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Arkiv, samhälle och forskning
Inledningsord vid Svenskt Arkivsamfunds konstituerande
sammanträde 1952
av riksarkivarien Ingvar Andersson

En samtida svensk aforistiker har sagt ungefär att man
inte borde skriva någonting om man inte vet med sig att
man skulle ha tålamod att sitta och hugga in det i sten.
Det är en synpunkt, som inte ens tillämpas av vår tids-·~för
fattare, långt mindre av dess förvaltning och näringsliv.
Det behöver knappast särskilt förklaras varför vår tids
komplicerade samhällsskick och organisationsvanor och
dess därav betingade arbetsmetoder kräver en massproduktion av det skrivna ordet, som aldrig förut har förekommit
i världshistorien. Detta är ofrånkomligt i och med att relationerna mellan människor och institutioner har blivit
mångdubbelt flera och samtidigt mindre direkta.
Gentemot dessa faktiska förhållanden kan man konstatera olika reaktioner. En sådan, som bottnar i obekantskap
med den nyss berörda utvecklingen, kan sammanfattas så:
vi drunknar i papper, arkivdammet lägrar sig överallt, det
är bara värdelöst skräp som hopas. En annan reaktion, som
utgår från praktisk kännedom om vad saken gäller, kan
uttryckas i följande ord: massproduktionen av arkivalier
är ofrånkomlig i det samhälle vari vi lever, och det är sålunda inte arkivmännen som bär ansvaret för pappersanhopningen, utan det moderna samhällsmaskineriet. Men
denna massproduktion ställer oss inför verkligt betydande
problem. Ett par av dem, som tränger sig på varje arkivman
kan anges så: I vårt moderna arbetsliv . behöver vi arkiv,
som vi med lätthet och utan för stor tidsutdräkt kan hitta i,
därför att vi ständigt i olika ärenden behöver hämta uppgifter ur dem - det vet varje industrichef, varje förvaltningstjänsteman. Och vidare: hur skall vi, med detta i
minne, ändå kunna begränsa pappersanhopningen? Vad är
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omistligt för dagens behov och vad krävs för framtida forskning? Vad kan vi göra oss av med för att spara utrymme,
utan att det praktiska arbetets och den vetenskapliga forskningens behov åsidosättes? Härav följ er att gallringen blir
en kärnfråga i modernt arkivväsen. Men en effektiv, arbetsbesparande och försiktig gallring måste planläggas redan
då handlingarna placeras in i sin fastställda ordning i arkivet. Och sålunda sammanhänger detta problem intimt med
det först här ovan antydda: nödvändigheten att med lätthet
kunna finna vad man söker i ett arkiv. De olika kärnfrågorna måste man söka lösa i ett sammanhang.
Det framgår av denna lilla översikt över de problem, med
vilka arkivmän, organisationsspecialister, industrifolk och
ämbetsmän världen över för närvarande brottas, att arkivfrågorna inte bara gäller historikerna utan i lika hög grad
är av vikt för förvaltningens och det praktiska livets män.
Därtill kan läggas, att en utvidgning av arkivintresset också
är märkbar inom själva den historiska forsimingens område. Numera är det inte bara politisk historia med dess
olika områden - diplomatiska studier eller författningsoch förvaltningshistoria eller forskningar kring politiska
förgrundsgestalter - som fångar intresset, utan i lika hög
grad ekonomisk-historisk, socialhistorisk och kulturhistorisk forskning med dess mångfaldiga grenar. Och därtill
har kommit en utveckling på bredare folklig basis än någonsin förr: organisations- och folkrörelsehistoria, lokalhistoria
och släkthistoria i otaliga varianter och nyanser bearbetas
med nit och intresse. Människor från alla samhällsklasser
vänder sig i våra dagar förtroendefullt till arkiven för att
finna material till sitt forskningsarbete och få hjälp med
att bearbeta och tyda det - i detta avseende måste ju arkivens personal på ett alldeles särskilt sätt träda i daglig
arbetskontakt med forskarna, särskilt med dem som gör
sina första lärospån.
Så gott som dagligen möter man belägg för detta nya intresse. I snabb följd kan man på en inspektionsresa få se
hur ett stort industriföretag i Norrland på ett förebildligt
sätt ordnar både den aktuella och den historiska delen av
sitt arkiv, även med hänsyn till lokalhistorisk forskning,
och hur i de sydskånska städerna arbetarrörelsens män nitiskt och pietetsfullt samlar och ordnar materialet till dess
tidigaste historia i Sverige. I samband med kommunreformen går det också en våg av intresse för försvinnande socknar - och följaktligen ofta även för deras arkiv- genom
landet. En rad ansatser har vidare under de senaste åren
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gjorts att ta upp arbetet med de historiskt viktiga enskilda
arkiv, som härrör från betydelsefulla gårdar, företag och
personer och som under tidens snabba omskiftelser av olika
slag löper stor risk att splittras och upplösas. Alla inser att
det existerar ett nära samband inte bara mellan arkiv och
historisk forskning utan mellan arkiv och samhälle. Det
har också framträtt tydliga tecken till att statsmakterna
ur dessa synpunkter uppmärksammar arkivproblemen och
vill hjälpa till att lösa dem.
I ett sådant läge var det naturligt att ett antal arkivmän av olika årgångar och med olika verksamhetsområden
tog upp tanken att man borde åstadkomma ett gemensamt,
ett samordnande organ för det intresse, som från det allmänna och från enskilt håll ägnades arkivproblemen; härvid stöddes de med råd och förslag av förre riksarkivarien
Bertil Boethius. Personer som på olika sätt hade att göra
med arkivfrågor kontaktades under ett par års tid och gav
utan undantag uttryck för sin sympati för tanken; det gäller i lika mån industri- och affärsmän; ämbetsmän och
forskare, kommunalmän och folkrörelsernas företrädare.

"'
I Svenskt arkivsamfunds arbetsprogram ingår bl. a. att
utge en skriftserie, där praktiska och teoretiska arkivfrågor
skall diskutems med a/duell inriktning. skriftseriens första
volym föreligger nu, ungefär ett å1· efter samfundets konstituerande, och utsändes till de i närvarande stund omkring
200 medlemmarna som det första synliga tecknet på samfundets arbete.
·
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Några intryck från spanskamerikanska
arkiv och bibliotek
Av docenten Sverker Arnoldsson, Göteborg

I juli 1921 avgav Perus riksarkivarie don Horacia Urteaga
en rapport om sin dittillsvarande tvååriga verksamhet och
om tillståndet i arkivet vid den tid han övertog det. Rapporten har intresse framför allt därför att den visar förhållanden som av allt att döma är - eller intill våra dagar varittämligen vanliga i spanskamerikanskt arkivväsen. Det kan
fördenskull vara skäl att återge några utdrag ur senor
Urteagas ämbetsberättelse.
Efter att ha tecknat det peruanska riksarkivets tidigare
öden fram till fientliga truppers ockupation av Lima under
chilensk-peruanska kriget i början av 1880-talet fortsätter
Urteaga: »Det skulle bliva vidlyftigt att förtälja de olyckor
och skiftande öden som detta ämbetsverk genomgick, innan
det definitivt upphörde omkring år 1900. Även om man därefter alltjämt underhöll någon arkivvårdare, var de dåvarande tjänstemännens arbete lika med nolL» Vid arkivets
återupprättande 1919 befann sig samlingarna »i ett monstruöst förfall ». »De var med sina fuktskadade och brandskadade volynier och dokument ett vittnesbörd om vår försumlighet. Där fanns icke böcker eller register eller kataloger. Då det saknades förteckningar, var det omöjligt att
veta vilka förluster samlingarna lidit, vilka värdefulla dokument som försvunnit, och först sedan vi kommit i gång
med klassificeringsarbetet, ha vi kunnat få klarhet om de
förluster som orsakats av människor lika blottade på fosterlandskänsla som på kunskaper. »
De uppgifter som här lämnats om Perus riksarkiv före
1919, skulle enligt kännares utsago kunna gälla även en del
andra spanskamerikanska arkiv, och än i dag. Tropisk fuktighet - termiter - medveten förstörelse under revolutioner- underbetalda tjänstemäns försäljning av dokument,
manuskriptvolymer och inkunabler - allt detta har före-
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kommit i arkiv och bibliotek även utanför det särskilt hårt
drabbade Lima. Orsakerna därtill är många. En mycket betydelsefull, sannolikt den mest beaktansvärda, är att man i
åtskilliga stater inte beviljar tillräckliga medel till arkivoch biblioteksväsendet. Anslagen för nyanskaffning och för
samlingarnas vård är för små. Detsamma gäller tjänstemännens löner.
Skadan av otidig snålhet med kulturanslagen stannar inte
vid att böcker och dokument äventyras, vid att institutionerna lider brist på modern litteratur, särskilt utländsk, och
vid att tjänstemännen frestas till stölder. Man kan också
komma att lida brist på användbara kataloger, om man inte
är villig att avlöna - och väl avlöna - folk som kan utarbeta sådana. Vad den bristen innebär för forskningen kan
jag belysa med ett exempel ur min egen erfarenhet. Jag
gjorde under några dagar fåfänga försök att finna mexikansk historisk litteratur, äldre såväl som modern, standardverk såväl som små traktater, i Mexicos Biblioteca
Nacional, ett av spanska Amerikas största bokhus. Jag fann,
att även de vanligaste verk saknades i författarregistret och
att bokstavsordningens princip alls inte härskade enväldigt
i detta register. slutligen gick jag till riksbibliotekariens
närmaste man, till vilken jag hade ett introduktionsbrev,
och frågade hur man skulle bära sig åt för att finna något i
biblioteket. »Katalogerna här är undermåliga» - förklarade
han strax - »men i de mindre biblioteken i vår stad har
man goda katalogsystem. Spill ingen tid med att leta här
utan gå till något av de andra biblioteken. Återvänd hit, om
Ni skulle behöva något sällsynt äldre verk, och sök då upp
mig personligen; jag har en katalog i huvudet, och den är
pålitlig, och på två timmar skaffar jag fram vilken bok som
helst. » Rådet var gott, och jag följde det med framgång.
Den lilla episod jag nu meddelat är av intresse ur olika
synpunkter, och inte bara därför att den belyser hur oanvändbar en samling kan bli genom brist på goda kataloger.
Den visar också de ålderdomliga patriarkaliska förhållanden man alltjämt kan möta i spanska Amerika. Den erfarne
lärde som träder i stället för den bristfälliga katalogen,
människan som är förmer än organisationen - detta är än i
dag något utmärkande för Latinamerika, inte endast i de
lärda verken. Den vänlighet varmed hjälpen erbjuds, det
personliga engagemanget, är också någonting typiskt. Det
fann jag t. ex. min första arbetsdag i det argentinska nationalbiblioteket i Buenos Aires. Forskarsalens föreståndare
sporde mig vilket ämne jag skulle studera. Jag meddelade
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detta och begärde och fick några specialkataloger, f. ö. goda
och vederhäftiga. När jag återvände till mitt arbetsbord
efter lunch, hade den älskvärde bibliotekarien efter rådplägning med kolleger och rådfrågande av kataloger skrivit
omkring 30 beställningssedlar och försett dem med rätt signum, så att jag endast hade att underteckna dem. Liknande
hjälpsamhet och tillmötesgående mötte jag på de flesta håll
(dock inte överallt).
Den tid man kan få vänta på en beställd bok eller arkivvolym varierar betydligt i Latinamerika - lika väl som i
världsdelen Europa. I jämförelse med svenska förhållanden
är väntetiden på biblioteken i allmänhet mycket kort beroende på att samlingarna genomgående är små. I det stora
nationalbiblioteket i Buenos Aires med mer än en halv million band kan man få vänta på en beställd bok ett par timmar och någon gång mer. I Limas moderna, ytterligt välordnade men lilla nationalbibliotek kommer den önskade boken
inom två minuter i läsesalen och inom tio i forskarsalen .
I spanska Amerika är tillvaron brokig och skiftande på
helt annat sätt än i det svenska folkhemmet, och det återspeglas även i bibliotekens och arkivens värld. Vid sidan av
de pittoreska förhållandena i vissa institutioner har man
mönstergill ordning i andra. Det peruanska nationalbiblioteket under ledning av Perus utan gensägelse främste moderne historiker, don Jorge Basadre, har också efter svensk
måttstock en utomordentlig service och kataloger som motsvarar alla rimliga krav. Dessutom håller man där bestämda
tider, liksom man gör även i Argentina. I Mexico är det däremot litet flytande arbetstider i vissa - icke i alla - bibliotek; personalen infinner sig och öppnar bokhuset utan småaktig respekt för klockan och den fastställda arbetsordningen.
Också utbildningen av arkiv- och bibliotekspersonalen är
skiftande. I Bolivia har riksarkivarien själv ingen utbildning för sin höga post, och han uttalade för några år sedan
genom The Rispanie American Historical Review, att han
gärna ville se nordamerikanska forskare i sin institution för
att han genom dem skulle få lära sig mer om forskningsmetoder liksom om ordnande och bevarande av arkivll}aterial.
Den nyutnämnde mexikanske riksarkivarien har heller
ingen yrkesutbildning; hans personal har däremot en synnerligen grundlig både praktisk och teoretisk utbildning.
Denna försiggår formellt inom den filosofiska fakulteten
och är förlagd till riksarkivet, Archivo General de la Nacion,
som förfogar över en del av Palacio Nacional, det forna vice8
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kunga- och nuvarande presidentpalatset. De egentliga arkivämnena inhämtas under två terminers deltagande i kurser
jämsides med praktisk tjänstgöring vid arkivet. Kurserna
är sju: i konservering av böcker och manuskript, i ordnande
av förvaltningsarkiv och historiska arkiv, i klassifikation
och katalogisering av dokument, i fotografisk reproduktion,
i Mexicos arkivförhållanden, i bibliografi, i paleografi och
diplomatik.
Liksom de lärda verkens ordning och utbildning är brokiga, är också personalens egenskaper skiftande. Till synes
ett trivialt påpekande men inte betydelselöst, eftersom det
personliga i Latinamerika betyder mycket mer än det numera - gör i vårt land. På vissa håll finns det efter vad
man sagt mig mycken slöhet, obildning och ohederlighet.
Men det finns också arkiv- och biblioteksmän av annan resning. Både i Argentina, Chile och Mexico har jag träffat
imponerande representanter för de lärda verken: den
främste arkivkännaren bland de argentinska, kanske bland
de latinamerikanska historikerna don J o se Torre Revello,
den chilenske riksarkivarien och lärdomshistorikern don
Ricardo Donoso, den unge arkivmannen och forskaren professor Ernesto de la Torre i Mexico. Bolivias riksarkivarie
uppges ha nedlagt ett utomordentligt arbete för att utan
egen utbildning, utan kunniga medarbetare och i en oförstående omgivning ordna sina dokumentsamlingar till ett
användbart arkiv. Kunskaperna och arbetskraften hos
några av arkiv- och biblioteksmännen i spanska Amerika,
mångsidigheten, den intellektuella rörligheten och viljan att
bättra det som fordom brast hos många är det som mest
fäster sig i minnet efter en studieresa till länderna bortom
Rio Grande del Norte. Försummelserna har varit oerhörda,
miljön har i stort sett varit ogynnsam, uppgiften är därför
mycket svår, men runtom i de spanskamerikanska länderna finns det män som med små materiella medel söker
rädda och förkovra sina folks litterära arvegods. Livet i
dessa länder är mer dramatiskt och motsättningarna skarpare än hos oss, så även i de lärda verken. Mot slöhet och
ohederlighet står i skarp relief kulturlidelse och en hård arbetsvilja, som alls inte svarar mot den traditionella uppfattningen av kreolsk anda. J ag skall belysa motsättningarna
med några glimtar från det peruanska riksarkivets historia
efter 1919.
Den redan omnämnde riksarkiva:t;ien don Horacio Urteaga
och hans klerikale medhjälpare broder Domingo Angulo
ordnade under hårt arbete en stor del av de förut vanvårda9
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de samlingarna i två huvudgrupper: gobierno civil och gobierno eclesiåstico med vardera ett stort antal underavdelningar efter ämnen. De anskaffade aFbetsbord och möbler
till tjänsterum och forskarsal, varpå arkivet kunde öppnas
för allmänheten, och de utgav en ambitiös tidskrift, Revista
del Archivo Nacional del Peru, som två gånger årligtJn gav
uppgifter om arbetets fortskridande och om innehållet, volym for volym, i nyordnade samlingar. Efter grundläggarnas
bortgång försökte den nuvarande peruanske riksarkivarien
don Eduardo Coz Sarria fortsätta utgivandet av Revista,
men 1946 måste han ge upp den ojämna kampen med inflationen. Denna har efter andra världskriget allvarligt skadat de intellektuella grupperna runtom i spanska Amerika.
I förening med de anslagsbeviljande myndigheternas brist
på kulturintresse gjorde den slut på Perus arkivtidskrift
Medel att återupptaga utgivandet har sedan icke kunnat
åstadkommas. Under ett personligt samtal sade mig senor
Coz Sarria med uppenbart vemod, att man nu inte heller
hade ekonomisk möjlighet att . fortsätta klassificering och
katalogisering av samlingarna som sig borde och att arkivet
därför höll på att bli mindre brukbart. - Man har nyligen
försökt skaffa Perus riksarkiv nya tillgångar genom att införa en avgift för varje användande av däri förvarade handlingar.
Åtgärden att belägga allt forskningsarbete i ett arkiv med
straffskatt är inte lycklig. Den visar i blixtbelysning svårig. heten att finansiera kulturarbetet i ett land där kulturen
sedan gammalt sitter trångt och där inflationen nu gör dess
rörelserum ännu mindre.
Trots detta har man på känn att spanska Amerikas arkivoch biblioteksväsen kommer att få bättre villkor inom kort.
Från Argentina till Mexico omdanas nu en världsdel med
enorma, till stor del ännu outnyttjade tillgångar. Den naturliga folkökningen och den stora invandringen från det
krigsskadade Europa, andra världskrigets avspärrning och
den därigenom snabbt påskyndade industrialiseringen, införandet av flyget i länder som ännu för tjugo år sedan
snart sagt saknade kommunikationer - allt detta har medfört en jäsande utveckling och förändring i många latinamerikanska stater. Den nordiske främlingens starkaste intryck i Nya världen är den vidunderliga byggnadsverksamheten i städer som Buenos Aires, Montevideo och Lima.
Ingenstädes i spanska Amerika märker man expansionen
så starkt som i det portugisiska Brasilien. Sydbrasiliens
huvudort Sao Paulo är den stad i Nya världen som vuxit
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snabbast under de sista årtiondena, i takt med områdets industrialisering. Typiskt är att denna stad också har Latinamerikas modernaste stora bibliotek. Här har den oerhörda
materiella utvecklingen drivit fram något av den frikostiga
donatorsanda som så länge präglat Förenta Staternas expansiva kapitalism. Sao Paulos Biblioteca Municipal har i
sin skyskrapa en allmän läsesal med omkring 200 platser
och särskilda studierum för etnografi, geografi, konst m. fl.
ämnen, en föreläsningssal med ett 100-tal bekväma fåtöljer
etc. Diagram och tabeller på väggarna talar om bibliotekets
snabba framsteg: 1943 mottogs 175.217 bokbeställningar;
redan 1947 inte mindre än 355.779 o. s. v.
PionJärandan i kulturlivet, de stora anslagen, den moderna utrustningen och den frejdiga optimismen, har i det
engelska och i det portugisiska Amerika drivits fram av
en explosionsartat snabb materiell utveckling. Denna utveckling har nu nått även spanska Amerika. Tusentals intellektuella landsflyktiga från Europas kulturländer, i
första hand spanjorer, har strömmat in och medfört nya
impulser och nya metoder till de universitet och institutioner som mottagit dem. Är det för djärvt att gissa, att invandring, industrialisering och materiell expansion skall få samma följder för kulturlivets institutioner i spanska Amerika
som i Förenta Staterna och i Brasilien?

11

Erhvervsarkivet. F orudsretninger
og resultater
Av arkivar Vagn Dybdahl, Århus

ErhuerusaJ·kiuernes {oi·uds::elningu
Interessen for erhvervslivets arkiver som videnskahelige
forskningsobjekter stammer fra begyndelsen af dette århundrede. Baggrunden for denne interesse er udviklingen
inden for den historiske og den fi)konomiske forskning siden
midten af det 19. århundrede.
Historikerne og fi)konomerne begyndte allerede i de ffi)rste
årtier af det 19. århundrede at have opmrerksomheden henledt på betydniogen af at studere fortidens fi)konomiske foreteelser. Man begyndte at forstå, at også den fi)konomiske side
af udviklingen måtte medtages, når man ville danne sig et
billede af fortiden. Denne vågnende interesse for de fi)kono miske og sociale forhold blev yderligere n reret af det politiske og fi)konomiske rfi)re i 1840'erne, og videnskaheligt af
den indflydelse, der udgik fra den franske filosof Auguste
Comte, som under påvirkning af statistikkens stigende udvikling manede til at betragte historiens forlfi)b ikke som de
enkelte individers eller de enkelte klassers historie, men som
samfundets i dets helhed. I kraftig og agitatorisk form blev
en srerlig side af den fi)kcnomiske historie skudt frem af Karl
Marx i 1848 i det kommunistiske manifest, hvor han hrevdede, at den af de fi)konomiske forhold skabte kl assemodsretning havde vreret og fremdeles var den bestemmende faktor
for samfundets udvikling.
Netop her ved århundredets midte tog studiet af den s;Skonomiske og sociale historie en afgfi)rende udvikling, takket
vrere rendringer i den s;Skonomiske trenkning. Af tyske s;Skonomer grundlagdes den historiske skole i nationals;Skonomien, vendt mod den tidligere eneherskende, klassiske skole.
0konomer som W. Roscher, Bruno Hildebrand og ikke
mindst K. G. A. Knies (Die politische Oekonomie vom Stand-
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punkte der geschichtlichen Methode, 1853) vendte sig mod
de klassiske s>Skonomers stadige arbejden med bestemte tidls>Sse og abstrakte s>Skonomiske begreber. De hrevdede, at man
kun kunne tillregge en bestemt s>Skonomisk politik relativ
vrerdi, ligesom de benregtede muligheden af at opstille eviggyldige s>Skonomiske love, men understregede ns>Sdvendigheden af »omhyggelige, samvittighedsfulde, delailierede underss>Sgelser af de forskellige faser i fortidens og nutidens
s>Skonomiske liv som en forudsretning for opbygningen af en
virketig s>Skonomisk videnskab ». Ned mod århundredskiftet
stod Gustav Schmoller og den noget yngre Lujo Brentano
som de fornemste reprresentanter for den historiske skole,
der satte frugt i en lang rrekke betydelige s>Skonomisk-historiske arbejder, dels enkeltvrerker, dels afhandlinger, fortrinsvis i »Jahrbiicher fiir Nationalökonomie und statistik »
og i »Jahrbiicher fiir Gesetzgebung und Verwaltung ».
En lignende udvikling fandt på samme Tid sted i England. Her fremlagde mrend som Th. Rogers (prishistorie)
og William Cunningham (industri og handel) vrerker, der i
kraft af emner og metoder fik grundlreggende betydning for
den s>Skonomisk-historiske forskning. I Frankrig blev isrer
Georges d'Avanel kendt gennem sine underss>Sgelser over arbejdsls>Snnens og prisernes historie.
Den historiske skole i s>Skonomien er nu afls>Sst af andre
metoder og synsmåder; men d ens arbejde har vreret af blivende vrerdi for både historieforskningen og s>Skonomien.
0konomerne har lrert betydningen af at betragte en udvikling over et lrengere tidsrum og at arbejde med det s>Skonomiske livs kendsgerninger i en udstrrekning, som ikke tidligerevar kendt. For historikerne blev der åbnet nye veje og
vist nye mål at arbejde mod; både kulturhistorien og den
politiske historie hs>Sstede gavn af, at man nu i et hidtil
ukendt omfang inddrog den s>Skonomiske udvikling som
emne for den historiske forskning .
Denne udvikling inden for videnskaberne svarer til og
fremmes af udviklingen i samfundet. Borgerskabel nåede,
som det 19. århundrede skred frem, mere eller mindre direkte en placering i såvel åndslivet som i det politiske liv,
der svarede til dets placering i det s>Skonomiske liv. Trangen
til at ss>Sge borgerskabels fortid belyst i samme udstrrekning,
som man tidligere havde skildret kongernes og adelens historie, da de var de herskeode samfundsklasser, voksede
strerkt. En tilsvarende udvikling fandt også sted, da de
mindre landbrugere trådte ind som afgs>Srende politisk faktor. Og som arbejderklassen rundt i landene rejste sig med
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kravet om bedre sociale kår, rettede forskningen uvilkårligt
også opmrerksomheden mod fortidens sociale tilstande, en
udvikling, der - også når det grelder landbrugshistorien er fortsat ind i vor tid.
Kildematerialet til de ~konomisk-historiske studier s~gte
man i staternes · arkiver. Man fandt her aktstykker, der
viste forudsretningerne for de forskellige af statsmagten
trufne erhvervspolitiske foranstaltninger. Man fandt toldregnskaber, indberetninger, indlreg fra erhvervskorporationer o. a., som belyste, hvorledes de trufne erhvervspolitiske
foranstaltninger virkede. De resultater, man fremlagde, og
de billeder, man s~gte attegne af den ~konomiske udvikling,
fik imidlertid en skrevhed, fordi kildematerialet som hovedregel blot tillod, at man betragtede erhvervslivet, således
som de vekslende regeringer havde set på det, og i bedste
fald fik man kun rede på erhvervenes problemer, når de
havde aff~dt henvendelser til statsmagten.
Det, der manglede, var muligheden for at betragte
erhvervslivets historie indefra. Der var ikke mulighed for,
at forskeren under sit arbejde for en stund satte sig i
erhvervsmandens sted. For at nå til en virkelig forståelse af
erhvervslivets historie må man have mulighed for at trrenge
bag statistikkens n~dvendige, men t~rre tal. Ligesom vi ikke
f~ler os tilfredsstillet ved f. eks. at have grundloven af 5.
juni 1849 for os, men også ~nsker at f~lge dens tilblivelse
gennem rigsforsamlingens forhandlinger, gennem dens skaberes privatarkiver og gennem andre kilder, således kan
man heller ikke n~jes med f. eks. at konstatere, at Danmark
til England i et bestemt tidsrum eksporterede en vis mrengde
sm~r, vi ~nsker bl. a. at vide, hvor meget eksport~rerne
tjente, hvordan de havde organiseret deres virksomhed,
hvilke viikår deres folk arbejdede under, om eksport~rerne
arbejdede selvstrendigt, eller om de blot baserede deres handel p;i kredit fra hamborgske huse.
Kunne man ikke skildre erhvervslivets historie indefra,
kunne man i endnu mindre grad give livsskildringer af erhvervslivets mrend. Og deres liv og gerning kan dog i mange
tilfrelde vrere lige så menneskelig interessant og udviklende
at stifte bekendtskab med som kunstneres, politikeres og
embedsmrends liv og virke. Det var imidlertid ikke muligt
at f~lge deres udvikling, se dem modnes til mrend og ~ve
deres livsgerning. Hvorfor skulle det ikke vrere ligeså betydningsfuldt at s0ge efter drivfjederen i en Rothschilds, en
Krupps eller en H. N. Andersens liv, som i en stor malers
eller en poets liv? Ikke meget fandtes til belysning af indu14
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striens, handelens eller håndvrerkets mrend, således som
Marcus Rubin i sin tid også udtrykte det i en anmeldelse af
den fs>Srste udgave af »Dansk biografisk Leksikon»: »En
skribent, der har efterladt os egne litterrere produktioner,
. har herved givet midler til at »foreviges», som ikke er til
stede for en ks>Sbmand; en embedsmand, der findes omtalt i
indstillinger og anciennitetslister, har et »vita» tilgrengeligt
for eftertiden, som medborgere af ikke mindre betydning
mangler».
Det blev på samme tid klart, at et meget vresentlig kildemateriale til erhvervslivets historie lå hos erhvervenes organisationer. Nreppe var det middelalderlige nreringsretslige
system, lavene, brudt sammen i det 19. århundrede, fs>Sr man
fs>Slte sig tvungen til at skabe nye organisationer, ikke blot
for at varetage erhvervslivets interesser over for statsmagten, men bl. a. også for gennem en mere eller mindre håndfast justits i egne rrekker at hindre overvreldende konkurrence. Liberalismens krav om et erhvervsliv fritaget for
enhver kontroi - den vrere sig statslig eller kollegial viste sig hurtigt at finde de ivrigste modstandere i erhvervslivet, så~el hos arbejdsgivere som arbejdere. De nye organisation·e r begyndte i slutningen af forrige århundrede en
energisk kamp for magten og for anerkendelsen, en kamp,
der har bragt resnitater i form af en magtstilling, som lavenes mrend fra den gamle tid vel a ldrig havde drs>Smt om
skulle blive dem til del. En fs>Slge af organisationernes stigende indflydelse er, at betydningsfuldt kildemateriale opsamles ideres kontorer, der i mange henseender indtager en
stilling svarende til centraladministrationens kontorer, ja
n rermest udgs>Sr en del af den virkelige centraladministra. tion. Og da mange sager startes ude i de lokale organisationer, er deres arkiver sks>Snt knap så omfangsrige af ikke
mindre betydning for den historiske forskning.
Medens man langsomt blev opmrerksom på de vrerdier
der lå i erhvervslivets arkiver, fandt der en udvikling sted
inden for arkivvresenet i de forskellige lande, der snart
skulle gs>Sre sps>Srgsmålet påtrrengende. En reldre tid så det
som arkivernes opgave at bevare statsadministrationens arkiver mod undergang og eventuelt tillige sikre lrerde mrends
optegnelser til fredrelandets historie. Efterhånden gik man
imidlertid over til, som Axel Linvald har udtrykt det · for
Danmarks vedkommende, at betragte »Statsarkiverne som
institutioner, der i almindelighed har til formål at ss>Srge for
opbevaringen af alle håndskrevne kilder til fredrelandets
historie, som ikke har litterrer karakter», et synspunkt, der
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også trrengte igennem i de fleste andre europreiske !ande. En
konsekvens af denne opfattelse var, at man i udstrakt grad
modtog, ja undertiden formelig indsamlede arkiver af privat
karakter, idet interessen dog fortrinsvis koncentrerede sig
om arkivalier fra politikere, godsejere, kunstnere og h~Jere
embedsmrend.
De mrend, der afleverede deres arkiv til. arkiverne, sikrede
sig et eftermrele. Deres personlige indsats og derigennem
også deres stands blev dermed overleveret til eftertiden.
Oprindelig var der nok nogen tilbageholdenhed overfor og
undertiden ligefrem frygt for således at overlade sine papirer ubeskåret til en hvilken som helst fremtidig historiker.
Denne opfattelse er imidlertid veget for en til tider for eksempel hos politikere enestående liberalitet, når det greJder
at overlade arkivvresenet private arkivalier. Arkivernes villighed til, når det 0nskes, at lade arkiverne henligge utilgrengelige i Iange årrrekker har sammen med den kendsgerning, at der aldrig har fundet nogen indiskretion sted, og
det forhold, at årene kaster et ganske andet lys over begivenhederue end nutiden, rendret indstillingen derhen, at de
fleste i dag med glrede overiader deres arkiv og derigennem
deres livsvrerk til eftertiden.

Erhvervsarkiverne oprettes
I vort århundredes f~rste årti m~dtes i Tyskland erhvervslivet og videnskaben i en samvirken for at bevare
erhvervslivets arkiver. Mrendene i erhvervslivet begyndte at
fm·stå, at erhvervslivet på Iangt sigt stod sig ved at åbne
mulighed for, at deres gerning fik samme plads i fremtidens
historieskrivning, både i den rent videnskahelige og i den
folkelige, som de ~vrige samfundsgruppers. Resultatet af ·
str~mningerne i erhvervslivet og i videnskaben blev oprettelsen af srerlige erhvervsarkiver.
En enkelt begivenhed vakte i 1902 en opmrerksomhed om
problemet, som gjorde sp~rgsmålet aktuelt. Det blev da bekendt, at huset Rothschild i Frankfurt og dets filial i Neapel
på grund af pladsmangel havde tilintetgjort sit arkiv, der
måtte anses for at have indeholdt et fornemt kildemateriale
til Europas historie. Kort tid efter erfarede man, at den samme skrebne var overgået arkivet hos Rothschild i Paris. Unders~gelser godtgjorde, at kun meget få og spredte virksomheder opbevarede deres arkiver lrengere end bogf~ringsloven
b~d (i Tyskland 10 år). Af nresten hundrede banker i Rhinlandet havde kun fem bevaret reldre dele af deres arkiver,
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en bank havde endog måttet k~be sine stiftelsesdokumenter
tilbage i et antikvariat.
Det stod klart for erhvervslivets mrend og videnskabsmrendene, at man kun kunne hindre denne tendens ti1 at
tilintetg~re arkiver ved at oprette srerlige erhvervsarkiver,
der modtog arkivalier fra erhvervslivet. Selv om nok mange
inden for handel og landbrug, industri og håndvrerk indså
betydniilgen af, at arkiverne ikke forsvandt, fandt de fleste
dog, at de praktiske vanskeligheder ved at bevare arkivet
var for omfattende, medens andre nok ~nskede selv at bevare visse ·dele af deres arkiv, men så ikke, naturligt nok,
forstod at vurdere, hvad der var af betydning for eftertiden.
Til dette kom, at det for forskningen var en uoverkommelig
sag at udnytte arkiver, der lå spredt rundt om hos de enkelte
virksomheder og organisationer.
Efter en forudgående debat i fag- og dagspressen oprettede man i 1906 i K~ln det f~rste erhvervsarkiv i verden,
Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv. Arkivet blev oprettet på initiativ af Diisseldorf Handelskammer med tilslutning fra tilsvarende korporationer i Rhinlandet. RheinischW estfälische Wirtschaftsarchiv n~d tidligt en betydelig po. pularitet, og en rrekke af Rhinlandets f~rende virksomheder,
både banker, industri-, mine-, og jernbaneselskaber afleverede deres arkiver til erhvervsarkivet i K~ln, hvorfra en
rrek~e betydelige erhvervs- og firmahistoriske vrerker er udgået i den forlfilbne tid. I årene f!ilr den sidste krig udsendtes
fra Rheinisch-W estfälische Wirtschaftsarchiv ligeledes
praktiske vejledninger i erhvervslivets arkivproblemer.
Andre steder i Tyskland fulgte man med og oprettede regionale erhvervsarkiver, og efter den 2. verdenskrig er der i
Den ~sttyske folkerepublik gennem lovgivningen truffet
srerlige forholdsregler for sikringen af erhvervsvirksomhedernes arkiver, også fra tiden f~r 1945.
Det tyske forbillede ~vede snart indflydelse i Schweiz. I
1910 oprettede man i Basel »Das Schweizerische Wirtschaftsarchiv» f~rst som en srerlig afdeling af Basel byarkiv, men fra 1921 under professor Mangolds ledelse som en
egen institution, der er underlagt indenrigsdepartementet.
Arkivets midler tilvejebringes da også fortrinsvis gennem
statstilskud, selv om det tillige modtager betydelige bidrag
fra privat side.
·
Arkivet i Basel har imidlertid påtaget sig opgaver, som i
de nordiske !ande almindeligvis varetages af bibliotekerne.
Arkivet er delt i seks hovedafdelinger efter afdelingernes
indhold. Den f~rste afdeling - og den oprindelige - er pri2
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vat- og firmaarkiv-afdelingen. Den er den mest historiske af
afdelingerne og indeholder indsamlede arkiver fra ehvervslivet, de reldste går tilbage til det 15. århnndrede, og de yngste er fra vore dage. Srerlig berS?Smt er arkivet fra et Baseler
silkefirma, hvor arkivet er bevaret intakt såvel regnskaber
som korrespondance gennem mere end 200 år. Denne afdeling rummer i evrigt arkiver fra nresten alle erhvervsgrene
og i alt fra knap 300 fS?Srende schweiziske virksomheder.
Fornden disse samlede arkiver fra enkeltvirksomheder modtager denne afdeling fra nresten alle organisationer i
Schweiz deres arkivalier af erhvervspolitisk karakter.
De S?Svrige afdelinger indeholder ikke arkivalier i ordets
fagmressige betydning. De rummer beger, brochurer, administrative og private tryksager samt avisudklip. En afdeling er for tidsskrifter (ca. 1000 forskellige), hvori også
indgår de stadig fremtrrengende firmatidsskrifter. Aktieselskabsafdelingen indeholder materiale vedrS?Srende 2500
schweiziske selskaber. Her samles i dossiers for hvert selskab statutter, regnskaber, årsberetninger, avisudklip, jubilreumsskrifter og andet trykt materiale vedrS?Srende det
enkelte selskab. I afdelingen for fagorganisationer, der også
omfatter brugsforeninger, indgår et lignende m·ateriale, endelig er der en afdeling for markedsberetninger og en for
nationalS?Skonomi.
Selv om fremtrredende erhvervsmrend sluttede op om
»Schweizerische Wirtschaftsarchiv» fra starten, medte det
dog i de fS?Srste år mistro hos mange ude i erhvervslivet. Denne mistro, som også har omgivet andre erhvervsarkiver i
deres fS?Srste år, er nu aflS?Sst af en udprreget tillid, og arkivet
udfS?Srer et betydningsfuldt arbejde ikke blot påskS?Snnet af
studenterne ved Basel universitet, hvor arkivet har lokaler,
men også af det praktiske livs mrend. Sirlen 1947 har arkivet
udgivet en srerlig skriftrrekke.
Endnu fS?Sr f!i)rste verdenskrig fulgte Holland med. I 1913
nedsattes på initiativ af professor N. W. Posthumus en
komite af videnskabsmrend og mrend fra erhvervslivet med
det formål at s!i)ge oprettet et erhvervsarkiv i Holland. Allerede året efter kunne man oprette »Nederlandsch Economisch-Historisch Archif» som en selvej ende institution, der
stadig består og udfolder en betydelig virksomhed, ikke blot
som arkiv, men også som bibliotek og udgiver af videnskahelige vrerker. Det modtager betydelige tilskud fra staten og
byen Amsterdam, hvor det har et !i)konomisk-historisk bibliotek, medens. selve arkivet er beliggende i Haag. Arkivet
modtager arkivalier fra omkring 25 forskellige er h verv; dets
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stjiirste sammenhamgende arkiv spamder over tiden 16801929 og stannuer fra en tekstilfabrik i Leiden, eliers begynder hovedparten af arkiverne i ljiibet af det 19. århundrede.
»Nederlandsch Economisch-Historisch Archief» har siden
grundlreggelsen udgivet den omfangsrige »Economischhistorisch Jaarboek, Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland». Årbogen kommer hvert andet år og
bringer på sine omkring 400 sider fornden beretuingen om
arkivets virksomhed en rrekke erhvervshistoriske afhandlinger. Ved siden af årbogen udgives en skriftserie med
sterre erhvervshistoriske monografier.
I en rrekke andre europreiske !ande har man valgt at lade
erhvervslivets arkiver indgå i de bestående offentlige arkiver
(stats- og byarkiver). I almindelighed kan det siges, at det
har vreret en uheldig ljiisning, fordi indsamlingen og ordningen af arkiverne altid må vrere en biting for disse arkivinstitutioner.
Norsk og svensk arkivvresen har hidtil kun indskrrenket
sig tii at modtage firmaarkiver i de offentlige arkiver for
der at lade dem indgå på linie med andre privatarkiver. Det
skal dog nrevnes, at man i Sverige har udfoldet srerlige bestrrebelser for at henlede erhvervslivets opmrerksomhed på
vrerdien af dets arkiver. I 1930-31 udsendtes således på
initiativ af Eli F. Heckscher fra ekonomisk-historiska institutet ved Stockholms handelshjiijskole en cirkulrereskrivelse
til en lang rrekke af Sveriges reldre virksomheder. I skrivelsen anmodede man dels om oplysninger om omfanget af
virksomhedernes arkiver, dels opfordrede man virksomhederne til at betrenke betydningen af, at arkiverne ikke tilintetgjordes. De indkomne oplysninger blev samlet i Ekonomisk-historiska Institutet, hvor man nu er i stand til at
danne sig et overblik over en del af det arkivmateriale, der
ligger ude ved virksomhederne. Siden har man i svenske
arkiv- og erhvervskredse beskreftiget sig med at tilvejebringe
en mere stabil ordning af spergsmålet uden dog at vrere
nået til noget endeligt resultat. Af Sveriges Industriförbund
er udvist et srerligt initiativ for i det mindste at sikre arkiverue mod undergang. Efter forslag fra rigsarkivar Bertil
Boethius nedsatte man et srerligt udvalg, Industriens Arkivkommitte, der bellandlede spjiirgsmålet om en sikring af industriarkiverne. Som et resultat af udvalgets arbejde fremkom den betydningsfulde og klare håndbog af den nuvrerende chef for Utrikesdepartementets arkiv, kansliråd Åke
Kromnow: »Hur man ordnar ett industriarkiv». Bogen blev
udgivet af Sveriges Industriförbund og sendtes til medlem-
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merne, ligesom den også kom ud i boghandelen. Den vii sikkert tjene til at bevare mangt et arkiv fra undergangen, men
dette kan alligevel kun blive den halve ve j. Det af Holmens
bruks- och fabriksbolag ved Hults bruk oprettede centralarkiv for koncernens mange virksomheder er med dets fagligt
uddannede leder et eksem.p el på, hvordan en meget stor
virksomhed kan tillade sig at sikre sine arkivalier.- I !ande
som Finland og England har srerlige organisationer virket
for bevarelsen af arkivalier fra erhvervsvirksomheder.
I U.S.A. har arkivspjl.lrgsmålet, som man kunne vente,
samlet en srerlig interesse. Spredt over hele U.S.A. er der
omkring 150 institutioner, universiteter, handelshjl.ljskoler,
lokale arkiver og biblioteker, der indsamler arkiver fra erhvervslivet. Udvalg i videnskahelige selskaber og i erhvervsorganisationer arbejder for at fremme problemets ljl.lsning.
Erhvervslivet er selv gået strerkt ind i arbejdet, og den nytte,
man på lrengere sigt venter at hjl.lste af ervervshistorien, er i
en typisk amerikansk vending udtrykt af en forretningsmand i ordene: »Records management is not an affair for
antiquarians delighting in the early history of American
business, it is a practical dollars and cents matter». En anden forretningsmand har fremhrevet betydningen af, at
historieskrivere og -lrerere, der srerlig påvirker ungdommen,
har mulighed for at blive fortrolige med erhvervshistorien,
således at de i deres fremstilling tager tilstrrekkelig hensyn
til erhvervslivets betydning og dets problemer. Blandt de
store virksomheder, der har stillet deres arkiver til rådighed
for forskningen, kan, som de måske bedst kendte, nrevnes.
General Motors, The National City Bank og I. P. Morgankoncernen.
Mange af de institutioner, der i U.S.A. indsamler erhvervsarkivalier, driver på samme tid historisk forskning i
institutform. Blandt disse institutioner har srerlig Harvard
og New York University udfoldet et betydningsfuldt initiativ.
Erhvervsarkivet ved Harvard er en selvejende institution
under navn af »The Business Historical Society». Det er
stiftet i 1925 af forretningsmrend og videnskabsmrend og
har lokaler på universitetet, hvis professorer deltager i arkivarbejdet. I sit indsamlingsarbejde har arkivet ikke begrrenset sig tii amerikanske virksomheder, således rummer
det bl. a. Mediciernes arkiv med de reldste arkivalier fra omkring 1400. Forskningsresultaterne meddeles foruden gennem stjl.lrre monografier også gennem et tidsskrift, »Bulletin
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of the Business Historical Society», der udgår seks gange
om året.
I New York har man under ledelse af professor C. Cochran
taget en srerlig opgave op. Professor Cochran holder på universitetet kursus for arkivarer fra erhvervsvirksomheder,
hvorunder der srerlig undervises i arkivteknik og erhvervshistorie. Når erhvervshistorien også tages med, er det foruden af almendannende grunde af hensyn til arkivarer fra
meget store virksomheder, der har indrettet deres arkiver
med henblik på adgang for forskere. Det er fortrinsvis virksomheder, hvis arkiver er så omfangsrige, at de af pladshensyn ikke kan afleveres til nogen arkivinstitution. Dette forhold kendes som nrevnt også fra Sverige.
Et frellestrrek for udviklingen i de vesteuropreiske lande
og U.S.A. er den nrere kontakt og forståelse, der overalt er
mellem videnskab og erhvervsliv. Selv om dagens praktiske
gerning krrever forretningsmanden fuldt ud, har han dog
ofret spjiirgsmålet sin opmrerksomhed, og efter at have overvundet sin fjiirste skepsis er han med forståelse gået ind i
dette srerlige arbejde. Arkivalierne fra erhvervslivet vii, ·
eftersom de samles i erhvervsarkiver, for forskningen blive
en vrerdifuld kiide til erhvervs-, social- og personalhistorien.
Man har i erhvervslivet forstået, at på langt sigt vii den
forskning, der på et solidt grundlag og fjernt fra festskriftpanegyrikken arbejder sig frem til resultater, som forelregges offentligheden, tjene erhvervslivet ved at sprede kendskabet til de forhold og vilkår, hvorunder det arbejder.
lnden for arkivvresenet er erhvervsarkivet en nyskabning.
Medens det offentlige arkivvresen foruden det videnskahelige arbejde også må varetage et betydeligt administrativt
arbejde, grelder dette sidste ikke erhvervsarkiverne, der ikke
har et arbejde, som blot nogenlunde svarer til statsarkivernes ekspeditioner til centralstyrelsen. Dette forhold har da
også medfjiirt, at erhvervsarkiverne i hjiijere grad er blevet
forskningsanstalter end statsarkiverne, derfor også den ofte
meget nrere forbindelse med universiteterne, som også har
kendetegnet det danske erhvervsarkiv, der dog på samme
tid fremtrreder som en naturlig del af det danske arkivvresen.

Erlwervsarkivet opbygges
Ret tidligt havde man i Danmark jiije for det problem, der
lå i at sjiige en heldig form, hvorunder erhvervslivets arkiver
kunne bevares. Allerede fjiir den fjiirste verdenskrig blev der
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i dansk arkivvresen arbejdet med sp~rgsmålet af rigsarkivar
V. A. Secher, Iandsarkivar G. M. Hornemann i K~benhavn
og den nuvrerende rigsarkivar, da underarkivar, Axel Linvald, og man fulgte med interesse og opmrerksomhed den
udvikling i udlandet, der er beskrevet i det foregående.
Omstrendighederne medfl'ute imidlertid, at der ikke i
Danmark på den tid blev oprettet noget erhvervsarkiv.
For at b~de på dette forhold modtog statens arkiver en del
arkiver fra private virksomheder; men nogen egentlig indsamling blev ikke foretaget. I l~bet af 1920'erne og 30'erne
blev sagen dog mere og mere brrendende, også gennem det
arbejde, der i disse år udf~rtes af den i 1922 på initiativ af
professor, dr. phil. Aage Friis dannede »Videnskabernes Selskabs Kommission til Unders~gelse af de i dansk Privateje
bevarede Kilder til dansk Historie». I 1933 r~rte Axel Linvald ved sp~rgsmålet i sin bog »Dansk Arkivvresen» og fremhrevede bl. a., at den eneste farbare vej, når sagen skulle
f~res igennem, var oprettelsen af et srerligt erhvervsarkiv
eller eventuelt en vresentlig udvidelse af statens arkiver.
Under sit arbejde med at indsamle privatarkiver st~dte
Videnskabernes Selskabs arkivkommission flere gange på
ret orofattende arkiver fra st~rre virksomheder. Medens statens arkiver eliers som hovedregel modtog de indsamlede
privatarkiver, var arkivvresenet her i den situation, at pladsforholdene efterhånden tvang det til at indtage en mere
afventende holdning.
I 1942 viste der sig imidlertid mulighed for at virkeligg~re
arkivvresenets ~nske om oprettelsen af et srerligt erhvervsarkiv. Hvad der nu gjorde sp~rgsmålet aktuelt, var strerke
~nsker om at se et arkiv tilvejebragt i den unge universitetsby Århus. For historikerne f~ltes det stedse som en alvorlig
mangel, at der ikke i Århus fandtes noget arkiv. Arkivarhejdet op~ver i en udstrrekning som nreppe noget andet historikerens evne til at sege materiale til belysning af hans emne,
og det udvikler hans kombinationssans. Men ikke alene for
universitetsundervisningen ville et arkiv vrere af vrerdi for
Århus, også for videregående videnskahelige studier ville det
vrere af afg~rende betydning, ligesom det i det hele taget
ville medvirke til at fremme det videnskahelige milieu, en
universitetsby ikke kan vrere foruden.
Dansk arkivvresen m~dte de århusianske ~nsker med forståelse, og Videnskabernes Selskabs arkivkommission anbefalede planen og lovede ~konomisk st~tte. Resultatet blev
enighed om at s~ge et dansk erhvervsarkiv oprettet i Århus.
Netop et erhvervsarkiv lå for så vidt også nrer på grund af
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det f6konomiske fakultet ved universitetet, to af dets professorer, der i 0vrigt selv havde beskreftiget sig med 0konomisk historie, var da også nied blandt de mrend, der efter
de forudgående forhandlinger den l. juli 1942 sammentrådte i »Komiteen for oprettelse af et erhvervsarkiv i Århus ». Komileens fjl)rste formand var Århus bys davrerende
borgmester, E. Stecher-Christensen, de jl)vrige medlemmer
var davrerende docent Adam Afzelius og professorerne C.
O. B0ggild-Andersen, Aage Friis og Thorkil Kristensen, endvidere rigsarkivar Axel Linvald, professor Jjl)rgen Pedersen
og overbibliotekar Emanuel Sejr, senere suppleret med bl. a .
professor Troels Fink.
Komiteen vedtog at påbegynde indsamlingen af arkiver
for derigennem at sjl)ge klarlagt, om der var basis for et erhvervsarkiv. Århus kommune stillede beredvilligt lokaler
med magasiner til rådighed på byens rådhus, ligesom statsbiblioteket stillede en vis magasinplads til disposition i statens Avissamling. Arkivarbejdet blev under rigsarkivarens
tilsyn overdraget tre historiestuderende, hvoraf den ene forinden under et ophold i Rigsarkivet havde haft lejlighed til
at · blive kendt med de ordningsprincipper, der hidtil var
bragt til anvendelse på arkiver fra erhvervsvirksomheder.
Komiteen fortsatte sit arbejde gennem seks år. I sammensretningen skete enkelte rendringer. Da den fjl)rste formand,
borgmester E. Stecher-Christensen, djl)de i 1945, indtrådte i
hans sted borgmester Sv. Unmack Larsen som formand.
Denne har fra fjl)rste frerd vist sagen virksom interesse, som
den i det hele taget har nydt megen velvilje og stjl)tte fra
Århus by og dens embedsmrend .
I sommeren 1948 fandt man, at det udfjl)rte arbejde havde
vist, at der var grundlag for at oprette et erhvervsarkiv. Indtil da var der indsamlet omkring 350 arkiver fra forskellige
virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, reprresenterende 40 forskellige erhverv og i tid sprendende fra 1670
til 1947. Arkivernevar kommet fra såvel handel og industri
som fra landbrug og håndvrerk, ligesom både hovedsladen
og provinsens forskellige landsdelevar reprresenteret. Ydermere havde man i erhvervskredse mjl)dt en forstående interesse for sagen, og gennem jl)gede tilskud fra staten, Århus·
kommune, fonds og private var der skabt mere stabilitet
over virksomheden.
På et komitemjl)de den f. juni 1948 fandt man derfor tiden
inde, hvor man burde tilvejebringe fastere former, og det
blev besluttet at oprette Erhvervsarkivet som en selvejende
institution, direkte underlagt rigsarkivarens tilsyn. I sta-
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tutterne blev indsat bestemmelser, der sikrede Århus byråds
og universitetets reprresentation i styret, der dannes af den
hidtidige komite. Til arkivar og daglig leder ansattes mag.
art. Vagn Dybdahl, der havde deltaget i arbejdet siden 1942.
Som honorarl9Snnet medhjrelp blev antaget fire historiestuderende, to reldre og to yngre, for hvem arbejdet i arkivet
ikke blot bet9Sd en indtregt, men også b9Sd dem den f9Srste
mulighed for at anvende_kundskaberne i historisk forskning i praksis og yderligere udvikle disse. Til dette personale
kom to kontorister.

Erhvervsarkivet i dag
Årene, der er gået siden Erhvervsarkivet tog fast form
som institution, brerer vidnesbyrd om dets eksistensberettigelse. 0gede bevillinger er kommet til, og efterhånden har
staten overtaget den vresentligste del af udgifterne ved arkivets drift. I personalets sammensretning er der siden 1948
sket forskellige rendringer. Arkivar Vagn Dybdahl er fortsal
leder af arkivet, men den n9Sje tilknytning til dansk arkivvresen kommer til udtryk derved, at han nu er arkivar i
Rigsarkivet med stadig tjeneste i Erhvervsarkivet. Siden
1952 er yderligere ansat en arkivar, ligesom en registrator
virker som leder af de nu seks kontorister. Man har stadig
segt at bevare studenterne som ekstra medhjrelp, men de
ansprendte bevillinger har efterhånden voldt betydelige
vanskeligheder på dette punkt. På en srerlig bevillning fra
Statens almindelige videnskabsfond er nu for to år ansat
yderligere en videnskahelig uddanuet historiker og to studenter.
Det stadig stigende antal afleveringer umuliggjorde efterhånden at tilfredsstille pladsbehovet på rådhuset, og i 1950
blev Erhvervsarkivet flyttet til lokaler på Århus Universitet. Bortset fra at magasinerne indbyrdes og i forhold til
kontorlokalerne ligger noget spredt, er de stort set tilfredsstillende. De n9Sdvendige ombygninger og udstyret blev bekostet af Otto M9Snsted-fondet. Lokalerne omfatter en !resestue, fem kontorer, en frokoststue og magasiner med
omkring 3000 l9Sbende hyldemeter, der sammen med et reservemagasin på rådhuset, nu er så god t' som fyldte, således
at man i den kommende tid står overfor at skulle skaffe
yderligere magasinplads.
De nu bevarede arkiver falder i to hovedgrupper: organisationsarkiver og forretningsarkiver. I store trrek kan det
siges, at alle hovedorganisationer inden for dansk erhvervs-
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liv har afleveret deres reldre arkiver og truffet aftale om en
fremtidig regelmressig aflevering. De fleste af organisationsarkiverne er afleveret til omkring 1939, enkelte knap så
langt op i tiden, andre til gengreld helt op til de allerseneste
år. 1Eldst - men ikke mest omfattende - er arkiverne fra
det k~benhavnske Grosserer-Societet fra 17 42 og fra Det
kgl. danske Landhusholningsselskab fra 1769. Det mest omfattende af organisationsarkiverne er Dansk Arbejdsgiverforenings for årene 1896-1928. Forretningsarkiverne er
reprresenteret fra hele landet og nresten alle brancher fra
omtrent alle år fra o. 1670, fremherskende er bl. a. det 19.
århundredes store handelshuse. Foruden arkiverne fra de
shHste og mest betydningsfulde virksomheder lregger man
vregt på så vidt muligt at tilvejebringe arkiver fra et reprresentativt udvalg af alle grene inden for erhvervslivet.
I indsamlingsarbejdet har man anvendt flere fremgangsmåder. Nogle arkiver er indgået som resultat af cirkulrerer
udsendte til visse grupper af virksomheder, andre er indgået
efter personlige henvendelser, medens atter andre er blevet
afleveret uden nogen form for direkte henvendelse. Et enkelt
srerlig smukt bevaret arkiv fra Br~dremenighedens (Herrnhuterne) udsalg i Christiansfeld i S0nderjylland er hos en
produkthandler k~bt for 20 ~re pr. kg; det er bevaret så godt
som intakt gennem perioden 1771-1911. Endelig bar Erhvervsarkivet fra dommerarkiverne modtaget en lang rrekke
arkiver, der som »bilag» ved dommerembedernes behandling af konkurs- og d~dsboer er blevet bevaret for eftertiden.
Disse afleveringer har ikke mindst vreret af betydning, fordi
Erhvervsarkivet ad den vej har fået reldre arkiver fra selv
meget små virksomheder af den karakter, hvis arkiver eliers
ikke bevares. Disse afleveringer omfatter arkivalier fra
årene omkring 1730 og op gennem tiden til vore dage.
Erhvervsarkivet ser det som sin opgave at sikre arkiver
af ~konomisk-social karakter, når de ikke er af offentlig
oprindelse. Ved modtagelsen drager man omsorg for i så vid
udstrrekning som muligt at overtage arkiverne som helheder, ikke blot ville det vrere upraktisk, men også stridende
mod sredvane i dansk arkivvresen, om man delte et arkiv.
Når derfor en mands virke fortrinsvis er faldet inden for
erhvervslivet, h0rer hans arkiv hjemme i Erhvervsarkivet,
selv om det også indeholder sager fra f. eks. offentlige tillidshverv og politisk virksomhed, der jo i~vrigt ofte er afledt
af og n~je sammenknyttet med hans position i erhvervslivet. Man vii således i Erhvervsarkivet også kunne finde
oplysninger, der vedr~rer politiske, kirkelige, litterrere og
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mange andre forhold . Ved afleveringen trreffer arkivejeren
bestemmelse om, hvorvidt arkivet straks skal vrere tilgrengeligt, eller om det fs6rst skal vrere tilgrengeligt efter en vis
ärrmkkes forls6b. Nogle har knyttet den betingelse til arkiyet,
at de s6nsker selv at tage stilling til hvert s6nske om adgang
til arkivet, andre har givet fri adgang, medens atter andre
har fastsattidsrum af 10, 20 eller 40 år.
Af srerlig betydning er det, at Erhvervsarkivet har hele
landet som virkeområde. Danmark er ikke sts6rre, end at der
er en meget ns6je sammenhreng mellem erhvervslivet i hovedstad og provins og mellem de forskellige landsdele
indbyrdes. Til dette kommer, at det ved mangfoldige underss6gelser vii vrere af sts6rste vrerdi, at man har arbejdsmaterialet samlet i så hs6j grad som muligt. Dette grelder også i
ikke mindre grad for de store, landsomfattende organisationers vedkommende. Deres arkiver uddyber og supplerer
hverandre, ligesom disse arkiver danner et overordentlig betydningsfuldt supplement til centraladministrationens arkiver, hvori man nok kan fs61ge hovedorganisationernes syn
på de vekslende problemer, men derimod ikke de strs6mninger, der har vreret afgs6rende for organisationerneg standpunkttagen. Det kan man imidlertid i organisationsarkiverne.
Ordningsprincipperne i Erhvervsarkivet svarer med enkelte mindre afvigelser, n0dvendiggjort af arkivernes srerlige karalder, n0je til principperne i statens arkiver. Er et
arkiv ved modtagelsen ordnet efter bestemte retningslinier,
undlader man som hovedregel at bryde den anvendte ordning, men indskrrenker sig til at bringe eventuelle ikke srerlig begrundede afvigelser ind under den givne orden. lnden
arkivet endeligt opstilles i magasinerne, bliver dets b0ger og
protokoller forsynet med navnet på den virksomhed, arkivet
stammer fra, ls6se papirer tages ud af evt. brevordnere, resker
eller lignende, og pakkes meJlem papplader med skilte. Derefter optages en fortegnelse over arkivets indhold, hvorpå
det opstilles samlet i magasinerne. Sammenblanding af to
eller flere arkiver finder aldrig sted, og såfremt der i en
aflevering findes arkiver fra flere virksomheder, hvad ikke
sjreldent er tilfreldet, udskilles disse som hovedregel i selvstrendige arkiver. Er der derimod ikke af den afleverende
arkivejer fulgt faste ordningsregler, udarbejdes en ordningsplan for arkivet. Ved udarbejdelsen lregger man vregt
på at fs6lge et bestemt, nrermere udarbejdet skema, men foretager dog afvigelser, hvor srerlige forhold gs6r det påkrrevet.
När ordningsplanen er udarbejdet, foretages demrest en
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almindelig ordning af arkivet efter planens retningslinier,
hvorefter ffillger optagelse af registratur (fortegnelse) og
opstilling i magasin. Registraturerne optages på kort, der
atter ordnes geografisk. Man vii således · kunne se, hvilke
arkiver Erhvervsarkivet rummer fra en bestemt by, egn eller
landsdel ( organisationerne om fatter netop ofte hele Iandsdele). Til yderligere orientering findes på kortoptaget navnene på de enkelte virksomheder og personer med henvisninger tii de geografisk ordnede registraturer, Iigesom der
findes en tilsvarende fag- og branchefortegnelse, der tillader
f. eks. at se, hvilke blikkenslagerarkiver der er i Erhversarkivet, uden at man skal gennemgå samtlige registraturer.
Fornden disse uundv:oerlige hjrelpemidler udarbejdes der
andre (f. eks. brevskriverfortegnelse over breve fra srerlig
fremtrredende virksomheder og enkeltpersoner), og atter
andre ikke mindre påkrrevede er planlagte; men det har ikke
hidtil vmret muligt at afse midler til den nfildvendige forfilgelse af arkivets arbejdskraft.
Fornden af ordningsarbejdet og ekspedition til besfilgende
eller besvarelse af henvendelser optages personalet af almindelig historisk forskning. Flere monografier over erhvervshistoriske emner er planlagt, Iigesom man siden 1949 har
udgivet »Erhvervshistorisk årbog». Årbogen bringer afhandIinger eller artikler af filkonomisk-historisk indhold, og da
hensigten med bogen også er at udbrede kendskabet til
Erhvervsarkivet, bestrmber man sig på at gfilre indholdet
tilpas underholdende så vel fra formens som fra stoffets
side, uden at man derfor slår af på kravet om et videnskaheligt grundlag. Årbogen indeholder desuden artikler om arkivspfilrgsmål og beretning om Erhvervsarkivets virksomhed. »Erhvervshistorisk årbog» har fået en efter danske forhold ret betydelig udbredelse, og adskillige afleveringer af
vmrdifulde arkivalier er foranledigel enten gennem dens
abonnenter eller af den presseomtale, den er genstand for.
Flere af bidragene i »Erhvervshistorisk årbog» har behandlet emner, der har tilknytning til andre Iandes erhvervsforhold, og for en stor del af arkivalierne grelder det
også, at de rrekker uden for landets grrenser. For svenske
historikere vii der i Erhvervsarkivet vmre adskilligt at hente
tii belysning af svensk erhvervslivs og svenske firmaers
historie. De store danske handelsbuses arkiver indeholder
både i korrespondancen og i bogholderiet oplysninger om
svenske firmaers handel og personaleforhold, ikke mindst
gmlder dette for det 19. århundrede; nrervrerende forfatter
har tii eksempel fornylig haft Iejlighed tii at ffillge svensk

27

Vagn Dybdahl

trrelasteksport til Australien i 1850'erne og 60'erne gennem
et k0benhavnsk handelshus' arkiv. I arkivet fra »lndustriforeningen i Kj9)benhavn» vil man også trreffe oplysninger
om svenske virksomheder, der i ikke ringe tal har deltaget i
de af foreningen arrangerede industriudstillinger, navnlig
fra sidste halvdel af 19. århundrede. I Grosserer-Societetets
arkiv vil man finde en rrekke oplysninger om svenske
erhvervsdrivende, der har s9)gt om ledige danske konsulater
i Sverige, ligesom det samme arkiv indeholder en rrekke
andre meddelelser om svenske forhold. Fra reldre tid kan
som eksem p ler nrevnes: i 17 43 dr9)ftes salthandelen og taldforholdene i Sverige, 1755 er det jernhandelen og i 1771
svenske sild, der optager de k9)benhavnske grosserere, i
1790'erne svenske told- og postforhold, og sagernes antal
tager til efter år 1800.
Adgangen til at udnytte Erhvervsarkivets samlinger håber
man at kunne fremme i l9)bet af kort tid ved udgivelsen af
registraturer over de vigtigste fonds i arkivet. Det er planlagt, at man vil begynde med et bind i det danske Rigsarkivs
publikationsrrekke: Vejledende arkiv-r egistraturer, idet man
dog, for at ikke for lang tid skal hengå, vil udsende bindet i
enkelte hrefter, der vil sarnie sig om to-tre st9)rre fonds.
Registraturerne vil vrere ledsaget både av en almindelig
karakteristik af de enkelte fonds og af brevskriverfortegnelser. Man håber ved en sådan udgivelse, at både udenlandske
historikere og danske lokalhistorikere derigennem i h9)jere
grad end hidtil vil blive opmrerksomme på, at Erhvervsarkivet også indeholder materiale, der med fordel kan benyttes
af andre end de i dansk 9)konomisk historie speciell interesserede.
Erhvervsarkivets udvikling har i meget vreret prreget af,
at man valgte at begynde i det små, fremfor at vente til man
kunne have begyndt med egen bygning og en st9)rre stab af
tjenestemrend. De beskedne forhold kunne nok i de f9)rste
år vrere en hremning både udadtil, hvor institutionen endnu
ikke havde nogen position, og indadtil, hvor medarbejderne
var få og ikke havde nogen tradition at st9)tte sig til. At man
alligevel begyndte, har på den anden side sikkert frelst meget
vrerdifuldt kildemateriale fra undergang, og at medarhejderue kun var få, gav dem lejlighed til at blive fortrolige
med arkivalierne i en udstrrekning, som nreppe ville have
vreret tilfreldet med en st9)rre stab og dermed en st9)rre opdeling af arbejdet. Den del af arbejdet, som har bestået i at
s9)ge arkivalier afleveret til Erhvervsarkivet har også på anden måde givet udbytte, idet man derved er blevet opmrerk-
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som på det ringe kendskab til arkiverne og deres arbejde,
der - i hvert fald i Danmark - hersker uden for de srerlig
interesseredes kreds. En f~lge af dette er, at man lregger
megen vregt på til stadighed at underrette dagspressen om
arkivets arbejde og resultater, og hvis et erhvervsarkiv skal
bestå, vil det sikkert vrere n0dvendigt vedvarende at fortrelie
offentligheden om det s eksistens; måske grelder d ett e også
for andre arkiver.
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Av arkivarien Bjöm H elmfrid, Hults bruk, Åby

För några år sedan
det var 1948 - inrättades vid
Holmens bruks och fabriksaktiebolag i Norrköping en ny
avdelning, ett centralarkiv. Behovet av central ledning av
arkivvården hade blivit skriande. Under det senaste halvseklet, då förvaltningen svällde ut och företagsledningens
organ alltmera specialiserades, hade varje avdelning själv
handhaft all arkivering och vad därmed sammanhängde.
Utvecklingen visade att detta i längden blev en både dyrbar
och ineffektiv metod. Ingen befattningshavare i ansvarig
ställning hade tid att mera ingå ende befatta sig med arkivspörsmålen. Genomtänkta arkiverings-, katalogiseringseller gallringsprinciper tillämpades icke. Sammanhängande
arkivserier, som kommit att få nya benämningar, därför att
skifte av befattningshavare ägt rum , styckades ofta och placerades på skilda ställen. Att under sådana omständigheter
finna rätta handlingar i rätt ögonblick blev allt svårare.
Då lokalfrågorna med regelbundenhet gjorde sig påminta,
företogs tid efter annan utgallringar av än den ene, än den
andre - utan sammanhang, utan överblick. Papper, som
visade sig behövliga för den ena eller andra utredningen,
befunnos vara bortrensade.
Främst på det nya organets arbetsschema stod lösningen
av lokalfrågan. Holmens bruk tillhör landets stora företag
med åtskilliga dotterbolag och egendomar. Då i själva Norrköping någon lösning av lokalproblemet icke stod att få några utsikter att vid den aktuella tidpunkten erhålla byggnadstillstånd förefanns icke och äldre lokaler var redan
överbelastade- igångsattes en inventering av brukets byggnader i norrköpingstrakten. Snart nog stod det klart att
herrgården vid Hults bruk, en dryg mil norr om Norrköping,
lämpade sig väl till arkivdepå. Den låg lagom långt bort från
en under krigstid utsatt stad. Ur luftskyddssynpunkt var
läget mellan de höga kolmårdsbergen också fördelaktigt.
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Själva huskroppen var tillfredsställande, med en souterrainvåning av granit, ett tornparti i byggnadens mitt med 5stens tegelmurar, återstoden av trestenstegeL Förutom stabila bjälklag fanns mellan bottenplanet och souterrainvåningen välvda tegeltak.
Sedan erforderliga tillstånd erhållits, igångsattes restaureringsarbetet. Efter halvtannat års verksamhet hade moderna system för värme, upplysning och ventilation inletts.
Med tanke på byggnadens belägenhet vid sidan av allfarvägar och tätortsbebyggelse disponerades utrymmena så, att
man förutom arkivlokaler och arbetsrum fick en tjänstebostad för arkivarien och en medhjälpare med familj samt
några gästrum för besökande forskare. Ytt~rligare inreddes
ett par rum för konferenser, representation och forskning.
I färdigt skick fanns för arkivalier 12 rum med utrymme
för omkring 2.000 hyllmeter, 25.000 ritningar samt arkivfilm i nära nog obegränsade kvantiteter. Därtill kom tre arbetsrum för anställd personal, ett konserverings- och filmrum med erforderligt förrådsutrymme samt forskarrum,
som redan nämnts också avsett för andra ändamål.
Då man kunde räkna med att företaget vid tidpunkten för
centralarkivets tillkomst förfogade över omkring 6.000 hyllmeter (dock ogallrade) arkivalier, stod det klart att endast
ett första behov täckts genom dessa åtgärder. Man räknade
emellertid med att utrymmet skulle räcka 5 a 10 år. I snabbare takt skulle arkivet knappast mäkta svälja omhändertagna arkivalier.
Reservutrymmen finns på olika håll, såväl i Norrköping
som annorstädes, där bolaget bedriver verksamhet av större
omfattning, t. ex. Hallstavik i norr.a Roslagen. Sedan början
av 1953 har kapaciteten vid huvuddepån ökats med mellan
1.000 och 1.500 hyllmeter. En gammal mejeribyggnad av
tegel har byggts om och anpassats för arkivändamåL
*

*

*
Centralarkivet arbetar på tre avdelningar. Arkivavdelningen utfärdar anvisningar för den i kontoren löpande arkivbildningen, den ombesörjer allt uppordnings- och katalogiseringsarbete, den upprättar gallringsplaner och föreskrifter samt verkställer huvuddelen av all gallring, den
företar utredningar, den lämnar sammanställningar, citat,
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översikter och undersökningar avsedda att bilda underlag
för föredrag, utställningar, reklam- och upplysningsskrifter.
Filmavdelningen förfogar över modern apparatur: en portabel arkivkamera av halvautomatisk typ, en stationär halvautomatisk kamera av största typ, fotostat, snabbkopieringsapparat, portabla och stationära läsapparater såväl för
16 som 35 mm film. Förutom konserveringsrummet i huvuddepån vid Hult har centralarkivet tillsammans med ingenjörskontoret vid pappersbruket i Norrköping ett fullständigt
fotolaboratorium, där mera skrymmande kameror och
kopieringsapparater är uppställda. Till filmavdelningen räknas också bildarkivet, dit porträtt av alla vid koncernen månadslöneanställda och bilder av nyanläggningar, högtidligheter, hus och händelser införskaffas.
Filmavdelningen utför restitutionsfilmning - om uttrycket får begagnas. Avsikten därmed är att fylla genom
tiderna uppkomna luckor, antingen dessa förorsakats av
eldsvådor, obetänksamma gallringar, myndigheters ingripande eller enskilda bruksägares åtgärder. Filmningen utsträckes endast till handlingar, vilka proveniensmässigt icke
med skäl kan betraktas som bildade vid Holmens bruk eller
dess dotterföretag genom tiderna, eller som icke utan svårighet kan avskiljas ur sitt större sammanhang. Arkivalier,
som enligt ursprungsprincipen är att betrakta som Holmens
bruks tillhörighet och till och med behövs i den nutida förvaltningen filmas däremot t. v. icke - i avvaktan på en naturligare och billigare lösning på restitueringsspörsmålet.
En annan i filmavdelningens regi bedriven verksamhet är
säkerhetsfilmningen. Ändamålet därmed är att säkerställa
ett snabbt återupptagande av företagets verksamhet efter en
eldkatastrof eller bombning. Alla för driftens återupptagande vitala ritningar överförs successivt på 70 mm film i två
exemplar, varav ett förvaras i anslutning till centralarkivet
och ett på bombsäker plats i Norrköping. Originalritningar
och ljuskopior behålles av de olika driftsenheterna till dess
de blivit inaktuella, då de överförs till Hult.
Filmning i utrymmesbesparande syfte äger ävenledes
rum. En ingående beräkning av kostnaderna härför jämförda med utgifterna för· anskaffande av motsvarande hyllutrymme måste göras för varje särskilt fall. Fotografiskt
hjälpmedel måste under alla förhållanden vara helautomatiska kameror. Någon sådan disponerar centralarkivet icke
och kommer sannolikt ej heller att skaffa n.ågon. De ha alltför stor kapacitet för ett företag av Holmens bruks struktur.
Den jämförelsevis ringa omfattning detta slags filmning får
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hos oss, kan endast motivera tillfälligt förhyrande av apparaturen.
Vissa bestämda krav måste ställas på arkivalierna, om de
på ett ekonomiskt försvarbart sätt skall kunna »gallringsfilmas ». Handlingarna bör vara av enhetligt format och likartad ytbeskaffenhet - för att matningshastigheten skall
kunna hållas hög och kamerans kapacitet utnyttjas. Handlingarna bör vidare ligga ordnade på sådant sätt, att katalogisering och framtagning av ett bestämt aktstycke underlättas. Eljes drager man över sig så tidskrävande katalogiseringsåtgärder, att all ekonomisk vinst av filmningen går
förlorad. Särskilt lämpade är serier ordnade strikt kronologiskt eller i löpande nummerföljd.
Då man ännu icke säkert vet, huru lång filmens livslängd
är jämförd med papperets, har vi varit ytterst restriktiva
med denna filmmetod. Et~ !Yp~aH f§ r dess användning är
följande. Av en viss serie ~ns-finns två exemplar,
ett ordnat i bokstavs
in _ efter dr s rn_as_namn,~ett
i nummerordning;_ Det rör sig om skrymmande serier. Avramnan e avdelning anser sig ej kunna avvara någon av
deni. Centralarkivet har icke råd att offra hyllutrymme för
båda. Här tillgrips 16 mm filmning av nummerserien, som
därefter förstörs. Filmen - framställd i två exemplar, ett
för kontoret, ett för centralarkivet - kan tjänstgöra som
ett hjälpregister till den bevarade korrespondensserien.
För att de olika kontoren skall kunna tillgodogöra sig 16
mm. film, behöver de tillgång till läsapparater. Vi har valt
att uppställa en sådan centralt i Norrköping. Dit hänvänder
man sig med begäran om att få låna apparaten, då filmen
behöver granskas. T. v. har vid kontor utom Norrköping
någon filmning av denna art icke kommit till utförande,
varför läsapparatur där ännu icke anskaffats.
Fotostatering och snabbkopiering användes främst för att
tillhandagå gästande forskare eller för att snabbt framskaffa kopior av dokument avsedda att biläggas utredningar
eller sändas till utomstående.
Filmavdelningen tages också i anspråk vid utställningar
- Holmens bruk deltager ganska ofta i sådana evenemang
främst i Norrköping - , för illustrering av skrifter om bruket samt föredrag.
·
Tredje och sista avdelningen omhänderhar allt som hör
till konservering. Den disponerar över en fullgod utrustning
för all slags lagning av skadade papper och pergament, för
bokbinderi och reparation av skamfilade band samt för det
stora rutinarbetet med tillverkning av .buntomslag för att
3
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ersätta hålslagspärmar. Till denna avdelning hör även en
handmanövrerad tryckpress, med vars hjälp etiketter och
anslag för centralarkivet tillverkas.
*

*
*

Till centralarkivet överföres i princip endast handlingar,
som icke längre behövs i den dagliga förvaltningstjänsten.
Någon fast gräns har icke uppdragits. En sådan vore i hög
grad opraktisk. Skilda avdelningar har helt skilda behov och
önskemål. Genomsnittsgränsen för överföring av arkivalier
till Hult kan kanske sägas gå vid 10 år, men variationerna
ligger inom så vida gränser som 2 och 80 år. Ingenjörsavdelningar har oftast sina handlingar uppordnade efter den
eller den maskinen, den eller den byggnaden. Så länge
maskinen är i drift har handlingarna kring den alltid aktualitet. Då maskinen utrangeras, överförs arkivalierna till centralarkivet. Bokförande avdelningar behöver i regel sitt material i tio år, d. v. s. så länge man är skyldig att tillhandahålla räkenskaper för revision. Detta gäller kontor, som ·äro
belägna långt från Hults bruk. De som ligga i Norrköping
eller dess grannskap, överlämna handlingarna redan efter
4-5 år.
Vid överföring till centralarkivet konfererar det avlämnande kontoret med arkivpersonalen om lämplig tidpunkt
och passande former. En leveransförteckning 1 tre exemplar
upprättas - vanligtvis genom centralarkivets försorg, men
i samarbete med vederbörande kontor. Den upptar serier
och gränsårsamt antal volymer, buntar o. dyl.
Ett exemplar av förteckningen stannar hos det avlämnande kontoret, övriga går till centralarkivet och tjänar där,
intill dess en fullständig arkivplan och förteckning hunnit
upprättas, som konceptförteclming.
Vid tillfälle kontrolleras i de olika kontorens bandarkiv,
att inga volymer blivit omärkta eller ofullständigt märkta.
På detta sätt underlättas blivande ordningsarbeten. Under
centralarkivets första år visade det sig vara ett drygt och
mödosamt arbete att identifiera arkivalier tillvaratagna på
fabriksvindar, i utrangerade kontorsmöbler, eller i förrådslokaler. När ett företag förvärvar äganderätten till ett annat
bolag övertar det oftast också dotterbolagets arkiv . . Förr
kontrollerades därvid aldrig i vilket skick detta befann sig.
Ej heller tog man nämnvärd vård o:r6. sådana papper. Så
kom det ena införlivade företagets arkivalier efter det andra
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att lagras på lämpliga eller olämpliga ställen: I de fall, då
den skriftliga kvarlåtenskapen enbart bestod av bundna räkenskapsböcker, visar det sig att vederbörande bokhållare
ofta icke ens kommit sig för med att angiva företagets namn
i början av varje volym. För honom var det så självklart att
de böcker, han förde, tillhörde Bergsbro AB och att de alltid
skulle komma att göra det. Han kunde naturligtvis icke veta,
att detta Bergsbro AB en gång skulle uppgå i AB Förenade
Yllefabrikerna och att det därvid skulle göra sällskap med
en rad liknande mindre företag, där bokhållarna tänkt på
samma sätt. Enbart denna transaktion - genomförd 1913
- skapade stora identifieringsproblem. Ett tiotal äldre småföretag hade efterlämnat mellan 1400 och 1500 anonyma
volymer, vilka hopades utan ordning. Sådant förekommer
icke längre inom Holmens bruk.
Gallring är en nödvändig del av arkivvården. överflödiga
handlingar finnas alltid, även om goda skäl förvisso ofta
kan framdragas för att bevara existerande arkivsviter.
Utan gallring skulle pappersfloden svämma över alla breddar. Vid Holmens bruk är all gallring i princip förlagd till
centralarkivet och utförs på arkivariens ansvar. Liggare förs
över all verkställd utsortering ur arkivet.
Gallringsprincipen är enkel: alla papper innehållande
uppgifter, som står att få på annat håll, utmönstras. Tilllämpningen av principen kräver ett ingående studium av
varje avdelnings verksamhetssätt. I de fall, där hela serier
har överflödskaraktär, överlåtes åt arkivbildaren att verkställa makulering vid lämplig tidpunkt. Särskilda förteckningar över sådana serier tillställes genom centralarkivet
vederbörande kontor. övrig gallring utföres alltid i själva
centralarkivet. För att underlätta detta har vissa åtgärder
vidtagits. Utgående korrespondens bevaras i brevkopior av
två olika färger. Gul färg och beteckningen ARKIVKOPIA
anger, att handlingen skall sparas för all framtid, blå färg
och beteckningen ARBETSKOPIA anger att makulering kan
verkställas efter ett visst antal år, vanligen 10. På detta sätt
möjliggöres retroaktiva gallringsåtgärder utan att kvalificerad arbetskraft behöver anlitas.
Några huvudgrupper »överflödiga» brevkopior må nämnas. Främst kommer den betydande interna korrespond(msen inom koncernen. Någon anledning att spara annat än
adressatens originalexemplar finns i regel icke. Därnäst har
vi mängden av informationskopior. Intet brev inom hela
företaget skrivs med endast en kopia, åtskilliga däremot
med fler än två. Så snart de meddelade uppgifterna berör
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flera avdelningar eller befattningshavare, går lwpior till
dessa. De saknar givetvis framtida värde. Vidare märks
kopior av skrivelser vars sakuppgifter bokförs. Penningremissor och remissaerkännanden hör dit.
Huru skall nu de olika kontoren säkert veta vad som i
ena eller andra fallet skall gå på blått eller gult kopiepapper? Svaret är: centralarkivet har efter samråd med vederbörande kontorschef och studium av avdelningens korrespondens låtit trycka enkla anvisningar. Där uppräknas
samtliga grupper av brev för vilka blått papper skall användas . Gult papper nyttjas i icke uppräknade fall. Anvisningarna är tryckta på kartong i storlek A 6. Varje arkivbildande enhet har sin egen »katekes ». Den finns vid varje
skrivställe och tillhör det lika väl som skrivmaskinsgummit.
Även andra åtgärder har vidtagits för att underlätta och
förbilliga gallringen. För det vidlyftiga rapportsystemet
inom ett storföretag används formulär, ofta av skrymmande format. Från de olika verksamhetsfälten utgår dag-,
vecko-, halvmånads- och månadsrapporter utställda i varierande antal. Anvisningar har lämnats så att endast ett
exemplar bevaras för framtiden. Upprättande kontor sparar
sitt, som sålunda betraktas som originalexemplaret. På kontoren finns ankommande rapporter samlade i en serie, avgående rapporter i en annan.
Ytterligare en synpunkt utöver redan nämnda lägges på
gallringen. Man bör på något sätt möjliggöra för framtida
forskare eller företagets egna utredare att följa den interna
organisationens verksamhet och uppbyggnad. Detta låter sig
icke göra med utgångspunkt i ett systematiskt gallrat arkivmaterial.
Varje organisationsförändring avspeglar sig i arkivet.
Enklast vore väl att spara den första årgången av de handlingar, som den nya organisationen avsätter. Metoden har
emellertid en bestämd olägenhet - man kan aldrig vara
säker på att vederbörande kommer ihåg att spara serier, som
står på gallringslistan. Man kan heller icke vid centralarkivet ständigt hålla sig orienterad om alla på ett otal kontor
verkställda större eller mindre organisationsändringar. Därför tillämpa vi i stället metoden att spara var tionde årgång.
Har man med tillhjälp av två sådana årgångar konstaterat
en förändring, är det sedan jämförelsevis lätt att närmare
tidfästa omorganisationen.
*

*

*
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Holmens centralarkiv inrymmer arkivalier bildade som
följd av den verksamhet företaget, dess dotterföretag nu och
i äldre tid, samt dessas dotterföretag i sin tur bedrivit. Dessutom uppspåras och omhändertages sådana gods- och
familjearkiv, där det finns en perso·n lig anknytning till sådana företag. Sammanlagt rymmer centralarkivet bortåt 60talet skilda arkiv. En kort redogörelse för dessa är på sin
plats.
Moderföretaget, Holmens bruks och fabriks AB, har i
aktiebolagsform drivits alltsedan 1854. Dessförinnan har
privata ägare - med undantag för tiden 1704--39 - lett
bruket från 1625, då Wellam Gilliusson De Besche med ekonomisk hjälp av Louis De Geer av kronan övertog de ganska
obetydliga vapenverkstäderna på Kvarn- och Laxholmarna
i Motala ström . Dessa kan följas tillbaka i tiden till 1600talets första år.
Bruket Holmens arkiv (1625-1854) är ganska rudimentärt. Tillsammans omkring 60 buntar eller volymer - förutom ett rätt betydande antallösa handlingar- rymmer det
huvudsakligen en vid 1800-talets mitt ämnesordnad serie,
vari akter i original såväl som avskrifter alltifrån 1625 till
1850-talet inplacerats. Här har man allehanda privilegieurkunder, Kungl. Maj :ts och kollegiers resolutioner, processakter, inventarieföreteckningar, värderingsinstrumen t,
akter rörande kol- och vedhandeln. Vid sidan av denna serie
förekommer ett betydande antal lantmäterikartor, åtkomsthandlingar, gravationsbevis o. dyl. alltifrån lantmäteriets
första tid och till våra dagar. Denna kategori handlingar
förvaras i anslutning till Holmens skogskontor i Norrköping, varunder koncernens egendomsförvaltning lyder. Av
praktiska skäl är det lämpligast att förvara hela fastighetsarkivet där.
En svit räkenskaper över fisket i Motala ström, vartill
Holmens bruk hade ensamrätten, föreligger från 1780-talet
till tiden för brukets omdaning till aktiebolag. Främst rör
det sig om lax- och ålfångst.
Av bruksräkenskaper återstår fragment. Några avräkningsböcker från 1820-talet, samt de sista åren före bolagsbildningen är egentligen allt. Till detta kan läggas en eller
annan årgång kopieböcker, en del ritningar till byggnader
och maskiner.
Vad som saknas av arkivalier finns emellertid rikligt representerat i filmarkivet. Från brukets verksamhet under
1600-talet finns i de stora Leufsta- och Momma-Reenstiernasamlingarna i riksarkivet betydande delar av Holmens bruks
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samtida arkiv. I filmformfinns dessa tillgängliga i centralarkivet. Beträffande 1700-talets arkivalier gäller, att åtskilliga av dessa gått från bruket med ägarna och nu ligger
i privatarkiv. Filmning av dessa planeras eller har i vissa
fall redan påbörjats. I · färdigt skick :kommer således Holmens centralarkiv att i form av arkivalier eller film besitta
en ganska fullständig svit handlingar bildade i brukets förvaltningsarbete.
Gränsen i centralarkivet mellan Bruket Holmen och Holmens bruks och fabriks A8 går icke strikt vid 1854, året för
bolagsbildningen. Vissa serier skjuter något över i tiden,
men har förts till det äldre b r u k e t s arkiv, andra börjar ·
något före det aktuella året, men har förts till b o l a g e t s
arkiv. Avgörande har därvidlag varit, om den ena eller andra
serien varit att betrakta såsom en avslutning på något, som
till följd av omorganisationen blivit dömt att upphöra eller
såsom en förberedelse till den stundande omläggningen.
Men när det gäller stora genom tiderna fortlöpande serier,
har man låtit gränsen gå vid 1854.
Bolagsarkivet är före 1900 långt ifrån fullständigt bevarat.
Tre grupper av arkivalier har dock stått intakta vid de tid
efter annan företagna utrensningarna: protokoll, dels från
bolagsstämmorna, dels från styrelsens sammanträden, räkenskapsböcker samt äganderättshandlingar. Brevkopieböcker finns för enstaka år från 1850- och 70-talen. Ankommande skrivelser likaledes sporadiskt fördelade över hela
skedet. Maskin- och byggnadsritningar har ganska fullständigt bevarats. Från 70-talet börjar också sviterna av
pappersrecept och interna rapporter att dyka upp.
Från och med innevarande århundrade är bolagsarkivet
ganska komplett. I och med disponent Carl Wahrens övertagande av ledningen 1907 påbörjades en expansion i driften
utan motstycke sedan De Geers lid. En. konsekvens härav
blev att förvaltningsapparaten måste stöpas om. Medan förvaltningen under bolagets första halvsekel var föga differentierad, inrättades nu specialavdelningar för den ena verksamhetsgrenen efter den andra, ingenjörskontor, försäljningskontor, inköpskontor, ombudsmannaavdelning, skogskontor etc. Allt gick icke på en gång, men de äldsta kontorens arkiv går tillbaka till 1907 och de närmast därpå
följande åren. Vart och ett av dessa stora kontor, med chefer
föredragande inför verkställande direktören, räknas som
arkivbildare och har eller får egna arkivplaner och förteckningar.
Holmens bruks tillverkning har skiftat starkt genom
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tiderna. Från begynnelsen var vapenfabrikationen dominerande. Med De Geers tid tillkom mässing i form av tråd, plåt
och kittlar. Mässingsfabrikation upphörde icke förrän omkring 1800. Vapenfabrikationen gick över till kronan vid
1600-talets mitt. Sedan äldsta tid drevs också ett varierande
antal mjölkvarnar, nedlagda först i slutet av 1800-talet. Laxfisket pågick alltifrån 1625 till 1920-talets första år, då den
stora kraftstationen Bergsbron-Havet i Norrköping kom till.
Under 1600-talet prövades dessutom en rad olika perifera
verksamhetsgrenar, skeppsbyggeri, repslageri, stångj ärostillverkning för att nu nämna de viktigaste. I regel rörde det
sig om kortvariga försök. Omkring 1700 koncentrerade man
intresset helt på mässingen - förutom fiske och kvarnrörelse, som bidrog till bruksfolkets försörjning.
Sedan förutsättningarna för en lönande mässingstillverkning upphört med utgången av 1700-talet, sökte sig bruket
nya vägar, prövade litet av varje, bl. a. såptillverkning. Man
återupptog och bevarade under god del av 1800-talet stångjärnstillverkning, men fann i början av århundradet framtidsmelodien: papperstillverkning. Från 1835, då den första
pappersmaskinen installerades, har denna fabrikation varit
Holmens mest kända. Fram emot halvsekelskiftet återupptogs en annan verksamhet med tidigare traditioner inom
företaget - produktion av textilier. Denna gång blev det
bomull och icke ylle, som man inriktade sig på.
Störst bland dotterföretagen är AB Förenade Yllefabriku
(i dagligt tal YFA) med verksamheten förlagd till Norrköping. Sedan 1927 har detta befunnit sig i Holmens bruks ägo.
Bolaget grundades 1913 genom sammanslagning av ett antal
mindre enheter: Bergsbro AB, D. Briicks AB, R. Wahrens
AB samt Ströms AB. Från dessa företags »självständighetstid » föreligger mer eller mindre välbevarade sviter av protokoll och räkenskaper, huvudsakligen från 1800-talets sista
hälft och fram till 1913, för YFA:s vidkommande givetvis
från tiden 1913-27. Äganderättshandlingar, ritningar och
spridda delar av korrespondens har ävenledes bevarats.
Också några andra textilföretag har kommit i Holmens
bruks ägo - direkt eller indirekt. Främst må nämnas Bergs
AB, en bomullsfabrik från 1850-talet samt yllefabriksrörelsen Smedjelwlmens AB, som i slutet av 1870-talet trädde i
likvidation. Från förstnämnda företag föreligger förutom
sedvanliga protokoll och räkenskaper även en del brevkopieböcker och inkommande skrivelser. De vidlyftiga likvidationsakterna utgör en väsentlig del av Smedjeholmens AB:s
~kriftliga kvarlåtenskap.
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Flera av de ledande personerna inom dessa rörelser var
ledande också inom vissa lokala branschorganisationer. Då
de skötte dessas angelägenheter från sina egna kontor, kom
papperen rörande Svenska yllefabrikernas import AB 1917
-24 samt Sveriges textilindustriförbunds norrköpingskrets
1904-17 att hamna i Holmens centralarkiv.
Av Holmens bruks företag är pappersbruket i Norrköping
icke ensamt om att tillverka papper och pappersmassa. Redan 1899 anlades vid Bråvikens innersta ände Loddby
sulfitfabrik, som här fick utomordentliga möjligheter att
mottaga och magasinera sjöledes dittransporterad massaved.
Loddbyarkivet är i sin helhet bevarat ända från grundläggningen. Detsamma gäller det 1913 färdigbyggda Hallsta
pappersbruk 3 mil norr om Norrtälje. Fabriken förlades
efter ingående överväganden till den plats på den svenska
ostkusten, där den nordligaste isfria hamnen kunde påräknas, vid Edebovikens innersta ände. Meningen var att där
förädla norrländsk massaved till tidningspapper. Försök,
där Holmens bruk utförde en pionjärgärning, visade dels att
havsflottning av massaved överhuvud taget var möjlig, dels
att sådan flottning ställde sig billigare än varje annat transportsätt. Den nya anläggningen gav upphov till ett helt samhälle, Hallstavik.
Hallstaarkivet är i sin helhet bevarat, men ännu blott till
en mindre del överfört till centralarkivet. Bevarade handlingar medger en forskare att i detalj följa hur bruk och
samhälle vuxit upp på tidigare jungfrulig mark. Bildarkivets material kompletterar med fotografier alltifrån de
första spadtagen fram till nutiden. Arkivet i Hallstavik har
ända från begynnelsen och fram till slutet av 1940-talet alltigenom ämnesordnats efter ett modifierat decimalsystem.
Den, som vill studera· förhållandena där under ett visst tidsavsnitt, möter av den anledningen rätt stora svårigheter,
helst som systemet tid efter annan förändrats. Alla systemnycklar finns emellertid kvar och såväl Holmens centralarkiv som det lokala arkivet i Hallstavik förfogar över
exemplar därav.
Ett komplement till Hallstaarkivet är det arkiv, som
bildats kring egnahemsrörelsen i Hallstavik. Den understöds
av företaget på många sätt. Dess handlingar belyser en viktig sida av ortens utveckling.
Kort före eller i begynnelsen av andra världskriget nedlades ett antal pappersmassefabriker, som levererade sina
produkter till Holmens pappersbruk i Norrköping. Samtliga
ägde betydande egna skogar. Två av dem köptes av Holmens
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bruk i färdigt skick, Wermbohls AB och Forssa bruk, bägge
strax väster om Katrineholm. En tredje fabrik, Wisskvarn,
skapades av Holmens bruk omkring 1910 vid Sommens södra strand, där betydande egna skogar disponerades.
W ermbohls bruk grundades av greve Sten Lewenhaupt
under de första åren av 1870-talet och var tillsammans med
Delary trämassefabrik i Småland den första , där den s. k.
sufatmetoden kom till användning i vårt land. Holmens bruk
förvärvade anläggningen i början av Carl Wahrens disponenttid. Forssavar då ett dotterföretag till Wermbohls AB.
Wermbohlarkivet är utomordentligt välbevarat, ända från
första tiden. Detsamma gäller icke Forssa bruk, vars anor
går betydligt längre tillbaka i tiden - till mitten av 1600talet, då ryttmästaren Svante Rosenstråle grundade järnbruket. Detta kom att överleva den stora järnbruksdöden
vid 1900-talets mitt och fortsatte driften ett stycke in i vårt
århundrade. Vid sin sida hade det då på 1870-talet fått en
pappersfabrik. Av bruksarkivet återstår betydande delar,
trots att våldsamma ingrepp gjorts i modern tid , De äldsta
handlingarna går tillbaka till 1800-talets mitt och berör
järnbruket. Företaget ägdes då av medlemmar tillhörande
den en gång från Nederländerna till Norrköping invandrade
släkten lndebetou.
Wisskvarn, döpt efter socknen, Södra Vi, tillverkade enbart slipmassa vilken transporterades tvärs över sjön Sommen till järnvägsstationen med samma namn och därifrån
till Norrköping. Fabrikens arkiv är föga omfattande, men
välbevarat.
En rad dotterföretag har förvärvats emedan de innehaft
värdefulla, men i modern tid icke till fullo utnyttjade skogar. Dit hör det - icke minst genom Albert Engström ryktbara yxbruket, Hults bruks AB, beläget i Kolmården
norr om Norrköping. Grundat 1697 av en son till Holmens
bruks ägare 1666-78, Jacob Reenstierna, liksom denne bärande dopnamnet Jacob, kom det att huvudsakligen syssla
med manufakturering av järn- till en början tillverkades
spik, därefter ankarkätting, slutligen, från omkring 1870
yxor. Vid sidan därav har från början bedrivits stångjärnstillverkning, senare även plåt- och blecksmide. På 1820-talet
upptogs en mekanisk verkstad och anlades ett gjuteri.
Hultarkivet är sporadiskt bevarat från och med grundläggningsåret. Före 1819 rör det sig mest om kungabrev,
kollegiers resolutioner, åtkomsthandlingar och lantmäterikartor. Därefter tillkommer en fullständig samling av kapital- och avräkningsböcker, här och var kompletterad med
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andra räkenskaper såsom kassaböcker, bränneriräkenskaper, dagsverksjournaler m. m. Korrespondensen finns be~
varad i sin helhet först frän 1934. Frän äldre tid föreligger
emellertid i några privatarkiv betydande brevsamlingar
berörande Hults bruk. De har bildats av olika brukspatroner, Jacob Graver, Christian Brandt och Gunnar Ekelund,
den förstnämnde verksam såväl vid Hult som Rodga på
1760- och 70-talen, Brandt något senare vid Rodga och
Gunnar Ekelund (t 1928) slutligen liksom Graver på bägge
ställena.
Graverska arkivet har uppstått under Jacob Gravers och
dennes son Henrik Bernhard Gravers verksamhet. Fadern
ägde på höjden av sin bana östgötabru.ken Hult, Rodga, Sten
och Näkna samt i mellansverige herrgårdarna Mahnö, Sillesjö, Tegnetorp och Jacobsberg. På Kungsholmen i Stockholm drev han också ett betydande garveri. Främst bestär
det graverska ·arkivet av bruks- och godsräkenskaper från
hans skilda rörelser. Närliggande egendomar har haft gemensam förvaltning. Organisationen har skiftat flera gånger
och katalogiseringen av samlingen erbjuder därför vissa
svårigheter. · Graverska garveriet på Kungsholmen har dock
varit en avskild enhet. Därifrån föreligger några årgångar
kapital- och avräkningsböcker från 1750-60-talen. Förutom räkenskaper inrymmer samlingen en brevkopiebok
omspännande två decennier. Bland adressater må nämnas
den kända amsterdamfirman Quirin Brantz et Zoon samt
Gravers svåger, Carl Bernhard Wadström. Mängder av lösa
handlingar hör också dit. Vidare kan privata dag- och kassaböcker, arvskifteshandlingar, processhandlingar, kontrakt
och promemorior nämnas. Litterärt intresse äger Jacob
Gravers poesibok, där brukspatronen själv nedskrivit alla
dikter och små herdespel, varmed hans vänner på Jacobsdagarna plägade roa honom. Ett av de oftast här figurerande ~
namnen är Olof von Dalin, ur vars penna förmodligen åtskilliga av bokens verser flutit.
Henrik Bernhard Graver var en av initiativtagarna till
Reijmyre glasbruk i norra Östergötland. Bland hans handlingar i familjearkivet påträffas en del av de viktigaste aktstyckena från detta bruks grundläggning 1812, exempelvis
de första anställningskontrakten med glasblåsarna.
Ekelundska arkivet innehåller i huvudsak ungdomsbrev
från Gunnar Ekelund, särskilt från tiden för hans studieresor på 1870- och 80-talen. Nära knutet till detta arkiv är
Hugo Ekelunds samling, väsentligen omfattande räkenskaper från Ryds gärd strax väster om Linköping. Arkivbilda42
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ren var far till Gunnar E. och förmyndare för Johanna
Charlotta Nyberg, som ägde Ryds gård. Senare gifte han sig
med henne och förvärvade därigenom besittningsrätten till
egendomen. Arkivet utgörs av skiftande räkenskapsböcker
från större delen av 1800-talet. Gården är numera bekant
såsom den första i landet, där man sökt omsätta kollektivj ordbrukets ideer.
Brandtska arkivet har till upphovsman häradshövdingen i
Rankekinds härad söder om Linköping under slutet av 1700talet, Christian Brandt. Som informator i den graverska
familjen på Rodga svärmade han i sin ungdom för fru Maria
Magdalena Graver. Sedan Jacob Graver avlidit, gifte sig den
unge juristen med den 20 år äldre änkan. Brandt lämnade
ämbetsmannabanan och etablerade sig som bruks- och godsägare. I den lott, som vid arvskiftet efter Graver tillfallit
änkan, ingick Rodga, där paret huvudsakligen vistades.
Christian Brandt var en litterärt lagd man med mera sinne för poesi än godsförvaltning-man får åtminstone detta
intryck av hans arkiv. Några räkenskaper finns där icke,
men väl åtskilligt med vers. Från hans studieår föreligger
hela rader av översättningar från latinsk poesi och prosa.
Senare, särskilt under informatorstiden på Rodga, åstadkom han själv en del litterära alster av rätt enkel kvalitet.
Ett par volymer - karaktäristiskt nog de vackrast inbundna - avhändes arkivet i början av detta århundrade och
försåldes av en norrköpingsdam till Kungliga Biblioteket,
där de ännu befinner sig.
Rodga buldansväveri grundades år 1677 .mitt inne i kolmårdsskogarna två mil norr om Norrköping. Tillverkning
av segelduk pågick ungefär lika länge som den svenska flottan drevs med segel. Då brukets ägarelängd delvis är gemensam med Hults, finnes åtskilligt material i Hultarkivet.
Men också i Graverska arkivet döljer sig viktiga handlingar
rörande Rodga. Självständiga serier utgörs främst av kungabrev och handlingar av privilegiekaraktär. Dessa börjar
1677. Även lantmäterikartor och åtkomsthandlingar är välbevarade. Räkenskaper fr'å n 1780- och 90-talen föreligger i
Graverska arkivet, därefter - från 1840-talet och fram till
1930-talet i Rodgaarkivet. Sedan mitten av 1860-talet omfattar dessa enbart sågverks- och jordbruksrörelsen, som
efterträdde segelduksväveriet. Från 18- och 1900-talen föreligger även några brevkopieböcker förda av förvaltarna.
Ännu ett brukskomplex i Kolmården har anknytningar
såväl till Rodga som (via Loddby) till Holmens bruk: Stens,
Nälcna och Graversfors bruk samt Jonsbergs stenhuggeri
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AB. Alltifrån 1500-talets mitt har kvarn- och sågrörelse drivits vid vattendragen mellan sjöarna Vekmangen, Näknen
och Bråviken. Först 1733 privilegierades ett järnbruk vid
Näkna. Sten- och Graversforsanläggningarna är yngre. Masugnar och stångjärnshammare upphörde 1939, då Boxholms
bruk, som förvärvat den av Finspångs styckebruk tidigare
ägda rörelsen, nedlade densamma. Egendomen fördelades
därvid på flera händer, Holmens bruk köpte vattenrätten,
Fiskeby Fabriks AB köpte stora delar av skogen, Åby ängsågs AB återstoden av denna samt bruksbyggnaderna. Arkivet splittrades på ett flertal händer. I Graverska arkivet
finnes de äldsta räkenskaperna och handlingarna i övrigt.
Huvuddelen av arkivalierna från och med 1800-talets början
har nu efter ett långvarigt arbete uppspårats och återställts
till ett enhetligt bruksarkiv. Ett föredömligt intresse för
saken har därvidlag visats av de tidigare ägarna och av dem,
som nu förvaltar vad som en gång varit en blomstrande
järnindustri, men nu helt drivs i skogsindustriens tecken.
Från omkring 1830 och fram till 1939 kan man säga att
arkivet är praktiskt taget intakt. Jonsbergs stenhuggeri AB
grundades som dotterföretag till Graversfors bruk vid slutet
av 1800-talet och tillverkade prydnadssten för monumentalbyggnader. Dess välbevarade arkiv rymmer också ritningskopieböcker.
Vid norra stranden av Bråviken ligger Timmergata bruk,
grundat omkring 1890 som marmorbruk, senare omändrat
till tegelbruk. Därjämte drevs såväl lan t- som skogsbruk.
När Holmens bruk i slutet av 1940-talet köpte anläggningen,
frånsåldes tegelbruket. Företagsarkivet, som varit i yttersta
grad vanvårdat, kunde efter långvarigt sökande påträffas i
ett antal lårar uppe under taknockarna i en förrådsbyggnad. Det är nu uppordnat och någorlunda fullständigt från
och med början av detta århundrade. Sitt speciella intresse
får detta arkiv därigenom att det belyser syndikalismens
verksamhet strax före första världskriget. Syndikalisterna
hade vid Timmergata ett av sina starka fästen.
I Sörmland äger Holmens bruk betydande intressen liksom en gång Louis De Geer. Nu lockar emellertid skogarna mer än järnet, vilket icke hindrar att företaget förvärvat
ett antal äldre järnbruk, där dock järndriften sedan länge
upphört och skogarna friställts för andra ändamål. Forssa
_är redan nämnt. Slafsjö bruk är ett av de äldsta, med kanontillverkning som tidigare specialitet. Av styckebrukets
arkivalier är beklagligtvis endast en bråkdel i behåll. En
brand i början av 1930-talet ödelade brukets corps de logi
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och med detta huvuddelen av bruksarkivct. Ett betydande
antal egendomshandlingar och kartor, de förstnämnda ända
från 1590-talet, räddades dock. Kungabrev, kostnadskalkyler företrädesvis från 1700-talet och fragmentariska räkenskaper utgör en huvudbeståndsdel i arkivet.
Skogarna kring Stafsjö bruk angreps strax efter senaste
sekelskifte svårt av nunnelarven. För att underlätta transporten till hamn av uthugget virke anlades en smalspårig
järnväg, för vars drivande ett särskilt bolag bildades, Slafsjö
järnvägs AB. Man upprätthöll också en, om ock obetydlig
passageraretrafik mellan ändpunkterna, Virå bruk och
Sandviken. Anslutning till statsbanenätet vanns vid Stafsjö
station. Banan nedlades redan före senaste världskrig och
banvallen förvandlades på långa sträckor till landsväg.
Järnvägsarkivet befinner sig nu i Holmens centralarkiv,
emedan Holmens bruk var företagets sista ägare. Från de
två första årtiondena av bolagets verksamhet äro dock handlingarna endast sporadiskt bevarade.
Några mil söder om Strängnäs ligger de gamla järnbruken, Björndammen och Stålboga bruk. De har en gång varit
delar av de De Geerska egendomskomplexen, men från 1600talet finns inga bruksarkivalier kvar. Bägge bruken är sedan
länge nedlagda, men egendomarna är centrum i ett betydelsefullt skogsbruk. Under senaste krigstid tillverkades vid
Stålboga gengaskol, en tid också träull. Endast fragment
av bruksarkivens yngre delar har hittills påträffats, men
fortsatta efterforskningar planeras.
Vid Sparreholm, intill sjön Båfven, har Holmens .bruk ett
betydande dotterföretag, Backa-Hosjö AB. Bolaget driver nu
huvudsakligen sågverksrörelse i stor skala. Dess historia
har sina rötter i Dalarna, där Nittsjö tegelbruks AB grundades i slutet av 1800-talet. År 1897 ombildades det till Nitt. sjö tegelverks AB. Sedan tegelbruksrörelsen med sig införlivat Backa sågverk, bytte företaget 1904 namn till
Backa-Hosjö AB. Efter ganska invecklade transaktioner
flyttade företaget från Dalarna till Sörmland, där man bytte
egendom med ett vid Sparreholm tidigare verksamt företag.
På det sättet kom också Holbonäs såg och egendom samt
Sparreholms snickerifabrik in under Backa-Hosjö AB. Sin
inflytelsesfär vidgade bolaget ytterligare. I Vrena, mellan
Sparreholm och Nyköping, övertog man ett sedan slutet av
1800-talet drivet sågverk. På samma plats grundades år 1919
Vrena tegelbruk. Vrena såg och tegelbruk skattade emellertid åt förgängelsen vid en eldsvåda 1945. År 1952 stod en
helt ny industri färdig på platsen, Vrena fiberplattfabrik,
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avsedd att tillvarataga avfallet från bl. a. sågverksrörelsen i
Sparreholm. Holmens bruk förvärvade Backa-Hosjö AB
1943. Dess rikhaltiga samlingar är omhändertagna och uppordnade genom Holmens centralarkiv. Endast det allra
äldsta företagets, Nittsjö tegelbruks AB, arkiv har lidit stora
förluster. Dock må nämnas att betydande delar av korrespondensen från Backa-Hosjö AB saknas för de tidigaste
verksamhetsåren.
Förutom pappersbruket i Hallstavik, innehar Holmens
bruk i Roslagen också några äldre bruksegendomar med
arkiv. Schebo bruk och Edsbruk är mest betydande och de
enda, vilkas arkiv ännu är tämligen välbevarade- om också på ett olyckligt sätt splittrade. Anledningen därtill är
den, att Holmens bruk på 1910-talet köpte själva bruksegendomarna, medan järnbruksrörelsen ännu var igång. När
sedan upplösningen för brukshanteringen kom vid 1920talets början, ägde en allmän förskingring av brukets egendom rum, utan att någon ville taga ansvar för bruksarkivet.
Sedan enskilda personer i det tidigare brukets tjänst lagt
sig till med räkenskapsvolymer och andra olika minnen av
vad som varit, insatte Eli F. Heckschers en räddningsaktion
lagom för att förhindra en total förstöring. En del av arkivet, omfattande åren 1728-1737, tillhör jämte Ortala bruks
arkiv riksarkivet, dit de sannolikt kommit från brukspatronen L. Arfwedson. Samlingen är f. n. deponerad i Handelshögskolan i Stockholm där sålunda huvuddelen av Schebo
bruksarkiv f. n. förvaras. Holmens centralarkiv har börjat
insamla återstoden genom att tillskriva privatpersoner med
begäran om återställande av de handlingar som »lånats» ur
Scheboarkivet.
Nyast i raden av dotterföretag är Lenna bruks AB, med
stor snickerifabrik 3 mil öster om Uppsala, förvärvat 1950.
I själva staden driver bolaget under namnet Hallsjö brädgård en rätt betydande handel med bräder och byggnadsmaterial. Lennaarkivet är sällsynt välskött och välbevarat,
alltifrån 1758, då den första masugnen uppfördes vid Lenna.
Även från tiden dessförinnan föreligger ett ovanligt rikt arkivmaterial knutet till Lenna gård och dess ägare. Bruksarkivet förvaras ännu i anslutning till brukskontoret, men
kommer troligen under sommaren 1953 att överföras -till
centralarkivet.
Lenna bruk har i sin ägo åtskilliga säterier med kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Sannolikt finns - förutom
åtkomst- och lantmäterihandlingar - åtskilligt material
rörande dessa gårdar i Lennaarkivet.
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Gårdsarkiv gömmer också ett av Holmens bruk 1932 förvärvat rent skogsbolag, AB Skogsegendomar. Detta företag
skapades 1916 såsom dotterbolag till Svenska tändsticks AB
och hade till huvudsaklig uppgift att förse detta med tändsticksvirke. Bolaget innehade en mängd gårdar i Västergötland, Småland och Sörmland. Flera av dessa hade tidigare
varit säterier och ägt gårdsarkiv. Några sådana är mer eller
mindre välbevarade. Det förra omdömet gäller Ryningsnäs
gård, det senare Gårdveda (bägge i Emåns dalgång i Småland) samt örboholm (i trakten av Nyköping). Större delen
av det till 1700-talets senare del återgående ryningsnäsarkivet innehåller kontrakt, processhandlingar, ritningar
samt, från senare tid, korrespondens. Gårdvedaarkivets
huvuddel brann med den äldre mangårdsbyggnaden i detta
århundrades början. Vad som räddades var en serie anställningskontrakt med torpare under egendomen alltifrån 1790talet. Serien har sedan fortsatt till 1912. Den har ett betydande socialhistoriskt intresse. örboholmsarkivet omfattar
huvudsakligen värderingshandlingar, de tidigaste från omkring 1810.
Gårdsräkenskaper från 1900-talet finns f. ö. i stort antal
i Holmens bruks skogskontors arkiv. Åtskilliga egendomar,
som längre eller kortare perioder lytt under företaget, har
nämligen fått sin bokföring överförd dit. Antalet sådana
gårdar är för stort för att de i detta sammanhang skulle
kunna uppräknas.
Även i Norrland äger Holmens bruk skogar och anläggningar. Ett viktigt egendomskomplex tillfördes bolaget 1937,
då Ströms trävaru AB med dotterföretagen f{öja sågverk
samt Rö ångsågs AB köptes. Ströms vattudal i Jämtland
samt Ängemanälvens nedre del utgjorde centra för dessa
bolags verksamhet. Moderföretaget startade under den stora
sågverksexpansionens dagar på 1860-talet av norrmän och
har sedan dess haft rätt märkliga öden. Tyvärr är de tidigaste decennierna sparsamt företrädda i företagsarkiven.
Först från århundradeskiftet är de bättre bevarade.
Företags- och gårdsarkiven i Holmens bruks ägo kompletteras av en samling privatarkiv av vilka en del redan
omnämts. Centralarkivet strävar efter att åt eftervärlden
rädda handlingar härrörande från framstående män i företagets tjänst, även om de tillkommit vid sidan av deras
verksamhet i bolaget. Den nuvarande och närmast föregående disponentens papper är till väsentliga delar införlivade
med centralarkivet under namnen Christian von Sydows och
Carl Wahrens arkiv. Ett litet Millesarkiv finns också. Dess
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uppkomst sammanhänger med De Geermonumentet i Norrköping, som till väsentlig del bekostades av Holmens bruk.
Underhandlingarna med professor Carl Milles gick huvudsakligen genom Holmens dåvarande byggnadschef, majoren
Frank Bensow. Förutom korrespondens innehåller det också kalkyler och planer av olika slag.
*

*
*

Samlingarna i Holmens centralarkiv är med få undantag
tillgängliga för forskningen. De har redan flitigt utnyttjats
av forskare inom ämnesområdena historia, teknisk historia,
ekonomisk historia, kulturgeografi, industrihistoria, jordbrukshistoria och försäkringshistoria. Holmens bruks och
fabriks AB ser med tillfredsställelse att dess arkivalier kommer vetenskapen tillgodo. Bolaget har också sörjt för att
forskare mottages och förplägas på bästa sätt. En trevligare
forskningsmiljö än den, Holmens centralarkiv i Hult bjuder
sina gäster, torde näppeligen kunna uppletas.

48

Företagsarkiven -

ett brännande

proble~o~plex

Av kanslirådet Åke Kromnow, Stockholm

I Sveriges Industriförbunds är 1947 utgivna handbok
»Hur man ordnar ett industriarkiv» framhöll forfattaren
som ett glädjande faktum, att det förakt för sysslande med
»gamla papper», som tidigare varit så vanligt inom näringslivet, på senare tid börjat ge vika för en mera realistisk syn
på arkivproblemen. 1 Denna tendens har kraftigt markerats
under de sex är, som sedan gått. Arkivfrågan har på de
flesta håll inom näringslivet blivit ett brännande problemkomplex, som måste lösas, om man skall kunna verka rationellt i det dagliga arbetet på kontor och i verkstäder. Man
har insett det slösaktiga i att, som ofta sker, även högt avlönade tjänstemän förnöta timmar, ja, dagar på att leta
efter en handling, som behövs för ögonblicket. Man har förstått, att tungrodd papperscirkulation inom företaget betyder tungrott arbete där över huvud taget och att de erfarenheter, som ligga bevarade i handlingarna i arkivet, ej få
kastas bort utan böra kunna tillgodogöras inom rimlig tid.
Ett företag är ej rationellt skött, om det inte har ett rationellt arkivsystem. Till allt detta kommer naturligtvis, att
vår tids oerhörda produktion av skrivelser av alla slag medför en pappersanhopning i arkiven, som hotar att spränga
alla hinder. Hur skall man kunna härbärgera de svällande
beständen? Vad skall behållas och vad skall kastas? Så bli
också gallringen och arkivfilmningen aktuella frågor i företagen.
På många håll i vårt land arbeta i dag inom näringslivet
sakkunniga och kommitteer med att söka lösa de frågor,
som ovan antytts. Man har härvid även sökt stöd hos sina
organisationer och där mötts med stort intresse. Sveriges
t Jfr Åke Kromnow, Industriarkivens vård, Teknisk dokumentation
3/1947/1 och densamme, Företagens arkivproblem, Tidskrift för dokumentation 8/1952/3.

4

49

Åke Kromnow

Industriförbund och Tekniska litteratursällskapet gå i spetsen. Men varför tycks det vara så svårt att få någon rätsida
på problemen och varför finnas så få, om ens några verkligt
sakkunniga? Varför, undra de otåliga, hållas inom organisationerna sammanträde efter sammanträde i arkivfrågor
utan att man uppnår det enda man vill ha: ett klassifikationssystem och en gallringsplan, färdiga att applicera på
det egna arkivet hemma i järnverket, i yllefabriken eller i
slakteribolaget: Byggnadsingenjörerna, arkitekterna, bokföringsexperterna, ja, t. o. m. biblioteks- och museimännen
ha ofta lättare att finna generellt användbara lösningar.
Varför?
Det må vara tillåtet att först erinra om den definition på
ordet arkiv, varom väl arkivvetenskapen i stort sett är enig.
Ett arkiv är ett bestånd av handlingar, som vuxit fram hos
en myndighet, ett företag, en gård eller en enskild person
till följd av myndighetens, företagets etc. verksamhet och
sålunda utgör en materiell rest av denna verksamhet. Ett
sådant arkiv skiljer sig från varje annan handskriftssamling därigenom, att dess handlingar ha sin rätta plats där
och ej på något annat ställe samt att de förlora en del av
sin karaktär, om de lösbrytas ur sitt sammanhang.2 Redan
härav torde framgå den stora skillnaden · mellan det organiskt framvuxna arkivet och t. ex. en boksamling eller en
föremålssamling. Karlfeldts »Flora och Pomona» eller
Selma Lagerlöfs »Gösta Berlings saga» förlora icke n ågot av
sitt innehåll och ändra icke karaktä r, var de än placeras.
En verifikation kan däremot bli värdelös, om dess samband
med kassaboken förloras, en upplysande bilaga till ett protokoll likaså, om den påträffas isolerad. En handling i ett
arkiv är ofta tillkommen på grundval av andra handlingar
i samma bestånd.3 Varje arkiv i den bemärkelse ordet här
givits är till sitt innehåll ett självständigt helt, något individuellt, som ej h ar sitt motstycke på annat håll. Ett sågverksarkiv och en parfymaffärs handlingar ha ju i sak föga
gemensamt. Inte ens två annars likartade sågverk uppvisa
ju genomgående handlingar av samma slag. Det arkivsystem,
som passar för det ena, kan därför inte utan vidare appliceras på det andra. Detta torde vara främsta orsaken till att
sådana generella system, varmed t. ex. biblioteksvetenska2 Återgivet . efter Åke Kromnow, Hur man ordnar ett industriarkiv,
Sthlm 1947, sid. 10.
3Om skillnaden mellan bibliotek och arkiv, se även Vagn Dybdahl,
Arkivordningsprincipper i erhvervsvirksomheder, Erhvervshistorisk årbog, Meddelelser fra Erhverv sarkivet, I, 1949, Århus 1949.

50

Företagsaridven -

ett brännande problemkomplex

pen arbetar, äro otänkbara, vad beträffar arkiven. Biblioteksteknik är en sak, arkivteknik en helt annan. 4
Svårigheterna för dem, som arbeta med arkivfrågorna i
vårt land, förvärras av att arkivtelmiken här är en ung och
föga utvecklad vetenskap. Medan biblioteksvetenskapen kan
draga fördel av t. ex. Svend Dahls stora bibliotekshandbok,
av Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen och av den
omfattande litteraturen om decimalklassifikation, har arkivvetenskapen före Svenskt arkivsamfunds bildande icke ens
haft något eget forum. Arkivfrågor ha i stort sett endast kunnat ventileras i riksarkivets eller stadsarkivets i Stockholm
årsredogörelser, vilka sällan eller aldrig nått näringslivets
män, eller i tidskrifter som Affärsekonomi, Ekonomisk revy
eller Tidskrift för dokumentation, vilka väl lika sällan nått
de statliga arkivens tjänstemän. Festskrifter till jubilerande
arkivmän ha någon gång för de sistnämnda fått utgöra en
ersättning för de saknade publikationerna. Den icke obetydliga utländska arkivlitteraturen5 har i hög grad försummats
av de svenska arkivmännen. Här har Svenskt arkivsamf:.1nd
en mycket viktig uppgift att fylla. En följd av arkivteknikens ringa utveckling i Sverige har bl. a. varit, att en gemensam terminologi saknas. Den förvirring, som t. ex. de olika
bruken av orden »register» och »registrera» ofta vållar, när
arkivfrågor komma på tal i industrikretsar, torde vara välbekant.6 Mycket skulle t. ex. redan vara vunnet, om arkivsamfundet kunde vinna gehör för en fixerad innebörd i be-.
greppen ordna-förteckna-registrera.
De statliga arkivariernas utbildning har tidigare icke befordrat kontakten mellan riks- och landsarkiv och de enskilda företagen. Arkivstatens tjänstemän ha nästan alla
varit historiker, för vilka historievetenskapen varit huvudintresset. Arkiven ha varit denna vetenskaps tjänare; den
moderna arkivbildningen har ofta kommit i bakgrunden,
helt naturligt, då det huvudsakliga arbetsmaterialet för
dess arkivarier utgjorts av medeltida dokument, 1600-talsfolianter eller adelsarkiv från 1700-talet. Den unge filosofie
licentiaten har, nyss hämtad från studerkammaren, i kraft
4 Det allmänna DR-systemet passar ej för arkiven. Jfr i noterna 2
och 3 citerade arbeten samt Nils Hj. Holmberg, Ordningsprinciper för
industriarkiv, Affärsekonomi 1945, nr 15.
5 Jfr t. ex. Vagn Dybdahls litteraturförteckningar till up'p satser i
Erhvervshistorisk årbog 1949.
a Jfr Nils Hj. Holmberg. Direktions- och avdelningsarkiv, ett industriarkivaliskt problem, Affärsekonomi 1947, nr l, sid. 5; Ake Kromnow,
Företagens arldvproblem, Tidskrift för dokumentation 8/1952/3, sid.
26.
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av sin examen omedelbart satts på sin första arkivuppgift:
att datera pegamentsbrev eller att identifiera brevskrivare
från I'ancien regime. För modern arkivteknik, för arkivsystematik och för mod'erna arkivhjälpmedel har han ej
sällan stått främmande. Även i detta fall har en ny tid brutit
in. Den moderne arkivmannen måste mer och mer syssla
med levande arkiv, med nutida arkivbildning och aktuell
arkivgallring. Fler och fler vetenskapligt utbildade arkivarier torde sålunda vinna kompetens att vara rådgivare i arkivfrågor även åt industrien, men ännu gäller detta icke
alla. De· mångsidigt användbara äro också de mest anlitade.
I vetskapen om att brist på fackmän tiii industriarkivens
tjänst ännu råder, planerar Sveriges Industriförbund en
kurs för industriens arkivvårdare. Planläggningen måste
dock av skäl, som ovan antytts, ta rundlig tid. Hellre ingen
kurs än en otillräckligt förberedd.
I en artikel i Erhvervshistorisk årbog 1950, kallad »Teknikerens och historikerens krav ti1 industriarkiver», diskuterar Nils Hj . Holmberg det spända förhållande, som enligt
honom lätt uppstår mellan teknikern och historikern, mellan ögonblickets och framtidens krav, när ordningsprinciperna för moderna indust'riarkiv skola fastläggas. 7 Här gäller det enligt min mening att befria sig från gamla fördomar
och att klargöra begreppen. Skola ordningsprinciper uppgöras för moderna industriarkiv, bör det vara självfallet, att
dessa principer uppgöras så, att papperen hittas snarast
möjligt av dem, som behöva dem i det dagliga arbetet. Den
ordning, som varit fullgod åt tjänstemannen, duger sedan
också åt historikern. Ett rätt uppgjort och välskött dossiersystem är sålunda tiii glädje för både »Ögonblicket» och
»framtiden ». Historikern ber endast, att den arkivordning,
som funnits, skall bevaras även då handlingarna ej längre
äro aktuella utan överföras tiii arkivkällarna. Rubbas arkivaliernas - volymernas och handlingarnas - ursprungliga ordning, kan letandet efter en viss handling försvåras
eller i praktiken omöjliggöras. Här gäller den ofta missförstådda proveniensprincipen. Med valet av arkivsystem vid
ny arkivbildning har denna däremot mycket litet att skaffa.8
Spänningen mellan industrimannen och historikern uppstår
1

Sid. 78 ff.

Bl enstaka fall kan den dock bli aktuell. Om ett företag för en viss

tid sä nder ut en representant till utlandet, kan det kanske anses praktiskt att efter dennes hemkomst placera företagets korrespondens med
honom och hans egna tj än stepapper från utland svistelsen p å samma
dossier. Proveniensprincipen fordrar här klara skiljelinjer mellan företagets och representantens arldv. Historikern hittar nog i b åda fallen.
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förr i en annan fråga, gallringen, om ej god vilja till kompromiss · finnes. Härtill ber jag få återkomma. Om Holmbergs slutsats, att »hvis en arkivar imS~Sdekommer telmikcrens krav til industriarkivet ved at anvende sin arkivvidenskab og sin sunde fornuft, får han anlagt det bedst mulige
arkiv selv for historieforskningen », kunna väl alla vara
enseY
·
Svårigheten för den arkivman av facket, som går att brottas med ett företags arkivproblem, ligger främst på ett
annat plan. Han måste inse, att arkivfrågan i ett företag
oftast till stor del är ett kontorsorganisatoriskt problem, och
han måste ha god kännedom om företagets organisation och
arbete. Det krävs ej sällan av honom, att han skall följa
handlingen »från vaggan till graven», från postens öppnande eller avsändande till arkivläggningen eller arkivgallringen. Så blir frågan om papperscirkulationen inom företaget
det första problemet att lösa. Det gäller postöppning och
postexpediering (central eller icke), postens sortering och
distribution på avdelningar eller personer och dess återväg
till arkivet, frågan om postlistor eller andra typer av diarier,
kort sagt, det gäller att se till att en skrivelse når rätt person
på minsta möjliga tid och att eventuellt skapa möjlighet att
kontrollera, om den verkligen kommit in eller lämnat företaget (avdelningen). Här gör arkivordnaren klokt att nära
samarbeta med företagets ledning · och att gärna söka kontakt med kontorsorganisatoriskt utbildat folk. Arkivmannen
av facket är själv sällan van vid kontorsrationalisering, liksom kontorsorganisatören sällan är van vid arkiv. Att detta
icke alltid varit uppenbart för båda parter, har länt den
gemensamma saken till åtskillig skada.
Det som ofta först tvingar företagsledningen att ta itu
med arkivfrågan, är - vid sidan av utrymmesbristen - att
papperen i företaget ha en benägenhet att samlas än hos den
ene, än hos den andre tjänstemannen. Man vet aldrig, om
ett brev skall sökas hos disponent X, kamrer Y eller fröken
Z. Därmed upprullas det viktiga problemet om centralarkiv
( huvudarkiv) eller avdelningsarkiv ( delarkiv) .10 Skola
papperen efter handläggningen arkiveras centralt eller få
kvarstanna hos dem som handlagt dem? Skall man ha ett
gemensamt »brevarkiv» för hela företaget, eller skall direktören själv förvara sina papper, .kamreren sina, ombudsa.a. sid. 81.
Ämnet diskuteras av Nils Hj. Holmberg i hans ovan anförda uppsats om direktions- och avdelningsarkiv.
9

to
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mannen sina etc.? Frågan måste lösas efter studium av företagets organisation och arbetssätt. Patentlösningar äro även
här omöjliga. I regel behövs en kombination av både centralarkiv och delarkiv, ty i regel finnas både papper, som
alla behöva ha ständigt tillgängliga, och papper, som bara
angå en viss avdelning eller tjänsteman. Ju större t. ex. ett
gemensamt dossierarkiv är, desto svårare är det att överblicka. Direktionens, försäljningskontorets eller ombudsmarinens papper kunna i regel med fördel ordnas för sig
och behöva inte ingå i det centrala, för företaget i övrigt
gemensamma arkivet, på samma sätt ritkontorets, mekaniska verkstadens eller skogsförvaltningens handlingar.
Man har ofta skapat onödiga svårigheter genom att söka
pressa in alla företagets handlingar i ett enda jättelikt, sinnrikt men svåröverskådligt klassifikationssystem utan att
taga hänsyn till de olika avdelningarnas och tjänstemännens verkliga behov. Hur man än gör, är det viktigaste dock,
att fasta regler skapas för den dagliga arkivläggningen av
handlingarna och att dessa regler verkligen hållas. Vill en
tjänsteman hos sig ändå behålla pappe,r , som enligt bestämmelserna skola arkiveras centralt eller hos annan avdelningstjänsteman, må han gärna lägga upp ett eget »referensarkiv » av genomslagskopior och fotokopior. Originalhandlingarna måste han däremot snarast lämna ifrån sig.
Om en avdelning har sina lokaler skilda från företaget i
övrigt, faller det sig helt naturligt, att den får bilda sitt eget
arkiv. Detsamma gäller i regel filialer av olika slag. Det är
praktiskt, att där så över huvud taget är möjligt, ordna
dessa smärre arkiv på samma sätt som huvudarkivet. Väljer
man ett klassifikationssystem för huvudarkivet, kan det sålunda vara lämpligt att använda samma system för de eventuella avdelningsarkiven, filialarkiven etc. Är verksamheten
vid dessa alltför särpräglad, kan dock detta försök att generellt använda ett arkivsystem för hela företaget vara lika
olyckligt som att söka applicera ett sådant system på flera
självständiga, olikartade företag.
Har arkivordnaren väl löst frågan om centralarkiv-delarkiv, d. v.s. bestämt vilka papper som skola arkiveras i ett
gemensamt arkiv och vilka som skola förvaras på de olika
avdelningarna etc., uppstår det kanske viktigaste arkivproblemet: Hur skall just det ifrågavarande arkivbeståndet
ordnas, det må nu gälla ett centralarkiv eller ett avdelningsarkiv? Härom råda förvisso mycket delade meningar. Om
ett kunna väl dock alla vara ense: ett gott klassifikations-
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system bör i princip omfatta hela det ifrågavarande arkivbeståndet (jfr ovan definitionen av begreppet arkiv).
Klassifikationssystemet för arkivets alla handlingar kan
antingen vara genomgående uppgjort efter sak- (ämnes-)rubriker, d. v. s. utgöra ett enda stort dossiersystem, eller
primärt bestå av serieindelning efter handlingarnas formella egenskaper (styrelseprotokoll, in- och utgående
affärskorrespondens, fakturor, order, journaler av olika
slag, räkenskaper, handlingar ordnade efter ämne, d. v. s.
dossierer, etc.).
Den första typen är mindre vanlig i vårt land. I de flesta
· fall har man nämligen, mer eller mindre medvetet, samma
uppfattning i frågan som uttalas i Aseas tryckta decimalregisterP Dossiersystemet bör enligt detta icke omfatta
»vissa större papperssamlingar» såsom »sammanträdesprotokoll, reserapporter, korrespondens o. d., där skiftande frågor ofta äro sammanställda och registreringen bäst följer
kronologiska eller alfabetiska grunder », ej heller »papper
som tillströmma i ständig följd, oftast utskrivna på särskilda blanketter och försedda med löpande nummer, t. ex.
förfrågningar, order, cirkulär». Man kunde ha lagt till åtskilligt, främst räkenskaperna. Själv delar jag, som framgår av min ovan citerade arkivhandbok, de synpunkter, som
framföras i Aseas register, och har för de handlingar, som
ej låta sig inordnas efter sitt materiella innehåll, föreslagit
en indelning enligt riksarkivets klassifikationssystem. Det
i regel oundgängliga dossiersystemet ingår där under rubriken »Handlingar ordnade efter ämne». Vilket signum denna
rubrik bär, är en underordnad fråga. över de kronologiskt
ordnade handlingarna kan man sedan, om så önskas, göra
upp ett alfabetiskt register eller ett sakregister etc. Det förbises lätt vid diskussionerna om lämpligt »arkivregister»,
att handlingarna kunna vara ordnade på ett sätt men registrerade på flera andra sätt allt efter behov.1 2
Det i alla större företag oundvikliga dossiersystemet - i
Billerud kallat registreringssystem, i Bofors decimalregister,
i Fosfatbolaget arkivregister o. s. v. - omfattar i regel den
största och i vissa avseenden kanske den viktigaste och mest
svårordnade delen av företagets handlingar och tilldrar sig
därför oftast det största intresset. Flera av våra större föreu 6 :e upplagan 1942. Jfr Å. Kromnow, Hur man ordnar ett industriarkiv, sid. 34 f.
12 Lättfattliga regler för den alfabetiska registreringen ha utarbetats
av Esseltes systemavdelning och finnas tryckta i: Esseltes ABC-regler,
sthlm 1950.
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tag ha, som redan framgått, sådana system och goda erfarenheter borde därför finnas. Svårigheterna ligga härvid
åter i att handlingarnas materiella innehåll, »ämnet», är så
varierande från företag till företag, att var och en nödgas
utarbeta sitt eget system på grundval av en noggrann kännedom om företagets organisation, arbetsformer etc. Härmed
förnekas inte, att det finns många grupper, som äro gemensamma för de flesta företag, t. ex. personalfrågor, men dessa
täcka endast en del av det hela. Råvaror, halvfabrikat och
försäljningsprodukter och deras tillverkning, tjänster etc.
kunna ju variera i det oändliga. Systemet måste också vara
uppbyggt så att det kan följa dynamiken i företaget, kan
återspegla de ständiga förändringarna på olika områden.
Här kommer det främst an på förmågan till systematik,
vidsynthet och framsyn hos den som skall göra upp systemet. Uppdraget är mycket svårt och hjälp utifrån båtar
föga. Ett arkivsystem, som regelbundet efter korta perioder
blir föråldrat och måste radikalt omarbetas, är misslyckat.
Det hör till svagheten hos alla dossiersystem, att en handling ofta med lika rätt kan föras till den ena dossieren som
till den andra och att en och samma skrivelse kan beröra ett
flertal frågor. Enda hjälpen äro hänvisningslappar (Xreference) eller kopiering. Den moderna fototekniken underlättar här mångfaldigande!. Stor uppmärksamhet måste
emellertid ägnas denna fråga, och endast kvalificerad arbetskraft kan användas vid dossierbestämningarna. I annat
fall blir även det utmärktaste dossiersystem snart obrukbart.
Signeringen spelar, som förut nämnts, en underordnad
roll. Lönefrågor kunna kanske lika gärna betecknas med
8531, B 628 eller X 372 b. En kombination av siffror och
bokstäver anses dock på många håll lättare att komma i håg
än rena siffersigna.1a
Utrymmet medger inte ytterligare diskussion av detta
företagens centrala arkivproblem. Med det nu sagda har jag
endast velat peka på de största svårigheterna och ställa
några av huvudfrågorna.
När handlingarna icke längre behövs i kontorslokalerna,
bruka de ju överföras till arkivdepåer, det må nu vara ståtliga arkivhus eller källare och garderober. Även här bör en
noggrann uppställningsplan och rediga markeringslappar
och hyllbeteckningar finnas. Var j e sj älvständigt arkiv (delta En god översikt av olika signeringstyper finns hos Knut Holt, Arkivering, Systerner- Hjelpemidler- Organisasjon, Oslo 1949.
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arkiv) bör om möjligt beredas sin plats med utrymme för
tillväxt. över hela arkivet - helst även över den del som
är aktuell och ännu står kvar i kontorslokalerna på sin ursprungliga plats - bör en inventarieförteckning uppgöras
med specifikation av varje volym, pärm, bunt etc.14 Men
icke heller en noggrann uppställningsplan eller en utmärkt
inventarieförteckning är tillfyllest, om icke ansvaret för arkivet anförtros åt en person med sinne för systematik och
ordning. Arkivvården får inte vara yngste vaktmästarens
bisyssla.

Den andra huvudorsaken till att företagen tvingas till att
ta upp sin arkivfråga till behandling, är som ovan antytts
utrymmesbristen, i våra dagar av kända skäl mera kännbar
än någonsin. I valet mellan utrymme för personal, varulager
och ·askiner och utrymme för arkivalierna förlora i regel
de senare. Därmed blir gallringen aktuell. Vad kan kastas
och vad bevaras? I brist på sakkunskap och tid travar man
ej sällan det hela för att sedan plötsligt - ofta i samband
med personalbyte och flyttningar - kasta allt.
Det har redan skrivits så mycket om gallring, att j ag inte
här behöver ingå på detaljer. Själv har jag diskuterat arkivgallring hos företagen i förutom Industriförbundets handbok bl. a. uppsatsen om företagens arkivproblem i Tidskrift
för dokumentation 8/1952/3 och i upps_gtsen om affärsbankernas arkiv i Ekonomisk revy 1948: l. På annan plats
i denna publikation gives också en redogörelse för det nya
gallringsförslaget för landskommunernas arkivalier - av
principiellt intresse även för företagen. Här må endast erinras om önskvärdheten av att börja åtgärderna för att begränsa pappersanhopningen redan i kontoret. Erkännanden
och missiv kunna ofta saklöst slopas inom företaget, arbetskopior kunna skrivas på särskilt fjirgat papper, så att de
lätt kunna urskiljas och kastas, etc. Onödiga blyertskladdar
och extrakopior böra rensas bort, innan handlingarna sändas för arkivering. Man gallrar i regel lättast bland de
papper, som man själv författat eller fått. Särskilt viktigt
är, att gallringsbara handlingar om möjligt förvaras för sig
i särskilda serier och ej sammanblandas med sådana papper,
som skola bevaras. För de gallringsbara serierna böra på
förhand uppgöras gallringsplaner, som ange gallringsfristerna och noga böra följas. Planläggningen kräver kvalificerad
14

Jfr Kromnow, Hur man ordnar ett industriarkiv, sid. 75 ff.
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arbetskraft; verkställandel kan utföras av vanlig kontorspersonal.
De moderna fotograferingsmetodernas betydelse i dessa
sammanhang behöver här endast nämnas.1 5
Det är självfallet, att historikerna ofta önska, att företagens papper skola bevaras längre än vad företagen anse sig
behöva för egen del. Kraven ha snarast ökat med utvecklingen av den samhällsvetenskapliga forskningens olika grenar. Det är emellertid lika självfallet, att historikerna här
endast kunna komma som ödmjuka supplikanter och bedja
om större skonsamhet åt arkiven. Det vore dock orimligt att
begära, att ett företag skall bevara hundratals hyllmeter
handlingar bara för att en ung historiker någon gång i framtiden kan komma att behöva en eller annan uppgift ur dem
för en fotnot i sin avhandling. Å andra sidan ha de svenska
företagen redan visat så stort intresse och så storartad
generositet, då det gäller historieforskningen, att goda kompromisser i fråga om gallringsönskemålen lätt böra kunna
åstadkommas. Företagsmonografier och näringshistoria
skrivas ju inte bara för historikern as skull. Måste arkivalier
ändå kastas, som historikerna anse oumbärliga, bör filmning anlitas, såvida naturligtvis ej de statliga arkiven kunna
ta emot handlingarna för fr amtida förvaring . Men härvid
rör man sig tyvärr på utopiernas område med följd att ovärderliga arkiv hos mindre förmögna eller upphörda företag
tid efter annan gå förlorade för alltid.
15 Grundläggande för all disku ssion i frågan är: Arkiv- och hiblioteksfilmning, betä nkande a vgivet av 1949 å rs sakkunniga rör. arkivoch biblioteksfilmning (SOU 1951: 36). P å senare tid har fr ågan diskuterats även i Tidsllrift för dokumentation 8/1952 / 6 och 9/1953 / 1.
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Hur ett arkiv uppbygges och förskingras
Studier i V arbergs kontrakts prostarkiv

Av landsarkivarien Karl Mellander, Lund

De svenska prostarkiven (kontraktsprostarnas arkiv)
höra till de för förstörelse mera utsatta. Det är lätt att finna
anledningen: arkivhandlingarna flytta mellan prästgårdarna vid tjänsteombyten och uttunnas alltmer. Särskilt gäller
detta sådana delar som äro skrymmande, framförallt de
trycksaker som kontraktsprosten författningsenligt får: i
gamla tider prästeståndets, i senare kyrkomötets protokoll,
det värdefulla Svenskt Diplomatarium, bibelöversättningar,
psalmboksförslag o. d. Men också arkivalier i egentlig mening gå till spillo eller komma på avvägar, så att man i ett
present prostarkiv ofta inte finner äldre handlingar än från
senaste sekelskiftet. Undantagen äro så mycket mera glädjande och värdefulla. Exempel på huru prostarkiv kunna
utnyttjas för lokal- och rikshistorisk forskning erbjuder
Edward Klebergs studie »Till historien om 1771-1772 års
riksdag » i Historisk Tidskrift för Skåneland (Bd 6, 191516, sid. 324--383). Det är huvudsakligen prostarkivet för
Fjäre och Viske kontrakt som här lämnar materialet. Huru
ett rätt betydande prostarkiv kan till väsentlig del försvinna,
därpå avser följande framställning att lämna ett exempel.
År 1819 tillträdde kyrkoherde Sven Peter Bexell (f. 1775,
kyrkoherde i Grimeton 1812, död 1864) 1 prostämbetet i Varbergs kontrakt efter att under två år ha innehaft det på förordnande. Han skriver i den s. k. prostboken, som han samtidigt lade upp (prostboken är ett diarium men fylligare än
ett sådant i allmänhet brukar vara, den har ofta karaktär
av en dagbok) :
Warbergs contracts prostearchiv utgjordes vid mitt tillträde till prosteembetet år 1819 af strödda handlingar samlade i en coffert, hvilken såsom förvaringsrum .för archivet
t

Om Bexell se E. Naumanns artikel i SBL Bd 4 (1924) sid. 109-12.
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begagnats af mine företrädare och vid tillfällen af dödsfall
flyttats ifrån den aflednes sterbhus till den tillträdande
contractsprosten. Endast en inbunden bok fanns och detta
var den af framledne contracts prosten Wallin år 1796 begynda ·annotations bok in folio ... och slutad 1819. - Den
äldsta antekningsbok, som i archivet förvaras, är ifrån
framledne contractsprosten L. Dahlbergs tid [även denna
var inbunden].

Bexell var en utpräglad pappersman som älskade att skriva och samla handlingar. Som prost var han mycket nitisk
för kyrkoarkivens bevarande och förtecknande, en verksamhet som utövades vid arkivinventeringar i tjänsten och
stundom tydligen vid sidan av denna. Sitt prostarkiv förtecknade han också omedelbart i sin prostbok, något som
gör att man kan bilda sig en uppfattning av detsamma i
detalj vid denna tid. Det var ett representativt 1700-talsarkiv. Utom den nämnda visitationsboken av prosten Dahlberg, som omfattade åren 1699-1727 (Dahlberg dog tidigast 1727 som kyrkoherde i Varberg), samlade Bexell ihop
en rätt vacker svit av cirkulär och handlingar från och
med 1749 i sju volymer, som han »band in » d. v. s. själv
häftade samman i mjuka skinnomslag. På samma sätt förfor han med de befolkningsstatistiska tabellerna och änkeoch pupillkassans handlingar, som började samma tid. Ur
sina egna samlingar överlämnade han en samling acta synodalia 1728-1795, som på samma sätt bands in. Två prostböcker omfattande resp. 1749-96, 1796-1819 bildade en
fast stomme i arkivet. Sammanfattningsvis kan man säga,
att arkivet omfattade obrutna sviter diarier och handlingar
från 17 49, en förnämlig visitationsbok 1699-1727, befolkningstabeller fr. o. m. 1749, annat att förbigå.
över vad han samlat och förtecknat hyste Bexell en berättigad stolthet. Den 30 maj 1820 kom biskop Wingård till
Grimetons prästgård, dit Bexell inbjudit kontraktets prästerskap och skollärare till prostmöte följande dag. Den l
juni antecknar han i sin prostbok: »Inventerade och granskade Herr Biskopen af Wingård det af mig iordningställda
proste archivet i Grimethons prestgård i närvaro af hela
contractets dit inbjudna presterskap ». Själv noterar biskopen i sitt diarium 2 för den 30 maj: »Anlände till Grimethon,
der contraels archivet besågs och befanns i bästa ordning.
Alla handlingar äro inbundne för decennier [d. v. s. så att
varje volym omfattade ett decennium]. C. Prosten S. P.
Bexell har häraf mycken heder.»
Bexell fortsatte att hålla sitt prostarkiv vid makt. Man
2
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kan följa dettas tillväxt genom tillägg med rött bläck i den
ursprungliga arkivförteckningen. Handlingarna växa i omfattning: Bexells ursprungliga princip att binda dessa i band
omfattande ett decennium måste han överge, och fr. o. m.
1819 är det ett par eller tre år, stundom endast ett år som
bildar ett band. Men med den 15 volymen (för 1831) slutar
hans anteckningar. Att han fortsatt att »binda» handlingar
kan man se av vad som bevarats av detsamma i Falkenbergs
kontrakts arkiv, där man noterar volymerna 1842-45, 1850 .
- 51 och 1856-59 (den sista ej som de föregående bunden
av Bexell). Och i deceJ;llber 1831 lade Bexell upp en ny mäktig prostbok, som han själv dock ej fört längre än till maj
1851 (han var då 75 år gammal). Ett särskilt erkännande
förtjänar Bexell för sin inhäftning av arkivalierna, »till förekommande af skingring».
Vid Bexells avgång genom döden den 5 maj 1864 bör det
ha funnits ett ganska betydande prostarkiv för Varbergs
kontrakt, omfattande 35 a 40 volymer och till huvudsaklig
del inbundet. Det skulle därefter snart nog förskingras och
gå ovissa öden till mötes.
På prästmötet 1859 hade beslutits att vid Bexells avgång
det rätt stora Varbergs kontrakt skulle delas i två: Varbergs,
omfattande Himle härad och Varbergs stad, och Falkenbergs, till vilket fördes pastoraten i Fanrås härad samt Falkenbergs pastorat. Till prost i det förra kontraktet utsågs
efter Bexells bortgång kyrkoherde G. Petersson i Varberg
och i det senare kyrkoherde T. M. Ratzki i Falkenberg. Den
delning av arkivets handlingar, som vid dessa prostars ämbetstillträden den l september 1864 skedde, var onekligen
originell. I prostboken 1831-1865 heter det, att prostarna
genom lottning delat handlingarna mellan sig. Huru lottningen utfallit anges dock inte, det nämnes endast att den
i bruk varande prostboken föll på Falkenbergs kontrakts
lott att begagnas för samma kontrakt »så länge bokens återstående blad räcka ». Den första av Bexells prostböcker
( 1819-31) kom på Varbergs kontrakts lott; den insändes
nämligen år 1942 tilllandsarkivet därifrån.
Principen för arkivets delning förefaller oss närmast löjlig, men var säkert det enda sätt man då kunde tänka sig
för att förfara opartiskt. Huru man gått tillväga vid utförandet är som sagt inte känt. Men en god ledning till kännedom
om arkivfördelningen får man av arkivbeståndet i Falkenbergs kontrakt sådant det framgår av den arkivförteckning,
som prosten Ratzki upprättade den 30 augusti 1878, och av
de tilllandsarkivet levererade arkivalierna.
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Falkenbergs kontrakt fick sålunda av den stora handlingsserien tre volymer för resp. 1842-45, 1850-51 och
1856-59. De mellanliggande och närmast efter 1859 följande har Varbergs kontrakt tydligen fått. På Falkenbergs kontrakts lott har vidare fallit en tjock volym protokoll och
handlingar rörande ekonomiska besiktningar 1832-1850,
som Bexell själv gjort i ordning och vilken alltså omfattar
hela det gamla kontraktet. Vidare ett expeditionsdiarium
1849-56. Prostboken 1831-64 är förut nämnd. Stort mera
än dessa sex volymer har tydligen inte överlämnats till prosten Ratzki, det övriga bör ha kommit på den andre prostens
lott. Huru mycket detta varit kan, i avsaknad av inventeringsinstrument, ej helt preciseras. Men det förefaller som
om det nybildade Varbergs kontrakt fått samma antal bundna volymer som Falkenbergs kontrakt. Rimligtvis har det
fått de två handlingsvolymer, som fyller ut luckorna i vad
Falkenbergs kontrakt fått och den för åren 1860-64 (om
det nu varit en enda). Säkra accessioner äro följande till
landsarkivet levererade volymer: prostboken 1819-31, de
befolkningstatistiska tabellerna 1749-1859 samt änke- och
pupillkassans handlingar och räkenskaper 1748-1864.
Av Bexells en gång så stolta prostarkivär-med undantag för de handlingsvolymer, som fallit på Varbergs kontrakts lott - det uppräknade allt som återfinnes i prostarkiven. Vart har det övriga tagit vägen?
Av det föregående torde ha framgått, att den större delen
av prostarkivet i det gamla Varbergs kontrakt 1864 ej varit
tillgänglig att fördelas mellan de rättmätiga arvtagarna. Den
har ej tillhandahållits. Jag har själv tänkt mig möjligheten
att dessa arkivalier blivit kvar i kyrkoarkivet i Grimeton,
där Bexell ju var kyrkoherde, men förfrågan hos pastor har
givit ett negativt resultat. Det är emellertid antagligt, att
prosten Ratzki varit väl underrättad, då han i sin förteckning av 1878 skriver: »Ännu lära i framledne kontrakts
prosten m. m. doktor S. P. Bexells sterbhus finnas några
äldre, det gamla Warbergs kontrakt tillhörande, handlingar,
som då [1864] icke ännu genom lottning blifvit delade ». Det
blir närmast att söka det felande i Bexells samlingar. Utsikten att vinna resultat är ej helt utesluten. 3
3 Bexells samlingar synas i huvud sak vara i en medlems av släkten
ägo. Jag hoppas att den n ärmaste tiden kunna f å tillfälle att taga del
av dem. Det är en angelägen sak för stiftshistorien att få en uppfattning av deras omfattning och art. Grä nsen mellan de egna samlingarna
och prostarkivet höll Bexell ej alltid skarp. Biskop Wingå rd fann vid
visitation i Berghem 1836 ett originalbrev av 21 febr. 1651 utfärdat av
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En volym av vad som försvunnit ur prostarkiven och den
till synes förnämsta bildar ett undantag från regeln att ödet
är okänt. Det är den i början nämnda visitationsboken av
prosten L. Dahlberg. År 1937 förvärvade Göteborgs stads._
bibliotek å auktion efter f"ramlidne komminister Aug. Berg
i Långelanda i Bohuslän en bok i skinnband från 1700-talet,
vilken Bexell å försättsbladet betecknat som »Protocoller
för framledne contracts prosten L. Dahlbergs proste ting uti
Warbergs prosteri, samlade och å nyo inbundne av S. P.
Bexell». Med denna samling och inbindning menas att
Bexell vid bakpärmen fästat en bunt med tråd genomdragna
blad som han funnit i Grimetons kyrkoarkiv 1813. Själva
boken (till vilken dessa blad av bandet att döma ej hört)
fann Bexell också i kyrkoarkivet, och han förmodar att den
legat i detta alltsedan kyrkoherde Johan Borritz' tid (kontraktsprost jämväl och död 1737). Oss intresserar i detta
sammanhang mest, huru boken kommit från sitt sammanhang i prostarkivet 1864 till samlaren komminister Berg. 4
Därom har jag mig dock intet bekant. Skarstedt (Göteborgs
stifts herdaminne) känner i början av 1880-talet till den
och säger att den skall finnas i prostarkivet, varmed väl menas Varbergs kontrakts arkiv. Boken har under senare tid
varit känd och utnyttjad i prästkretsar, varom avskrifter
gjorda bl. a. av den år 1939 avlidne kyrkoherde Carl S. Lindblad i Ljungby bära vittne.5

15 sockenmän i Träslövs församling ang. deras kyrkoherde Peder Ebbesen. Detta överlämnade han till Bexell för dennes »samlingar i stiftets
häfder». B. lämnade en bestyrkt avskrift till kyrkoarkivet i T. (där
denna också finnes) och originalet till prostarkivet. Det befinner sig nu
i Lunds universitetsbibliotek, överlämnat av Skarstedt 31.1. 1877 (Biographica minora).
4 Om Berg (f. 1865, komminister i Låugelanda, emer. 1936 och död
22.5.1937) heter det i Göteborgs Stifts-tidning 28.5.1937 : »Intresserad
botanist och framförallt bok- och antikvitetsälskare har han hopbragt
aktningsvärda samlingar».
5 Skarstedt sid. 944. Herdaminnets tryckår å titelbladet är 1885 men
företalet dat. 1878. Boken tryclttes mellan dessa 1\r. Någon tryckt eller
skriven förteckning över Bergs samlingar har ej funnits. Brev från
förste bibliotekarie J. V. Johansson till förf. 1952 26.1. Jfr Johansson,
Göteborgs stadsbiblioteks handsltriftssamling (Gbg 1941) sid. 9.
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Kommunindelningsreformen och arkiven
Av landsarkivarien Robert Swedlund, Göteborg

Den stora kommunindelningsreform, som genomfördes
vid årsskiftet 1951 / 1952, innebar, att 1465 småkommuner
upphörde. Om man räknar med att i var och en av dessa
funnos omkring 10 arkivbildande kommunala organ, ha
cirka 14000 arkiv upphört att växa. Alla dessa arkiv skola
enligt 1949 års kungörelse överlämnas till resp. storkommuner.1
Reformen har också medfört, att · kommunalförbunden i
stor utsträckning upplösas och deras arkiv bli herrelösa. I
motsats till de kommunala arkiven finnas nämligen inga
bestämmelser om huru det skall förfaras med de upplösta
förbundens arkiv. Det är därför risk för att dessa bli skingrade eller vanvårdade. Hur många a rkiv det här rör sig om,
är icke känt.
Den stora reformen medförde också, att rikets indelning
i domsagor, i län, i fögderier och i landsfiskalsdistrikt m. m.
ändrades. I Göteborgs landsarkivdistrikt justerades 3 av de
4 länens gränser genom att en eller flere socknar överflyttades till angränsande län.2 Av domsagorna fingo 16 ny omfattning, medan blott 9 lämnades orörda. Även fögderiindelningen, som genomgripande gjordes om så sent som 1946,
ändrades nu så att av göteborgsdistriktets 32 fögderier 27
förändrades. År 1951 var antalet landsfiskaler i landsarkivdistriktet 74; år 1952 minskades detta till 63. Vid omregleringen av landsfiskalsdistrikten lämnades blott 17 av dessa
utan ändringar.a
SFS 719 / 1949.
Vänersnäs överflyttades frå n Skaraborgs till Älvsborgs l än. H ällestad överfly ttades frå n Älvsborgs till Skaraborgs l än. Bjurtj ärn överflyttades från Örebro till Värmlands län. Även Göteborgs och Bohus
l äns gräns ändras genom att en del av H ärryda överflyttades till Älvsborgs l än.
a I hela riket minskades antalet distrikt med 58 (frå n 399 till 341).
Det m å n ämnas, att rikets indelning i landsfiskalsdistrikt ändrades
1941.
t
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All a dessa indelningsändringar vid nyår 1952 föranledde
arkivomflyttningar frän domsaga till domsaga, frän länsstyrelse till länsstyrelse, frän länslantmäterikontor till länslantmäterikontor, frän häradsskrivare till häradsskrivare,
frän landsfiskal till landsfiskal o. s. v. Till och med frän
landsarkiv till landsarkiv ha arkivalier flyttats, då arkivdistrikten följa länsindelningen.
Aldrig tillförne har en sådan väldig omflyttning av arkivalier ägt rum i värt land som under året 1952. Till en
egendomlig väldig ringdans ha arkivalier bjudits upp frän
arkivrum, frän skrivbordslådor, frän vertikalskäp, kortlådor
och hyllor. Band och buntar frän städer och landsbygd ha
varit med i ringdansen. Landsfiskalen har sänt handlingar
till sitt granndistrikt, landsfiskalen där har i sin tur sänt
handlingar till sin granne o. s. v. och den förste har också
fått ta emot arkivalier. Häradsskrivarna ha gjort likadant,
häradshövdingarna likaså. Den ena ringen har slutits efter
den andra. Fä äro de som ej varit med i dansen.
Indelningsändringar h a tidigare medfört arkivöverflyttningar. Sedan Jämtlands län är 1810 brutits ut ur Västernorrlands län och Norrbottens län samma är avskilts frän
Västerbottens län, uttogos ur de gamla länsstyrelsernas arkiv de arkivalier, som rörde de nya länens områden och fördes till de nya residensstäderna. På samma sätt delades
lantmäterikontorens kartor och akter. Flera andra exempel
finnas. ·Men dessa omflyttningar ha blott berört några fä
myndigheter, och varit begränsade till vissa delar av riket,
nu gäller det på en gäng åtminstone ett par tusen arkiv.
Endast i de två nordligaste länen ha de lokala myndigheternas arkiv lämnats i ro.
Den stora arkivdansen kommer till en del men knappast
fullständigt att kunna följas och klarläggas utan ingående
undersökningar och forskningar. I tilläggsförteckningarna
1961 frän flere ay de berörda statliga myndigheterna (t. ex.
länsstyrelserna, lantmäterikontoren, landsfiskalerna) komma frängångna och emottagna a~:kivalier att redovisas. Domsagorna/bäradsrätterna ha hittills - i avsaknad av förteckningsplan - blott i mycket begränsad omfattning avgivit
förteckningar till arkivmyndigheterna. I de förteckningar,
som framdeles komma att upprättas, sedan plan fastställts,
bli de nu företagna arkivomflyttningarna ej redovisade. Å
andra sidan äro dessa noggrant reglerade genom särskilda
bestämmelser varför behovet av särskilda åtgärder för att
nu klarlägga omflyttningarna kan anses vara ganska begränsat.
5
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Annorlunda ligger det till med häradsskrivarekontorens
arkiv. Dessa kontor äro ej förteckningsskyldiga, då allmänna arkivstadgan ej gäller för dem. De nu verkställda arkivöverföringarna ha ej varit reglerade genom några särskilda
bestämmelser. Utgångsläget var ej särskilt gynnsamt. Så
sent som 1946 splittrades dessa arkiv, ja, till och med enskilda volymer (den sista jordeboken) slaktades. De flesta
arkiv rymde därför arkivalier, som ej uppstått hos de myndigheter, som förvaltade dem, men arkiven innehöllo i stor
utsträckning endast arkivalier rörande det område fögderiet
efter indelningsändringen 1946 omfattade. Vid 1946 års omorganisation skedde stora leveranser till lands- och länsarkiven och omflyttningarna på fältet voro reglerade genom
de särskilda bestämmelser, som utfärdats härför. Nu däremot ha arkivöverföringarna skett olika på olika håll. Som
regel torde nu det av en häradsskrivare vårdade arkivet icke
omfatta hans fögderi. Han kan ha arkivalier, som höra till
andra fögderier, och han kan sakna handlingar, som beröra
socknar· i hans eget fögderi. Det har redan visat sig, att denna ordning ej är tillfredsställande, då förvaltningen ej vet
var arkivalierna äro att finna, och om några år, då den äldre
organisationen och omflyttningarna fallit i glömska, torde
det vara att befara att verkliga besvärligheter komma att
uppstå. Det måste vara en angelägen uppgift att få fram en
redovisning av var häradsskrivarnas viktiga arkivalier, t. ex.
mantalslängder och taxeringslängder, nu förvaras. Enklast
kan detta ske genom att göra allmänna arkivstadgan gällande för häradsskrivarna och att fastställa en förteckningsplan för deras arkiv.
Kommunreformen kan medföra ytterligare indelningsändringar. Pastoraten komma måhända att regleras om, och
det är väl ej heller uteslutet att pastorsexpeditioner flyttas
eller dras in. Sker så, komma både pasto~;atsarkiv och kyrkoarkiv i rörelse. Det är ej säkert, att den expedition, som
vid en sammanläggning får emottaga ett kyrkoarkiv, har ett
arkivrum, som kan rymma ett helt arkiv till. Redan omläggningen av kyrkobokföringen med införandet av församlingsliggaren ställde stora krav på arkivutrymmena i prästgårdarna. Dessa voro på många håll ej beräknade för en
sådan ökning av de handlingar, som skulle bevaras där.
Genom ombyggningar och inköp av arkivskåp ha nu i stort
sett dessa svårigheter övervunnits. Men på många håll ha
tillgängliga utrymmen fyllts och möjligheterna att ta emot
ytterligare arkivalier äro nu starkt begränsade.
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Pastoratsaridven äro i regel ej skilda från kyrkoarkiveu
utan ingå som delar i dessa. Härigenom kunna svårigheter
uppstå, om pastoratsindelningen ändras.
*

*
*

De största förändringarna har dock reformen naturligtvis
medfört för de kommunala arkiven. Många kommuner ha
visat ett stort intresse för att lösa sina arkivfrågor. Men
mycket återstår att göra. Den ovan nämnda kungörelsen av
år 1949 föreskriver, att ett exemplar av de reversal, enligt
vilka den upphörande kommunen överlämnade sina arkiv
till storkommunen, skulle tillställas landsarkivet. Av de 452
småkommuner, som upphörde i Göteborgs landsarkivdistrikt, ha blott 22 kommuner hittills efterlevt denna bestämmelse. Det har ju mer tiden gått kommit på storkommunernas lott både att samla ihop och att ordna de upphörda
kommunernas arkiv. Småkommunernaha-synes det- i
allmänhet dragit sig ur spelet. storkommunernas olika
organ ha hittills varit hårt ansträngda av organisationsarbetet. Trots detta äro många kommuner i färd med att ordna
sina lokalförhållanden och att anskaffa arkivrum. Det kommer givetvis att dra ut på tiden, innan alla kommuner fått
arkivrum och dessförinnan bli säkerligen småkommunernas handlingar ej samlade och ordnade. Hela denna viktiga
fråga kräver fortfarande den största uppmärksamhet.
Det kan nog sägas att tvekan om vad som kan utgallras
ur de kommunala arkiven varit ett hinder för dessas ordnande. Gallringsfrågan har dock nu förts ett steg mot sin
lösning genom att de sakkunniga, som ecklesiastikministern
i somras tillkallade, avgivit sitt förslag till råd och anvisningar rörande gallring i kommunala arkiv. Några synpunkter skola här läggas på detta förslag.
De sakkunniga ha följt de riktlinjer, som numera äro
vanliga vid gallringsarbeten. Handlingarna ha prövats ur tre
synpunkter: handlingarnas värde för förvaltningen och arbetet hos arkivbildaren, handlingarnas rättsliga betydelse
för kommunen och enskilda samt slutligen handlingarnas
värde för forskningen.
De sakkunniga ha inriktat sina undersökningar på möjligheterna att utgallra stora utrymmeskrävande serier, vars
gallring verkligen ger en ordentlig utrymmesvinst. De små
serierna ha som regel icke tagits med i förslaget. Icke heller
ha. sådana handlingar rekommenderats till gallring, som
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ligga blandade med icke gallringsbara handlingar. Att
plocka ut enskilda handlingar ur serier ha de sakkunniga
ej ansett sig kunna tillråda. Det har synts särskilt viktigt
att hålla på denna regel, att »plockgallring» ej skall ske, när
det gäller kommuner, då dessas organ endast sällan torde
ha tillgång till lämplig arbetskraft för ett sådant utplockande.
Vissa särdrag i denna gallringsfråga äro dock att observera. De sakkunnigas uppdrag gällde gallring i kommunala
arkiv. I ecklesiastikministerns direktiv angavs kommunsammanslagningen som en orsak till utredningen. De sakkunniga ha därför i första hand gått igenom landskommunernas arkiv. Landstingens arkiv ha ej alls behandlats. städernas kommunala arkiv· och köpingarnas handlingar ha ej
heller särskilt genomgåtts. Men då många organ, som finnas
i landskommunerna, även finnas i städerna, och ha samma
uppgifter och således även samma arkiv, komma anvisningarna för landskommunernas organ att kunna följas även av
städernas.
·
Samma handlingar, som finnas hos kommunen, kunna
också finnas i statliga verk. Om dessa handlingar där äro
gallringsbara, ha de sakkunniga ansett deras gallringsbarhet
prövad och tillråda gallring även i kommunens arkiv. Bli
handlingarna däremot bevarade av staten, finns där täckning för innehållet i de kommunala handlingarna oc
essa
kunna utgallras.
De sakkunniga föreslå både retroaktiv och framtida fortlöpande gallring. De föreslagna anvisningarna gälla således
både de upphörda kommunernas, de av regleringen oberörda
kommunernas och de nya storkommunernas liksom även
städernas arkiv. Det sammanlagda antalet primärkommuner är ca 2500. Om vi räkna med att var och en av dessa
kommuner ha omkring 10 arkivbildande organ, avser förslaget icke mindre än omkring 25000 arkiv. Intet tidigare
gallringsförslag torde ha berört så många arkiv.
Uppenbart är att arkivbiltiningen i alla dessa kommuner
icke varit och ej heller kommer att bli enhetlig. Variationerna äro många. Det kommer därför att uppstå speciella frågor i många kommuner, som de sakkunniga ej kunnat taga
hänsyn till. Troligt är väl också att nya slag av handlingar
komma att uppstå, vars gallringsbarhet efter hand bör prövas. De sakkunniga ha därför funnit det i hög grad önskvärt
för gallringens lyckliga genomförande, att kommunerna
kunna få sakkunniga råd i gallringsfrågor, och föreslå, att
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dessa skola kunna vända sig till lands- och länsarkivarierna,
när arkiv- och gallringsfrågor bli aktuella. En punkt härom
har satts in i de allmänna råd om hur gallring bör tillgå,
vilka de sakkunniga föreslå. Detta förslag innebär, att den
rätt göres permanent, som kommunerna fingo redan i 1949
års kungörelse. De sakkunniga ha ansett, att lands- och
länsarkivens skyldighet att ge dessa råd skall komma till
synes i landsarkivinstruktionen och ej blott i anvisningarna
för kommunerna. Ett förslag om ett tillägg härom tilllandsarkivinstruktionen ingår därför i betänkandet.
*

*
*

En redogörelse för de olika slag av handlingar, som i betänkandet föreslås till gallring, ligger utanför ramen för
denna artikel. En fråga av mera allmänt intresse skall dock
här diskuteras, frågan om gallring av verifikationerna.
Dessa utgöra numera en av de största serierna, för att icke
säga den allra största serien, i landskommunernas arkiv.
Dess gallring skulle därför medföra en betydande utrymmesvinst. Den undersökning, som de sakkunniga gjort av
äldre och yngre delar av verifikationsserier, har givit till
resultat, att dessa så allmänt innehålla värdefulla handlingar, att en total gallring ej kan tillrådas. Detta resultat
var väntat.
De värdefulla handlingarna kunna sammanföras till 3
grupper. Den första gruppen är åtkomsthandlingar å fast
egendom, handlingar rörande donationsfonder samt handlingar rörande nyttjanderätt och annan förfoganderätt.
Köpebrev och lagfartsbevis kunna påträffas bland utgiftsverifikationerna, donationsbrev bland inkomstverifikationerna. Handlingarna rörande nyttjanderätt och annan
förfoganderätt avse framför allt jord, vattentäkt och grustag. Dessa handlingar utgöras ibland endast av kvitton.
Den andra gruppen är avlöningslistorna och andra avlöningskvitton. Dessa behövas för att klarlägga tjänstgöringsförhållanden t. ex. när det gäller att utfärda tjänstgöringsbetyg eller att bestämma pensionsrätt och pensionsbelopp.
Den tredje gruppen är sådana handlingar, som innehålla
uppgifter, vilka behövas dels för värdebokföringen dels för
klarläggandet av kommunens ekonomiska mellanhavanden
med enskilda personer.
För värdebokföringen behövs uppgifter om utgifter för
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anskaffning, på- eller utbyggnad eller annan grundförbättring av kommunala fastigheter och anläggningar (värdeökande utgifter) samt om inkomster å försäljningar m. m.,
som minskar fastighets- eller anläggningsvärdena. Det som
. har sagts om fastigheter och anläggningar gäller även sådana inventarier, som böra medtagas i värdebokföringen.
Kommunerna kunna förvalta enskildas medel, vilka skola
redovisas kanske långt senare än tio år efter det transaktionerna skett.
Teoretiskt är det naturligtvis möjligt att plocka ut de
verifikationer, som behövas i framtiden. Men i praktiken
torde det ej gå att genomföra en »plockgallring» i detta
material. En genomgång av detta ur de synpunkter, som här
lagts, kräver den största kunskap om alla hithörande frågor
och en ingående kännedom om verifikationer och bokföring
liksom säkerligen också god kännedom om de speciella förhållandena i kommunen. En sådan genomgång blir också
mycket tidsödande. Principiellt är »plockgallring» ej att tillråda i någon serie handlingar. Att sätta igång en sådan i
verifikationsbanden måste direkt avrådas. Retroaktiv gallring bör här således ej förekomma. För framtiden däremot
bör det ej vara omöjligt att ordna så att verifikationerna
kontinuerligt kunna gallras, sedan de nått en ålder av tio
år. Det går nämligen att antingen placera de nämnda värdefulla handlingarna på annat håll än i verifikationspärmarna
eller att göra sådana annotationer, som ersätta verifikationerna. Åtkomsthandlingar, donationsbrev m. m. böra förvaras bland kommunens värdehandlingar. En fullständig
tjänstematrikel bör föras. Värdebokföring, inventarieförteckning och avräkning med enskilda kan också ordnas.
Men - dessa åtgärder, som här sättas som villkor för verifikationsgallringen, böra vidtagas helt oberoende av gallringen, de höra alla till vad god sed och god ordning kan
kräva av förvaltningen. Dessa åtgärder bli säkerligen
genomförda i större utsträckning i de stora kommunerna än
vad fallet. var i de små delkommunerna. Kommunsammanslagningen kommer på så sätt att öka möjligheterna till gallring i arkiven.
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Några meddelanden av riksarkivarien Ingvar Andersson

Det ständigt ökade intresset för de arkiv, som återspeglar
livet utanför de statliga institutionernas ram, d. v. s. de enskilda arkiven av olika slag, har också inriktats på vad vi i
Sverige kallar folkrörelsernas arkiv. Termen folkrörelser
behöver här inte förklaras; den är välkänd för var och en
som har sysselsatt sig med de senaste hundra årens svenska
historia. Med n ågon schematisering kan det sägas, att folkrörelsernas arkiv är för kännedomen om de politiska och
idebestämda sidorna av folkets liv detsamma som företagens
arkiv - från storbankers till gårdfarihandlares - är för
kännedomen om de ekonomiska sidorna av detta liv. Om
folkrörelsernas arkiv inte bevaras, åtminstone till vissa,
centrala och typiska delar, kommer forskningen att i viktiga
avseenden stå handfallen, då folkrörelsernas gruppbildningar skall . analyseras historiskt, sociologiskt och idemässigt.
·
I januari 1950 hölls på konsumentkooperationens skola
Vår Gård i Saltsjöbaden en nordisk konferens mellan forskare (omkring 40) och folkrörelsemän (omkring 25) med
temat utforskande, helst på gemensam nordisk bas, av dessa
företeelser. Som inbjudare stod den svenska delegationen
av den nordiska kulturkommissionen. I februari 1951 fick
denna konferens till följd bildandet av en svensk kommitte
för folkrörelseforskning med generaldirektör Axel Gjöres
som ordförande och en mindre arbetskommitte. Den senare
har under sitt fortsatta arbete kommit att intressera sig inte
minst för de ifrågavarande arkiven och därvid anknutit till
en rad tidigare ansatser i vårt land. För dessa ansatser skall
här en kort redogörelse lämnas.
Det var arbetan-örelsen som gick i spetsen och som genom
bildandet av sitt centrala »Arbetarrörelsens arkiv » i Stockholm, verksamt sedan 1902 och beskrivet i en liten festskrift
vid 50-årsjubileet sommaren 1952, har skapat en samlingspunkt för arkivalier från fackföreningsrörelse, politiska ar71
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betarrörelset• och med de nämnda förbundna ekonmniska
och ideella organisationer samt även uppmärksammat samlingar härrörande från olika förgrundsgestalter. Det står nu
under ledning av fil. dr Tage Lindbom. Även ute i landet
har i samverkan med denna centrala institution lokala arkiv
av motsvarande slag tillkommit, så i Boden, Sundsvall,
Skutskär, Enköping, Katrineholm, Finspång, Norrköping,
Norrahammar och Varberg samt- utgående från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap i Skåne - i Malmö, Landskrona, Trelleborg·, Ystad, Hälsingborg, Lund, Kävlinge,
Svedala, Arlöv, Simrishamn, Hässleholm och Klippan. MateriaJet har redan nu hunnit sätta spår i en lång rad vetenskapliga arbeten; som det senaste kan nämnas Berndt Gustafssons avhandling »Socialdemokratien och kyrkan 1881-.
1890», var.s källförteckning ger en provkarta på flera här
behandlade arkivtyper.
Kooperationen har vidare, delvis med stöd av erfarenheterna från Arbetarrörelsens arkiv, från 1927 skapat ett
arkiv, som nu ledes av arkivarien Walter Sjölin. Det omfattar dels handlingar av centralt slag, dels protokoll, handlingar och räkenskaper från sådana föreningar ute i landet,
som har velat överlämna sina arkiv. Propaganda för och
rådgivning beträffande handlingarnas bevarande vid de
lokala föreningarna hör också till institutionens uppgifter.
Vidare har nykterhetsrörelsen visat intresse för arkivfrågan, och vissa av nykterhetsorganisationernas samlingar
har utnyttjats av forskningen. Det räcker här med att
nämna Hilding Johanssons doktorsavhandling »Den svenska
godtemplarrörelsen och samhället», där IOGT :s arkiv,
SGU :s förbundsarkiv och handlingar från Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbund har kommit till användning.
Någon gemensam aktion för en lösning av arkivfrågan är
ännu inte känd från detta håll, men intresset är konstaterbart på flera olika sätt.
Även de religiösa folkrörelserna har på sistone visat intresse för denna fråga; Pehr Johnson och andra har berört
den i pressen, och i en hel rad vetenskapliga undersökningar
- t. ex. av William Bredberg, Nils Karlström, Sven Lodin,
Ernst Newman, Gunnar Westin och andra- har de olika
religiösa organisationernas handlingar utnyttjats. Evangeliska Fosterlandsstiftelsens arkiv är numera deponerat i
Stockholms stadsarkiv. Enstaka lokala initiativ till arkivvård har också förmärkts på sista tiden.
Jordbrukarnas föreningsrörelser ägnar för närvarande
sina arkivfrågor stort intresse och har konstaterat deras
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praktiska betydelse. Man lär kunna räkna med en fortsatt
utveckling av dessa ansatser. Samråd i och för planering av
kommande åtgärder har skett med riksarkivet.
Idrottsrörelsen har sedan någon tid tillbaka förberett instruktion och rådgivning beträffande sin arkivvård, likaledes i samråd med riksarkivet .
. Svenska röda korsets arkiv har under föregående år med
hjälp av riksarkivets personal ordnats och gallrats och till
sina bevarade delar överförts till riksarkivet. Vissa hjälporganisationer av folkrörelsekaraktär har på liknande sätt
fått hjälp med omhändertagandet av sina handlingar.
De kvinnliga rösträttsorganisationernas arkiv har tidigare
överlämnats till riksarkivet.
Detta är några notiser om vad som centralt har skett och
håller på att ske på detta område. Det bör emellertid också
framhållas, att det har tagits initiativ av ett något avvikande
slag, nämligen till lokalt samgående mellan olika folkrörelser. Detta kom. tidigast till synes i Göteborg, där även det
statliga arkivväsendet genom landsarkivet inkopplades på
frågan, som först aktualiserades genom en motion ·den 28
november 1946 i stadsfullmäktige om »en beredning för utredning av frågan om ordnarrdet av ett folkrörelsernas arkiv». Detta ledde till att ett målmedvetet arbete började, där
särskilt nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen uppmärksammades, i sistnämnda fall under samarbete med Arbetarrörelsens arkiv. De insamlade och ordnade arkivalierna har
efter hand överförts till landsarkivet i Göteborg, som har
icke obetydliga samlingar av "detta slag. - Senast har i
Karlstad upprättats ett »Folkrörelsernas arkiv för Värmland », enligt stadgarna utgörande »en sammanslutning av i
Värmland hemmahörande distriktsorganisationer eller jämförbara organisationer inom Folkrörelserna, med uppgift
att samla och bevara alla skrivna handlingar, trycksaker
och annan egendom, som har anknytning till de till arkivet
anslutna föreningarna och enskilda personer inom folkrörelserna». För tillfället håller man i Västerås på med att
utforma planer på ett likaledes gemensamt folkrörelsearkiv.
Slutligen må det nämnas, att de statliga arkiven även
utanför riksarkivet och landsarkivet i Göteborg har intresserat sig för dessa problem, i mån av tillgång till utrymme
och arbetskraft. Så förvaras lokala arkiv från idrottsrörelsen i landsarkiven i Uppsala och Härnösand och från nykterhetsrörelsen i landsarkivet i Härnösand och länsarkivet i
Visby. stadsarkivets i Stockholm del i detta arbete har redan
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förut berörts, och i Malmö planeras samarbete mellan stadsarkivet och därvarande arbetarrörelsearkiv.
Detta är endast avsett som en summarisk redogörelse för
vad frågan innebär, för vad som har gjorts och vad som i
ögonblicket planeras. En sak är säker: deri är föremål för
livligt intresse. I och med att en strömning eller en samarbetsform har nått full medvetenhet om sig själv, blir den
också uppmärksam på att den en gång måste få sin historia
skriven, till minne och utbyte. De svenska folkrörelserna
har successivt nått detta stadium i sin utveckling under de
senaste femtio åren, och nu håller folkrörelsernas arkiv på
att göra sådana samhällsgrupper arkivintresserade, som
förut inte har haft plats i sitt liv eller sitt medvetande för
sådana ting. Arkiven håller på att bli folkliga inte bara
genom den ständigt stigande släkt- och lokalforskning vid
landsarkiven, som numera drives av representanter för alla
socialgrupper och många människotyper, utan även genom
den rörelse som här i kortast tänkbara drag har skildrats.
Det finns anledning att anta, att intresset för de av folkrörelserna skapade arkiven en dag självt blir till en folkrörelse, att jämföra med hembygdsrörelsen och på många
sätt besläktad med denna.
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Riksarkivets filmsamling
Av förste arkivarien Olof ]ägerskiöld, Stockholm

Under de senaste decennierna har filmen i allt högre grad
tagits i den historiska forskningens och arkivvårdens tjänst.
Denna utveckling har sj älvfallet icke lämnat det svenska
arkivväsendet oberört. Hos oss har den nya tekniken hittills
främst utnyttjats dels för att göra arkivmaterial tillgängligt
på annan ort än den där originalen förvaras, dels för att
bereda ett bättre skydd mot följderna av katastrofförluster.
Dessa båda syften sammanfalla ofta. Filmkopior som förvaras å annan ort än originalen utgöra givetvis också en
garanti mot katastrofförluster. Helt naturligt har dock det
förstnämnda syftet i tiden varit det primära.
Till följd av det sätt på vilket filmtekniken utnyttjats
finnes numera en tämligen omfattande samling filmer i
riksarkivet. Dessa äro av två olika slag, dels sådana, som
återgiva original förvarade på annat håll och som förvärvats för att i riksarkivet hållas tillgängliga för forskare och
allmänhet, dels filmupptagningar ur riksarkivets egna samlingar. Dessa senare äro icke avsedda att stanna inom riksarkivets lokaler. De skola dels utgöra en garanti mot katastrofförluster, dels tjäna som moderkopior från vilka nya
diapositiv vid behov kunna framställas för andra institutioners eller forskares räkning.
Det äldsta förvärvet av film till riksarkivet är det, som
under åren 1928-32 gjordes genom den gemensamma nordiska kommitten för utforskande av ryska statsarkiv. Dessa
filmer omfatta handlingar belysande de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Ryssland under vissa kritiska perioder av 1700-talet (1717-18, 1762-66 och 1772)
samt under åren 1809-64, mellan Danmark och Ryssland
under 17- och 1800-talen samt rörande lappmarksfrågor och
rysk-norska förbindelser under 16- och 1800-talen.
Till denna samling ansluter sig de nyligen förvärvade
upptagningarna av den diplomatiska korrespondensen mellan England och Sverige 1581-1725 ur serien State Papers
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Foreign 95, Sweden, i Public Record Office i London samt
de filmer ur Königsbergs nu i Goslar förvarade Staatsarchiv,
omfattande handlingar ur Ordensbriefarchiv och Herzogliches Briefarchiv, 1282-1632, som anskaffats under åren
1950 och 1951. Det är riksarkivets förhoppning att också
framdeles kunna förvärva filmkopior av sådant material i
utländska arkiv, som har betydelse för Sveriges historia.
Av inhemskt material har riksarkivet från Uppsala universitetsbibliotek erhållit en omfattande samling filmer
upptagande medeltidshandskrifter med svensk proveniens i
bibliotekets C-samling. Filmen, som framställdes av säkerhetsskäl, möjliggör att dessa handskrifter, vilka i regel icke
utlånas från biblioteket, kunna studeras i riksarkivets lokaler. Den utgör sålunda ett värdefullt komplement till riksarkivets medeltidssamling.
Utöver dessa större sviter har riksarkivet också, när tillfälle därtill erbjudit sig, sökt förvärva filmkopior av mindre
samlingar eller enstaka volymer, ofta i enskilda personers
ägo. Denna samling är ännu tämligen oansenlig, men den
befinner sig i stadig tillväxt. Dit höra sådana saker som en
kopia av Margareta Grips bok i Trolieholms arkiv och av
drottning Sofia Magdalenas papper i arkivet på Bellinga
gård, filmer av handlingar rörande Ålandsfrågan 1914--18,
som befinna sig i enskild ägo, av flera smärre allmogearkiv
och andra släktarkiv, som inlånats till riksarkivet för studium.
En särställning intager den mycket stora samling, som
riksarkivet erhåller till följd av den 1947 träffade överenskommelsen med den amerikanska mormonkyrkans
genealogiska förening. Denna förening låter nämligen över
hela världen filma arkivmaterial av genealogiskt och personhistoriskt intresse. De hittills överlämnade filmerna, som
omfatta kyrko- och domboksmaterial i landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Lund ·och Härnösand, länsarkivet i Visby
och Stockholms stadsarkiv jämte vissa äldre skattelängder,
jordeböcker och mantalslängder från kammararkivet, uppgå
till inemot 8 miljoner exponeringar. När arbetet slutförts,
kommer samlingen att omfatta samtliga lands- och länsarkiv. Härigenom blir det möjligt att utan extra kostnad för
statsverket lösa en ytterst angelägen skyddsuppgift, som
· sannolikt hade varit svår att bringa i hamn, om denna möjlighet ej erbjudit sig. Det är givetvis önskvärt, att dessa
centralt förvarade filmkopior göras tillgängliga för forskningen. En förutsättning härför är dock, att medel ställas
till förfogande, så att särskilda läskopior kunna framställas.
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Det anses nämligen icke försvarligt, att den enda i Sverige
förvarade filmkopian av det oersättliga materialet utsättes
för den slitning, som blir en oundviklig följd av läsning i
läsapparat. Med dess hjälp kunna emellertid redan nu enskilda och institutioner förvärva kopior avsedda för läsning
i läsapparat eller förstoringar, som kunna läsas med blotta
ögat. Detta har också i viss utsträckning skett.
Av riksarkivets egna samlingar ha f. ö. dess medeltidscodices och riksregistraturet 1561-1690 inklusive hertig
Karls registratur kopierats på film. Negativfilmen förvaras
i riksarkivet och positiva kopior ha förvärvats till Uppsala,
Lund, Göteborg och Helsingfors. Dessutom har riksarkivet,
när tillfälle därtill erbjudit sig i regel i samband med beställningsarbeten för andra institutioner eller enskilda, för
egen räkning låtit framställa negativa kopior av andra enheter ur dess samlingar. På detta sätt ha räntekammarböckerna 1527-33 och vissa andra äldre handlingar i kammararkivet, det kungliga kansliets äldsta utgående diarier,
volymerna 1-4 i samlingen strödda historiska handlingar,
pergamentsbreven i Sävstaholms- och skoklostersamlingarna samt kommerskollegiets årsberättelser rörande fabriker
1820 filmats. Liksom filmningen av medeltidscodices och
riksregistraturet är detta att betrakta som ett led i en stort
upplagd plan, som avser att trygga riksarkivets värdefullaste bestånd och göra dem lättare tillgängliga för andra
institutioner och forskare, för vilkas räkning diapositiv till
en relativt låg kostnad kan framställas från de i riksarkivet
förvarade negativfilmerna. Det är riksarkivets förhoppning,
att denna plan, som framlades av 1949 års sakkunniga rörande arkiv- och biblioteksfilmning, snart måtte leda .till
positiva beslut från statsmakternas sida.
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Gårds- och släktarkivet från Hellerup
(Halland) i landsarkivet i Lund
Av landsarkivarien Karl Mellander, Lund

Landsarkivet i Lund förvärvade 1948 såsom gåva från
godsägare Fritz Rosenblad i Sölvesborg ett värdefullt godsoch släktarkiv knutet till 1600-tals-säteriet Hellerup beläget
i Ljungby socken i Halland c :a en mil från Falkenberg. Till
omfånget äro arkivalierna ej betydande, de fylla knappa tre
hyllmeter. Men de ha ett ej obetydligt värde.
De intressantaste delarna av arkivet hänföra sig till de
första svenska innehavarna av Hellerup, burggrevarna i
Göteborg Israel Norfelt (1606-1677) och dennes svärson
Gerard Leijoncrantz ( 1631-1684) samt den senares måg
Olof Silnecker (1636-1692), landsdomare och lagman i
Halland från år 1680. För alla tre föreligga smärre personliga arkiv bestående av koncept till skrivelser samt ankomna
brev, räkenskaper m. m.
Det största värdet ur allmän synpunkt i arkivkomplexets
1600-talsdel äro tre volymer av Hallands landstings och lagmansrätts protokoll avseende tiden 1654--1663 samt 16721676. Att de ha samband med lagman Silnecker är otvivelaktigt. Beträffande handlingarna från Norfelt och Leijoncrantz kunde man ha anledning vänta sådana härrörande
från deras ämbetsverksamhet i Göteborg. Något finnes av
detta slag men sparsamt. Intressantast är ett av råttor åtskilligt naggat brev till presidenterna i Göteborg från deras
»kollega» Haqvinus (Håkan Bengtsson) Lidenius daterat
Innsbruck den 5 november 1655. Lidenius var sedan 1653
syndicus i Göteborg, han var en framåtsträvande man och
kunde tack vare sina goda språkkunskaper (talade enligt
den engelska diplomaten Whitelocke latin och franska utmärkt) göra sig gällande å utländsk mark. Han hörde till
exdrottning Kristinas svit under resan till Italien men torde
snart efter hennes fraii.lkomst till Rom ha återvänt till Sverige. Hans brev har ett påtagligt intresse för kännedomen
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om exdrottningens trosförändring, av vilken den ger en livlig bild. Tyvärr erbjuder brevets skadade skick svårigheter
för publicering.
Av rikshistoriskt intresse äro vidare fyra brev från hovrådet Nils Lillieroot skrivna från Paris och Fontainebleau
april och maj 1680. Titulaturen å adressaten ställer det
utom allt tvivel att denne är Johan Gyllenstierna. Man kan
också utan risk antaga att brevens förekomst i Hellempsarkivet är att hänföra till lagman Olof Silnecker, vilken
tjänstgjorde såsom sekreterare vid fredsunderhandlingarna
i Lund 1679 och också för övrigt hade nära kontakt med
Gyllenstierna. - Två brev från Harald Appelboom daterade
Haag januari och februari 1672 äro ställda till Israel Norfelt . De behandlade politiska och militära förhållanden i
samband med det franska angreppet på Holland sagda år.
Handlingarna av gruppen Norfelt-Leijoncrantz-Silnecker ha för övrigt sitt värde för dessa mäns enskilda förhållanden samt säteriet Hellerup. Särskilt böra kanske
noteras detaljerade räkenskaper av Leijoncrantz' sekreterare Asmund Liedberg 1678-81, förda under hans herres
resa till Stockholm september-december 1678, för övrigt
i Göteborg. De ge en god inblick i en burgen göteborgares
familj ehushåll.
Hellerupsarkivets kvantitativt viktigaste del hänför sig
till släkten Muhl. Lagman Silneckers änka Maria Leijoncrantz (f. 1663, död 1740) gifte om sig med överstelöjtnanten Jurgen Wilhelm Muhl. Efter dennes tidiga död 1704 satt
hon såsom gårdsfru åtskilliga år tills sonen Wilhelm Olof
(f. 1699, död 1773) kunde taga vid. Dennes änka Ulrika
Beata Ehrenpohl (död 1802) blev den andra framträdande
änkefrun på Hellerup. Sonen Wilhelm Robert, som även var
officer och deltog i kriget i Finland 1788-90, avled 1827.
Såsom maka till dennes son Wilhelm Olof Georg (f. 1824,
död 1878) gjorde den dugliga Sofia Rosenblad (f. 1829) sitt
inträde på Hellerup och residerade där till 1906 (död 1914,
barnlös efter ende sonens förtidiga död 1868) . Hennes brorson är donatorn av det värdefulla gårds- och släktarkivet.
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