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Skyddet av statliga samlingar i 
svenska museer, arkiv och bibliotek 
i händelse av krig, ca 1914–2018
Av Mattias Legnér

1. INLEDNING

Ett antal väpnade konflikter som utkämpats de senaste decennierna har 
med all tydlighet visat på att krig inte bara dödar människor, utan att de 
också leder till att kulturer sargas. Irak har sedan 1980-talet genomgått 
flera krig som lett till plundring av fornlämningar på en näst intill indu-
striell skala, samtidigt som museer har skadats av såväl religiösa extre-
mister som utländsk militär.1 En liknande utveckling har ägt rum i Syrien 
under det senaste årtiondet,2 och sedan 2014 i ett land geografiskt mycket 
närmare Sverige, nämligen Ukraina där Krimhalvön ockuperas av Ryss-
land. Under de senaste åren har kulturföremål olagligt förts ut ur landet 
för att ställas ut på ryska museer, och arkeologiska utgrävningar pågår på 
ockuperat territorium som strider mot folkrätten.3

Allt detta strider mot internationella överenskommelser om hur kultur-
egendom ska behandlas i en konflikt, men det belyser också vikten av att 
ett land i tid planerar för hur dess skatter kan skyddas om ett krig bryter 
ut. Ett problem i dag är att det finns så mycket hos ett lands kulturarv som 
är skyddsvärt att det är svårt att prioritera hur de högst begränsade resur-
ser som finns ska användas. Exemplen Syrien, Irak och Ukraina visar 
hur prisgivet det lands kulturarv är där det inte finns en beredskap för att 
kunna skydda det som är riktigt värdefullt för ett folk eller rent av hela 
mänskligheten.

Samtidigt som kulturegendom har förstörts i olika krig har framväxten 
av ett internationellt normsystem bidragit till att skapa en lagstiftning som 
stater behöver förhålla sig till. Åtminstone sedan 1940-talet har en idé 
odlats om att det finns ett universellt kulturarv, ett så kallat världsarv som 

1 Stone 2012.
2 Bauer 2015.
3 Busol 2020.
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förenar mänskligheten.4 Det är en idé som förpliktigar nationer att värdera 
och skydda sin kulturegendom. Internationellt finns ett regelsystem som 
ska skydda viss kulturegendom i händelse av konflikt.5 Även om det finns 
ett sådant regelsystem fortsätter det finnas stora utmaningar på nationell 
nivå där skyddet behöver organiseras och tillämpas. Föreställningen om 
att kulturegendom inte bara bör utan också kan skyddas i en konflikt byg-
ger på att det finns en beredskap inom nationalstaterna. Kulturegendom 
som ska skyddas ska exempelvis vara utmärkt och den ska vara fredad 
från militär användning samt skyddas med lagstiftning och olika konkreta 
åtgärder. Det krävs beredskap inom både civila och militära organisatio-
ner för att kunna hantera olika hot som dyker upp i en konflikt.

Det finns mycket kunskap att hämta ur praktiknära forskning som 
uppehåller sig vid en nationell avgränsning där hänsyn tas till ett lands 
juridiska ramverk, byråkrati och kultur. Forskningen har framför allt uppe-
hållit sig vid länder som befunnit sig i långa konflikter och där mycket av 
den administrativa strukturen slutat fungera sedan länge, såsom i Syrien 
och Irak. Det är inte alls märkligt att forskningen tagit den riktningen, 
men det finns också skäl att undersöka hur skyddet av kulturegendom i 
en konflikt planeras och organiseras i ett samhälle som befinner sig i fred. 
Att börja denna planläggning först efter att ett krig brutit ut kommer utan 
tvivel att leda till onödig förstörelse av kulturegendom.6 När ett krig brutit 
är det ofta för sent att genomföra välorganiserade och effektiva åtgärder.7 I 
förlängningen kan viktiga delar av ett lands kultur gå förlorade.

2. DET SVENSKA EXEMPLET

Ur ett globalt perspektiv är väpnade konflikter i dag ett av flera stora hot 
mot kulturarv tillsammans med slitage och klimatförändring. Bristen på 
internationellt skydd, illegal handel med kulturföremål och bristande inci-
tament för förvaltning bidrar till detta hot mot en socialt hållbar utveck-
ling. Det finns många studier av hur kulturarv drabbats i konflikter, men 
mindre om hur skador som kan uppstå i konflikter kan förebyggas i freds-
tid. I nästan samtliga fall rör den senare forskningen konflikter i länder 
där västmakter har intervenerat militärt, såsom Irak, Mali eller Libyen.8 

4 Meskell 2018.
5 Se t.ex. O’Keefe 2006.
6 Jag har tidigare diskuterat forskningsläget kring kulturarvsförstörelse i krig i Legnér 
2016.
7 McDaid 2018.
8 T.ex. Higgins 2020.
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Kunskapen om tillämpningen inom en stat under fredstid, och vilka hin-
der som finns för att skydda kulturegendom, är mycket sämre.

Syftet här är just att förbättra kunskaperna om fredstida planering av 
detta skydd. Med hjälp av delvis tidigare hemligstämplat, numera offent-
ligt tillgängligt arkivmaterial, statliga utredningar och lagstiftning följer 
jag hur statliga samlingar av böcker, kulturföremål, konstverk och arki-
valier skulle skyddas i händelse av krig under det sekel som passerat från 
första världskriget till och med vår egen tid. Vad har gjorts tidigare i Sve-
rige för att skydda kulturegendom mot ett krigshot? Vad görs i dag och, 
slutligen, vad kan göras i en nära framtid?

Hotbilderna mot Sverige har naturligtvis skiftat under perioden från 
1914 till 2010-talet, så även svenska aktörers sätt att reagera på dem och 
hantera olika risker. Det enda tillfälle i modern tid då Sverige på allvar var 
hotat inföll under andra världskriget. Lärdomarna från denna tid blev vik-
tiga för de närmast följande decenniernas planering av hur civilsamhällets 
resurser skulle skyddas i en krigshändelse. Hur viss kulturegendom skulle 
skyddas i ett krig uttrycker normer och idéer om vad som är viktigt att 
bevara av ett nationellt kulturarv. I all planering där resurserna är starkt 
begränsade måste det finnas sätt att göra prioriteringar och att fördela 
ansvaret mellan inblandade aktörer.

3. BAKGRUNDEN OCH UPPLÄGGET

Uppsatsen utgår från ett forskningsarbete som i januari 2022 publicerats i 
monografin Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Nor-
den vid tiden för andra världskriget (Makadam förlag). Här bygger jag 
vidare på denna bok genom att huvudsakligen behandla tiden efter andra 
världskriget och använda källmaterial från kalla kriget och tiden därefter. 
Under 2021 har jag via Riksantikvarieämbetet haft ett uppdrag från Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som gått ut på att sam-
manställa och analysera hur beredskapen för att skydda kulturegendom 
har sett ut i Sverige sedan 1939, och även på att identifiera goda exem-
pel från ett internationellt sammanhang. Det material som används här är 
dock inte uttömmande eftersom den tid som funnits för att sammanställa 
och skriva artikeln varit starkt begränsad. Fördjupade undersökningar av 
arkiven kommer sannolikt ge kompletterande kunskaper, men här kan 
ändå en översiktlig tolkning presenteras.

Bakgrunden till det nyvaknade intresset hos dessa statliga myndighe-
ter är Sveriges försämrade säkerhetsläge med identifieringen av en delvis 
ny hotbild i Östersjöområdet. Uppbyggnaden av ett totalförsvar ställer 
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krav på att civila myndigheter åter ska börja bygga upp en krisberedskap. 
Sedan några år sker också en upprustning av Sveriges försvarsförmåga. 
Om landet skulle dras in i en väpnad konflikt behöver en beredskap finnas 
för att skydda viktig kulturegendom från skador och plundring.

I det följande kommer jag först kort att diskutera hur den militära hot-
bilden mot Sverige förändrades från första till andra världskriget (1914–18 
respektive 1939–45), och hur det påverkade kulturarvsinstitutionernas 
beredskap. Därefter går jag vidare till att resonera kring hur erfarenheter 
från andra världskriget påverkade denna planering under det kalla kriget 
(1945–91). En period av avspänning och nedrustning i Sverige följde som 
bröts först i mitten av 2010-talet, i och med konflikten mellan Ryssland 
och Ukraina. Händelseutvecklingen har sedan dess inneburit att intres-
set inom den svenska staten för att skydda vissa kulturhistoriska värden 
som finns i arkivs, museers och biblioteks samlingar har börjat tillta igen. 
Slutligen drar jag några slutsatser om utvecklingen och diskuterar några 
förslag på hur skyddet av samlingar i en konflikthändelse kan förbättras.

4. BEREDSKAP FÖR UNDANFÖRSEL FÖRE 1939

Vid tiden för första världskrigets utbrott 1914 togs en svensk evakuerings-
plan fram för de allra mest värdefulla silver- och guldföremål som förva-
rades vid museerna i Stockholm.9 Dessutom skulle vissa arkiv som var 
centrala för statsförvaltningen räddas, som Kommerskollegii arkiv. Åren 
1914–15 hade regeringen framför allt sett till risken för tumult och social 
oro i huvudstaden och i Uppsala, med risk för påföljande plundring av 
eller annan skada på statliga museer, bibliotek och arkiv. Någon omedel-
bar risk för militär invasion fanns inte. De skyddsåtgärder som vidtogs 
var därför mycket begränsade. Endast 30 man ur armén avdelades för att 
genomföra en viss undanförsel (eller evakuering) av föremål vid krigs-
utbrottet. För ändamålet hade 450 lårar tillverkats som föremål skulle 
packas ner och transporteras i.10

Åren 1928–29 fanns det risk för ett nytt krigsutbrott i Östersjöområdet. 
Hotbilden hade förändrats på så sätt att flygvapnet som vapengren hade 
utvecklats och gjort det möjligt att anfalla en fiende långt bortom en front-
linje. Nu kunde städer och deras befolkning bombas redan från ett krigs 

9 Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Gemensamma 
handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:3, ”P.M. rör. Undanförande vid krigsfara av vissa 
viktigare föremål i Statens historiska museum…”, p. 2. Se också Krigsarkivet (KrA), 
Luftskyddskommittén, skrivelse från chefen för Försvarsstaben O. G. Thörnell till Kungl. 
Maj:t 10 november 1939.
10 KrA, Luftskyddskommittén, brev från A. Vennersten till Kungl. Maj:t 12 februari 1915.
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första dag. Försvarsmakten, representerad av generalstabschefen Carl 
Gustaf Hammarskjöld, samordnade vissa förberedelser för att skydda kul-
turhistoriskt värdefulla föremål. Det handlade framför allt om planer för 
att kunna föra undan en del av samlingarna i Stockholms centralmuseer 
och Riksarkivet till Vadstena slott, Läckö slott och Karlsborgs fästning.11 
Dessa byggnader ägdes av staten, de ansågs vara någorlunda säkra, och 
där fanns utrymme att lagra större volymer. Karlsborgs fästning var dess-
utom bevakad av militär.

Figur 1. Mälsåkers slott på Selaön i Mälaren fick inhysa stora mängder arkivmaterial 
1940. Foto: Jan Norrman, 1992. Källa: Riksantikvarieämbetet.

5. LUFTSKYDDSÅTGÄRDER I SAMBAND 
MED ANDRA VÄRLDSKRIGET

Under 1930-talet försämrades gradvis det säkerhetspolitiska läget i Europa. 
Sverige började förbereda sig på att ett storkrig snart kunde bryta ut. Fram-
för allt fruktades angrepp från luften. Stater hade åren före världskrigets 
utbrott börjat bygga upp en organisation för att skydda befolkningen mot 
så kallat ”luftkrig”. Orsaken var att de luftkrig som hade utkämpats de 

11 Dessa planer finns bevarade i KrA, Luftskyddskommittén, brev från C. G. Hammar-
skjöld till Kungl. Maj:t 16 oktober 1928.
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senaste åren i Spanien, Abessinien och Kina hade visat att det var en ny 
form av krig som slog hårt mot civilbefolkningen.

Sverige tog intryck från Tyskland och införde en snarlik organisation 
för luftskyddet. Från början organiserades luftskydd på ideell väg utan 
statlig inblandning, men från och med 1937 fanns också en statlig orga-
nisation. Genom luftskyddslagen blev delar av luftskyddet ett ansvar för 
staten medan andra delar skulle organiseras på frivillig och lokal nivå.12 
Därefter gick utvecklingen snabbt. En central myndighet, Luftskydds-
inspektionen, bildades för att samordna landets luftskyddsbehov och ge 
anvisningar för den nya organisationens uppbyggnad.13 Enligt luftskydds-
kungörelsen skulle landet, om luftskydd blev aktuellt, delas in i olika faro-
zoner beroende på risken för luftangrepp.14 Städer, järnvägar, hamnar och 
industricentran var givna mål i ett luftkrig.

Det dröjde till maj 1939 innan några mer konkreta planer gjordes för 
att kunna föra ut samlingar ur huvudstaden vid krigsfara. ”Stockholms-
museernas luftskyddskommitté” bildades och fick till uppgift att föreslå 
hur vissa museisamlingar kunde skyddas. Ur Försvarsstabens synvinkel 
var det viktigt att samlingar så länge som möjligt skulle fortsätta vara till-
gängliga för allmänheten. Museerna borde hållas öppna tills vidare. Det 
hade en psykologisk inverkan och stärkte försvarsandan, liksom kyrkorna 
som också hölls öppna för andakt.15

Under beredskapstiden som inleddes hösten 1939 vidtogs många åtgär-
der för att skydda kulturegendom från skador eller förstörelse. Den stora 
utmaningen var att museerna inte hade skyddsrum att flytta de allra mest 
värdefulla delarna av sina samlingar till. Det var svårt att skydda dem mot 
luftkrigets hot eftersom det krävde särskilda lokaler i form av skyddsrum 
eller andra bombsäkra lokaler. Under beredskapsåren byggdes flera sådana 
rum, framför allt Skansenbergets skyddsrum och Stockholms stadsarkivs 
skyddsrum i Kungsklippan, men det dröjde flera år innan de stod färdiga. 
Nordiska museet hade 1938 föreslagit bygget av ett skyddsrum som skulle 
vara gemensamt för centralmuseerna. Det dröjde innan finansieringen 
godkändes och bygget av ett stort underjordiskt rum i Skansenberget på 
Djurgården kunde börja.16 Under en period användes vissa lokaler som 
var tillgängliga inom staden, såsom Henriksdals nybyggda reningsverk, 
som togs i bruk av stadsmuseet. Många billass kördes under hösten 1939 

12 SFS 1937:504.
13 Bratt och Kretz 1942, s. 118.
14 SFS 1937:505.
15 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:3, ”P.M. rör. Undan-
förande vid krigsfara av vissa viktigare föremål i Statens historiska museum…”, p. 3.
16 Legnér 2021, s. 205.
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från Nationalmuseum till Vadstena slott. Slottet hade tillgängliga utrym-
men och låg så långt in i landet, att det vid krigets början ansågs ligga i 
utkanten av ett möjligt fientligt bombflygs räckvidd.17 Den allra största 
delen av samlingarna skulle behöva vara kvar i institutionsbyggnaderna. 
I de byggnader där det fanns källare ställdes så mycket som möjligt ner i 
dem.18

Figur 2. I Skansenberget på Djurgården i Stockholm skapades ett stort skyddsrum för 
museisamlingar i början av 1940-talet. Foto: Bengt A. Lundberg, 2007. Källa: Riksantik-
varieämbetet.

Den 15 december 1939 utfärdades de första bestämmelserna om evaku-
ering av samlingar, men utan att det i dem specificerades vilka myndighe-
ter som den skulle gälla. Den inledande formuleringen var av en övergri-
pande karaktär. Statlig myndighet som hade sådana ¨arkivalier, samlingar 
och andra föremål” som vid krigshot behövde undanföras skulle göra en 
evakueringsplan för dessa.19 Om en samling bedömdes vara angelägen 
att skydda genom evakuering i krig skulle den institution som förvaltade 
den också vidta nödvändiga åtgärder genom att skaffa emballage och pla-
nera transport. Avtal skulle slutas med ägaren till den lokal dit evakuering 

17 Nationalmuseum (NM), Nationalmuseums centrala kansli, vol. F2:5, handlingar i 
kuvertet ”Evakueringen 1939. Avdelningens olika föremål och deras evakueringsort.”
18 KrA, Luftskyddskommittén, ”P.M. ang. skyddsrum i Stockholm och förvaringsplatser 
utom huvudstaden”.
19 SFS 1939:948 § 1.
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skedde, och personal skulle utses för att bevaka samlingen på den nya 
orten som i första hand inte var krigsplacerad. De som sattes på bevak-
ningstjänst fick polismans ”skydd och befogenhet” och tog order av den 
lokala polischefen. Varje statlig myndighet skulle vidta de huvudsakliga 
planläggningsåtgärder som behövdes. Det innebar att de samlingar som 
inte omfattades av evakueringsplaner inte heller skulle vara prisgivna. 
Också de skulle ”vid krig eller krigsfara beredas bästa möjliga skydd”.20 
Om de inte gick att skydda på ett, som det hette, ”tillfredsställande” sätt 
i ordinarie lokaler skulle de forslas undan till en mindre utsatt ort, vilket 
var länsstyrelsens ansvar.

I en annan, samtidig kungörelse sades att länsstyrelsen var det ”för-
medlande och reglerande organet” vad gällde planering i fredstid av för-
fogande över egendom som var nödvändig bland annat för att verkställa 
evakuering av arkivhandlingar och samlingar.21 Det handlade alltså om att 
tillgängliggöra lämpliga lokaler där dessa kunde förvaras säkert. Här gjor-
des en viktig ändring jämfört med en tidigare kungörelse om förfogande-
rätt från den 26 maj 1939, i vilken arkiv och samlingar inte inkluderades.22 
Under hösten blev det uppenbart att lokaler skulle behöva tas i bruk för 
att skydda sådan egendom. Jag har inte kunnat hitta några belägg för att 
länsstyrelser faktiskt tog detta ansvar för att säkra samlingar som inte till-
delats evakueringsplaner. I stället tycks samlingar som förvarades utanför 
Stockholm i de allra flesta fall ha packats ner och förvarats i samma bygg-
nader som de brukade finnas i, även om dessa inte kunde erbjuda något 
bra skyddsrum. Förvaringen fick anses vara tillfredsställande.

Det uppstod frågor om hur särskilt byggda skyddsrum skulle användas 
och vem som borde betala räkningen. Byggnadsstyrelsen, som var den 
myndighet som förvaltade civila statliga byggnader, uppförde ett skydds-
rum i Uppsala som var avsett för inventarier från Uppsala domkyrka, 
Uppsala universitet och landsarkivet. Domkyrkoförsamlingen motsatte 
sig att flytta föremål dit på grunden att den inte fick ersättning för sina 
kostnader, och fortsatte därför att förvara sina regalier och andra mycket 
värdefulla föremål, exempelvis drottning Margaretas klänning, i sina 
egna lokaler.23

Ansvaret för att skydda statliga samlingar flyttades flera gånger under 
beredskapsåren. Det visade sig vara en mycket omfattande och svårorga-
niserad uppgift. Från att till en början ha legat hos Försvarsstabens kom-
munikationsavdelning tog snart Luftskyddsinspektionen över uppgiften. 

20 SFS 1939:948 § 8.
21 SFS 1939:923 § 1.
22 SFS 1939:414.
23 Legnér 2022, kap. 6.
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Uppgiften flyttades åter efter en kort tid, denna gång till Utrymningskom-
missionen som inrättats den 26 januari 1940 för att ta ett helhetsgrepp om 
utrymningsbehovet.

Mot slutet av kriget hade det blivit tydligt att militära och civila myn-
digheter behövde samarbeta bättre för att kunna skydda samhället vid 
en konflikt i landet eller i Sveriges närhet. En civilförsvarslag instiftades 
därför 1944, men i den berördes inte uttryckligen skyddet av samlingar. 
Lagens § 40 behandlade möjligheten att flytta undan samhällsviktig mate-
riel till annan ort när Kungl. Maj:t gav order om det, men fram till 1961 då 
lagstiftningen ändrades igen var det oklart om samlingar verkligen ansågs 
vara så viktiga för ”försvaret eller folkförsörjningen” att de skulle omfat-
tas av lagen. Det var också oklart om det hörde till civilförsvarets uppgift 
att forsla undan samlingar.24 Det fanns en formulering om ”egendom av 
betydelse för det allmänna” dit samlingar möjligen kunde räknas, men 
det innebar att det fanns ett tolkningsutrymme. Det skulle inte dröja länge 
efter kriget förrän centralmuseerna tryckte på för ett tydligare lagstöd 
som skulle kunna skydda deras samlingar i en konflikt.

Som de enda museerna i Sverige summerade Nordiska museet och 
Livrustkammaren kortfattat sina erfarenheter av evakuering under bered-
skapstiden.25 Nordiska museet körde totalt i väg 30 lastbilslass eller ca 
350 kubikmeter samlingar till Zornmuseet i Mora, ungefär 30 mil bort. 
Arbetet uppskattades ha krävt ca 150 dagsverken, av vilka 40 utfördes 
av transportfirmor. I det arbetet räknades inte museimännens arbetstid. 
Själva packningen pågick i två veckor eftersom landet inte befann sig i 
krig. I en nödsituation skulle samma arbete ha behövt utföras på endast 
fem dagar. Intendenten vid Nordiska Museet Sigfrid Svensson menade 
dock att mer borde ha evakuerats från museet i stället för att endast samlas 
på bottenvåningen, som ansågs vara den säkraste delen av huset. Ingen 
del av Nordiska museet var dock i närheten av bombsäker. Luftkrigets 
snabba utveckling under kriget innebar snart att den enda säkra place-
ringen var i underjordiska skyddsrum eller på evakueringsorter utanför 
städerna. Båda museerna varnade för att det kunde ha gått mycket illa om 
Sverige faktiskt hade utsatts för krigshandlingar och centrala Stockholm 
bombats. Dock var de inte så framåtblickande som arkiv- och biblioteks-
områdena var när dessa föreslog statliga satsningar på att säkra arkiv och 
boksamlingar.

24 SFS 1944:536 § 40.
25 Svensson och Lenk 1945.
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Figur 3. Under andra världskriget uppfördes en bombsäker byggnad för Stockholms 
stadsarkiv, mestadels insprängd i Kungsklippan. Foto: Mattias Ek, 2014. Källa: Stock-
holms stadsmuseum.

6. FÖRSÖK ATT TA TILL VARA ERFARENHETER 
FRÅN KRIGSÅREN

Sverige klarade sig lindrigt undan den världsomfattande konflikt som 
skakade världen 1939–45. Grannländerna Norge och Finland drabbades 
mycket hårdare. Finland förlorade Karelen till Sovjetunionen, inklusive 
ett större antal museer där som förstördes eller vars samlingar gick för-
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lorade.26 När svenska kulturarvsinstitutioner försökte dra lärdom av hur 
andra länder hade arbetat för att skydda sina samlingar var det dock inte 
de nordiska grannarna man besökte, utan i första hand Storbritannien och 
Tyskland. Historikern Nils Hj. Holmberg samlade upplysningar om hur 
brittiska arkiv hade arbetat. När han återkom till Sverige föreslog han att 
skyddsrum borde byggas i direkt anslutning till de offentliga arkiven.27 
Riksarkivet, till exempel, var fortfarande placerat mitt i Stockholm bred-
vid regeringsbyggnader som skulle bli mål i ett luftkrig. Dessutom pas-
serade stambanan precis utanför huset, och bidrog ytterligare till att göra 
arkivbyggnaden till en måltavla för fientligt bombflyg i ett krig. Allt detta 
talade för att Riksarkivet borde förläggas till en ny byggnad som låg utan-
för stadens centrala delar. Detta skedde slutligen på 1960-talet då en näs-
tan helt underjordisk byggnad uppfördes i Marieberg på Kungsholmen.28

Holmberg hade åtskilliga förslag som skulle visa sig i olika myndig-
heters behandling av frågan under de kommande åren. Han ansåg bland 
annat att Sverige borde ta intryck av hur de allierades s.k. Monuments 
Men hade organiserats av de allierade styrkorna och från och med somma-
ren 1943 arbetat för att skydda kulturminnen i krigszoner.29 Det svenska 
försvaret borde därför inrätta vad han kallade lärdaverksgrupper. Varje 
brigad skulle ha en sådan grupp av specialister på böcker, konstverk, 
arkiv och arkitektur. En chef för enheterna skulle finnas vid Försvars-
staben. Riksantikvarien Bengt Thordeman tyckte att det var en strålande 
idé.30 Han hade haft kontakt med den brittiske arkeologen Leonard Wool-
ley, som kan sägas ha varit initiavtagaren till Monuments Men. Woolley 
rekommenderade varmt att kulturarvsspecialister knöts till militären, 
men något sådant initiativ togs aldrig i Sverige.31

Ett annat initiativ togs av Uppsala universitsbibliotekarie Tönnes Kle-
berg. Han föreslog mikrofilmning av svenskt tryck och offentliga hand-
lingar och införandet av depåer som skulle förläggas utanför stadskär-
norna. Mikrofilmning hade utvecklats starkt sedan 1930-talet och under 
krigsåren hade tekniken använts flitigt. En offentlig utredning från 1949 
hade också argumenterat för att universitetens samlingar av arkiv och 
böcker borde mikrofilmas för att undvika katastrofala förluster i fram-

26 Takala 2012.
27 Holmberg 1950, s. 145–149.
28 Legnér and Geijer 2015, s. 241.
29 Om monuments men se t.ex. Nicholas 1994.
30 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:5, brev från B. 
Thordeman 26 mars 1952.
31 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:5, brev från E. de 
Normann 25 april 1951.
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tiden.32 Uppsala universitet var mycket tidigt ute när biblioteket öppnade 
en bokdepå utanför staden 1950.33

I betänkandet Arkiv- och biblioteksfilmning från 1951 föreslogs också 
omfattande mikrofilmning mot bakgrund av det nyligen utkämpade 
världskriget. Man ville påskynda genomförandet av delar av programmet 
just med tanke på risken för att ett nytt storkrig kunde bryta ut. Det inne-
bar inte att mikrofilmning skulle ersätta andra skyddsåtgärder liknande de 
som vidtogs under kriget, men metoden kunde öka säkerheten genom att 
kopior av stora mängder arkivhandlingar och gamla bokverk skapades.34

Situationen i mitten av 1950-talet var sådan att kulturarvsinstitutioner-
nas personal inte kunde väntas vara undantagna från allmän mobilisering, 
och att det i en krigssituation skulle visa sig mycket svårt att såväl packa 
ner, transportera som förvara viktiga delar av samlingarna. I realiteten 
skulle det allra mesta av samlingarna behöva skyddas på plats på sina 
vanliga förvaringsplatser, i regel belägna i centrala delar av huvudstaden 
– samma huvudstad som mest sannolikt skulle komma att bombas om 
Sverige drogs in i en konflikt. Även om det fanns en medvetenhet från 
både försvarets och kulturarvsinstitutionernas sida om riskerna, var det 
inte möjligt för dem att övertyga regering och riksdag att det var nödvän-
digt att förändra lagstiftning och tilldela större resurser. Viktiga lärdomar 
hade dragits om hur kulturegendom kunde skyddas i ett krig, men det 
saknades en fungerande organisation med resurser som kunde assistera de 
institutioner som förfogade över stora samlingar.

32 SOU 1949:54, 20. Förslaget uppmuntrades också starkt i SOU 1958:13, s. 196.
33 Kleberg 1950, 152.
34 SOU 1951:36, s. 7–8. Mikrofilmning genomfördes sedan under lång tid, men inte på 
statens bekostnad utan genom den amerikanska mormonkyrkans försorg.
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Figur 4. Tunnel i Riksarkivets underjordiska byggnad i Marieberg på Kungsholmen, 
invigd 1968. Stockholm. Foto: Bengt A. Lundberg, 1968. Källa: Riksantikvarieämbetet.

7. CIVILFÖRSVARSSTYRELSENS UPPDRAG

Det världspolitiska läget försämrades snabbt redan från och med slutske-
det av andra världskriget. En djup spricka uppstod då i relationerna mellan 
västmakterna och Sovjetunionen, som i högsta grad påverkade Sveriges 
beredskapsplanering. Ett starkt försvar och ett starkt civilsamhälle behöv-
des för att landet skulle kunna förbli neutralt i en framtida konflikt mellan 
Öst och Väst. Från och med 1949 hade Sovjetunionen atomvapen, och 
från slutet av år 1952 fanns vätebomben först i USA, och sedan i Sovjet-
unionen inom ett år.35 Hotet om ett kärnvapenkrig ställde helt nya krav på 

35 Sjölin 2014, s. 114.
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civilförsvaret, planeringen av skyddsrum och evakuering av befolkningen 
i de större städerna.

År 1953 fick Civilförsvarsstyrelsen, som inrättats nio år tidigare, i 
uppdrag av regeringen att utreda hur en gemensam planläggning kunde 
komma till stånd för kulturarvsinstitutionernas skydd vid krig eller krigs-
fara.36 I Civilförsvarsstyrelsens utredningsuppdrag ingick att finna berg-
skyddsrum som kunde utnyttjas för andra ändamål i fredstid men som i 
ett krisläge kunde ställas till museernas, arkivens och bibliotekens förfo-
gande. Detta gällde bara statliga myndigheter, medan många kulturarvs-
institutioner i Sverige inte var (och inte heller är i dag) statliga myndighe-
ter utan organiserade som föreningar eller stiftelser, eller verkar inom en 
kommunal/regional organisation.

Det dröjde innan ett slutbetänkande kom från Civilförsvarsutred-
ningen. I det, publicerat 1958, behandlades bland mycket annat ”åtgärder 
till skydd av arkivhandlingar, samlingar m.m.”37 Utredarna pekade på vad 
de ansåg var oklarheter i den tidigare lagstiftningen, framför allt att cir-
kuläret från december 1939 inte på ett tydligt sätt inkluderade kommunal 
eller enskild egendom.38 En slutsats var att ”vad som hittills utvunnits av 
planläggningsarbetet jämlikt cirkuläret 948/39 är av ringa betydelse”.39 
Det var ett underkännande av den planering som hade gjorts under världs-
kriget. Resultaten av de evakueringsplaner som fastställts utgjorde inte 
något särskilt bra stöd för det fortsatta arbetet med att skydda samlingar 
från ett krigshot som kunde ligga nära i framtiden. Det framgick inte till-
räckligt tydligt hur myndigheter skulle fatta beslut om upprättandet av 
evakueringsplaner.

Det borde därför utarbetas tydligare bestämmelser om hur arbetspro-
cessen skulle se ut. Alla myndigheter, såväl statliga som kommunala, och 
även enskilda, skulle kunna tvingas att lämna uppgifter, och det skulle 
därmed inte längre vara frivilligt och alltid behöva ske på myndighetens 
egna initiativ.40 Civilförsvarsstyrelsen kunde inte ensam göra detta utan 
behövde sakkunnig hjälp, men styrelsen skulle inte själv skaffa den nöd-
vändiga kompetensen. Styrelsen borde i stället bistås av ett råd där Riks-
arkivet, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, National-
museum och Kungl. Biblioteket samt en representant för universitets-
biblioteken ingick. Detta råd inrättades med tiden och kom att gå under 
namnet Kulturskyddsrådet (se nedan). Vidare behövde länsstyrelserna bli 

36 Utredningens övergripande slutsatser behandlas i Sjölin 2014, s. 113–116.
37 SOU 1958:13, s. 192–198.
38 SFS 1939:948 § 8 gav emellertid ett tolkningsutrymme.
39 SOU 1958:13, s. 194.
40 SOU 1958:13, s. 193.
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engagerade i uppgiften att hitta lämpliga förvaringsutrymmen vid evaku-
ering. Landsarkivarierna och landsantikvarierna skulle hjälpa länsstyrel-
serna med instruktioner om transporter och förvaring.41

Cirkuläret från 1939 borde enligt utredarna upphävas, och Civilför-
svarslagen ändras så att det klart framgick att undanförsel av arkivhand-
lingar och samlingar var en civilförsvarsuppgift. Det gav möjligheter att 
använda civilförsvarslagens bestämmelser om förfoganderätt som innebar 
att civilförsvaret kunde ta över byggnader, fordon och annan egendom 
som behövdes för att det skulle kunna utföra sitt uppdrag.

I betänkandet togs en fråga upp som hade aktualiserats några år tidi-
gare av Civilförsvarsstyrelsen och de lärda verken. Man önskade att en 
nedlagd gruva någonstans i mellersta Sverige byggdes om till ett skydds-
rum, dit alla elitsamlingar skulle kunna föras i en krigssituation. Gruvans 
läge hölls hemligt men påstods kunna hysa 5 000 kubikmeter samlingar 
och vara relativt billig att anpassa för syftet. Förutom detta skulle det bli 
nödvändigt att bygga skyddsrum i själva institutionsbyggnaderna för att 
kunna säkra samlingar som inte kunde evakueras till gruvan. Det hand-
lade bland annat om gamla konstverk där riskerna bedömdes vara för 
stora vid en lång transport.42

Fördelningen av kostnader på inblandade myndigheter var alltid en 
knäckfråga. Det förpackningsmaterial som behövdes vid evakuering 
skulle anskaffas i förväg, och transporterna skulle planeras. År 1951 
hade staten anslagit ett belopp på 300 000 kronor som skulle täcka stat-
liga myndigheters förpackningsmaterial för arkivalier och boksamlingar. 
Det skulle täcka Riksarkivets, landsarkivens, Kungl. Bibliotekets samt 
universitetsbibliotekens behov – märk väl att museisamlingar inte ingick 
här. Dessa institutioner hade legat i framkant vad gällde att utvärdera 
konsekvenserna för arkivhandlingar och boksamlingar i andra världskri-
get. Holmberg och Kleberg hade ägnat tid åt dessa frågor och publicerat 
rapporter om hur statliga arkiv och bibliotek i Sverige borde skyddas i 
framtiden. Tills vidare fick museer själva bekosta sitt emballage. Samtliga 
institutioner behövde enligt betänkandet också betala bygget av sina egna 
skyddsrum på samma sätt som privata husägare. Stadsmuseet i Stockholm 
kunde på stadens bekostnad bygga ett skyddsrum för samlingar.

Idén om kulturskyddsofficerare som skulle befinna sig i den militära 
organisationen berördes inte i betänkandet. Riksantikvarien var kritisk 
till att man inte förordat kulturskyddsofficerare, och menade att civilför-

41 SOU 1958:13, s. 196.
42 Detta och följande stycke bygger på SOU 1958:13, s. 197.
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varsstyrelsen i ett tidigare skede hade varit positiv till det.43 Någon sådan 
organisation byggdes dock aldrig upp, möjligen på grund av att idén gick i 
klinch med museichefers vilja att behålla personalen på dess arbetsplatser 
i ett beredskapsläge. Vid en konferens i Storlien 1954 om ”De vetenskap-
liga institutionerna och deras publik i beredskap och krig”, anordnad av 
Centralkommittén för folk och försvar samt Riksförbundet för Sveriges 
försvar, argumenterade representanter för de lärda verken för att undan-
förselåtgärder krävde god tillgång till välutbildad personal som kunde 
göra rätt bedömningar av vad som skulle föras undan och hur. Det skulle 
inte vara möjligt om antikvarier och arkivarier kallades in i försvaret så 
fort order om höjd beredskap gavs. En sådan situation skulle också leda 
till att institutionerna tvingades stänga eller kraftigt inskränka sina öppet-
tider, och därmed skulle de inte längre vara tillgängliga för allmänhe-
ten. Inte minst av ”hänsyn till de folkpsykologiska faktorerna” ville man 
kunna hålla institutionerna öppna.44 Det kan ha varit skäl för utredarna att 
inte ta förslaget om kulturskyddsofficerare vidare.45

8. KONVENTION OM SKYDD AV KULTUREGENDOM INFÖRS

Förenta Nationerna (FN) hade bildats efter andra världskriget med det 
yttersta syftet att förhindra en ny global konflikt. Unesco bildades som 
en underorganisation till FN för att förbättra internationellt samarbete på 
kultur- och utbildningsområdena. Den första större internationella över-
enskommelse som Unesco lyckades utarbeta var Konvention om skydd 
av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt 1954. Konventionstexten 
slår inledningsvis fast att mycket kulturegendom hade förstörts i kriget, 
och att förstörelsen av den också innebar stora skador på mänsklighe-
tens kulturarv.46 Därför, säger konventionen, ska länders kulturegendom 
skyddas mot stöld och förstörelse i framtida konflikter. Varje stat har en 
kultur egendom, och tillsammans bildar de ett kulturarv som delas av 
mänskligheten, är idén.

43 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:5, brev från B. 
Thordeman till E. Engelstad 26 mars 1952; NM, Nationalmuseums centrala kansli, 
vol. F2:6, brev från B. Thordeman 27 juni 1958.
44 NM, Nationalmuseums centrala kansli, vol. F2:6, ”Program vid Kontaktkonferen-
sen …”.
45 Vid ett möte om evakueringsplanering som RAÄ genomförde med landsantikvarierna 
1961 nämndes emellertid idén igen; ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarki-
vet 3, vol. FXIV:9, ”P.M. ang. Evakueringsplanering sammanställd … 24 november 1961”.
46 Haag 1954.
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Denna Haag-konvention syftar till att värna kulturminnen och kultur-
föremål i händelse av väpnad konflikt. Staterna förbinder sig att i freds-
tid förbereda skydd av kulturminnesmärken och kulturföremål och att i 
krigstid respektera sådan egendom. Vid ockupation skall kulturegendom 
skyddas av ockupationsmakten. Skyddet skall säkerställas genom att det 
införs bestämmelser i militära reglementen och att militär personal utbil-
das. Dessutom får av konventionen skyddade utrymmen inrättas för att 
skydda vissa lösa kulturföremål. Ett särskilt emblem kan sättas på viss 
kulturegendom för att visa militära styrkor på det rättsliga skyddet.

Många länder antog genast konventionen, och även i Sverige fanns 
ett intresse hos museer, arkiv och bibliotek. Delegater från Stockholms 
stadsmuseum och Riksarkivet deltog i den konferens som hamrade fram 
konventionstexten.47 De skrev en utförlig rapport efteråt där inte minst de 
spända relationerna mellan Öst och Väst beskrevs. Öststaterna hade först 
inte avsett att delta i konferensen men dök sedan upp med kort varsel, vil-
ket kom att genomsyra förhandlingarna.

Det skulle emellertid dröja till år 1985 innan Sverige slutligen anslöt 
till konventionen. Varför dröjde det tre decennier? Det tycks ha haft med 
kostnadsbilden att göra, som det så ofta gör med politiska förslag. Riks-
antikvarieämbetet beräknade de kostnader som skulle uppstå till följd av 
en ratificering. Pengar behövdes för att framställa och sätta upp skyltar 
på objekt som skulle skyddas enligt konventionen. Arbetskostnaderna 
förväntades tas av länsstyrelserna själva. Totalt var prislappen ca 55 000 
kronor.48 Det tycks som om denna ganska ringa kostnad var ett tillräckligt 
skäl för regeringen att skjuta antagandet av konventionen på framtiden.49

9. EVAKUERINGSRUTINER RUNT 1960

Åren runt 1960 blev en vattendelare i beredskapsplaneringen för kultur-
arvsinstitutionerna. Då omorganiserades det svenska civilförsvaret och 
infördes flera lagar som bland annat reglerade undanförsel. Som ett resul-
tat av civilförsvarsutredningen infördes en ny Lag om undanförsel och 
förstörelse 1961. I den blev det tydligare att olika typer av kulturegendom 
hörde till viktig egendom som borde evakueras i en krigssituation:

47 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:8, G. Selling 
17 augusti 1954.
48 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:8, G. Selling 10 sep-
tember 1956.
49 Som en jämförelse kan nämnas att Genevekonventionerna från 1949 antogs av Sverige 
redan efter fyra år; SOU 2010:22, 927.
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För att förhindra att … arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska före-
mål … av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen eller eljest för det all-
männa genom krigshandlingar förstöras eller annorledes gå förlorade eller för 
att nå en från beredskapssynpunkt ändamålsenligare geografisk fördelning av 
egendom av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen, äger regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer vid krig eller krigsfara, vari riket 
befinner sig, besluta, att sådan egendom skall föras från den plats där den fin-
nes till annan förvaringsplats.50

I samband med detta flyttades ansvaret för dessa frågor från civilförsva-
ret till Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap (ÖEF), som bilda-
des 1962.51 Lagens tillkomst i kombination med uppbyggnaden av en ny 
civilförsvarsorganisation gav Riksantikvarieämbetet anledning att se över 
hur beredskapen såg ut vid svenska museer. En enkät till Sveriges museer 
visade att ingen planering för evakuering hade gjorts sedan början av 
andra världskriget. Museerna skulle i stort sett falla tillbaka på de rutiner 
man hade använt tjugo år tidigare, vilket inte är så märkligt.52 Det var den 
senaste gång Sverige på ett genomgripande sätt hade förberett sig för krig, 
och fortfarande arbetade många tjänstemän på museer som hade varit med 
på den tiden. Det var realistiska rutiner som hade fungerat i en situation då 
resurserna hade varit extremt begränsade. Riksantikvarieämbetet tolkade 
resultatet av enkäten på ett optimistiskt sätt och konkluderade att nästan 
samtliga museer hade någon form av skyddsrum, om det så bara var ett 
splitterfritt rum i en källare. De enda som helt saknade skyddsrum var 
Upplandsmuseet, Dalarnas museum och Norrbottens museum.

10. KULTURSKYDDSRÅDETS ARBETE

Som ett resultat av den nya lagen och det mer uppstyrda arbetet med att 
planera undanförsel i fredstid gavs Anvisningar rörande planläggning för 
undanförsel av arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål 
ut av ÖEF 1964. Det var en riktlinje som skulle tydliggöra hur lagen från 
1961 skulle tillämpas och ansvarsfördelningen i arbetet med undanförsel. 
Cheferna på de myndigheter som förvaltade samlingar skulle göra för-
teckningar över samlingar som kunde bli aktuella för evakuering, men 
förväntades iaktta ”stor restriktivitet” i urvalet.53 Förteckningar sändes in 
till ÖEF för att granskas och godkännas. I realiteten fanns redan en insikt 

50 SFS 1961:655. Förslaget byggde på prop. 1961:202.
51 Sjölin 2014, s. 116.
52 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:9, enkätresultat 
1960.
53 ÖEF 1964, B:II:3.
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hos myndighetscheferna om att endast en mycket begränsad elitsamling 
kunde föras undan i ett skarpt läge. Det förutsattes att det skulle råda brist 
på transporter, lokaler och arbetskraft vid evakuering.

Överstyrelsen skulle samråda med länsstyrelserna om hur lokalbeho-
vet kunde tillmötesgås. Sedan en förteckning godkänts efter att vissa änd-
ringar gjorts, återsändes den till institutionen som förvaltade samlingen. 
Institutionen skulle sedan vidta åtgärder för att samlingen skulle kunna 
föras undan vid behov. Det innebar att exempelvis ett museum behövde 
samarbeta med länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. Chefen skulle 
också planera vilken personal som skulle arbeta med undanförseln. Det 
borde vara personal som normalt arbetade med samlingarna, men i första 
hand skulle icke värnpliktig och kvinnlig personal tas med, då man inte 
kunde räkna med att manliga värnpliktiga kolleger skulle få anstånd med 
inkallelse till Försvarsmakten vid förstärkt beredskap.54 Om personalen 
inte skulle räcka kunde chefen anhålla om hjälp från länsarbetsnämnden. 
Vidare skulle emballage anskaffas – lådor och förpackningspapper – och 
lagras så att materialet var lätt tillgängligt. Man behövde dessutom plan-
lägga vem som skulle genomföra transporterna och ta kontakt med lämp-
liga transportfirmor. Slutligen skulle en undanförselplan för varje samling 
upprättas, där information skrevs ner i en tabell om den ordinarie förva-
ringsorten, beräknad undanförseltid, platser dit den skulle tas och vilka 
lokaler som skulle användas, och tillsynsman efter undanförseln.55

Vilka slags samlingar var det då som var tänkta att evakueras vid en 
krigshändelse? Från Riksarkivet var det framför allt den centrala statsför-
valtningens arkiv såsom riksdagens, kammarkollegiets, statsdepartmen-
tens arkiv m.m. Det rörde sig om relativt sett stora volymer av handlingar. 
Våren 1940 hade exempelvis 500 ton arkivhandlingar skeppats från Riks-
arkivet till det privatägda Mälsåkers slott i Mälaren.56 Det fanns också 
regionala och kommunala arkiv som skulle föras undan. Kungl. Biblio-
teket ville forsla undan handskrifter, inkunabler och böcker tryckta före 
år 1700, och rariteter. Riksantikvarieämbetet prioriterade i sin tur unika 
föremål och föremål tillverkade av ädelmetall. Åtkomst- och ursprungs-
handlingar som rörde samma föremål var också viktiga att föra undan. 
Nationalmuseum argumenterade å sin sida att ”konstverk av största natio-
nella värde liksom utländska arbeten av högsta internationella klass” 
skulle inkluderas.57 Varje institution utvecklade sina egna prioriterings-
grunder.

54 ÖEF 1964, B:II:4.
55 ÖEF 1964, bil. 6.
56 Norberg 2007, s. 241.
57 ÖEF 1964, bil. 7–10.
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Som en följd av att anvisningarna tagits fram vidtog ett arbete vid olika 
kulturarvsinstitutioner i Stockholm för att producera undanförselplaner. 
Det tycks ha tagit tid innan det skedde. De första handlingarna om dessa 
planer som finns i Antikvarisk-topografiska arkivet är daterade till maj 
1973. Det allra mesta skulle tas till Lennartsnäs herrgård i Upplands-Bro, 
vars ägare man hade nått ett avtal med. En annan gård på samma ort, 
Håtuna holm, skulle också utnyttjas. Sedan tidigare fanns också Vadstena 
slott, som Riksarkivet hade utnyttjat och skulle ta i bruk igen om det blev 
nödvändigt. Man höll fast vid den gamla idén om att endast använda sten-
hus såsom slott, kyrkor, herrgårdar och bruk, för att minska brandrisken.58 
Det var därmed inte fråga om att använda riktiga skyddsrum, utan det 
handlade fortfarande om mycket gamla och ofta litet uppvärmda byggnader.

Figur 5. Lennartsnäs herrgård i östra Mälaren, dit stora volymer arkivmaterial och 
museiföremål skulle föras i händelse av krig. Foto: Jan Norrman, 1995. Källa: Riksantik-
varieämbetet.

Det är en obesvarad fråga om det i ett skarpt läge verkligen skulle ha varit 
möjligt att köra iväg så stora mängder dokument och föremål ur Stock-
holm vid ett enda tillfälle – det rörde sig om många lastbilslass och mycket 
personal som skulle tas i anspråk. Det var ju länsstyrelsens och ÖEF:s 
ansvar att se till helheten och bedöma genomförbarheten. Ett enda exem-
pel på hur stor mängd som skulle tas från en mindre institution är Rolf 

58 ÖEF 1964, bil. 5.
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de Marés samlingar av rekvisita och dekor i Dansmuseet. Det som enligt 
ÖEF:s anvisningar från 1964 skulle evakueras därifrån uppskattades väga 
20 ton, ta tre lastbilar i anspråk under en dag och nio personer, varav en 
museianställd. Hur skulle så många ömtåliga föremål på en enda dag 
kunna packas, lyftas upp på flera lastbilar, köras iväg, lastas av och bäras 
in i en annan byggnad där det antagligen redan fanns massor av gods?

Ambitionsnivån i evakueringsplanerna för Stockholmsinstitutionerna 
var högt satt. Luftkrig var fortfarande det överhängande hotet man pla-
nerade för och det krävde att väsentliga delar av samlingarna fördes ut 
ur huvudstaden. I mitten av 1960-talet ansåg dock Försvarsdepartementet 
att det inte längre skulle vara möjligt att evakuera samlingar från Stock-
holm, då transporter behövde prioriteras för andra ändamål vid en mobili-
sering.59 Det innebar rimligen att evakueringsplanerna behövde anpassas.

Planerna har hållits hemliga under lång tid. Man ville inte sprida känne-
domen om vart olika samlingar skulle föras utanför en mycket begränsad 
krets av chefer. De har sedermera blivit tillgängliga för forskning efter-
som det inte längre finns skäl att hålla dem hemliga. Ulf Abel vid Natio-
nalmuseum motiverade i början av 1970-talet behovet av sekretess:

… dess oersättliga och för rikets nationella arv synnerligen betydelsefulla 
föremål utsattes för påtagliga risker, dels från våldselement inom det egna 
landet, dels från fiendesidan, som genom att utplåna dessa kulturella monu-
ment minskar landets moraliska motståndskraft.60

Det handlade därmed inte bara om att skydda samlingarna mot en yttre 
fiende, utan också mot risken för stöld och vandalisering som personer 
eller grupper inom landet kunde ge upphov till.

Skansenbergets skyddsrum byggdes för att skydda några av de statliga 
museernas samlingar, och stod färdigt med tre underjordiska tunnlar ett 
par år in i kriget. Hur användningen av utrymmena skulle se ut bestämdes 
ytterst av Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet.61 Efter 
kriget använde Statens historiska museum – som då fullt ut hade flyttat in 
i sin nya byggnad på Narvavägen – inte längre särskilt mycket av skydds-
rummet. I stället hade Nordiska museet börjat ta större delen av tunnlarna 
i anspråk, eftersom museet inte längre hade plats för sina samlingar i sin 

59 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, citerat i prome-
moria 30 mars 1971.
60 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, National museum 
till ÖEF 30 juli 1971.
61 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, ”Expertgruppen 
för undanförsel av arkivalier m m” 18 januari 1973.
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byggnad på Djurgården.62 I fredstid fick Nordiska museet använda Natio-
nalmuseums utrymme i berget, men vid beredskap skulle det ta ut sina 
saker ur tunneln för att göra plats för Nationalmuseums elitföremål. Det 
är oklart hur detta arbete skulle gå till utan att stor förvirring utbröt och 
dyrbar tid gick förlorad. Den första fördelningsplanen från 1941 gällde 
formellt sett fortfarande då det inte fanns någon senare överenskommelse, 
men samtidigt verkade denna plan ha varit föråldrad.63 Museerna var 
oense om vilka behov som borde prioriteras.

Figur 6. Plan för hur Skansenbergets skyddsrum borde fördelas mellan Stockholms-
museerna från 1942. Den var i princip fortfarande giltig trettio år senare. Källa: 
Antikvarisk-topografiska arkivet.

62 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, arbetsgruppen 
för utnyttjandet av skyddsrummet i Skansenberget 1 juli 1971.
63 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, ÖEF till musei-
chefskollegiets ordförande 8 december 1971.
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Förhållandet att mycket små delar av de statliga samlingarna i Stock-
holm kunde evakueras vid krigsfara ställde de befintliga skyddsrummen 
i fokus. Diskussionerna fortsatte in på året 1972. Riksantikvarieämbetets 
Aron Andersson (placerad i Kulturskyddsrådet) menade att riktlinjerna 
för prioritering av vissa föremål mycket riktigt var gamla och i akut behov 
av revidering. Det var orimligt att splittra samlingar i en nödsituation och 
inte heller praktiskt genomförbart. ”I princip är en kyrkas, ett museums 
eller en privat konst- eller kulturhistorisk samlings föremålsbestånd värt 
att skyddas i sin helhet”, framhöll han. Andersson föreslog tre priorite-
ringsgrupper: 1) föremål av omistlig karaktär som evakueras så fort en 
fara misstänks uppstå och som evakueras med största omsorg, 2) föremål 
som evakueras så fort grupp 1 har evakuerats, 3) föremål som evakueras 
sist. Denna tredelade prioritering var ingen nyhet utan hade använts under 
andra världskriget. ”Speciell uppmärksamhet bör ägnas unika och säll-
synta föremål, särskilt sådana som är regionalt karakteristiska.”64 Anders-
son ville att det skulle bestämmas exakt vilka föremål som skulle forslas 
undan i en krissituation. Varje statligt museum skulle enligt anvisning-
arna från 1964 göra en egen plan för undanförsel.

Ett år senare hade arbetet fortskridit så att länsstyrelsen i Stockholms 
län kunde presentera ett övergripande förslag för undanförsel från Stock-
holms centralmuseer.65 Varje institution skulle uppge storleken på sitt 
evakueringsbehov uttryckt i kubikmeter. I några fall ifrågasatte ÖEF 
dessa uppgifter, som i Dansmuseets fall som krävde 200 kubikmeter.66 
Det fanns ont om säkra lokaler att ta samlingar till och brist på personal 
och transportmedel för att flytta dem. I praktiken överläts det till musei-
chefskollegiet att komma överens, men under ÖEF:s överinseende. Berg-
rummen var helt otillräckliga som skydd och i stället skulle det mesta av 
elitsamlingarna i Stockholm behöva tas till de två ovannämnda gårdarna 
i Upplands-Bro. Vid ett kärnvapenangrepp mot Stockholms stad skulle 
de vara säkrare utanför innerstaden, som enligt scenarion till stora delar 
skulle totalförstöras.

Planen var fortfarande att föra ut stora volymer ur staden, eftersom inte 
särskilt mycket medel för att bekosta bygget av nya skyddsrum för musei-
samlingar hade kunnat frigöras trots mycket diskuterande under hela 

64 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, RAÄ till ÖEF 
10 februari 1972.
65 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, ”Expertgruppen 
för undanförsel av arkivalier m m” 2 februari 1973.
66 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, undanförselsek-
tionen 28 mars 1973.
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1960-talet.67 Stadsmuseet i Stockholm kunde dock bygga ett skyddsrum 
för sin elitsamling i mitten av decenniet. Det förlades i anslutning till den 
gamla järnvägstunnel som gick under Södermalm och passerade mycket 
nära museet, och som då hade slutat användas av Statens järnvägar. Det 
var en billig och praktisk lösning som tillät museet att genom en underjor-
disk passage snabbt föra undan en del av sina samlingar utan att genom-
föra långa och riskabla transporter ut ur staden. Det senare alternativet 
var något som stadsantikvarien ansåg var helt orimligt: ”I händelse av en 
snabbutrymning komma tillgängliga transportresurser att tagas i anspråk 
för utrymningen. Att tänka på en samtidig undanförsel av kulturmaterial 
till längre bort belägna platser är redan av detta skäl helt orealistiskt.”68 I 
fredstid var det tänkt att utrymmet kunde användas som föremålsmaga-
sin, men för det syftet blev rummet snabbt för litet. Dessutom kunde det 
inte hålla önskvärd luftfuktighet. Efter en utredning 1975 bestämdes att 
stadsmuseet i stället skulle etablera ett magasin i Frihamnen, vilket var en 
mycket billigare lösning än att bygga ut tunneln, även om det nya magasi-
net inte kan fungera som ett skyddsrum.69

11. SVERIGE ANSLUTER TILL HAAG-KONVENTIONEN

En parallell utveckling till det svenska arbetet med att utveckla evaku-
eringsplaner för kulturegendom skedde på det internationella planet, 
där Haag-konventionen från 1954 sakteliga hade börjat implementeras i 
olika länder.70 Sveriges anslutning till Haag-konventionen var som redan 
nämnts lagd på is, men i juni 1975 anades en öppning. Regeringen gav 
då Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ”närmare klarlägga de organisa-
toriska och kostnadsmässiga konsekvenserna av en svensk anslutning”.71 
Två riksdagsledamöter hade året innan lämnat in en motion om att riks-
dagen borde ratificera konventionen. De påminde om att en svensk delega-
tion för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig hade fram-
hävt angelägenheten av ”att verka för ökad anslutning till de internatio-
nella överenskommelser om kriget som finns idag”.72 Att motionen skrevs 

67 ÖEF:s C. R. Högberg kämpade för att få loss statsanslag till bygget av skyddsrum 
för samlingar i Stockholm, men utan framgång; ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, 
Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:9, ”P M. Ärendet angående förstärkning av vissa skyddsrum 
i Stockholm …” 10 juli 1967.
68 Utl. nr 319 år 1964. s. 2562.
69 Wingren 1976, s. 79–82. I dag används skyddsrummet som museets rekvisitaförråd.
70 Haag 1954.
71 UU 1974:14.
72 UU 1974:14.
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just detta år kan dels bero på det övergripande folkrättsliga arbete som 
pågått de senaste åren.

Efter en del letande återfann jag den maskinskrivna och mycket kort-
fattade utredning, som mer liknar en promemoria, i Riksantikvarieämbe-
tets arkiv. Den skrevs hela åtta år efter att regeringen formulerat uppdra-
get. I dokumentet bekräftas att alla remissinstanser från början hade varit 
positiva till anslutning, men att statskontoret tvekat och krävt att få veta 
exakt vilka kostnaderna skulle bli. I och med det hade förslaget kört fast i 
den byråkratiska kvarnen.

Överbefälhavaren hade i sitt remissvar betonat att Sverige tidigare 
anslutit sig till 1907 års Haagregler om krigföring, i vilka fanns ett visst 
skydd för kulturföremål. ÖB tycks inte ha varit bekant med att dessa 
Haagregler endast gällde krigföring på marken, och inte i luften eftersom 
det vid den tiden inte hade utvecklats flygvapen. Tiden hade dock inte stått 
still vad gällde försvarsmaktens syn på vikten av att skydda kulturmin-
nen. Även om Sverige inte var anslutet till 1954 års konvention tycks För-
svarsmakten inte ha förblivit opåverkad av dess idé. På 1960-talet hade en 
formulering förts in i försvarets personalvårdshandbok som tydliggjorde 
att militär personal inte fick skada kulturminnen: ”Övningar, förlägg-
nings- och befästningsarbeten får inte bedrivas så att kulturminnesmär-
ken eller natur onödigtvis skadas.”73 Denna riktlinje borde ha påverkat 
den militära praktiken, och när totalförsvarets folkrättsförordning fast-
ställdes långt senare (1990) hänvisades också till denna riktlinje.74

Riksantikvarieämbetet kunde nu inte precisera kostnaderna för 
svensk anslutning närmare än vad man hade gjort nästan trettio år tidi-
gare. Engångskostnaden som då hade uppgetts ansågs fortfarande vara 
den samma. Vissa dokumentationskostnader som inte ansågs möjliga 
att beräkna skulle också tillkomma. Riksantikvarieämbetets antikvarier 
Roland Pålsson och Birgitta Hoberg förordade därför anslutning omgående:

En anslutning till konventionen är viktig för hela kulturegendomsområdet. Det 
internationella perspektivet och samarbetet är av vital betydelse för en levande 
diskussion kring urvalsprinciper, dokumentation och vård, och inte minst för 
att skapa förståelse och respekt för vårt eget och andra länders kultur arv.75

Konventionen och dess första tilläggsprotokoll antogs av riksdagen efter en 
proposition framlagd den 2 februari 1984.76 Samtidigt antogs UNESCO:s 
världsarvskonvention från 1972.

73 H PV Ber K (1968), 5:41.
74 SFS 1990:12.
75 RAÄ, Kulturminnesbyrån, Byggnadssektionen, ”Utredning rörande konsekvenserna 
av en svensk anslutning till UNESCO-konventionen …” 10 oktober 1983.
76 SÖ 1985:7; Prop. 1983/84:108.
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Det skedde med tiden både framsteg och bakslag vad gällde organise-
ringen av evakueringsplaner. Framsteg var ratificeringen och arbetet med 
att ta fram evakueringsplaner. Någonstans på vägen gick Kulturskyddsrådet 
förlorat, men det är för mig oklart när och varför. Kanske var det då ÖEF 
år 1986 ersattes av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), som i stort 
sett tog över den gamla myndighetens uppgifter. Det kalla krigets undan-
förselplanläggning var föråldrad och i behov av en fullständig översyn.

12. UTVECKLINGEN EFTER KALLA KRIGET

Totalförsvarets organisation försvagades betänkligt mot slutet av och efter 
det kalla kriget, då hotet om ett sovjetiskt anfall mot Sverige försvann. För 
en tid blev relationerna mellan Öst och Väst bättre och framtiden verkade 
gå i fredens tecken. I början av 2000-talet avskaffades totalförsvaret slut-
ligen, och förvirring uppstod kring vad det svenska försvaret egentligen 
skulle syssla med. Det fanns inte längre något hot mot den territoriella 
integriteten. Efter en tid bestämdes att den militära organisationen skulle 
fokusera internationella fredsbevarande operationer och kunna medverka 
vid stora kriser i Sverige. Omvälvande organisationsförändringar följde 
som bland annat innebar att samhällets förmåga att möta yttre hot rikta-
des om till krishantering.77

Lag om undanförsel och förstöring uppdaterades något 1992, och är giltig 
ännu i dag.78 Den får tas i bruk av regeringen om Sverige är i krigsfara eller 
om krig råder utanför Sveriges gränser som leder till ”utom ordentliga för-
hållanden” i landet. Myndigheter själva kan alltså inte besluta att lagen ska 
träda i kraft, utan det krävs ett regeringsbeslut. Lagen ger staten möjlighet 
att tvinga den som har egendom som ska föras undan att vidta nödvändiga 
åtgärder, och ger den som ska göra det rätt till ersättning för kostnaderna. 
Formuleringen var något vidare än den varit i lagen från 1961, på så sätt att 
all möjlig ”egendom av stor historisk eller kulturell betydelse” kunde föras 
undan för att undvika att den förstördes i krig.79 Det handlade inte längre 
endast om statliga samlingar. I den tidigare lagen hade det specificerats 
tydligare vilken slags kulturegendom som kunde komma i fråga. Därför 
behövde lagen preciseras med en förordning, som antogs året därpå.

Förordningen preciserar vilka myndigheter som ansvarar för att pla-
nera åtgärderna. Den föreskriver exakt vilka myndigheter som ska ”pla-
nera hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska 

77 Engberg 2020.
78 SFS 1992:1402.
79 SFS 1992:1402 § 5.
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föremål ska undanföras”.80 Hit hör Statens försvarshistoriska museer, 
Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska 
museer, Nationalmuseum, Moderna museet, Statens musikverk, Natur-
historiska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima 
och transporthistoriska museer och Statens centrum för arkitektur och 
design. Planläggningen ska alltså ske vid respektive institution, men ska 
dessutom samordnas av MSB. Numera kan länsstyrelsen, efter samråd 
med Försvarsmakten, besluta om undanförsel av egendom från exempel-
vis länsmuseer, bibliotek eller andra kulturarvsförvaltande institutioner.

Senare under 1990-talet gav Riksantikvarieämbetet ut föreskrifter 
om hur skydd av kulturegendom skulle genomföras med stöd av Haag-
konventionen från 1954. Vad gällde evakuering står det i föreskrifterna 
mycket litet: undanförsel av samlingar borde bara förberedas genom att 
listor över de föremål som skulle evakueras upprättades. Myndigheten 
förespråkade därmed enbart en översiktlig planering.81 Sedan dess har 
inga andra föreskrifter getts ut.

Figur 7. På 1990-talet byggdes ett stort underjordiskt magasin under Kungl. Biblioteket. 
Här ses den inglasade trappan ner till tillbyggnaden, som även inkluderar läsesalar. Foto: 
Mattias Legnér, 2021.

80 SFS 1993:243.
81 RAÄ 1996, s. 17.



128 Mattias Legnér

13. DEN SENASTE TIDENS UTVECKLING

År 2004 blev Haag-konventionens tilläggsprotokoll II antaget av Sverige, 
men för att det skulle vara juridiskt tillämpbart behövdes några mindre 
förändringar av svensk lagstiftning.82 År 2017 lades därför ett kapitel till 
i Kulturmiljölagen som innebar att användningen av kulturarv som enligt 
konventionens andra tilläggsprotokoll har rätt till ”förstärkt skydd” av 
militära grupper i ett krig eller i ockupation kriminaliserades.83 I prakti-
ken är det bara kulturarv utpekade av Unesco, ”världskulturarv”, som kan 
omfattas av detta förstärkta skydd.84 Om militär under ett krig exempel-
vis skulle besätta Drottningholms slott, som är ett sådant världskulturarv, 
skulle en sådan handling kunna bli rättssak.

Utbrottet av en konflikt i Ukraina i februari 2014 innebar att detta land 
delades och att Krimhalvön sedan annekterades av Ryssland. Konflikten 
pekades ut som en orsak till varför Sveriges säkerhetsläge försämrats 
väsentligt omkring år 2014. Ett riksdagsbeslut togs som pekade på beho-
vet av att återuppbygga ett totalförsvar.85 Tre år senare fattade regeringen 
beslut om att satsa på att stärka totalförsvaret på Gotland, då militär när-
varo åter blev permanent efter drygt ett årtionde av frånvaro. Gotland sågs 
som särskilt utsatt för militärt hot orsakat av ett försämrat säkerhetspoli-
tiskt läge i Östersjöområdet.86 Med hjälp av totalförsvarssatsningen kunde 
länsstyrelsen på Gotland sätta i gång ett projekt för att märka ut byggna-
der som ska skyddas enligt Haag-konventionen från 1954, och ånyo åbörja 
en kunskapsuppbyggnad om hur kulturegendom kan forslas undan vid 
krigsfara.87 Länsstyrelsen är den som har ansvaret för att organisera den 
civila sidan av totalförsvaret i en krigssituation.88

Projektet innebar samarbete med en rad aktörer på ön, bland andra 
Försvarsmakten. Vid ett seminarium som jag deltog i den 16 juni 2020 
framkom att det finns en osäkerhet hos alla inblandade (länsstyrelse, 
Riksantikvarieämbetet, landsarkiv, länsmuseum) om under vilka förhål-
landen evakuering kan vara aktuell, och hur den i så fall kan gå till. Det 
finns en stor kompetens inom myndigheterna för att förvalta samlingarna, 
men evakuering har inte planerats eller övats på mycket lång tid, och där-
för finns inte längre någon ackumulerad erfarenhet av detta. De offentliga 
arkiven har enligt lag en skyldighet att skydda sina samlingar från för-

82 Ds 2014:36, s. 11–12.
83 Ändringen slogs fast i SFS 2017:629. Kulturmiljölagen är SFS 1988:950.
84 Ds 2014:36, s. 36.
85 Prop. 2014/15:109, s. 2.
86 Hultqvist 2019.
87 Försvarsmakten 2019.
88 SFS 2017:870, § 6.
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störelse, skada och stöld.89 Därmed är det tydligt att de måste skydda sina 
arkiv såväl i fred som i krig.

Fram till och med 2017 fanns ingen lag som reglerade museernas verk-
samhet. Numera finns en sådan lag, men till skillnad från Arkivlagen 
innehåller den ingen tydlig formulering om att museer är förpliktigade 
att bevara sina samlingar.90 Det står att museer bland annat definieras av 
att de bevarar samlingar, men de har inte en lagstiftad plikt att göra det. 
Detta förhållande kan eventuellt leda till att museisamlingar inte ges ett 
lika starkt skydd som offentliga arkiv. På så sätt kan museer liknas vid 
biblioteken, som inte heller regleras av ett lagstadgat krav att bevara sina 
samlingar.91

Riksrevisionen har utifrån förarbetena till museilagen emellertid gjort 
tolkningen att den aktiva samlingsförvaltning som förespråkas ska för-
stås som ett krav på att bevara museisamlingarna. Aktiv samlingsförvalt-
ning syftar i så fall till att ”säkerställa föremålens spårbarhet” och till ”att 
skydda dem mot stöld och skadegörelse samt förstörelse och katastrof”.92 
De statliga museimyndigheterna ska också följa krisberedskapsförord-
ningen från 2015, i vilken det framgår att statliga myndigheter ska ana-
lysera risker och sårbarhet, och se till att personalen utbildas så att de 
kan lösa sina uppgifter även i en kris.93 Riksrevisionen har vidare utta-
lat att även de centralmuseer som är stiftelser, såsom Nordiska museet, 
bör omfattas av alla bestämmelser som gäller statliga myndigheter.94 
Museerna har katastrofplaner men en del av dessa är pappersproduk-
ter som inte tillämpas. Värre är dock att alla museer utom två (år 2019) 
saknade evakueringsplan i krig eller vid krigsfara.95 Behovet av undan-
förselplaner är sannolikt stort på alla museer i Sverige, men nästan inget 
museum har en aktuell plan.

Utvecklingen har inte varit linjär eller förutsägbar då den bygger på 
små och tillfälliga satsningar som knyts till återuppbyggnaden av ett 
totalförsvar. Länsstyrelsens projekt var starkt begränsat i tid och till-
lät inte de gotländska institutionerna att bygga upp någon riktig kunskap 
om evakuering. Då tog emellertid MSB vid, som numera har ett ansvar 
för att samordna planläggningen av evakuering för ett antal myndigheter 
på nationell nivå. Men myndigheten organiserar också utvecklingsarbete 
inom de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige. Inom denna del av 

89 SFS 1990:782, § 6.
90 SFS 2017:563.
91 SFS 2013:801.
92 RIR 2019, s. 20.
93 SFS 2015:1052, § 8–9.
94 RIR 2019, s. 21.
95 RIR 2019, s. 30.
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MSB kunde därför ett litet projekt genomföras under 2021 där Röda kor-
set och Gotlands museum vid ett tillfälle övade undanförsel från musei-
magasinet.

14. VAD GÖRA?

Mina undersökningar av detta område är inte färdiga i och med denna 
artikel, och därför kan det vara svårt att komma med förslag till förbätt-
ringar. Jag ska ändå diskutera några förslag. Kulturarv i Sverige har i dag 
ett relativt starkt lagskydd som gäller såväl i krig som i fred, och därmed 
kan de grundläggande förutsättningarna för att skydda kulturegendom i 
konflikt sägas finnas. Sverige har åtagit sig att följa föreskrifterna i Kon-
vention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt jämte 
dess tilläggsprotokoll. Själva tillämpningen av föreskrifterna släpar dock 
efter, vilket också är fallet i många andra stater.96 De insatser och doku-
ment som togs fram på 1990-talet har lett till få aktiviteter sammantaget, 
även om en pilotstudie och en övning har genomförts på Gotland. De är 
resultat av en förändrad hotbild mot ön och den påbörjade återuppbygg-
naden av dess försvar. Även Försvarsmakten behöver förbättra sin kompe-
tens vad gäller beredskapen för att identifiera och hantera kultur egendom 
i en krigshändelse.

Vad betyder det att MSB enligt lagen ska ”samordna planläggningen” 
för evakuering av en del myndigheters samlingar?97 Rimligen innebär det 
att det måste ske ett informationsutbyte mellan dessa myndigheter, och att 
MSB ska kunna samla in och behandla uppgifter om samt göra priorite-
ringar av evakueringsbehoven. För att klara det borde sannolikt en mot-
svarighet till 1970-talets Kulturskyddsråd upprättas och ledas av MSB, 
som inte självt har sakkunskap inom kulturarvsområdet. Detta råd skulle 
ges till uppgift sätta i gång ett arbete för att framställa evakueringsplaner 
vid de myndigheter som omfattas av lagen om undanförsel och förstörelse. 
På regional nivå skulle länsstyrelserna behöva göra motsvarande arbete i 
samråd med de offentliga arkiven, museerna och i viss mån biblioteken. 
Lokaler som evakueringen av föremål kan ske till behöver identifieras 
och överenskommelser träffas med ägarna. Samlingsförvaltarnas krav på 
sådana lokaler är dock högre i dag än de var för 50–60 år sedan vad gäl-
ler inomhusklimat och säkerhet, vilket säkert kan få arkiv och museer att 
tveka att föra dit föremål eller arkiv, om de inte får tillgång till lokaler där 
klimatet kan styras och som är brand- och inbrottssäkra.

96 Segall 2016.
97 SFS 2018:270, § 2.
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Ett utvecklingsarbete har nyligen påbörjats i Riksantikvarieämbetets 
och MSB:s regi, som behöver fortsätta under de kommande åren. Prak-
tiskt taget inget museum har en aktuell evakueringsplan eftersom kris-
beredskapen varit lågt prioriterad under lång tid. Bristen på beredskap är 
inte alls oväntad, utan kan snarast ses som en effekt av en mycket lång-
varig samhällsdiskurs i vilken talet om trygghet, inrikespolitisk stabilitet 
och en frånvaro av yttre hot varit framträdande.

MSB är en myndighet som har växt mycket på kort tid, och som sitter 
på stora resurser för att bland annat få de frivilliga försvarsorganisatio-
nerna att bli starkare i Sverige. Inom det utvecklingsarbetet borde vissa 
resurser kunna avdelas för att bidra till att stärka de kulturarvsförvaltande 
institutionernas krisberedskap. Det tar lång tid att bygga beredskap, vilket 
framgår av att den relativt sett höga nivå som rådde inom kulturarvssek-
torn i början av 1970-talet hade tagit mer än ett årtionde att organisera. Ett 
angeläget arbete har bara påbörjats. Det behöver följas upp om arkiv och 
kulturföremål som är nödvändiga för att förstå vår gemensamma historia 
ska kunna bevaras ifall Sverige någonsin dras in i ett krig.
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SUMMARY

The protection of state-owned museums, archives and 
libraries in Sweden in case of war, c. 1914–2018
This essay investigates how parts of the collections of public museums, 
archives and libraries were to be evacuated in case of an armed conflict in 
Sweden in the 20th and early 21st centuries. It is based on previously clas-
sified archival documents, public inquiries and policies. The author has 
studied the protection and uses of cultural heritage in war-time Scandina-
via. This research is further developed in the present essay by extending 
the timeline up to year 2018.

An important reason for this research is the worsening of the interna-
tional security situation in the Baltic Sea region since the Russian occupa-
tion of the Crimean peninsula. The Swedish Contingency Agency (Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap) and the National Heritage 
Board (Riksantikvarieämbetet) have commissioned the author to study 
the development of policies in Sweden and to analyse the current situation 
both domestically and internationally. Many of the previous experiences 
from preparing Swedish society for war have been forgotten over the years 
as the civil defense was disassembled.

The results of the project are only partially accounted for here, leaving 
out most of the international context and focusing on the domestic his-
torical development. The project continues and will result in publications 
aimed at giving a more complete picture by using more archival records.

The first preparations for protecting collections in case of war were 
made in the autumn of 1914, but the measures taken then were limited to 
some central government archives in Stockholm together with some of the 
elite collections in the capital. As war became more imminent in spring 
1939, preparations were made anew. This time action was more urgent 
since there was the fear of air war with possibly devastating consequences 
for civil society. Large volumes of archive, museum and book collections 
were evacuated from Stockholm to mansions and castles at a presumably 
safe distance from the capital, which was expected to be bombed if Swe-
den was attacked. After the war a completely new organisation for civil 
defense was developed. The issue of evacuation of cultural property was 
investigated for some time, and in the early 1960s policies were put in place 
to better coordinate and prioritise the needs for evacuation in war-time.
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The level of preparedness seems to have peaked a decade later, when the 
policies had begun to be implemented. Plans were however hampered by 
the fact that there were never enough safe locations to move even the most 
valuable parts of the collections to, and although a new and bomb-proof 
building was erected for the National Archives (Riksarkivet), the equiv-
alent was not built for central museums or for the Royal Library (Kungl. 
Biblioteket) during the Cold War (1945–91). There were plans to reinforce 
existing bomb-proof shelters in Stockholm and to build a few more for 
collections, but these plans did never fit in the budget of the so called “total 
defense”, which included civil defense. Instead, as much as possible of the 
collections was to stay in Stockholm, whereas objects that could be moved 
without risking their condition were to be evacuated mostly to old masonry 
buildings such as mansions or churches in the countryside.

In the 1980s and the 1990s the total defense began to be disassembled 
in Sweden, a process that resulted in its complete dissolution in the begin-
ning of the new millennium. There was no longer any military threat to 
Sweden. By this time most of the Cold War preparedness of the heritage 
sector seems to have passed into oblivion, since there were other and more 
pressing issues to deal with. More recently, the international development 
in Europe has led to a decision to once again rebuild a total defense in 
Sweden. MSB was given the task of coordinating the plans for evacuation 
of central heritage institutions in Stockholm in 2018, but evacuation plans 
are missing and the work to increase the level of preparedness of these 
institutions has merely begun. The relatively high level of preparedness 
that existed in the early 1970s had taken more than a decade to develop. 
The study shows that it takes time for institutions to build preparedness, 
and that the measures taken have to be properly planned and coordinated 
in order for us to proceed swiftly and efficiently when it becomes neces-
sary. Finally, it is suggested that MSB should establish and lead a commit-
tee with representatives from the major state institutions managing collec-
tions in order to implement the law on evacuation.
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