiserad inom utrikesavdelningen. I samband med arkivets ordnande har
handlingar med anknytning till spioneri sammanförts och bildar dagens inrikesavdelning. 4
Arkivet omfattar tiden 1907-1937 och är i sin
helhet av stort intresse för forskning om spioneri
och säkerhetstjänst. Man finner här uppgifter om
kommunister och utländska medborgare. Det gäller förfrågningar om personer, förteckningar över
misstänkta, listor över vänstersocialister, skrivelser
från statspolisen och andra polismyndigheter bl a
personutredningar, kommunismen och nazismen i
Sverige och handlingar om spioneri för att nämna
viktigare områden. Ett omfattande material gäller
de sk "sågfilarna", ryska skärslipare, som av dåtidens övervakare, polis och militär, ansågs bedriva
spioneri för rysk räkning. Någonting som aldrig
kunde ledas i bevis.
Mycket av materialet i inrikesavdelningens arkiv
har sin motsvarighet i arkivet efter Statens polisbyrå för övervakning av utlänningar och Stockholms kriminalavdelnings 6. rotel. De båda arkiven
kompletterar varandra.
Försvarsstaben
Försvarsstabens arkiv innehåller det mest omfattande och viktigaste materialet när det gäller svensk
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EMLIG
jämlikt kung. 1938 nr 767.

angående bränning av vissa handlingar.
Sedan början av den europeiska krisen (årsskiften 1937 - 1938) har
::>

ett omfattande underrättelsematerial influtit.

Detta har bl a innehål-

lit upplysningar av såväl politisk art som beträffande underrättelse-

"tjänst

och enskilda personer -eller

uttalanden.

de~~

I utlandet har det vid flera tillfällen visat sig, att underrättelsematerial på olika vägar fal.l:L.... i främmande makts händer.

Därvid ·hava

upplysningar av politisk art o h rörande underrättelsetjänst utnyttjats
till anklagelser f"ör bristande neutralitet eller

11

illojal-'t" samarbete i

underrättelsefrkor samt rep essa.lier utövats mot enskilda personer, vi l·
ka angivits såsom underrättelsekällor eller gjort vissa uttalanden.
Med anledning härav skola alla efter 1937 till Underrättelseavdelningens expedition, sektioner
.
. och detaljer

.

inko~

eller i.Jikommande hand-

linga.r (även utdrag eller avskrifter)' därest de innehålla sådana. uppg:i.f~
ter, som kunna utnyttjas i ovan berört syfte;

se~

de handlagts snarast

bränna'l såvida de icke för arbetets bedrivande äro oundgängligen erforderliga.

I sistnämnda f ,a ll' böra de hållas frfulskilda andra handlingar ·

för att snabbt kunna förstöras.
För bränning avsedda handlingar överlämnas till underrättelseavdelningens expedition efter överenskommelse med expeditionsofficeren, vilken
'·

har

att före bränningen förete handlingarna .för avdchefen.

z . En PM som visar på vilket sätt underrättelsehandlingar ofta har beha~dlats, ~'!vsett om gallringsfireskriften
har funnits eller ej. KrA, Fiirsvarsstabens hemliga arkiv, Utrikesavdelnmgen, O 11:75· Foto: Berttl Olofsson.
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militär underrättelse- och säkerhetstjänst.
Underrättelsetjänstens arkiv I937-I98o förvaras i
huvudsak i Krigsarkivet. säkerhetstjänstens arkiv
däremot, d v s Försvarsstabens inrikes/säkerhetsavdelnings arkiv, förvaras alltjämt hos den nuvarande organisationen Militära underrättelse och
säkerhetstjänsten (MUST) i Högkvarteret. Försvarsstabens kvalificerat hemliga arkiv återfinns i sin
helhet hos Högkvarteret.
Huvuddragen i Fiirsvarsstabens underrättelse- och
säkerhetstjänsts organisation I 937- I 9 89
Underrättelse- och säkerhetstjänstens organisation
uppvisar en mycket splittrad bild, en bild som bara
till viss del kan avläsas i arkivbildningen. För forskning om miltär underrättelse- och säkerhetstjänst
är det nödvändigt att ha organisationen klar för sig.
I den nya Försvarsstaben skapades en för hela
Försvarsmakten gemensam utrikesavdelning och
en gemensam inrikesavdelning. Generalstabens
motsvarigheter hade i princip enbart handlagt armens frågor. Den marina underrättelsetjänsten
hade ingått i den gamla Flottans stab, sedermera
Marinstaben.
I samband med krigsutbrottet I939 inrättades en
hemlig underrättelsestjänst, G-sektionen, eller
Gränssektionen för bevakning av rikets gränser och
kontroll av flyktingströmmarna. År I942 omorganiserades Försvarsstaben kraftigt. Sammanhållande
för underrättelse- och säkerhetstjänsten blev sektion IL I sektionen ingick utrikes- och inrikesavdelningarna samt G-sektionen, som nu bytte
namn till C- byrån eller Centralen.
År I946 var det dags för en ny omorganisation.
Utrikesavdelningen fick två underavdelningar, underrättelse- och attachebyråerna. C-byrån lades
ned. Verksamhet hade blivit alltför känd och dess
metoder hade starkt ifrågasatts. En ny hemlig organisation skapades, T-kontoret under ledning av
f d C-byråmedarbetaren, den tidigare bibliotekarien vid Lunds universitetsbibliotek, fil dr Thede
Palm. Verksamheten var helt inriktad på utrikes
underrättelseinhämtning. För en hemlig inrikes
underrättelseinhämtningorganiserades I957 Grupp
B, senare B-kontoret inom inrikesavdelningen.
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Utrikesavdelningen upphörde I96I och underrättelse- och attachebyråerna blev egna avdelningar,
som tillsammans med inrikesavdelningen och Tkontoret ingick i i sektion II, fr o m I 966 sektion 2.
År I965 upphörde T- och B-kontoren. T-kontorets chef avskedades. Verksamheterna slogs samman till en gemensam hemlig organisation under
chefen för B-kontoret, Birger Elmer. Organisationen IB utgjorde en självständig enhet inom sektion
II. År I968 bröts IB ut ur Försvarsstaben och lades
direkt under Överbefälhavaren. Avslöjandet av IB
I 97 3 ledde till nedläggning av verksamheten i dess
dåvarande form. Inrikesverksamheten upphörde
och den hemliga utrikesverksamheten inordnades
åter i sektion 2, från I98I Op 5 (Operationsledningen s).
År I989 slogs underrättelse- och säkerhetsavdelningarna samman och bildade Underrättelseoch säkerhetskontoret (USK) inom Op 5. I dag är
den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
en egen organisation inom Försvarsmaktens Högkvarter, direkt underställd överbefälhavaren.
Det är osäkert vad organisationernas boksstavsbeteckningar egentligen betyder. T är troligen en
förkortning förThedeliksom B för Birger. Uppgiften Tekniska kontoret förekommer också. Enligt
Underrättelseutredningen skulle IB vara förkortning av Informationsbyrån. En mindre fyrkantig
och byråkratisk och mer spännande tolkning är
"Inhämtning Birger". T- och B-kontorens, liksom
senare IB:s verksamhet omnämns i samtida handlingar, t ex i budgetsammanhang, enbart som den
"särskilda verksamheten".
Vid ordnandet av Underrättelse- och säkerhetsavdelningarnas arkivvar ambitionen att behålla alternativt återskapa den ursprungliga ordningen. Men
eftersom arkivverksamheten tidvis har varit lågt prioriterad inom Försvarsstaben har detta inte lyckats till
alla delar, vilket komplicerar forskningen.
Underrättelsetjänsten har varit utsatt för ett antal interna utredningar, som bör redovisas i det här
sammanhanget. I954 års underrättelseutredning,
(UND 54) genomfördes av en arbetsgrupp inom
Försvarsstabens sektion II. Arbetsgruppens handlingar återfinns bland Försvarsstabens chefsex-
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peditions utgående handlingar. Även UMU 70 var
en intern utredning med Bertil Wenblad som utredare. Militära säkerhetsutredningens, MSU, och
Totalförsvarets säkerhetsutrednings, TSU, utredningsmaterial återfinns i Försvarsstabens inrikesavdelnings/säkerhetsavdelnings hemliga arkiv. s
Försvarsstabens bestånd av s k underrätttelsehandlingar är omfattande när det gäller kontakterna mellan staben och försvarsattacheerna. Materialet uppdelas i stora drag i utrikes/underrättelseavdelningens eget arkiv och attacheernas arkiv.
Större delen av materialet förvaras i det hemliga
arkivet. Före 1975 förvaras attacheernas öppna
handlingar tillsammans med de hemliga i det hemliga arkivet. Därefter har en uppdelning skett.
Vid forskning i de centrala stabernas arkiv skall
man, som jag tidigare framhållit, tänka på att
huvudexemplaret (rödkonceptet) av den utgående
handlingen i de flesta fall återfinns i centralexpeditionens/chefsexpeditionens arkiv. I regel
finns också en kopia av den utgående handlingen
(blåkonceptet) i respektive avdelnings arkiv. Det
visar sig emellertid att just för sektion 2:s del (underrättelse/utrikesavdelningarna,
inrikesavdelningen) återfinns den utgående handlingen ibland
endast bland avdelningars utgående handlingar.
Det kan t ex gälla vissa orienteringar. Man bör alltså
söka i båda serierna av utgående handlingar. De inkomna handlingarna förvaras t o m I 980 hos respektive sakavdelning.

Underrättelsehandlingar
"Underrättelsehandling" är ett etablerat och välkänt begrepp inom Försvarsmakten. För underrättelsehandlingar gäller särskilda sekretessbestämmelser. sekretesstiden är högst 70 år 6 • Som jämförelse kan nämnas att utrikessekretessen är högst 40
år och försvarssekretessen normalt också högst 40
år. Enligt en definition från 1958 är en underrättelsehandling "en handling, som innehåller underrättelser om främmande makt och operationsområden eller uppgift om underrättelseorgan och
underrättelsetjänst."7Med en sådan allmänt hållen
definition kan det mesta som inkommer till eller
avgår från en underrättelse- eller säkerhetsavdel-
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ning klassas som underrättelsehandling. Något
som naturligtvis får konsekvenser för tillgängligheten. sekretesstiden tenderar i många fall till att
bli onödigt lång.
Militärattacheernas insända handlingar utgjordes
huvudsakligen av militärattacherapporter, reseoch studierapporter, övriga rapporter, meddelanden och handbrev. Militärattacherapporter och övriga rapporter ingavs förutom till Försvarsstaben
till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet (kommandoexpeditionerna) liksom ofta
till försvarsgrensstabernas underrättelseavdelningar och beroende på innehållet till andra centrala försvarsmyndigheter. Attacherapporterna
återfinns sålunda på ett flertal ställen. Handbreven
hade en mer förtrolig karaktär och sändes enbart
från militärattachen till chefen för sektion 2 och
chefen för underrättelseavelningen. 8 Attachearkiven
är levererade till Krigsarkivet t o m 1981, underrättelse/utrikesavdelningens arkiv t o m 1970.
Försvarsstabens underrättelse- och säkerhetsavdelningar gav ut olika typer av periodiska orienteringar och översikter, årsöversikter, månadsöversikter, veckoöversikter, specialorienteringar,
dagsorienteringar, periodiska översikter, extraöversikter, samt de s k särskilda underrättelserna (sunderrättelser) över utrikes och inrikes förhållanden. Samma typer av rapporter utges alltjämt av
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Fr o m 1963 har underrättelseorienteringarna saknummer 8 IO och säkerhetsorienteringarna nummer 901. Underrättelseorienteringar återfinns
t o m 1970 i Underrättelseavdelningens arkiv i
Krigsarkivet och därefter hos Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten. säkerhetsorienteringarna förvaras i sin helhet hos MUST I varje fall
fr o m 1963 återfinns underrättelseorienteringarna
också som utgående handlingar hos Försvarsstabens chefsexpedition. Detta gäller både underrättelse- och säkerhetssidan. Chefs/centralexpedi. tianens handlingar är levererade till Krigsarkivet
t o m 1980. Sedan 1969 överlämnas underrättelseorienteringarna/översikterna också kontinuerligt
till Krigsarkivets bibliotek.
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Stig Ekman har analyserat Underrättelse- och
säkerhetsorienteringarna i sin promemoria för
1974 års Underrättelseutredning och även utnyttjat dem i utredningen. Han har också karaktäriserat
dem inför N eutralitetspolitikkommissionen.

ter. En hel del personrelaterat material förekommer också. Arkivet innehåller även skriftväxling
med övriga delar av Försvarsstaben, svenska och
utländska beskickningar, svenska departement och
ämbetsverk.

Krigsexpeditionen
Under Andra världskriget fanns vid underrättelseavdelningen en särskild enhet, Krigsexpeditionen
för mottagande och distribution av snabba meddelanden om incidenter av olika slag. Från verksamheten finns en serie korrespondens bevarad. Det
handlar om olika typer av iakttagelser till lands, till
sjöss, och i luften och rapporter från kontrollofficerare. En stor del av materialet utgörs av telegram. Även uppgifter om personer förekommer.
Dessa i allmänhet "snabba" iakttagelser bekräftas
ofta senare i skrivelser till Försvarsstaben.
G- sektionen, C-byrån
G-sektionen, från 1942 C-byrån, skötte den hemliga militära underrättelsetjällsen 1939-1945 inriktad på utrikes- och inrikesspionage. Byrån kan ses
som en fortsättning på eller kanske snarare ett återupptagande av Underrättelsebyråns (UB) sedan
1920-talet insomnade verksamhet. Organisationen
byggdes upp i samband med krigsutbrottet under
ledning av majoren Carl Petersen, en man med ett
stort internationellt kontaktnät. Byrån avvecklades
1946 efter en del påstådda oegentligheter, som
dock aldrig kunde ledas i bevis. Verksainheten utreddes av den s k C-byråutredningen, ledd av rådman Erik Tammelin.
C-byråns arkiv överlämnades 1967 till Krigsarkivet av Thede Palm. Enligt uppgift från The de Palm
var arkivet då hårt gallrat. Bl a hade registren förstörts över samtliga personer, svenska och utländska som hade varit engagerade i byråns verksalnhet
eller kommit i beröring med den. Uppgifterna om
gallring har sedermera bekräftats av andra f d Cbyråmedarbetare.9
Arkivet består i dag till största delen av rapporter
gällande i första hand gränsen mot N orge, men det
finns också rapporter från Danmark, Tyskland och
Sovjetunionen. Det rör sig om drygt 6 ooo rappor-
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2 . Helge ]ung, överbefolhavare I944-I951,poserar
på Ljungbyhed i Skåne I944· Under ]ungs tid som
ÖB lades C-byrån ner efter diverse skandalskriverier.
Foto: Stenberg. KTA, Försvarsstabens informationsavdelning, bildarkivet.

T-kontoret
C-byrån ersattes 1946 av T -kontoret. T -kontoret
skulle enbart arbeta med utrikes hemlig underrättelseinhämtning. Det var sålunda inte längre
fråga om någon inrikes bevakning. Chef för verksamheten blev alltså Thede Palm, som tidigare
nämnts. Inom kontoret skapades en detalj, detalj n,
för östekonomisk forskning. Till detaljen knöts
bankmän och nationalekonomer som Torsten
Gårdlund, Lars Erik Thunholm och Gunnar
Dahmen. Verksainheten kom från 1950-talet att
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ledas av Jan Rydström, även han tidigare medarbetare vid Cbyrån. Efter en schism mellan Thede
Palm och Jan Rydström bröts detalj II ut ur T-kontoret. Stiftelsen Öst-Ekonomiska byrån inrättades
med Jan Rydström som chef.
Krigsarkivet hade vid flera tillfållen under I96ooch I97o-talen fått uppgift om att T-kontorets arkiv hade bränts. Uppgiftslämnare var förutom
Thede Palm, vars "livsverk" med hans egna ord var
förstört, Nils Beckman vid Försvarsstabens underrättelseavdelning och Per Schwartz vid säkerhetsavdelningen och tidigare andre man på T -kontoret.
Det har hävdats att arkivet, liksom för övrigt även
IB:s arkiv, skulle ha bränts på order av försvarsstabschefen senare överbefålhavaren Stig Synnergren. Det har också antytts att det ytterst skulle ha
varit på order av Olof Palme.
Krigsarkivarie Alf Åberg tog upp frågan om vad
som hänt med T -kontorets och IB:s arkiv i skrivelse
till Överbefålhavaren i januari I 980 och begärde en
undersökning. Något officiellt svar på skrivelsen
kom aldrig. Under hand fickAlf Åberg av en ~äns
teman i Försvarsstaben uppgiften att T-kontorets
arkiv var bränt. Frågan om arkiven efter T-kontoret och IB har senare tagits upp av Krigsarkivet vid
ett flertal tillfållen bl a vid de regelbundet återkommande arkivinspektionema. Någon klarhet har inte
skapats.
Vid ett besök som Erik Norberg, då krigsarkivarie, och jag gjorde hos den Militära underrättelseoch säkerhets~änsten i september I 99 I, tillfrågades
vi om T-kontorets och IB:s arkivs öden. Inom Högkvarteret kände man då inte till vad som hade hänt
med arkiven.
I november I997 blev det känt att material från
T-kontoret hade filmats innan arkivet förstördes.
Förre överbefålhavaren Stig Synnergren kontaktade Erik Norberg och meddelade, att han ett par
dagar tidigare hade mottagit ett antal filmrullar
innehållande material från T -kontoret. Erik Norberg och jag besökte Stig Synnergren och fick ta
emot filmerna. Så snart det hade blivit känt, att filmerna förvarades i Krigsarkivet, gjorde Högkvarteret anspråk på dem och krävde först hos Krigsarkivet och sedan hos Riksarkivet att få överta dem.
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Begäran avslogs. Högkvarteret vände sig då till Regeringen med en framställan. Sedan ärendet beretts
i Regeringskansliet förmåddes Högkvarteret att ta
tillbaka sin begäran och filmerna förvaras nu i
Krigsarkivet
Dunklet kring filmningen och filmernas förvaring har i någon mån skingrats under hösten. Birger Elmer har berättat i brev till mig att filmningen
"gjordes successivt flera år innan IB avslöjades".
Filmare var en vid T-ko~toret och senare !B-anställd person. Birger Elmer fattade själv beslutet
om att filma handlingama innan de skulle brännas.
Portföljen med filmerna överlämnades till Stig
Synnergren av en kvinnlig !B-anställd, som för övrigt enligt Birger Elmer kände både Thede Palm
och Stig Synnergren. Överlämnandet måste ha
skett betydligt tidigare än i november I997 ·
Det filmade materialet täcker tiden I juli I94630 december I965 och omfattar 3 I filmrullar med
i genomsnitt I 500 dokument per rulle. En mikroficheversion har tagits fram i Krigsarkivet. Huvuddelen av materialet, filmerna I-I9, består av utgående rapporter, huvudsakligen ställda till chefen för
sektion II, men även andra mottagare i in- och utlandet kan konstateras. Det rör sig om ungefår
I 500 rapporter per år. Rapportema är bearbetningar av ett insänt material. Så saknas t ex uppgifter om källor. Detta försvårar bedömningen av materialet. Underlaget till rapportema är så vitt känt
ej bevarat. Det är alltså inte möjligt att källkritiskt
jämföra rapportema med ett ursprungligt material.
Bilagorna till rapporterna, fotografier, skisser, ritningar och framtagen statistik, är däremot filmade
original. Av intresse i det här sammanhanget är en
skrivelse till avdelningschefen vid Försvarsstabens
utrikesavdelning den I5 september I953 · Kapten
Erik Lyth meddelar att han samma dag till chefen
för dokumentationscentralen, löjtnant B Elmer,
överlämnat en nyckel till kassaskåpet i väggen i rum
22 r. Av bilaga till skrivelsen framgår att T -kontorets rapporter I949- I953, 9 pärmar, förvarades i
kassaskåpet. Numreringen är identisk med
rapportnumren i filmerna 2-4. Detta tyder på att
ingen redigering i materialet har gjorts i samband
med filmningen, utan att rapportserien har filmats
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i sin helhet. Rapporterna utgör en direkt fortsättning på de rapporter, som återfinns i Cbyråns arkiv. Det visar bl a deras yttre utseende när det gäller uppställning, registreringsuppgifter osv.
Filmerna 20-26 innehåller T-kontorets korrespondens I 947- I 96 5. I första hand är det fråga om
en korrespondens mellan Thede Palm och hans
kontakter, men också skrivelser av mer administrativ karaktär förekommer. Till korrespondensen hör
diarier. Filmerna 27-30 har ett mer blandat innehåll, där den största gruppen "Bytesmateriel" utgörs av listor över sända och önskade rapporter.
Listorna är svårtolkade. I film nr 30 förekommer
bl a skriftväxling mellan T-kontoret och Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning I964-I965 och gäller huvudsakligen upplysningar om utländska medborgare. Innehållet tyder på att vi här kan se sp~r
av det nya IB:s verksamhet.
Viktigt material till T-kontorets och Öst-ekonomiska byråns historia återfinns i Thede Palms och
Jan Rydströms arkiv i Krigsarkivet. Båda arkiven är
sekretessbelagda, Thede Palms till2oi5.

Grupp B, B-kontoret
Grupp B inrättades I 957 för inrikes hemlig underrättelseinhämtning. Gruppen ingick som en hemlig enhet i Försvarsstabens inrikesavdelning. Birger
Elmer, som redan tidigare var anställd vid inrikesavdelningen, blev dess chef. År I96I skildes gruppen från inrikesavdelningen och fick en självständig ställning, B-kontoret inom sektion 2. Något arkiv från verksamheten är inte känt. Fram till I96I
är detta inte särskilt anmärkningsvärt. Grupp B var
då en detalj inom inrikesavdelningen. Detaljer
inom Försvarsstaben utgjorde normalt inte arkivbildare. Däremot borde dess verksamhet avspeglas
i inrikesavdelningens arkiv. Från I96I borde Bkontoret, som nu var en självständig enhet, ha varit egen arkivbildare i likhet med vad som var fallet
med T-kontoret. Samma sak gäller självfallet i än
högre grad i och med att verksamheten lades direkt
under Överbefälhavaren och blev IB.
Material med ursprung i verksamheten bör återfinnas i Försvarsstabens inrikes/säkerhetsavdel-
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nings arkiv. Inrikesavdelningen bör ha varit Bkontorets och senare IB:s viktigaste "kund".
!B I965-I977
IB tillkom genom en sammanslagning av T-och Bkontoren med Birger Elmer som chef. Inrikesdelen
gick under namnet 03. År I 968 utgick IB ur sektion
2 och lades direkt under Överbefälhavaren. Det cirkulerar i dag olika uppgifter om när IB upphörde.
Inrikesverksamheten skall helt ha upphört efter avslöjandet i Folket i Bild-Kulturfront. År I977 återfördes den utrikes verksamheten till Försvarsstaben
där den kom att ledas av översten Gösta Lundström
under beteckningen GBU. Uppgifter om att en
inrikesverksamhet bedrevs även efter I977 har cirkulerat, men avvisats både av Regeringen och
Försvarsmakten. IB:s arkiv är så vitt känt förstört.
Uppgifter om detta har jag bl a från Birger Elmer
senast i brev i mars I998 Man står dock inte helt
utan material från IB:s verksamhet.
Ett särskilt material, de s k s-underrättelserna
från IB och dess efterföljare GBU, SSI och KSI förvaras i dag hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). s-underrättelserna kan ses
som en fortsättning på de rapporter, som tidigare
kom från C-byrån och T-kontoret. Att s-underrättelserna har bevarats och alltjämt bevaras har en
särskild historia.
I974 års underrättelseutredning föreslog att sunderrättelserna som IB kontinuerligt levererade
till Försvarsstaben och vissa andra myndigheter
enbart skulle bevaras hos Försvarsstabens underrättelseavdelning för att där gallras efter fem år. Utredningens motivering är värd att citera:
"Beträffande vissa angivna underrättelsehandlingar finns önskemål från underrättelseavdelningen om ett formellt beslut från riksarkivet att
handlingarna få gallras ut efter fem år eller möjligen tio år. Motivet för en sådan gallringsbestämmelse skulle vara hänsyn till källskyddet. Mot
källskyddsintresset står dels forskningens intresse
av att detta material bevaras, dels de ökade möjligheter till kontroll som vinns om materialet bevaras
/ .. ./Utredningen anser dock att källskyddsintresset
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3· Stig Synnergren, överbefiilhavare 1970-1978.
Synnergrens intresse fo"r underrättelsetjänst har alltid
varit brinnande alltsedan hans tid som underrättelseofficer under Andra världskriget. Det var Synnergren
som fo"rvarade och iiverlämnade T-kontorets filmade
arkiv till Krigsarkivet. Foto: L. Sjögren. KrA,
Fö"rsvarsstabens informationsavdelning, bildarkivet.

bör ha försteg framför forskningens krav på att
materialet bevaras / .../ Förslaget förutsätter att
riksarkivet meddelar gallringsbestämmelser för
ifrågavarande underrättelsehandlingar."
Källskyddet bedömdes alltså ta över det historiska intresset. '
Först I983 begärde Överbefålhavaren hos Regeringen gallringsbestämmelser för s-underrättelserna. Man hade tidigare fått avslag av Krigsarkivet på begäran om en gallringsutredning. Krigsarkivet liksom senare Riksarkivet hänvisade i sitt
beslut till materialets värde för den framtida forskningen. Ärendet avgjordes först I992. Några
gallringsbestämmelser utfårdarles ej.
Utrikesunderrättelserna förvaras hos MUST
som en sammanhållen serie. Serien är alltjämt levande, d v s den tillförs hela tiden nytt material.
lnrikesunderrättelserna, som tycks ha funnits t o m
I977 har uppenbarligen behandlats annorlunda.
Någon sammanhållen serie finns inte i dag. Hand0
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lingama har troligen inordnats i säkerhetsavdelningens serie Ö III och Ö rv; som förvaras hos
MUST vid Högkvarteret.
Stig Ekman undersökte, som tidigare nämnts, sunderrättelserna för I974 års underrättelseutrednings räkning och redovisar detta i sin redovisning
"Den militära underrättelsetjänsten". Han har också
lämnat en redogörelse rörande materialets karaktär
inför Neutralitetspolitikkommissionen I 992/ I 99 3.
Vid Neutralitetspolitikkommissionens utfrågningar berördes frågan om IB, trots att underrättelsetjänsten ej ingick i kommissionens uppdrag.
Ett antal personer tillfrågades om IB och dess verksamhet. En hel del klargörande svar gavs av personer som Stig Synnergren, Sten Andersson, Anders
Thunborg, Birger Elmer, Ingemar Engman, Bo
Westinmfl.
Jag har vid några tillfållen varit i kontakt med Birger Elmer. Första gången per brev I992 med förfrågan, om han hade några privata anteckningar eller brev från tiden vid IB. Han har svarat att han
saknar sådana handlingar. I ett brev den den 4 mars
I998 frågade jag vad som hade hänt med ett antal
namngivna register. Birger Elmer framhöll i sitt
svar den 26mars att han saknade kännedom om de
flesta av registren. Om det s k operationsregistret
skrev han: "Det operationsregister som fanns då jag
slutade överlämnades helt naturligt till IB:s efterträdare". Från MUST har man senare svarat, att
"operationsregistret" inte finns vid IB:s nutida efterföljare.
Kryptoavdelningen
I Försvarsstabens Kryptoavdelning ligger ursprunget till Försvarets radioanstalt (FRA). Här finns
handlingar om FRA:s uppbyggnad åren I939I94I, uppgifter om medarbetare i Stockholm och
ute i landet.
Interneringsdetaljen och Civilforsvarsstyrelsen
I Krigsarkivet finns ett begränsat material gällande
internerade militärer och civila flyktingar, vilket
kompletterar det stora arkivmaterial gällande flyktingar och flyktingpolitik som förvaras vid Riksarkivet och landsarkiven.
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Försvarsstabens interneringsdetalj inrättades den
I8 april I940 för att organisera ett omhändertagande av främmande krigsmakters personal. I arkivet finns bl a register över internerade norrmän,
balter, britter, tyskar, polacker, amerikaner, finländare och danskar liksom handlingar från interneringslägren på Romme hed, Rinkaby-Gälltofta,
Loka brunn och MullsjöGränna. Detaljen upplöstes den I oktober I945·
I Göta ingenjörkårs arkiv finns handlingar från lägret på Ränne slätt, i Bohusläns regemente från Backamo och i Malmö försvarsområdes arkiv, handlingar
från interneringslägren i Bökeberg och Trelleborg.
I Civilförsvarsstyrelsens arkiv finns register och
handlingar från de av styrelsen förvaltade lägren för
finländare, norrmän, balter och ryssar och
för finska, baltiska belgiska, holländska, franska och
norska barn. Där finns också handlingar rörande
tyska och österrikiska militärintemerade.
Försvarsgrensstabernas underrättelsearkiv
Även försvarsgrensstaberna hade underrättelseoch säkerhetsavdelningar och således underrättelsearkiv med ett stort bevarat material. När det gäller underrättelsesidan innehåller Arme- och Flygstabemas arkiv i stort sett samma material som vi
finner i Försvarsstaben. Samma sak gäller Marinstaben efter I937· Det är fråga om attacherapporter, reserapporter och korrespondens.
Genom Försvarsstabens tillkomst I 93 7 fick man
en för hela krigsmakten gemensam underrättelseoch säkerhetsorganisation. Tidigare sköttes underrättelseinhämtningen för Marinens del av Marinstaben (Flottans stab). Där finner vi alltså ett motsvarande material som i Generalstabens utrikesavdelning. Det äldsta materialet är reserapporter
från I85o. De äldsta marinattacherapportema är
från Ryssland I892, Tyskland I903 ochJapan I904.
I Marinstabens arkiv förvaras också Flygattacherapporterför tiden I926-I9p.lnrikesmaterial saknas däremot.
Laniförsvarets kommandoexpedition
Lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv t o m
I945 förvaras i Krigsarkivet. Arkivet har intresse
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för underrättelse- och säkerhetstjänsten främst när
det gäller övergripande bestämmelser. I det hemliga arkivet förvaras några dossierer med material
sorri avser rikets inre säkerhet. Det är handlingar
om spionerimål I9IO-I920-talen, bestämmelser
och planering för den inre säkerheten, inkallande
av värnpliktiga för rikets säkerhet I 92 9 samt material om arbetskompanierna I939-I945·
Försvarsmyndigheter på högre regional nivå
Myndigheterna på högre regional nivå, armefördelningsstaber, militärbefålsstaber, militärområdesstaber, eskaderstaber, militärkommandon,
försvarsområdesstaber och motsvarande hade underrättelse- och säkerhetsavdelningar. Man hade i
olika säkerhetsfrågor kontakt med länsstyrelserna,
bl a i fråga om personkontroll och spioneri. Materialet från underrättelse/säkerhetsavdelningarna är
ganska ojämnt bevarat. Samma sak gäller, som jag
tidigare har konstaterat, också på den civila sidan,
d v s hos landsfogdarna och landsfiskalerna. Säkerligen har skriftliga eller muntliga direktiv om förstöring utfårdats från beslutsfattare på olika nivåer
i organisationerna. Därtill kommer för försvarets
del de gallringsbestämmelser för militärbefålsstabema från I964, som vad gäller säkerhetstjänstens handlingar lyder:
"Säkerhetstjänsten är i ej ringa utsträckning centraliserad till Försvarsstaben, varför på det regionala planet förvarad skriftväxling icke synes vara av
det intresse för forskningen, att den bör bevaras för
all framtid."
Från beredskapstiden återfinns handlingar om
gränskontroll, förhör med flyktingar och krigsfångar. Denna typ av handlingar påträffas även hos
andra avdelningar än underrättelse/säkerhetsavdelningarna.
Det bevarade materialet hos militärbefålsstabema efter Andra världskriget utgörs till större delen av handlingar gällande säkerhetsskyddet d v s
passertillstånd, personalkontroll av anställda, tillträdesskydd etc. Man finner också handlingar om
organisation och krigsplanläggning av underrättelse/säkerhetstjänsten, liksom om övningar och
utbildning i säkerhetstjänst inom militärområdet.
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På 1960-talet rapporterade militärområdesstaberna till Försvarsstabens säkerhetsavdelning om
säkerhetsläget vid förbanden inom respektive militärområde. Material bör återfinnas samlat i Försvarsstabens säkerhetsavdelnings arkiv. Handlingar
kan också återfinnas i militärområdenas huvudserier av utgående och inkomna handlingar.
Klassifikationsnummer är 810 underrättelsetjänst
och 901 säkerhetstjänst enligt KMÄ 1981 med tidigare utgåvor. Brevväxlingen bör huvudsakligen
vara riktad till och från Försvarsstabens underrätttelse- respektive säkerhetsavdelningar.
Enskilda arkiv
Östekonomiska byrån
Under Andra världskriget inrättades vid Försvarsstaben den s k Industriutredningen. Dess uppgift
var att förse staben med sakkunniga bedömningar
av de krigförande ländernas ekonomi. I utredningen ingick, som tidigare nämnts, ledande ekonomer som Torsten Gårdlund, Lars Erik Thunholm, Gunnar Dahmen m fl. Från slutet av kriget
bidrog näringslivet med pengar. Efter kriget fortsatte verksamheten under namnet Ekonomiska utredningen med inriktning på öststatsekonomierna.
Det blev dock fråga om en mer sporadisk verksamhet, som organisatoriskt korp. att tillhöra T-kontoret och bildade där detalj II. Av anteckningar bl a i
Helge J ungs arkiv framgår att Thede Palm årligen
från överbefålhavaren personligen kunde kvittera
ut 20 ooo kronor för dess verksamhet. Från 1953
beviljade riksdagen medel för en kontinuerlig ekonomisk underrättelsetjänst. Detaljen var liksom Tkontoret en hemlig organisation, vars uppgift var att
"förse försvarsledningen med ekonomiskt material
till grund för dess strategiska bedömanden."
Efter en långvarig schism mellan Thede Palm
och Jan Rydström bröts verksamheten ut ur Försvarsstaben. Stiftelsen Öst-Västbyrån bildades
1959 medJan Rydström som chef och alltjämtmed
stöd från näringslivet. En formell knytning till
J ernkontoret fanns. I styrelsen ingick representanter för staten och näringslivet. Chefen för Försvarsstaben var medlem av styrelsen. Konfliker mellan
Thede Palm och J an Rydström bestod in på I 960-

talet. Bl a gällde motsättningarna Jan Rydströms
och Öst-västbyråns ställning i förhållande till försvaret liksom innehållet i byråns rapportering.
Öst-västbyråns namn ändrades 1966 till ÖstEkonomiska byrån. Från 1972 redovisades byråns
uppgifter öppet. Jan Rydström kvarstod som chef
till 1981. Byråns verksamhet avslutades 1989 bl a
som en följd av de ändrade förhållandena i Östeuropa. Dåvarande försvarsstabschefen Carl Erik
Almgrens arkiv innehåller en hel del uppgifter om
grunden till motsättningarna mellan Thede Palm
och J an Rydström.
Arkivet omfattar protokoll, korrespondens, räkenskaper, meddelanden samt de viktiga rapporterna över det ekonomiska läget i Östeuropa. Den
efter räkenskaperna största serien är "Notiser om
industrier och råvaror i Östeuropa I961-1982. I
arkivet förvaras för närvarande J an Rydströms dagböcker med bl a uppgifter från tjänsten i Försvarsstaben och Östekonomiska byrån. Dagböckerna är
sekretessbelagda. T-kontorets filmade handlingar
innehåller en hel del material om Industriutredningens verksamhet.

Personarkiv
Värdefullt material om den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten, dess organisation och arbetet ute på fåltet ger arkiven efter företrädare för
verksamheten. Ett omfattande sådant material
finns i Krigsarkivet. Viktiga i det här sammanhanget är också arkiv efter överbefålhavare och
försvarsstabschefer.
Från Första världskriget finns handlingar efter
Gösta Frisell, I885-1976. Friseli tjänstgjorde inom
Generalstabens hemliga underrättelseverksamhet
I9I0-1920. Från 1946var han chefförJernkontoret. Handlingarna återspeglar ett samarbete mellan
Auswärtiges Amt och Generalstaben och gäller
kurirresor och chiffer. F d byråchefen vid Försvarets radioanstalt Sven Wäsström har skrivit om
Gösta F risell och hans verksamhet i inledningen till
arkivförteckningen.
Det mest omfattande materialet gäller Andra
världskriget. Det är handlingar efter Carlos Adlercreutz, I890-1963, militärattache i Helsingfors

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

1998:2

Överuakningssverige eller den Svenska rädslan

I933-I935 och chef för Försvarsstabens underrättelseavdelning I942-I944, Anders Forshell, I895I964, marinattache i Berlin I938-I942, David
Hummel f I893, provinsialläkare i Gäddede, Curt
Juhlin-Dannfelt, militärattache i Berlin I933-I945,
Curt Kempff, I 89 I- I 970, militärattache i Helsingfors I937-I940 och chef för Försvarsstabens
utrikesavdelning I943-I946, Stig Roth, I9ooI972, C-byråns Göteborgsgrupp, och Helmuth
Ternberg, I893-I97I, andre man vid C-byrån.
Carlos Adlercreutz arkiv innehåller handlingar
om underrättelse- och inrikesavdelningarnas organisation, industriskydd, kontraspionage, personalkontroll, säkerhetstjänst. Arkivet efter den kontroversielle Curt Kempff innehåller handlingar bl a
om tidningen Dagsposten, G-sektionen, Cbyrån,
liksom om övervaknings- och säkerhetstjänst över
huvud taget. David Rummels arkiv består av handlingar från samarbete med norska motståndsrörelsen med Gäddede som bas. Det är ingen överdrift
att påstå, att de omfattande arkiven efter Thede
Palm, I907-I995, och Jan Rydström, I8I4-I990,
kommer att bli av avgörande betydelse för forskningen om den militära underrättelse och säkerhetstjänstens arbete under I950- och I96o-talen.
Arkiven är, som nämnts, ännu stängda för forskning. Thede Palms arkiv t o m 20I 5.
En annan typ av material finner vi i Per
Lindgrens, I90I-I98o, och Boris Hagelins, I892I988, omfattande arkiv. Per Lindgren var bl a chef
för Försvarsstabens inrikesavdelnings industridetalj. Boris Hagelin var uppfinnare. Per Lindgrens
arkiv innehåller huvudsakligen handlingar gällande
industrispionage och hur det kan undvikas. Boris
Hagelins omfattande arkiv består av handlingar
gällande kryptografi och kryptomaskiner.
Överbefälhavare och försvarsstabschefer har givetvis haft en central roll i frågor som gällt underrättelse- och säkerhetstjänst. Ofta har de dessutom
haft ett särskilt intresse för verksamheten. De hemliga underrättelsecheferna har kunnat räkna med en
direkt kanal till försvarets högsta företrädare. Detta
återspeglas i överbefälhavarnas och försvarsstabschefernas arkiv, främst i dagböcker och dagsanteckningar.
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VIktigt material på området återfinns i arkiven ef~~r överbefälhavarna Olof Thörnell, I~77-I977,
OB I939-I944, HelgeJung, I886-I978, OB I944I95I, Nils Swedlund, I898-I965, försvarsstabschef
I947-I9.5I, ÖB I95I-I96I, Torsten Rapp, I905I993, OB I96I-I970 (arkivet blir tillgängligt år
zooo) och Lennart Ljung, I92I-I990, försvarsstabschef I976-I978, ÖB I978-I986.
Stig Synnergren har förklarat att han saknar
handlingar från sin tid som försvarssstabschef
I967-I970 och överbefälhavare I970-I978.
Handlingar med anknytning till underrättelseoch säkerhetstjänsten återfinns också i Rickard
Åkermans, I898- I98I, Curt Göranssons, I909I996 och Carl ErikAlmgrens, f I9I3, arkiv.
Richard Åkerman var chef för försvarsstaben
I95I-I957' Curt Göransson I957-I96I och Carl
ErikAlmgren I96I-I967.
C A Ehrensvärds, I892-I974, arkiv förvaras i
Riksarkivet. C A Ehrensvärd var försvarsstabschef
I944-I946.
Försvarsmakten, Högkvarteret, Militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)
Hos Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten
förvaras alltjämt arkiven efter Försvarsstabens
inrikesavdelning I937-I965, säkerhetsavdelning
I965-I989, Underrättelse- och säkerhetskontoret
I 989-I 994· Enda undantaget utgör större delen av
det s k Wennerströmsarkivet, som har avhemligats
och överlämnats till Krigsarkivet
Försvarsstabens inrikesavdelning, t o m I942
Försvarsstabens svenska avdelning, fortsatte den
bevakningsverksamhet som hade bedrivits vid Generalstaben. Hela arkivet, både dess öppna och hemliga del, är av avgörande intresse för forskning om
den militära säkerhetstjänsten och då särskilt beträffande personövervakning och personkontroll.
Inrikesavdelningen bestod av följande detaljer;
detalj E (Ed) för frågor kring kontraspionage, allmän övervakning och utlänningskontroll, Detalj P
(Pd) frågor kring den militära övervakningen och
spioneri inom krigsmakten, verksamheten inriktade sig mot den ordinarie polisverksamheten och
polisundersökningar, Detalj D (Dd) frågor gällande
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industrispionage och detalj S (Sd) för hamnövervakning.
Detalj E hade regelbunden skriftväxling med ett
stort antal myndigheter och enskilda, ofta agenter;
Socialstyrelsen, Statens utlänningskommission,
Allmänna säkerhetstjänsten, Kriminalpolisen,
Statspolisen, Försvarsstaben, sektion Il, C-byrån,
T-kontoret, Telegrafverket och L O. När det gällde
korrespondens med och rapporter från enskilda
användes täcknamn som "Monica", "Viggo", "tillfällig rapportör" o s v. Arkivering av handlingarna
skedde sedan i dossierer t ex "doss Monica", "D oss
Bill" etc. skriftväxlingen gällde i allmänhet personupplysningar av olika slag.
För perioden I937-I954 är materialet överskådligt. Handlingama förvaras i F -serier efter ämne
och arkivförteckningen är detaljerad. För materialet I95 5-I96I, serie Ö III, och fr o m juli I96I serie Ö rv; handlingar gällande säkerhetsunderrättelsetjänst, ger arkivförteckningen ingen ledning
vad beträffar det egentliga innehållet. En närmare
undersökning av materialet, som jag gjort under
hösten, visar att dessa serier utgör en fortsättning
på de ämnesordnade handlingarna. Det står också
klart att åtskilligt av det material som återfinns i serierna Ö III och Ö IV har översänts från Grupp B
och IB samt SÄPO med föregångare, och att man
genom att studera dessa handlingar kan få en bild
av hur dessa organisationer arbetade.
Min erfarenhet är att det med hjälp av bevarade
diarier, sakregister och klassifikationssystem är
möjligt att ta sig in de omfattande Ö III- och Ö IVserierna, som dock alltjämt är sekretessbelagda.
Serie Ö rv; perioden I96I-I978 omfattar inte mindre än 44I volymer. När det gäller F-serierna har
det mesta materialet utlämnats efter sekretessbedömning. Däremot har, så vitt jag känner till,
ännu inte några handlingar ur serierna Ö III eller
Ö IV blivit tillgängliga för forskning. En svårighet
när det gäller O IV-serien är, att man nu har övergått till att förvara de personrelaterade handlingarna efter källa d v s efter den som har överlämnat
uppgiften ifråga. Det bildas inte längre några
persondossierer. Uppgifter om en och samma person måste alltså sökas på olika håll. Jag bedömer

dock det som inte helt omöjligt att någon form av
register över materialet kan finnas .
Enligt Juristkommissionens i Wennerströmaffären utlåtande fördes hos inrikesavdelningen ett
särskilt register över misstänkta spaningsfalL ' '
Hos MUST förvaras, som jag tidigare framhållit
IB:s med efterföljare GBU, SSI (Sektionen för särskild inhämtning) och KSI fr o m I989 (Kontoret
för särskild inhämtning) serier av S- underrättelser.
Wennerströmsarkivet har i huvudsak överlämnats till Krigsarkivet och är tillgängligt. En mindre,
sekretessbelagd del förvaras alltjämt hos MUST.
Viktigare delar av Wennerströmsarkivet är handlingar från de arbetsgrupper, som arbetade inom
Försvarsstaben för att kartlägga de skador som
Wennerströms spioneri orsakat. Det är handlingar
från Arbetsgrupp S (Stenberg), volym 2-67, Arbetsgrupp Geijer, volym 68-77, Arbetsgrupp W II
(Westin) volym I6o-I72 . Förhörsprotokoll, åtal
och domar, som överlämnats från Statspolisen, rotel III, volym 78-88, handlingar från Parlamentariska nämnden, volym 89-92 samt arbetshandlingar
vid undersökningarna volym 93I6o. Materialet är
svårt att tränga in i, och ordningen är inte den
bästa.
Försvarets radioanstalt
En radioanstalt inrättades vid Försvarsstaben hösten I938, fr o m I939 kallad Försvarsstabens radioanstalt, fr o m den I augusti I94I Försvarsväsendets
radioanstalt. Den I juli I942 blev anstalten egen
myndighet. Namnbytet till Försvarets radioanstalt
skedde den I februari I 960. Myndigheten svarar
för signalspaning inom totalförsvaret.
För samverkan mellan FRA och Försvarsstaben
tillkom FFA/exd (detalj för distribution och viss samverkan). Handlingar efter denna detalj I937-I942
återfinns i Försvarsstabens kryptoavdelnings arkiv.
Försvarets radioanstalt har till Krigsarkivet endast levererat Bearbetningsbyråns s k C-papper och
register till materialet. C-pappren omfattar de välkända dechiffrerade tyska telegrammen I942-I945,
som var ett resultat av FRA:s skickliga dechiffreringsarbete." Det stora materialet innehåller en hel del uppgifter med personanknytning. Till

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

I998:2

Övervakningssverige eller den Svenska rädslan

C-pappren finns tre typer av register personregister, fartygsregister och företagsregister.
Försvarets radioanstalt har mycket omfattande
öppna och hemliga arkiv för tiden fr o m 1942.
Vissa äldre handlingar förekommer också. En stor
del av materialet är av signalteknisk natur, chiffer
etc. För FRA:s uppbyggnad och utveckling bör förbindelsen med finsk underrättelsetjänst ha haft stor
betydelse. Bl a erhöll myndigheten viktig materiel
och kunskap som ett resultat av den berömda operationen Stella Polaris.'J
Viktigt material bör vara FRA: s olika typer rapporter och orienteringar ställda till diverse myndigheter, diverse serier med handlingar gällande underrättelsetjänst bl a spioneriärenden, handlingar
angående nedskjutning av DC 3:an och Catalinan
1952 för att nämna några exempel ur det mycket
omfattande arkivet.
Prognos för forskningsprogrammet
Avslutningsvis, hur ser förutsättningarna ut för
forskningsprogrammet om den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten? På pappret ser det
ganska bra ut. Ett antal duktiga, välmeriterade forskare med väl genomtänkta och välformulerade projekt sätter nu i gång. Forskarna arbetar under generösa ekonomiska villkor. Stödet från Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet är
starkt, och från allmänhetens och massmedias sida
föreligger ett stort intresse. Men det finns problem.
Källäget, sekretessen och konkurrerande projekt
kan inverka negativt på verksamheten.
Källsituationen är besvärande. Visserligen finns
ett stort bevarat material, men ett nyckelarkiv, arkivet efter IB och dess föregångare Grupp B saknas
helt. Man talar om att arkivet bränts i sin helhet.
Ingenting har kommit fram som tyder på, att arkivet filmades innan det brändes. Något som ju visade sig vara fallet med T-kontorets arkiv. Delar av
IB:s verksamhet kan sannolikt rekonstrueras med
hjälp av handlingar i andra bevarade arkiv, men
problemet kvarstår. Därtill kommer att mycket litet talar för, att något viktigt material om en samverkan mellan IB, Socialdemokratiska partier, den
fackliga rörelsen och Svenska arbetsgivareföre-
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ningen skulle ha bevarats; I varje fall tyder mina
efterforskningar på att så inte är fallet.
sekretessfrågan är ett annat problem när det gäller arkiven hos SÄPO och Militära underrättelseoch säkerhetstjänsten. Representanter för Regeringen har talat om största möjliga öppenhet.Vad
innebär det i klartext? Ja, det vet ingen i dag. I dagsläget- den 20 oktober 1998- tyder det mesta på
ganska stora porblem, när det gäller tillgången till
hemligstämplat material. Min uppfattning är tyvärr, att forskarna inte kommer att få fri tillgång till
materialet hos SÄPO och MUST. De koilliiler i
huvudsak att behandlas efter tidigare fastställda rutiner där "honnörsord" som, " rikets säkerhet",
"skydd av källa", "rikets förhållande till främmande
makt" styr. Forskarna kommer troligen inte att få
möjlighet att själva söka sig fram i materialet.
Handlingama kommer att lämnas ut efter en rigorös kontroll och sedan material, som bedömts som
alltför känsligt, har avlägsnats. Forskaren kan inte
vara säker på, att han fått ut allt relevant material.
För närvarande finns inte mycket som motsäger
mm pessnrusm.
Begreppen "källa", "rikets säkerhet", " rikets förhållande till främmande makt", är mycket vaga och
kan ges en fri och vid tolkning. Så görs också. Det
är begrepp som man alltid nalkas med vördnad och
som knappast ifrågasätts. Varför ? Det handlar om
skydd "för säkerhets skull". Källskyddet kan gälla
inte bara skydd av en viss namngiven person, utan
också kodbeteckning på person eller land. Begreppet kan uppenbarligen till och med användas för att
förhindra ett förmodande, t ex att en uppgift kan ha
kommit från ett visst icke namngivet land. slutsatsen behöver i och för sig inte vara riktig. Men bara
möjligheten att den är riktig, kan vara skäl nog till
att källskyddet blir argument för att inte utlämna
handlingar. Detta är, som jag ser det, orimliga tolkningar av sekretesslag och sekretessförordning, som
använda i det här sammanhanget, skulle vara förödande för forskningsprogrammets genomförande.
För att vi skall få en bra forskning till stånd krävs
fullständig och fri tillgång till allt det relevanta källmaterialet, som finns i dag. Möjligheten att uppställa förbehåll vid utlämnande av handlingar och i
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samband med publicering av forskningsresultat bör
användas i de fall, där det bedöms som absolut nödvändigt. Sådana förbehåll kommer forskarna att ha
full förståelse för. Det är jag helt övertygad om.
I detta sammanhang kan erinras om den norska
forskningen på området, som när det gällde den civila verksamheten gick fram till 1997. Det var för
övrigt ett krav från den norska regeringen att man
gick fram så långt. Forskarna hade tänkt sig att sluta
betydligt tidigare. För de norska forskarna var det
endast NATO-material och då NATO:s eget material och inte norska handlingar om NATO, som
inte blev tillgängligt.
De konkurrerande projekten är uppdragen till
Försvarets underrättelsenämnd och Registernämnden, den eventuella sanningskommissionen
och nusenastEnn Kokkska ''Vitboken". Försvarets
underrättelsenämnd har annonserat att dess utredning skallläggas fram i december månad. Om dess
resultat får några följdverkningar när det gäller
HSFR:s program, vet vi inte. Om utredningens
material ställs till HSFR:s förfogande, bör detta
kunna bli till hjälp. Det finns tyvärr också en risk att
resultatet blir det omvända, d v s att slutenheten ökar.
En sanningskommissionen borde kunna bli av
stort värde för forskningsprogrammen. Tidigare
okänt källmaterial kan dyka upp, och inte minst
intervjumaterialet bör bli av stor betydelse. En
medverkan i någon form från projektens sida skulle
säkert vara befruktande för såväl kommissionen
som för forskarna. En nära samverkan mellan en
sanningskommission och forskarna kan förhoppningsvis underlätta en inbördes förståelse, så att
man undviker de motsättningar och den konkurrens som uppstod i Norge mellan båda dessa grupper. Ett krav bör vara att representanter för forskarnar ingår i kommissionen och att kommissionen
har tillgång till arkivvetenskaplig expertis.

SUMMARY

25 years aga, in 1973, two youngSwedish journalists exposed an until then completely unknown
and secret Swedish military intelligence service, the
"IB". The two journalists eaused a sensation with

their artides in a leftist periodical. The revelations
led to their proseentian and sentencing on charges
of espionage.
The debate about the secret intelligence service
in Sweden was renewed in public media in 1997,
when it became known that several Swedish
citizens had been denied occupations at governmental agencies during the recent decades, due to
more or less secret records of their political views.
According to the Swedish legislatian the Swedish
authorities are not allowed to make such records.
In November 1997 the Minister of]ustice dedared
in the Swedish Parliament that the Cabinet should
ask the National Security Police Piles Control Board as
weil as the Military lntelligence Board to investigate
these questions. Later the Minister also dedared
that the Cabinet would ask the Council for Research
in the Humanities and Social Sciences to organize a
scientific research program conceming the military
intelligance and security services from the 192o's
until the 198o's.
In February 1998 the Research Council
cornissioned the author of this artide, Mrs.
Evabritta Wallberg, Chief Archivist at the Military
Archives, to carry out the basic research on what
kinds of records from the intelligance and security
services that still exist, dassified or dedassified.
In this artide Mrs. Wallberg presents the most
irnportant results of her research. lt is based upon
her report to the Research Council as of]une r 7th,
1998. Mrs. Wallberg chose not only to invent the
records of the rnilitary services, hut also the records
of the civilian security services.
After presenting the research made so far about
Swedish intelligence activities during the 2oth
century, tagether with a literature review, Mrs.
Wallberg goes on to describe the various files of the
govemmental intelligence and security services.
The civil Security Service forms a part of the National Police Board. lts most irnportant files-the
Personal Files and the Subject Files-are kept at
the NationalArchives, from its origin in 1914 until
1928. The major part of the files, from 1929
onwards, is still in the possession of the Security
Police. There are however also same security files
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created by various Local Police Authorities and by the
Regional Public Prosecution Offices during the years
I946-I964, that are now being kept either at the
County Administrative Boards or by the Regional
Archives.
The records from the official Military Intelligance
Service have been delivered to the Military Archives
from its origin in I905 until I970, except for the
most top secret records which still are in the
possession of the Military Headquarters. The most
important files in these fonds are the reports from
the Swedish Military Attachis abroad and the secret
Periodical Intelligance Briefings released from the
Service. At the Military Archives one can also find
the records of the Military Attaches themselves
until I 98 I. But Mrs. Wallberg especially points out
that the Swedish Secrecy Act and Secrecy Ordinance state that these intelligance and security
records may be classified for as Iong as 70 years "if
it can be supposed that a declassification could
damage the military defence or otherwise cause
danger to the national security". The corresponding classification period for other military
records is only 40 years. Consequently, there may
be some problems for the researchers to gain access
to these records.
In addition to the above mentioned services there
has .always existed an official Military Security Service. Its older records from I907 until I937 are in
the possession of the Military Archives, and are of
great interest to researchers dealing with intelligence information concerning communists and
foreigners in Sweden. The later files are all still
kept at the Military Headquarters. Records from
I937 until I954 are in good order and weil
described in systematic archival inventories. The
desciptions of the records from I955 and later are
not as detailed as concerning the earlier records,
hut the author has found it quite possible to find
specific records through the different registers and
diaries preserved. But, of course, all the records are
still classified and not available for research without
special permission.
Furthermore there have existed some more or
less secret services, dealing with both intelligence ser-
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vice (espionage) abroad and domestic security service (counterespionage) since World War ll, in parallell to these official services. The fonds of the
oldest of these secret services ("Section G" I939I942 and "Division C" I942I946) were handed
over to the Military Archives as early as I967,
although the secret service had destroyed quite a
nurnber of records within the fonds before delivery.
The fonds contains approxirnately 6 ooo reports
from different secret sources of information.
The records of the successor "Office T" (I946I965), whose activities were restricted to secret
intelligence service abroad, had been missing until
November I997 when a former Supreme Commander of the Arrned Forces contacted the National Archivist and told him that he recently had
received from an unidentified person an old briefease containing a nurnber of microfilrns of the
records of the "Office T". This event created a sensation in the press. Until thenit had generally been
assurned that the records of this secret organisation
had been burned by order of this same former
Supreme Commander. Some people had even
hinted that the order ultimately had been given by
the former Prime Minister Olof Palme.
The former Supreme Commander handed over
the microfilrns to the Military Archives and Mrs.
Wallberg has specifically studied these as a part of
her research. The films contain approxirnately I
500 reports from several secret information sources
as weil as some general correspondance. It is a
direct continuation of the above mentioned older
files within the Military Archives.
In I957 a new Secret Military Security Service,
dealing with domestic security service (counterespionage) was established. Initially it was called
"Group B", reorganised in I96I it was called "Office B". In I965 the "Office T" and the "Office B"
were merged to form the initially mentioned secret
service "IB". Officially the Secret Military Security
Service stopped all its activities in I 977 hutthere is
still an ongoing public debate concerning whether
this is really true.
Any still existing fonds fromthese secret security
services are not known to the author. Probably they
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have all been burned by the Military in the 197o's.
But there still exists several reports from these
services sent to the above mentioned official
Military Security Service within the Military
Headquarters. As late as 1983 the Supreme Commander wrote to the Cabinet and asked for permission to destroy these records too, to proteet the
persons who had submitted the information. The
Cabinet decided not to give any such permission as
late as in 1992. I t is the opinion of the author of the
artide that it is possible to get a picture 9f how
these secret services worked by studying these
reports preserved in the fonds of the official
military security services.
To conclude, Mrs. Wallberg summarizes her research stating that the conditions for the research
program looks pretty good, at least on paper. But
there are some problems. One major problem is the
absence of the fonds from the IB itself, although its
activities probably can be reconstructed through
records in other fonds. Another problem is the high
degree of classification on the still existing records.
Are the researchers really going to get access to all
the relevant records at the Military Headquarters?
Finally Mrs. Wallberg argues that it could be a
good help for the researchers if the Cabinet
appointed a Truth Commission as has been done in
Norway. A close cooperarian between the researchers and such a commission could hopefully
facilitate a mutual understanding between them. A
requirement should also be that the researchers are
represented in the commission, and that the commission has access to experts within the field of
archival science.
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NOTER

1. Dagens Nyheter I998-I0-20.
2. Om organisationsutvecklingen och arkiven, se promemorior av Tommy Eriksson, Tillkomsten av en svensk civil
säkerhetstjänst, I 99 5 och Lars Hallberg Invandrarnas
historia i arkiven, I998, båda i Riksarkivet
3· Om Allmänna säkerhetstjänstens organisation och arkiv, se
Tommy Erikssons omfattande inledning till Allmänna
säkerhetstjänstens arkivförteckning. Poliskommissionens
och Bedömningsnämndens arkiv förvaras i Riksarkivet.
Handlingar gällande Bedömningsnämnden äterfinns också i
Ture Nermans arkiv i Arbetarrörelsens arkiv.
4· Alf Åbergs inledning till arkivförteckning över Generalstabens inrikesavdelnings arkiv.
5· Arbetsgruppen UND 54, Fst, chefsexp., H -arkivet, 7/9
I954• H 38:27, Serie B, vol. 24, 38. Utredningen inlämnades till K. Maj:t. 23/9 I955, H 38:27, Serie B I , vol4. UMU
70, F st, sek. 2, H -arkivet, H 8IOo- I, serie F I vol. I8. MSU,
Fst, inrikes/säk. Harkivet, serie F I, vol64-68. TSU, Fst,
inrikes/säk. avd. Serie F I, vol 75-88.
6. sekretesslagen 2.2, sekretessförordningen 1.4·
7· Sb Und Högkv I958 se t ex Promemoria 3/12 I965, H
Und U :uo, Försvarsstaben, Sektion II, Inkomna handlingar I965.
8. Om militärattacheernas handbrev se W Carlgren, Svensk
underrättelsetjänst I939-I945• I985 s I3 .
9· Alf Åberg har i sin inledning till förteckningen över Cbyråns arkiv beskrivit arkivets struktur och om gallringen.
I o. Den militära underrättelsetjänsten, Betänkande ava I974
års underrättelseutredning, SOU I976:I9, s I39·
I 1. Utlätande av Juristkommissionen i Wennerströmaffåren,
(SOU I 9 64 :I 5), s I6:
I 2. Om betydelsen av denna FRA: s verksamhet se W
Carlgren, Svensk underrämelsetjänst I 93 9- I 945' s I s6 f,
I985, Bengt Beckman, Svenska kryptobedrifter, I996.
I3 . Om operation Stella Polaris se W Carlgren, Svensk
underrättelsetjänst I939I945• s I58ff, I98s,J Ottosson- L
Magnusson, Hemliga Makter, s I35 ff, I99I.
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Government Administrations and
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Fö"rord
I NOVEMBER I 994 ÄGDE EN KONFERENS RUM I

Strasbourg i gemensam regi av Europarådet och de
europeiska riksarkivarierna. Det syftade till att etablera ett närmare samarbete mellan västeuropeiska nationalarkiv och deras motsvarigheter i det
forna östblocket. I den då inledda demokratiseringsprocessen i de tidigare totalitärt styrda öststatema ansågs medborgamas rätt att få tillgång till de
tidigare slutna offentliga arkiven ha en central och
strategisk betydelse - som ett instrument för den
enskilde att bevaka sina rättigheter, att kontrollera
de styrande och få en säker och oförvanskad kunskap om det förflutna. Det ansågs att detta säkrast
kunde förverkligas genom ny lagstiftning, byggd på
erfarenheterna i västeuropeiska stater och syftande
till en harmonisering av reglerna för tillgång till
arkiven i Europarådets medlemsstater. I januari
I997 påbörjades arbetet på en rådsrekommendation, riktad till medlemsstatema - åtskilliga av de
tidigare kommunistiskt styrda öststatema är numera medlemmar av Europarådet. Rekommendationen skulle på en gemensam värdegrund fastlägga
grundläggande principer och rekommendationer
för allmänhetens tillgång till arkiv ("access to
archives"). Arbetet fortsatte under I 997 inom en
arbetsgrupp, tillsatt av Europarådet och ICA. En
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preliminär rekommendationstext presenterades inför Europarådets kulturutskott hösten I 997. Sirnationen har komplicerats sedan det blivit känt att
Europakommissionen i Bryssel förbereder ett s k
Green paper som i förlängningen kan förebåda ett
kommande direktivförslag om ökad öppenhet i
medlemsstatemas offentliga förvaltning. EU:s
medlemsstater kommer då att i första hand bli
bundna av det kommande direktivets regler och
kan inte väntas ta ställning till eller binda sig för en
Europarådsrekommendation inom samma område.
Arbetsgruppens insatser rar därför anses vara avslutade inom den tidsrymd som nu kan överblickas.
Ett av de dokument som framlagts av arbetsgruppen är en av Inig utarbetad s k supporting file, avsedd att ge en bakgrund till det rekommendationsförslag som presenterats. Det har bedömts att detta
"överblivna" dokument, som ger en överblick över
gällande regler och förutsättningar för.tillträde till
arkiv i Europa, likväl skulle kunna försvara sin plats
som en översikt, presenterad i Arkiv, samhälle och
forskning. Ursprungligen riktat till en målgrupp
inom Europarådet, har det fått behålla sin engelska
språkdräkt.
Lennart Lundquist
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LENNART LUNDQUIST

Openness and Secrecy within
Government Administrations and
Archival Institutions in Europe
A Brief Survey
THE DEGREE OF OPENNESS AND TO WHAT EXTENT

information kept by European governments and
Public Archives is legally available to the public
varies a great deal, depending on differences in national traditions, rooted as they are in historical
experience and inherited concepts of right and
justice. The concept of freedom of speech and free
access to government records and archives derives
its origin from the Age of Enlightenment. lt has
however, through the centuries been implemented
with more or less zeal, more or less readiness to accept public control of government activities. Even
today its acceptance is very often hampered by, not
only in _some cases deficient willingness and
acceptance, hut also new legal complications, due
to the need to proteet the privacy of the citizen in a
computerized public administration. Cultural and
philosophical background, present-day attitudes

and trends, as well as examples of attitudes and legal systems are presented in the following brief
survey, comprising also the relevant legal systems
in some European countries.
Universal rights
The right offree information
The rights of free information and free speech are
ultimately founded in concepts derived from naturallaw. On a nationalleveland on a principal basis
they were first officially given voice in La
declaration des droits de l'homme, adopted in August I 789 at an early stage of the French revolution
and in the first amendment of the American
Declaration oflndependence 1791. The range was
first outlinedin the French declaration: "la societe
a le droit de demander compte a tout agent de son
administration".
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lt follows from the concepts of universal human
rights that they are valid at a supranationallevel. The
implementarian of universal human rights is
carried out through multinational agreements.
Such agreements have materialized in a number of
European Council Conven tians, the most relevant
in this connection being the European Council
Conventian on protection of human rights and
fundamental freedom, signed by the Council
members 4 November I950.
On a national leve!, the concept of access rights as
part of universal human rights was for the first time
implemented in a set of concrete rules in France.
The ordinance of 7 Messidor II (2 5 July I 794) has
been called the Declaration of Archival Rights.
According to the Ordinance, access to archives was
henceforth to be not a favour, but a civic right. lt was
extensive: "tout citoyen pourra demander dans tous
les depöts, aux jours et aux heures qui seront fixes,
communication des pieces qu'ils renferment; elle leur
sera donnee sans frais et sans deplacement".
As earlyas I 766, although not explicitly referred
to as being inspired by human rights concepts, the
first Swedish Freedom of the Press Act was
promulgated.lt enticled each and everyone to have
access to official documents, to the effect that such
records could, by means of publication, be brought
to the attention of the public. At the time of its promulgation, its purpose was above all to facilitate a
public control of the political party then in power.
lnfluenced by French revolutionary ideas and
universal rights, the concept of civjc access rights
were in the nineteenth century gradually implemented in a number of other nationallegislations.
Before then the archives, mostly belonging to
antaeratic rulers and their administrations, had
been closelywatched and almostinaccessible to the
public. However, the people making use of their
newly acquired rights were mostly schalars and historians, not the common man. The opening up of
archives coincided with the emergence of a new
methodology among historians. lnspired by Leopold von Ranke, professor at the ulliversity of Berlin, a new generation ofhistorians based their work
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on a close and systematic study of written sources.
Source criticism was based on free access to the
places where such sources were kept, i.e. mostly the
Central State Archives. The interest of nineteenthcentury historians was directed towards the past,
not towards contemporary Iife. Central State
Archives turned inta the domain of historians.
Consequently, access rules were in time formulated
to satisfy mostly the interest range and the needs of
historians. Consequently also, from then on the
archivists recruited were professionally trained historians, not as they had been before, functionaries
educated in law.
To sum up, the access right as a civic right has
since the days of the French Revolution, not
everywhere been implemented in away or in a spirit, conform with the original ideas. Access rights
of the citizens have predominantly turned in to the
professional rights ofhistorians. The records of today and the near past, still kept at the government
offices and agencies, were in the nineteenth
century, and are still in most countries exempt from
the more generons rules, applied at the Archival
institutions. Although access is, in the minds of
everybody concerned, conceived to be a common
universal right, its implementarian in national
legislatian has turned out to be far from common.
Only a few countries have consequently kept to the
original principles, although in the last decades
further countries have adhered to them.
lt should be noted also, speaking of access rights
as civic rights, that legal access to current records
may in same cases exist in countries, where such
access is otherwise barred. Access may be provid ed
to the extent that an applicant is invalved in a
lawsuit or is having his case dealt with at an
authority. He will then have a right to get insight
inta matters concerning his case and his defence.
Such a right is in a modern judicial system considered an indispensable protective measure in the interest of the individual, the most well-known warning
example being the French officer Alfred Dreyfus, in
I894 sentenced to penal servitude on the basis of
secret evidence, being withheld from his defence.
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The right to be left alone
The swift development of modern information
technology (IT) has given birth to a new kind of
universal rights. Today's technical potentialities to
treat, arrange and evaluate digitally stored personal data, has made necessary various protective
measures to make certain that government, state
and municipal authorities, big campanies and
others won't be able to misuse their information
advantage over the individual. Hence, a set of
conventians and recommendations has for this purpose been agreed upon in a number of Council of
Europe Conventians and Recommendations, the
most important being the Conventian for the
Proteetian oflndividuals with re gard to automatic
processing of personal data (198o) and the
Recommendation on the Proteetian of Personal
Data used for scientific research and staristics
(1983). These documents have formed basis for
data protection legislatians in most member states.
Data protection legislatian is airned to reduce the
availability of sensitive or potentially sensitive information that otherwise could be handed out to
third parties and then be subject to misproper use.
It may seem that-given the established type of
data protection laws, stating that sensitive personal
data be destroyed once their purpose is fulfilledthe civic right of access to official documents and
archives and the equal right of a registered person
to be protected from unfair information processing
and unduly intrusion on privacy will inevitably
conflict. Situations of that kind occur and then the
protection of the individual-the right to be left
alone-will in most cases prevail. The protection
of privacy must then be bought at the expense of
contemporary sources that could otherwise have
been left for posterity.
Access to current records or just to archives?
A survey of access rights, carried out within various
member countries must be preeecled by a basic
semantic clarification. In this paper the two terms
(current) records andarchives are used. According
to preparations in progress for an international
terminological standard (ISO 51-27) records
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means documents, files etc., subject to current
handling in government administration and courts
or still being kept at the creating authority. After
having lost their interest at the creating agency and
being handed over to the proper Archival authority,
the records are transformed into archives and, in a
number of countries, not until then legally
accessible to the public. In practice this means, that
archives in the sense given here, is the domain of
archivists, of archival institutions and of their
customers, such as historians and other schalars.
Records on the other hand is the domain of managers and registrars, of information managers,
rationalization experts, computer specialists and
other professionals, dealing with the present
creation of records, later on archives. The two
terms may be seen as reflecting what is-in many
countries-divided spheres. In some countries
however, e.g. Sweden, no difference is made
between records and archives. They are subject to
the same Freedom of information-and archival
legislatian and are available to the public on the
same conditions.
Access restrictions
I t must from the outset be stated that an unlimited
access to records and archives is not possible for
obvious reasons. Any state has to proteet vital public and private interests, such as national defence
and security, crime detection and privacy of the
individual. Hence the rights of free access, where
they exist, must be restricted by law, either by rules
given in the public access act itself, or by special
law. A refusal from the authority to hand out a
document is in most cases not final-it can be
appealed against. Documents may be available after
the expiration of given time limits, from 10 up to
100 years. The most common time limit seems to
be 30 years. It often coincides with the point in
time, when records have matured to the point of
transfer to a Central Archives depot.
In addition to secrecy law rules, data protection
rules will also restrict access. Such rules are to a
greater extent unconditional and not subject to
appeal procedures. The applicant is however
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entitled to get access to digitally stored data
concerning himself, uniess exceptions are given in
law, e. g. for the sake of preventing and detecting
cnme.
Access to govemment records and archives in
some European countries
The most pronounced example of closed
government in Europe has for a longtime been the
United Kingdom. This state of things is
sometimes explained by the British Government
system, the Prime Minister and the Cabinet being
responsible to the Parliament and the Government
official being solely responsible to his Cabinet minister. The British speciallaw-the Official Secrets
Act from I 9 I I -has ha d the effect that practically
all verbal information or handing out of a
document could have been a potential subject to a
legal action, i.e. a punishable offence. The last
decade however, has seen some attempts to come
to grips with the increasing lack of confidence in
government, no doubt inspired by some affairs in
the I98o'ies, subject to unfavorable attention in the
press, such as the "Spycatcher" .case. In I993 the
Government of Mr. Major issued a Code of
Practice. The Code stated a principal right of the
public to have information on the conduct of
government business and an obligation on the part
of a government authority to explain on what
grounds a decision has been taken. The Code has
been recently revised to take account of the
experience gained from the Code since its
introduction. The revised Code is effective since I
F ebruary I 997. It commits departments and public
bodies to, among other things, publish or otherwise
make available explanatory material on departments' dealings with the public and to give reasons
for administrative decisions to those affected. The
applicant has access rights to his own personal
records and health and safety information. There
are also access rights to medical and educational
records on the applicant, as well as to personal files
held by local authority housing and social services
departments, and to personal data held on
computer. There is also a right of access to
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environmental information. The trend towards
more openness is manifest, although some would
say, a bit slow.
"La libre communication des pensees et des
opinions" is considered one of the fundamental
rights of man in the tradition of I789 and is often
referred to in France, though i t has been infringed
upon from time to time. In I 978, however the most
liberallegislation so far, has come into existence. By
virtue of the law of I7 July I978, the public is
entitled to take part of official documents, kept
within the public administration, including the
documents relating to the applicant's case. The
document demand ed must be hand ed out within a
month's time. It should be pointed out, that the
rights are exercised mostly by individuals, since the
pace of bureaueratic procedure makes access too
slow for journalists and other representatives of the
media. The Archives Law of 3 January I979
regulates rights and procedures in regard to what
is kept at the Archival institutions. Free access to
public archives is granted anyone, provided time
limits in protection of state or personal interests
have expired.
In the German F edera! Republic access to F ederal Archives is regulated by a special law
(Bundesarchivgesetz) from 6 January I988,
amended last time I3 March I992. It is a far more
conditional matter than in many other European
countries. The Federal Minister of Intemal Affairs
is entitled to issue further regulations in a
government ordinance, in addition to the classification rules, already given in the Bundesarchivgesetz. The applicant has to make a formal
request to the Bundesarchiv, stating his theme of
interest and the purpose of his research. The
Bundesarchiv can add conditions to its permit. On
constituent state (Bundesstaat) level Archives Laws
have also been promulgated. The attitude towards
information-seeking applicants is mostly guarded, ·
so for instance in the case of BadenWurtemberg.
According to its Archive Law access is granted anyperson who can make credible a justified interest,
provided secrecy time limits have expired. Siinilar
rules apply to the State archives in Bayern. In Ber-
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lin access is limited in relation to a number of
specifled purposes, given in the law. It seems that
anyone seelång information from German Federal
and State archives has to explain himself rather
than claim his rights. As far as current records
(Registraturgut) concerns, no general access right
seems to exist. Special rules apply to the secret police
(Stasi) files of the former German People's Republic
(D DR), where access to his own files is granted every
person previously surveilled, as weil as information
on the people having denounced him.
A "Basic Legislation" on the Archival F und of the
Russian Federation was enacted onJuly 7th I993 ·
I t re gulates the conduct of archival affairs not only
of the State Archives in the proper sense of the
word, hut also of archives from state-owned
organizations and enterprises, archives in state
custody, conflscated after I9I7 from religious
organizations, landowners et al., the nationalized
archives of the former Communist Party and, lastly,
nonstate archives of private enterprises, institutions
and organizations, including municipal ones, which
conduct their business outside of the state budget.
The basic rules on access are the following. Public
access to archival information is granted as an
inalienable right of the citizen, regardless of aims.
It must, however not infringe on vital interests,
such as state secrets, personal and family Iife etc.
Such interests are protected by legislation, setting
time limits on access to archival information, from
30 to 75 years, depending on classiflcation ground.
The "Basic Legislation" has been made further
concrete and strengthened by a presidential decree
of I 7 March I 994, stating additional rules on
declassiflcation of current records and their transfer to state archival institutions. However, certain
kinds of "restrictedpublic", "confldential" and
"closed" types of "archives" also exist, offering
more or less restricted access. The "closed" type
relates to current records, still kept at the acting
agencies and "not yet (having) acquired
characteristic symptoms of historical sources".
Such "closed archives" are considered a natural and
normal phenomena, research interests being

satisfled only after their transfer to systematic or
limited-public archives.
Conditions in Switzerland can be illustrated by
the example of the canton of Basel City. E verybody
is by law entitled to get access to public archives,
to the extent secrecy rules and physical conditions
allow. However, archives are as a general rule not
available to the public until 30 years have elapsed.
The State Archives have a certain discretionary
range of granting permitsin certain cases, provided
interests protected by secrecy rules do not come to
harm and the purpose of the applicant is a specifled
research task.
In the Netherlands a decisive step towards open
government was taken 9th November I978 with
the promulgation of the law of openness and access
to information, taking effect Ist May I98o. Since
then, the citizen has the right to inform himself on
the activities of the government and the public administration by the means of consillting current
records in their custody. Exceptions are of course
made to proteet national security, the economic
and financialinterests of the state, medical files etc.
Each ministry is entitled to draw up its own
procedures to meet the requirements of law.
Regulations are also given in the Public Records
Act of I962, amended I994• and the I99I Act
containing regulations governing public access to
government administration. It can be said, that is
one of the European sta tes, exercising the most liberal access rules.
Italy grants general access to archives, although
it takes 40 years until they are delivered to an
archival institution and thus available to the public.
Then all documents may be consulted, hut some
may still be subject to resttictians due to the need
to proteet state secrets or privacy of the individual.
The Ministry of the Interior can authorize, for research purposes, the release of documents, not
otherwise freely available.
The constitution ofSpain guarantees the right of
access to administrative records. However, this
right has not yet been implemented in law.
In Austria a limited right of access to documents
is granted. A minister or his official is free to give
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out the information asked for orally, not necessarily
in a docurnent. The duty according to Austrian law
does not refer to docurnents, hut to the information
itself. A refusal to give information can be subject
to appeal to an administrative court. Access to
archives is granted after 30 years, uniess secrecy
rules apply.
In Hungary each docurnent is, in principle,
available after 20 years. However, each responsible
minister is entitled to restrict access to archives.
Applications are often handled in a pragrnatic manner, lacking a more elaborated system of rules. A
new legislatian is now being prepared, more
adapted to West European legal systems.
In Denmark a guaranteed right of access has
existed since I 776 and was made permanent in the
constitution of I8o6 when the Freedom of the
Press Act was promulgated. Since I970 the Open
Files Act stipulates to what length administrative
authorities are legally bound to open their files.
Certain kinds of official docurnents are exempt
from being made public, such as government
minutes, letters exchanged between government
official's on legislative matters etc. Further access
rules are found in the Public Archives Act of May
I992. TheActapplies to the Danish StateArchives,
encompassing the National Archives, the four
Provincial Archives, the National Business
Archives and the Danish Data Archives and grants
access according to a 30 year rule.
In Norway a law on public access was
promulgated in I970. Docurnents kept by the
authorities are open to the public to the extent that
they do not disclose national security and defence,
privacy of individuals etc. Same papers are by law
exempt from public access, such as government
minutes and criminal case files. Those taking part
of the public access rights are mostly people from
the press and other media.
Sweden has since I766 a Freedom of the Press
Act, the first of its kind, amended on several
occasions. I t provides each and everyone free access
to government records. The Freedom of the Press
Act is a fundamental law and any amendment
would require two parliament decisions with an
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election in between-a stabilizing factor in
politically unstable situations. The Act is above all
meant to support the supply of news, a free
interchange of opinions and the enlightenment of
the public. To that effect i t does not only provide
for the citizen's access to central and local
government's as weil as primary and regional
communes' records. It also grants public officials
the right to pass on otherwise classified information-with same essential exceptions-to the press,
radio and Tv, without having their idencity
disclosed, a kind of legally protected "whistleblowing" and a unique element in public access
legislation. Exceptions from public access are
allowed hut only to proteet a nurnber of vital interests, specifled in the Freedom of the Press Act.
Specific secrecy rules relating to certain activities
or documents are given in law.
Openness and secrecy within the European
Union institutions
Public access legislatian can be based on one of two
principal rules, either everything ik public or
everything is secret. E very specific rule will then be
an exception from one of the those rules. Most nationallegislation is based on the everything is openrule. In the European Union institutions the rules
are reversed.. Consequently, all information is
secret until 30 years have elapsed and the
docurnents are transferred to the central archives of
the Community (Archival Ordinance). Another
special community feature is that it is the person or
institution having issued a docurnent who decides
whether it shall be kept secret or not, in a way
disposing of its contents. Whether a docurnent
shall be handed out or not is at the discretion of its
originator. On a national leve! a conflict may occur
in case an EU docurnent is in the custody of a
member state authority and is asked for. In that case
however European community legislatian will
prevail.
To same degree a spirit of openness has lately
found ii:s 'ray to the Community institutions,
although slowly. Since I 99 5 the proceedings of the
Council of Ministers of the European
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Communities can be made public, stating the
decisions taken hut not disciasing discussions,
however making hitherto secret proceedings
addenda public (Code of Conduct). Some member
states, Sweden and the Netherlands, have pressed
for even more openness. Discussions on this.matter are continuing.

The European Council of Ministers directive
on the protection of individuals in connection
with the treatment of personal data and the
free exchange of such data
In October 1995 the Council of Ministers of the
European Communities has decided a directive for
the protection of individuals in connectionwith the
treatment of personal data. The directive, which
has to be transformed to nationallaw within three
years, is airned to proteet individuals and to
facilitate the free flow of personal data across borders, asserting an equivalent degree of protection of
the individual within the European Union. The
directive will be applicable to all personal data in a
structured form, whether kept by authorities or
private bodies, whether kept on EDPmedia or on
paper. l t will bring about a revision of national data
protection legislations. To those member states
having public access legislations, the rights
emanating from nationallaws Inight be restricted,
due to the fact that Community law will prevall
over nationallaw. Access to personal data from Public Archives-except those concerning the
applicant himself-may, uniess presenbed by law
or necessary to fulfill a legal obligation, be
dependent on an informed consent from the
registree. The directive will, once implemented in
national legislation, strengthen the protection of
privacy far beyond the range, set in the Council of
Europe Conventian of 1980 for the Proteetian of
lndividuals with regard to autornatic processing of personal data.
Archivallegislation- access rights and
restrictions
In all European countries, archivallegislation provides for the transfer of public records of enduring

value to the custody of State archives services, once
they are no longer needed at the originating agency.
Such transfers take place in the majority of the
countries according to sta tu tory time liinits usually
from 2 5 to so years. Recent legal texts however
prescribe no specific transfer dates so as to perlnit
the archive services to take them over earller and
thus relieve the record creating agencies from the
responsibility of managing huge masses of records
which are no longer relevant for current business.
However transfer and long-term retention of
dectronie records entails specific problems of a
new kind on a legal as weil as a technicallevel.
The absence of legal transfer deadlines may also
enable agencies to retain their non current records
for unduly Iong periods, hut such practices can be
avoided within the current system.
From the moment of their transfer, public
records are in some countries subject to specific
and more generous access rules laid down in the
relevant legislative andregulatory texts. Although,
all European legislatians recognize the right to
consult the public archives for research purposes,
access conditions, closure periods and deragatory
measures vary greatly from country to country.

Access to current official records and
archives-a surornio g up of present situation
and prevalent trends
The above account makes it all too clear that access
is a matter, laoked upon and legally settled quite
differently from one country to another. Certain
distinct groups of countries, adherent to established legal traditions and archival theory approaches,
stand out in a distinctive manner, while others have
to various degrees adjusted to today's predominant
trends. The range of attitudes and legal solutions are
best illustrated by two extreme-groups of countries.
In the first group those countries are found, that
grant the citizens a legal right to look not just in to
archives, bu t also in to current records, still kept by
the authorities, regardless of aim, the only
resttictian being the need to proteet vital public
and private interests. Those countries ultimately
derive their national legislatians from eighteen-
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century concepts of universal human rights, from
the notion that real democracy, real freedom of
speech, real freedom to form opinions and bring
them to the attention of the public, presupposes
knowled ge of public affairs and therefore access to
the government's records and files. They claim that
such access will form part of a public control of
government and eonsritute a way of feeding and
stimulating public debate. In the words of a Swedish eighteenth-century scientist: if the
discontented are allowed to speak freely, they can
be rectified, informed and transformed into an
enlightened public. He who loses his arguments,
willlose his discontent.
The seeond group of countries maintain a
traditional, more or less a restrained attitude. Public access is limited to archives of a certain age,
provided they are being delivered to anarchival institution. The applicant may be subject to the
discretionary powers of a public archival institution, having to prove or at least make credible his
scolarly skills and good faith. Access rights do not
form part of a system of controlling the
government and supplying facts to the public
debate on contemporary political issues. lt is, above
all, meant to supply historians and other
professionals with primary sources in their quest
for knowled ge of the past. Current records are by
definition and by law excluded from the exercise of
such rights.
The two systems, living together in neighbouring states, are of course not unaffected by
contemporary ideological changes and moods. As
regards access to records in current affairs the
ongoing trend is undoubtedly towards more
openness in government. Several countries have, as
we have seen, in the last decades adopted new or
revised legislative systems, entrusting to the
citizens strengthened rightsto gain insight into the
activities and decisionmaking of government and
administration, by means of access to official
docurnents. There is presently nothing to sustain
the assumption that this trend won't be continuing.
On the other hand, as far as concerns archives in
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the sense stipulated above, the situation seems to be
of a somewhat more static character.

Access to personal data in public archives-an
oudook
A description of present trends and tendencies in
regard to openness and access to records and
archives in Europe will not lack elements of
contradiction. A spirit of open government has
slowly made its way through the continent and has
in some countries materialized in revised national
legislation. On the other hand, in the last decades
the equally legitimate need to proteet privacy in
connection with computerized procedures of the
public sector has made a conflict of interests all too
visible. Data on individuals, digitalized or not, will
in due time reach the State Archival institutions
and, according to data protection laws and European Common Market legislation, offer only
restricted availability-and that goes for the extent
that their preservation for posterity is allowed at all.
Needless to say, more liberal access rules are of
little use if records-and archives in heing-are no
longer preserved.
On one side is the fundamental right of information and free speech and the free interchange of
views, on the other side the individual, seen as a free
entity, disposing of the information concerning
him and claiming legal protection in the pursuit of
that claim. The conflict is for the present unsolved,
hut can in the long run not remain so.
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