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Inledning 

Som examensarbete för  det  första  året  vid Masterprogrammet  i  ABM –  Arkiv-
vetenskap, vid Uppsala universitet har jag omförtecknat och kompletterat arkiv från 
Svenska  Missionskyrkans  missionsstationer  i  Musana,  i  Kongo-Brazzaville,  och 
Sundi-Lutete, i Kongo-Kinshasa. Dessa två arkiv är från olika tidsperioder och olika 
länder men utgör båda viktiga källor till en historisk utveckling. 

I detta PM redogör jag för det praktiska arbetet att ordna och förteckna dessa två 
arkiv, samt för de arkivteoretiska avväganden jag fick göra. I förteckningsarbetet har 
det, som så ofta är fallet, varit viktigt att känna till bakgrundshistoria, samt vilka de 
forskare är som kommer att gagnas av ordnandet av dessa arkiv och hur arkiven kan 
komma att användas.

Svenska Missionskyrkan och dess arkiv
Frikyrkan Svenska Missionskyrkan1 bildades som ett alternativ till Svenska kyrkan 
och  hette  innan  år  2003  Svenska  Missionsförbundet.  Dess  styrande  organ  är 
kyrkokonferensen och den högste ledaren för hela Sverige är missionsföreståndaren. 
SMK anser att ekumeniskt arbete är viktigt: dess kyrka rymmer många olika åsikter 
och tolkningar och har fortfarande starka band till den lutherska kyrkan, likväl som 
den samarbetar med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.2 SMK 
står nu inför en sammanslagning med de två sistnämnda kyrkorna; hur detta kommer 
att ske är ännu inte fastställt.3 Enligt avtal ska då arkivdeponeringar hos Riksarkivet 
övergå i Riksarkivets ägo. 

Arkivarie Katarina Thurell projektanställdes för att från och med den 1 februari 
2010 ordna kyrkans 640 hyllmeter arkiv, som huvudsakligen finns deponerat hos 
Riksarkivet. I  samband med detta  gjordes en förstudie4,  en inventering av arkiv-
handlingarna, för att kunna redovisa utgångsläget och arbetsgången för SMK samt 
Riksarkivet. En del av materialet har det avtalats med Riksarkivet om att det är på 
deras  ansvar  att  ordna  och  förteckna,  resten  ska  Katarina  själv,  med  hjälp  av 

1 Hädanefter förkortad som SMK.
2 Andreasson, H (2007) Liv och Rörelse – Svenska Missionskyrkans historia och identitet , s.169
3 SMKs  hemsida  om  den  kommande  sammanslagningen  URL:  http://www.missionskyrkan.se/Hemsidor-
Olika/Gemensam-Framtid/utmanad/enstaka/Remiss/ [2010-05-24]
4 Thurell, K (2010) Förstudie Öppna Missionskyrkans Arkiv
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praktikanter, ordna. I förstudien ingår checklistor för hur man ordnar och förtecknar, 
vilka jag fick ta del av i mitt arbete. På grund av det delade ansvaret mellan SMK 
och Riksarkivet för arkiven har det i arbetet därför också varit nödvändigt att beakta 
synpunkter från båda hållen. 

SMK har ett administrativt huvudarkiv, under detta ligger arkiven för Inre och 
Yttre missionen. Under delarkivet Yttre missionen finns delarkivet Kongomissionen, 
vilken Musana missionsstation och Sundi-Lutete missionsstation är delarkiv under. 
Dessa arkiv var i relativt gott skick jämfört med många andra av SMKs delarkiv som 
blivit  vattenskadade  eller  svårt  angripna  av  skadeinsekter,  då  svenskt 
cellulosapapper ofta har använts av de stationerade på missionerna. 

I  Arkivens stadgar och föreskrifter skriven av Tore Johansson, arkivarie vid 
Lantbrukarnas Riksförbund, står det att läsa att problemet med enskilda arkiv är att 
dessa ofta är utspridda, i oordning och att det ofta saknas handlingar5. Detta stämmer 
även för arkiven från Musana och Sundi-Lutete; arkivhandlingar har levererats allt 
eftersom till Sverige, sällan ordnat och sällan logiskt avgränsade i årtal eller på annat 
sätt. Vidare har inte arkivbildares handlingar genast förvarats avgränsat mot andra 
arkivbildare, utan handlingarna har spritts ut: en del finns nedslängt i flyttkartonger i 
Missionskyrkans  lokaler,  en  del  finns  på  Riksarkivet  i  Arninge  och  en  del  i 
Marieberg. Tidigare arkivarie vid SMK, Ragnar Widmar, ordnade och förtecknade 
en del av dessa handlingar. Han var främst forskare och missionär i Kongo och inte 
utbildad arkivarie. Hans arbete är därför inte alltid i enlighet med arkivteori. Vidare 
bedrev SMK under 1980-90-talen en Kongoutredning - en revision av missionen, i 
samband med vilken SMKs missionär  Roland Einebrant  åkte  till  Kongo för  att 
inventera kvarvarande arkivhandlingar och skicka dessa till Sverige. Dessa är inte 
förtecknade men ibland ordnade buntvis med noteringar på omslaget om innehållet. 
Dessa  små  paket,  som  har  förvarats  vid  Missionskyrkan,  har  numrerats  och 
antecknats i  ett anteckningsblock.  Båda dessa personers arbete har påverkat hur 
arkiven från Musana och Sundi-Lutete missionsstationer såg ut då jag fick dem.

Oordningen  i  de  enskilda  arkiven  beskrivs  vidare  av  Johansson  bero  på 
avsaknaden av lagar och regler utanför den offentliga sektorns arkiv. Enskilda arkiv 
lyder inte under Arkivlagen, men de har ändå andra lagar att  ta  hänsyn till  som 
garanterar  människors  integritet,  samt  lagar  som  rör  ekonomisk  redovisning; 
Personuppgiftslagen,  Bokföringslagen,  Fastighetstaxeringslagen,  Mervärdersskatt-
lagen, Lagen om ekonomiska föreningar, Preskriptionslagen, Arbetsmiljölagen och 
Lagen om självdeklaration, är  alla  lagar  som kan påverka hur  man hanterar  ett 
enskilt arkiv. I detta fall fann jag ingen av dessa relevant för just ”mina” arkiv och 
jag  kommer  därför  inte  att  gå  in  närmare  på  någon  av  dem.6 Folkrörelsernas 
arkivförbund och Näringslivets arkivråd ger råd, kurser och handböcker till stöd för 

5 Johansson, T (1998) Arkiven i stadgar och föreskrifter, s.37
6 Jag kommer däremot att skriva mer angående eventuella fastighetshandlingar i kapitlet Forskningsläge. 
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de enskilda arkiven. Det är också den förstnämndas handbok jag har valt att använda 
i detta arbete.

Musana och Sundi-Lutete missionsstationers historia
Afrikas inland var länge otillgängligt för äventyrslystna upptäcktsresande, många 
dog efter vägen, och det var därför dessa områden av Afrika var de sista att nås av de 
europeiska kolonialmakterna. Långt från västvärldens massmedia kom den belgiske 
kung Leopold II från och med 1885 och 23 år framåt, att styra Fristaten Kongo, som 
han kallade det, med tortyr  och död av folkmordsproportioner för att  utvinna så 
mycket naturresurser som möjligt, samtidigt som han i Europa gav sken av att vara 
där för mer filantropiska syften.7 I Europa bedrevs kampanjer under 1800-talet mot 
slaveri, vilket många kristna grupper backade upp, och för att göra gott i Afrika ville 
de sprida kristendomen till  kontinenten. De första kristna missionärerna kom till 
området ungefär samtidigt som kung Leopold II:s utsända upptäcktsresande Henry 
Morton Stanley reste genom Kongo för att  öppna stationeringar.  De europeiska 
kolonisatörerna kom dock aldrig att samarbeta med missionärerna då missionärerna, 
efter rykten om att Stanley for fram med våld och död, tidigt tog avstånd från kung 
Leopolds kolonisation. Många har efterlämnat dagböcker med skildringar av dessa 
grymheter  efter  sig.8 Svenska  missionsförbundet  bedrev  självständigt  mission  i 
Kongo från 1884,  man hade då missionerat i  området i  fem år  i  samarbete med 
Livingstone Inland Mission. Vid tiden för missionsstationernas grundande i Musana 
och Sundi-Lutete i  början av 1900-talet hade historierna om Leopolds styre nått 
Europa  och kung  Leopold  fick  överlämna  styret  till  den belgiska  staten  1908. 
Våldsamheter fortsatte dock på många håll i landet även efter överlämnandet. På 
olika sätt skaffade sig även Frankrike 1885 besittningar väster om Fristaten Kongo, 
som kallades Franska Kongo. År 1910 sammanfördes de franska landområdena till 
en  helhet  kallad  Franska  Ekvatorialafrika.  Båda  dessa  stater  fick  1961 
självständighet från sina kolonialmakter och den tidigare belgiska staten heter idag 
Kongo-Kinshasa och den franska Kongo-Brazzaville. 

Musana missionsstation grundades 1910 i Franska Kongo. Missionsstationen i 
Sundi-Lutete, i Belgiska Kongo, grundades först år 1924, men det bedrevs aktiviteter 
i området av andra närliggande missionsstationer redan innan man fick tillstånd att 
anlägga en station. Båda bedrev skolor och sjukvård vid stationerna och runtomkring 
i området. Klimatet och sjukdomar bidrog fortfarande under 1900-talet till att många 
missionärer dog under sin tjänst i Kongo. Man arbetade dock aktivt mot att bekämpa 
sjukdomar bland befolkningen, lyckades få ner barnadödligheten, och en av SMKs 
läkare lyckades bota sömnsjuka. Man arbetade för att språket kikongo skulle få ett 

7 Tygesen, P (2005) Kongospår. Norden i Kongo – Kongo i Norden, s. 33-34
8 Ibid,s. 61
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skriftspråk, drev ett tryckeri och arbetade för att Bibeln skulle publiceras på kikongo. 
Missionärerna  kom i  kontakt  med  mycket  motstånd  från  andra  ”rivaliserande” 
trossamfund i området, bl a  finns det mycket skrivet om katolikers övergrepp på 
församlingsmedlemmarna vid Musana  och Sundi-Lutete missionsstationer.  Andra 
stora  rörelser  som påverkade  missionärernas  arbete  var  de  religiösa  rörelserna 
Ngounza, och Mukukusa. Församlingarna vid missionsstationerna övergick 1961, 
efter många års planerande, till att bilda en självständig kongolesisk kyrka. Många 
av SMKs missionärer stannade dock kvar i området och fortsatte att skicka rapporter 
hem till Sverige. För en mer utförlig historik, se bilagorna 2 och 3: arkivbeskrivning-
arna för Musana och Sundi-Lutete missionsstation.9 

Forskningsläge 

Att använda missionsstationsarkiv som källa
Arkiven från missionsstationerna har mycket att  bidra med till forskningen så till 
vida att frivilliga individer skickade stora mängder pengar, material och personal till 
andra kulturer, under organiserade former. De levde bland, och i viss mån inter-
agerade  med det  infödda folket.  Som ett  resultat  därav  skickades privata  brev, 
rapporter, fotografier, teckningar och föremål tillbaka till utsändarländerna. De stora 
mängderna och de varierande handlingstyperna ger forskare möjligheten att arbeta 
inom vitt skilda discipliner.10

Ett missionsstationsarkiv skiljs i sin karaktär från ett missionärsarkiv, vilken är 
mer  av  ett  personarkiv.  Den förra  är  ett  enskilt  arkiv  av  typen föreningsarkiv. 
Arkiven från frikyrkor i Sverige kan ofta återfinnas på folkrörelsearkiv.11 Som jag 
nämnde tidigare vänder sig många till Folkrörelsernas arkivförbund för råd och stöd, 
och använder sig av deras handbok som förespråkar att  man använder sig av det 
allmänna arkivschemat. Vad gäller tillgängligheten av dessa arkiv så varierar det 
mellan olika trossamfund och olika länder. De enskilda arkiven i Sverige omfattas 
inte av offentlighetsprincipen men SMK har ändå gjort sig känd för att vara öppen 
med sina arkivhandlingar. I  en artikel i  Kyrkans tidning jämförs öppenheten och 
sekretessen mellan olika enskilda arkiv, vilken visar på att två av tre organisationer 
vill se sig som öppna, men att hela 57 av 92 organisationer inte vill lämna ut sina 
styrelseprotokoll. SMK var en av de organisationer som lät sig granskas.12 I andra 
9 Historiken är hämtad från SMKs årsberättelser1910-1961, SMKs kortregister, samt historik skriven av Roland 
Einebrant  i  samband  med  Kongo-utredningen  på  1980-1990-talen.  Se  arkivbeskrivningarna  för  mer 
information.
1 0 Arnold, D & Bickers, A (1996) Missionary encounters - Sources and issues, s.2
1 1 Kurdve, M (1988) Arkivväsendet och dess organisationer, s. 13
1 2 En artikel om sekretess och öppenhet inom enskilda arkiv. URL: 
http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/tva_av_tre_lamnar_inte_ut_protokoll_for_granskning_0_13450.news.a
spx  [2010-04-15]
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länder kan dessa arkiv återfinnas hos respektive kyrka, i slutarkiv eller bibliotek. 
Gemensamt för Sverige och de andra utsändarländerna är att arkivhandlingar även 
ofta  finns  kvar  på  missionsfälten,  i  privat  ägo,  eller  har  försvunnit  spårlöst. 
Öppenheten i andra länders missionsstationsarkiv är ofta mer begränsad än i Sverige; 
det kan krävas rekommendationer och ett godkännande av en kyrkostyrelse innan 
man släpps in i arkiven, som även ofta först har en sekretess på 10 år eller mer.13 
David Arnold och Robert A Bickers skriver i Missionary encounters - Sources and  
Issues, som främst beskriver situationen för arkiven i Storbritannien, att arkivarierna 
inte alltid är överens om vad som ska göras tillgängligt för allmänheten beroende på i 
vilken disciplin de är skolade. De har också olika traditioner mellan olika arkiv för 
hur de ska ordnas och mycket ofta saknas det bra arkivvägledningar till dessa arkiv.14

Ett varningens finger höjs dock av Arnold och Bickers för att hur självmedvetna 
missionärerna än var om sin roll så är deras handlingar ändå genererade för ett visst 
syfte. Det krävs en viss kunskap för att se bortom de religiösa undertonerna och tolka 
missionsarkiv;  ”To  the  secularly  trained  historian  mission  discourse  can  seem 
obscure and partisan”.15 Många missionärer försökte att  förhålla  sig opartiska till 
sådant de bevittnande medan andra ignorerade eller var rent utav fientligt inställda i 
sina rapporter om exempelvis de inföddas religiösa ritualer.  Källornas värde har 
därför  ifrågasatts  men  antropologer  idag  är  i  de  flesta  fall  överens  om  att 
missionärerna ändå ofta var de som var först med att bedriva ett arbete liknande det 
antropologiska – de bidrar med ofta viktiga beskrivningar av sociala och historiska 
händelser, inte sällan där andra källor saknas, och att de religiösa undertonerna i 
rapporter inte är oöverkomliga. Tvärtom kan man säga att man redan från början 
kan antaga vilka fördomar missionärerna hade och sålla bort dessa i texterna. Då 
man  arbetar  med  handlingar  från  andra  typer  av  arkiv  är  det  inte  alltid  lika 
uppenbart vilka fördomar de upphovsmännen hade som i fallet med missionsstations-
arkiven.16 

Enligt  Arnold  och  Bickers  är  det  vidare  viktigt  för  en  forskare  att  vara 
uppmärksam på  att  cirkulären  –  rapporter  undertecknade  av  en  missionär  som 
skickades runt mellan missionsstationer och utsändarlandet, kan ha varit produkten 
av flera författare, då  dessa kan liknas vid propaganda i  organisationer som var 
beroende av att ekonomiska bidrag. De kan därför inte sägas vara säkra källor för 
just den individens åsikter.17

1 3 Seton, R (1996) Appendix: Archival sources in Britain for the study of mission history.
1 4 Arnold, D & Bickers, A (1996) Missionary encounters - Sources and issues, s. 5
1 5 Ibid, s.2
1 6 Ibid, s.4
1 7 Ibid, s.4
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Forskarna och hur de använder missionsstationsarkiven
Att veta vilka som forskar i missionsstationsarkiven, och hur de använder sig av 
handlingarna, har även varit nyttigt för mig att komma ihåg i förteckningsarbetet för 
att i så stor utsträckning som möjligt kunna tillgängliggöra arkiven.

Jag nämnde tidigare att missionsstationsarkivens varierande handlingar, och den 
stora mängden därav, har gjort det möjligt för forskare att använda arkiven inom 
skilda discipliner. Tidigare användes de främst som källor för att illustrera den egna 
missionens historia och framgångar med att  sprida sin tro. Idag används de som 
källor för exempelvis komparativa studier av hur icke-västerländska kulturer har 
förändrats av missionärernas sjukvårdsverksamhet och utbildning, eller för studiet av 
särskilda sjukdomar i området, utbildningens historia, framväxten av olika sociala 
grupper  eller  klasser  som sponsrats  eller  på  annat  sätt  växt  fram på  grund  av 
missionsarbetet.  Genusperspektivet  är  även  intressant  då  många  missioner  i  sitt 
arbete särskilt riktade sig till kvinnor, även de västerländska kvinnliga läkarna hade 
på  missionsfälten  helt  andra  möjligheter  än  i  sina  hemländer,  vilket  Rosemary 
Fitzgerald skriver i sin uppsats ”A peculiar and exceptional measure”: the call for 
women  medical  missionaries  for  India  in  the  later  nineteenth  century.18 
Missionsstationsarkiv har även mycket att berätta om andra missioner samt om sina 
västerländska utsändarländer. Språkforskning är även ett omfattande område, och 
missionens bidrag  till  lingvistiken.  Överhuvudtaget  har  dessa  källor  mycket  att 
berätta  om livet, folken och samhället de befann sig i.  En källa  som ger många 
möjligheter men ännu inte har använts i större utsträckning, annat än i dekorativt 
syfte, är de stora mängderna fotografier.19 

Vad gäller  mer  konkret  för Musana  och Sundi-Lutete missionsstationsarkiv, 
utöver de ovan nämnda ämnesområdena, kan arkiven användas till en etnologisk 
studie i missionärernas/västvärldens bemötande av polygami, synen på ”den andre”, 
samt även mycket rörande det jag tidigare nämnt i historiken: skola, utbildning och 
de religiösa rörelser som Ngounza, Mukukusa eller Profetrörelsen, som den också 
kallas. Profetrörelsen gjordes i dagarna aktuell i en artikel där de illustrerade hur den 
idag har slagits samman med den kongolesiska kyrkan.20 Ur SMKs perspektiv kan 
det vara viktigt att kunna redovisa vart de frivilliga bidragen tog vägen; många i de 
svenska församlingarna sponsrade utbildningen för enskilda elever i skolorna. Idag 
har även kongoleserna själva intresse av arkiven, dels för släktforskning och dels för 
att  kunna ta  tillvara på sina juridiska rättigheter till mark.  Som jag har skrivit i 
historiken för Sundi-Lutete i arkivbeskrivningen, kunde inte missionsstationer äga 
mark, utan det var den ansvarige missionären som personligen ägde marken. Skrev 
inte  missionären  sedan  ett  testamente  kunde  staten  ta  tillbaka  marken  efter 

1 8 Fitzgerald, R (1996) ”A peculiar and exceptional mesure”: the call for women medical missionaries  for  
India in the later nineteenth century, s. 30
1 9 Arnold, D & Bickers, A (1996) Missionary encounters - Sources and issues, s. 7-10
2 0 Artikel i tidningen Sändaren, osignerad författare (2010-04-23) Kongokyrkans hemlighetsfulla förebedjare 
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missionärens död. Idag har  många  missionsstationer växt  ut  till  hela  städer  och 
markrättigheter är en aktuell och viktig fråga; kan man visa ägarpapper till mark 
från kolonialtiden så  är  de juridiskt  bindande. Ur detta  perspektiv är  det därför 
viktigt  att  veta  att  förteckningen  kommer  att  översättas  till  franska  och 
tillgängliggöras även i Kongo. Delar av Musanas arkiv tros även finnas tillgängligt 
redan nu genom Yaounde microfilm project från 1971, i Kamerun21. SMK arbetade 
för att hjälpa grupper i samhället som av kongoleserna ansågs vara lägre stående, t 
ex den pygmoida stammen Babongo, vilka man kan läsa om i Musanas arkiv. Även 
språkforskningen kan vinna på att studera arkiven från Musana och Sundi-Lutete, 
som visar tydliga spår av missionärernas arbete med att översätta texter till det lokala 
språket kikongo. Manuskriptet Ethique – Banza diantwadila mu malongi ma bifu  
biabiza bia bankwa Klisto, skrivet på kikongo av Gustaf Adolf Hult- en missionär 
som var verksam vid Musana missionsstation, har enligt uppgift av Bertil Söderberg 
och Ragnar Widman även publicerats22. Kongoleserna hade inte ett eget skriftspråk 
innan, utan missioner har varit direkt pådrivande i utvecklingen av detta i området.

Musanas arkiv har  använts till  forskning; två  verk,  vilka  är  kända  för mig, 
nämns under ”för vidare läsning” i arkivbeskrivningen: Historiken Mambu mmakufi  
ma consistoire ya Musana 1910-1990 – Bref apercu du consistorire de Musana  
1910-1990, skriven av Ruben Makola, samt uppsatsen Väckelse och förföljelser på  
Musana Missionsstation 1920-1924, av Nils-Gunnar Wenhov. Även Sundi-Lutetes 
missionsstationsarkiv nämns i boken Simon Kimbangu – 1921: de la prédiction à  
la  déportation.  Les  sources,  redigerat  av  Jean-Luc  Vellut,  nämnd  i  arkiv-
beskrivningen för  Sundi-Lutete.  Fotografier  från både Musana  och Sundi-Lutete 
missionsstationer  finns i  SMKs Accessdatabas och har  använts  för  att  illustrera 
texter, bl a i de ovan nämnda verken.

Andra missionsstationsarkiv och källor
Att få helhetsbilden av en samtid och ett samhälle utifrån missionsstationsarkiven 
kan dock vara något av ett pussel då man kan behöva studera arkiv som befinner sig 
på olika kontinenter.23 SMK var bara ett av många trossamfund som verkade i Afrika 
och Kongo. Från Sverige fanns även Pingströrelsen som verkade längre österut, men 
under en senare tidsperiod. Övriga missionsstationsarkiv från Kongo finns idag hos 
Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, och den Katolska kyrkan, i länderna 
Storbritannien,  USA och Norge.  Rosemary Seton har  i  Sources  and  issues en 
utförlig bilaga - ”Appendix: archival sources in Britain for the study of mission  
history”,  där  hon  listar  arkiv  från  olika  trossamfund i  Storbritannien som har 
handlingar i sina samlingar från missionsstationer och missionärer över hela världen, 

2 1 Se Musana missionsstations arkivbeskrivning - ”Reproduktion”
2 2 Söderberg, B & Widman, R. (1978) Publications  en kikongo – Bibliographie  relative aux contributions  
suedoise entre 1885 et 1970, s. 34
2 3 Arnold, D & Bickers, A (1996) Missionary encounters - Sources and issues, s. 5
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inklusive Afrika och Kongo. En av de större brittiska  arkiven som omnämns av 
Seton är  The Council for World Mission archive24,  som har  sin arkivvägledning 
tillgänglig på sin hemsida25.

Övriga organisationer och forum som kan vara  forskaren och arkivarien till 
hjälp är bl a Svenska institutet för Missionsforskning i Uppsala.26 De bedriver själva 
forskning  inom  olika  delar  av  världen,  och  inom  olika  aspekter  av  missions-
forskning, och har publicerat mycket inom området. Forskaren Efraim Andersson, 
vid institutet, har bl a publicerat Väckelse och andra kristna folkrörelser i Kongo.27 
Det internationella arkivrådet ICA har en sektion för religion som har varit vilande 
ett tag - The International Council on Archives – Section for Archives of Churches 
and Religious Denominations. Försök har nu på sistone gjorts för att aktivera den 
igen.28 Även The International Association for Mission Studies är ett internationellt 
sällskap som syftar till att främja missionsforskningen.29 

2 4 The Council for World Mission Archive URL: http://www.cwmission.org/archives/overview-of-the-cwm-
archive/all-pages , A guide to the Council for  World Mission/London Missionary  Society Archive 1764-1977 
[2010-05-24]
2 5 The Council for World Mission Archive's arkivguide. 
URL: http://www.cwmission.org/images/documents/cwmguide_public.pdf  [2010-05-24]
2 6 Svenska Institutet för Missionsforskning URL: http://www.teol.uu.se/sim [2010-05-24]
2 7 Andersson, E. (1997) Väckelse och andra kristna folkrörelser i Kongo.
2 8 The International Council on Archives – Section for Archives of Churches and Religious Denominations 
URL: http://www.ica.org/en/node/30820#  [2010-05-21]
2 9 The International Association for Mission Studies URL: http://www.missionstudies.org [2010-05-24]
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Ordnings- och förteckningsarbetet

Arkivförteckningarna  jag  hade  att  utgå  ifrån  var  baserade  på  det  allmänna 
arkivschemat, dock med få serier. Som jag nämnde tidigare var dessa upprättade av 
Ragnar Widman, som tyvärr inte har respekterat proveniensprincipen i enlighet med 
arkivvetenskapliga  teorier;  arkivet  har  inte  helt  hållits  avgränsat  mot  andra 
arkivbildare och den inre ordningen har ändrats i det att t ex korrespondensen på ett 
inkonsekvent sätt ibland har sorterats om ämnesvis, ibland inte. För att  vara mer 
precis  har  dessa  förteckningar  sedan  registrerats  i  Klara  av  SMKs  nuvarande 
arkivarie  Katarina  Thurell.  Själva  arkivet  rördes  inte  vid  det  tillfället,  men 
förteckningen ändrades något. Widman hade lagt inkomna handlingar tillsammans 
med utgående i  en ”B&E-serie”,  med serierubriken korrespondens. Den ändring 
Thurell  gjorde  var  att  lägga  denna  serie  under  E1,  med  samma  serierubrik  – 
korrespondens. Pärmryggarna var fortfarande märkta efter den gamla förteckningen. 
Vidare var den ursprungliga förteckningen otydlig i volymindelningen då det ibland 
inte framgick vilken volym handlingarna ingick i. Även detta gjordes mer tydligt i 
registreringen  av  Thurell.  Till  korrespondensen  har  Widman  gjort  listor  med 
avsändare som ligger längst fram i varje bunt. Han har även gjort ett kortregister 
över korrespondensen som förvaras på Riksarkivet. Bilagorna av Ragnar Widmans 
förteckningar visar att han inte avslöjade mycket om innehållet i arkivhandlingarna 
mer än serie och årtal. Hans avsändarregister var desto mer detaljerade; ibland för 
nitiskt, kan tyckas, då t o m avsändare av brev som tryckts i trycksaker antecknats 
individuellt  i  dessa.  Vad  gäller  handlingar  som  han  inte  tyckte  hörde  till 
korrespondens  lade  han  helt  enkelt  under  F1  -serien  ”varia”,  här  med 
volymanmärkning  om  att  de  innehåller  dagböcker,  samt  ett  kuvert  med 
skolrapporter. Allt detta kom att påverka mina möjligheter att ordna arkivet.

Som  jag  tidigare  nämnt  var  arkiven  utspridda.  Katarina  Thurell  hade  i 
överenskommelse med Riksarkivet tillstånd att  göra mindre kompletteringar.  Jag 
flyttade därför de handlingar vi kunde hitta vid SMK – de av Einebrant numrerade 
paketen,  till  Riksarkivet.  Då  jag  sorterat  in  dessa  arkivhandlingar  har  jag  fört 
anteckningar om tidigare numrering och dess nya plats i förteckningen. En fråga jag 
ställde mig var om de gamla numreringarna skulle antecknats i förteckningen. Min 
handledare gav mig dock intrycket av att  denna informella förteckning har varit 
enbart intern – den har alltså inte varit tillgänglig för forskare och jag såg därför 
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inget behov av att notera detta. För säkerhets skull bevaras dock anteckningarna om 
de förändringar jag här har gjort vid SMKs arkiv.

Jag hade, som synes, redan här  tagit  ställning till  arkivteoretiska frågor vad 
gäller proveniensprincipen; jag försökte föra samman arkivhandlingar från en och 
samma arkivbildare, och jag utredde huruvida det låg till med primär och sekundär 
proveniens. I  Sverige har  i  arkivteorin antagits att  vi  redan vid arkivbildningen 
värnar om den struktur som arkivet får vid själva bildandet – vilket i sig kan avslöja 
hur handlingarna har använts i organisationen. Kontexten ger handlingarna mening. 
Det är  idag för den skolade arkivarien självklart  att  hålla  arkivet avgränsat mot 
andra arkivbildare medan principen om att bevara den inre ordningen inte alltid är 
lika  kategorisk.30 Vid sekundär  proveniens har  handlingarna  sorterats om på  ett 
sådant sätt att kontexten har förlorats och en ny har skapats; Martin Grass citerar 
Bertil Boethius: ”'nya fyndomständigheter som skapas genom arkivaliers fortsatta 
användning  i  administration  och  forskning,  genom ordningsarbeten  och  genom 
tillfälligheter', vilka alltså har rubbat den 'ursprungliga ordningen'.”31 Grass fortsätter 
vidare med att skriva att det är allmänt accepterat att man respekterar den sekundära 
proveniensen men citerar samtidigt Nils Nilsson som är tveksam till att respektera 
sekundär proveniens som ”beror på ovarsamhet eller andra tillfälligheter”32.  Inom 
folkrörelsearkiv finns det dock många ”tillfälligheter” och vi kan behöva acceptera 
fler  sådana  än  vad  man  kanske  gör  inom  den  offentliga  sektorns  arkiv  där 
arkivbildningen är  mer styrd från början och därmed känd. I  ett  folkrörelsearkiv 
”fjärmar vi förmodligen arkivet än mer från det 'ursprungliga tillståndet'”, genom att 
ordna arkivet efter det allmänna arkivschemat men vinsterna kan ändå vara stora. 
Martin Grass skriver att en folkrörelsearkivaries arbete inte helt är taget ur luften 
utan att  man med hjälp av ordnade systematiseringens hjälp kan öppna arkivens 
”värdepotential”,  som  han  kallar  det,  och  även  synliggöra  relationer  mellan 
handlingar som uppstod under arkivbildningen.33 I arbetet med Musana och Sundi-
Lutete missionstationsarkiv fann jag en tydlig sekundär proveniens. Den stora frågan 
har  varit:  bör  den  sekundära  proveniensen  respekteras?  Som  ovan  nämnda 
arkivteoretiker beskriver det är det i det närmaste omöjligt att veta hur arkivet såg ut 
från början – vad som är praktiskt möjligt måste  här få spela en roll. Ämnesindelade 
handlingar kan dock byta serie, förutsatt att de inte är registrerade på ett sätt som 
förhindrar  det.  För  att  använda  Martin  Grass  uttryck  kan  det  öka  arkivets 
värdepotential om man lyfter ur skolrapporterna ur serien ”Varia” och istället skapar 
en F-serie som heter ”Skolverksamhet”. Detta återspeglar hur verksamheten faktiskt 
såg ut på missionsstationerna. Detta gjorde inte heller åverkan på resten av arkivet, 
samtidigt som handlingarna inte har förlorat sin kontext. Värre är  det i  fallet då 
skolrapporter låg insorterad i korrespondensen, med avsändaren registrerad i både 
3 0 Johansson, T (1988) Ordning och förteckning av föreningsarkiv, s.70
3 1 Grass, M (1988) Organisationsutveckling, arkivbildning och ordnande, s.49
3 2 Ibid, s.49
3 3 Ibid, s.50
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avsändarregistret i bunten, samt i ett kortregister. Att flytta på dessa rapporter skulle 
sätta igång en domino-effekt som skulle förstöra mer än vad det skulle hjälpa. Istället 
valde jag att notera i volymanmärkningen då skolrapporter fanns bland korrespon-
densen. Ytterligare en dimension till att hålla samman arkivet är då det fysiskt sett 
förvaras på olika platser. Här kunde jag inte bestämma själv utan jag begränsades av 
Riksarkivets bestämmelser. En gemensam arkivförteckning för handlingarna både i 
Marieberg och Arninge, samt hänvisningsstickor i  hyllorna,  håller  ändå samman 
arkivet teoretiskt sett.

Att avgränsa arkivet mot andra arkivbildare är en princip inom arkivteorin som 
man håller hårdare på. Det fanns i Musanas och Sundi-Lutetes arkiv handlingar från 
tiden både före och efter SMK s äganderätt till  missionsstationerna. I  fallet med 
Sundi-Lutete verkade missionärer i området i egenskap av anställda vid närliggande 
missioner  och  frågan  är  om  dessa  handlingar  egentligen  inte  tillhör  dessa 
missionsstationer. Det kan dock vara svårt att avgöra vilken handling som hör till 
vilken missionsstation då  detta  inte står  utskrivet.  Missionärerna verkade även i 
området med syftet att en ny missionsstation skulle öppnas. Jag har därför valt att se 
dessa handlingar som en del av  Sundi-Lutetes tidiga  historia,  men jag har  även 
noterat  omständigheterna  i  arkivbeskrivningen-  under  ”arkivhistorik”,  för  att 
förtydliga. Jag har dock inte gjort på samma sätt i Musanas arkivhistorik - jag har 
bara antytt omständigheterna i historiken. Musana har dagböcker och korrespondens 
från  tiden  efter  att  församlingen  blev  en  självständig  kongolesisk  kyrka.  De 
handlingar som producerades efter 1961 tillhörde dock de svenska missionärer som 
stannade kvar i området men fortfarande rapporterade till SMK i Sverige. Jag anser 
därför inte att det är en tveksam proveniens i detta fallet; missionärerna hade ingen 
anställning i den kongolesiska församlingen och handlingarna hör därför inte dit; för 
att fastställa en arkivbildare ställer man enligt Katarina Thurells Förstudie Öppna  
Missionskyrkans  Arkiv frågor om det är  handlingar  om?, av?, till?, från?,34 och 
svaren på frågorna är  att  det var  rapporter skrivna av de svenska missionärerna, 
anställda vid SMK, skrivna till SMK i Sverige, om samarbetet mellan de svenska 
missionärerna och den kongolesiska kyrkan. Att skapa ett nytt litet delarkiv av dessa 
handlingar,  under  Kongomissionens arkiv,  skulle  möjligtvis  vara  arkivteoretiskt 
korrekt; enligt Nils Nilsson är en organisatorisk förändring av stor betydelse en orsak 
som kräver en ny arkivbildning – en uppdelning i olika arkiv35. Detta skulle dock 
samtidigt vara, som jag ser det, 1) mycket opraktiskt då det handlar om ett fåtal 
handlingar, samt 2) handlingarna istället får en mer beskrivande kontext om de finns 
i Musanas arkiv. Skulle de fåtalet handlingar bilda eget arkiv skulle de inte kunna 
säga forskaren särskilt mycket. De handlingar som mer tydligt inte hör till Sundi-
Lutetes arkiv är ritningar och skolrapporter efter självständigheten. SMK drev inte 
längre skolverksamheten, eller hade rätt att bygga, efter denna tid och handlingarna 

3 4 Thurell, K. (2010) Förstudie Öppna Missionskyrkans Arkiv, s.11
3 5 Nilsson, N. (1983) Arkiv i förvandling, s.39
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tillhör  därför troligen den självständiga kongolesiska kyrkan.  Notering om detta 
finns som jag  nämnt  tidigare,  i  arkivhistoriken,  och de  kan  därför  lätt  flyttas. 
Utleveranser till ett flertal olika arkiv kommer att göras vid ett senare tillfälle under 
Katarina  Thurells projekanställning, enligt  förstudien av  SMK:s arkiv  vid Riks-
arkivet.36

Även om enskilda arkiv inte är skyldiga att följa Arkivlagen är ändå 3§, om 
arkivbildningens syfte: ”Myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet. 
Myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att  de tillgodoser 
[…] 3. Forskningens behov”, värt att beakta. Jag kompletterade och omförtecknade 
Musana och Sundi-Lutetes arkiv för att de bättre ska kunna användas för forskning. 
Då jag gjorde valet att respektera den inre ordningen vad gäller korrespondensen, 
blev det  därför  nödvändigt  att  skriva  utförliga  volymanmärkningar  för  att  göra 
forskare uppmärksamma på de handlingar som dels inte hörde till serien och dels 
kunde vara av stor vikt för deras forskning. Att notera varenda individuell handling 
hade varit praktiskt omöjligt – istället var det viktigt att tänka utifrån perspektivet 
”vem är forskaren och vad är han intresserad av?” Viktigt var också att anteckna alla 
förändringar som kan påverka spårbarheten i en forskares tidigare användning av 
källorna.  Forskarna  har  tillgång till  både korrespondenskartotek  och försättsblad 
med avsändare men dessa listar ofta bara namn utan att ta hänsyn till titel, vem han 
representerade och varför han skrev. Vidare är en bra arkivbeskrivning inte bara ett 
mycket viktigt verktyg för forskaren utan även för att underlätta för inblandade att 
göra reklam för arkivet, t ex genom utställningar. Mycket om missionsstationernas 
historik  fanns att  hämta  från  SMK:s årsberättelser,  kortregister,  samt  historiker 
sammanställda av tidigare arkivarier. 

De  kompletterade  leveranserna  som gjordes allt  efter  hand,  gjorde det  inte 
möjligt att rakt igenom serierna behålla en kronologisk ordning, utan serierna fylldes 
på i den ordning nya arkivhandlingar hittades. Det finns troligen ett fåtal handlingar 
kvar, som står noterade i Einebrants anteckningsblock, som ännu inte hittats. I slutet 
av mitt examensarbete upptäcktes även en hylla på Riksarkivet i Arninge som var 
märkt med Musana. Denna kan innehålla kompletteringar till arkivet, inklusive det 
Einebrant har antecknat, men undersöktes inte närmare. Förklaringen till detta är att 
det, utöver tidsbrist, redan fanns avtal med Riksarkivet om att de är ansvariga för 
ordnandet och förtecknandet av handlingarna i dessa hyllor. Jag gjorde därför en 
notering  i  ”arkivhistoriken”  om  att  eventuella  kompletteringar  till  arkivet  från 
Arninge kunde komma att göras. Dessa arkivhandlingar var även alltför omfattande 
för att kunna räknas som mindre kompletteringar och det överlämnades istället till 
Riksarkivet att ta ställning till om dessa handlingar fysiskt sett ska införlivas med 
Musana arkiv i Marieberg, om det skulle visa sig att de hörde dit.

3 6 Thurell, K. (2010) Förstudie Öppna Missionskyrkans Arkiv, s.11

16



Den delade vårdnaden märktes tydligast i praktiken vid registreringen i SMKs 
arkivförteckningsprogram Klara. Då arkiven finns placerade på Riksarkivet måste 
förteckningarna  finnas  tillgängliga  där  i  Arkis.  Samtidigt  har  SMK fortfarande 
ägarrätten till arkiven och behöver ha tillgång till sina egna förteckningar. En direkt 
migrering  från  Klara  till  Arkis  har  visat  sig  inte  fungera  fullt  ut  –  mycket 
information går saknad, och att förteckna direkt i Arkis är inte heller ett alternativ då 
denna inte har  någon exportfunktion. Under arbetets gång förhandlades riktlinjer 
fram  mellan  Katarina  Thurell  och  Riksarkivet  för  hur  arkivförteckningar  och 
arkivbeskrivningar skulle skrivas i Klara, för att de sedan skulle kunna migreras med 
så  mycket  information  som möjligt  fortfarande  intakt  (se  bilaga  1).  Detta  har 
påverkat hur jag kunde skriva mina arkivbeskrivningar och förteckningar. Det mesta 
av arkivbeskrivningen skrevs direkt i historiken, för att kunna bearbetas manuellt 
efter  en  migrering.  I  förteckningarna  kunde  jag  inte  göra  korshänvisningar  på 
sedvanligt  vis  genom att  skapa  luftvolymer,  utan  hänvisningar  fick  göras  från 
volymanmärkningar och serieanmärkningar. 

Hyllplacering är ytterligare ett exempel där man enligt riktlinjerna för Klara-
Arkis migrering inte kunde notera detta i Klara under just fältnamnet hyllplacering i 
förteckningarna. Hyllplacering noterades separat på arkivförteckningarnas försätts-
blad  som lämnades till  Riksarkivet,  och en  serieanmärkning  gjordes om annan 
förvaringsplats  fanns.  Jag  har  här  varit  inkonsekvent  och  gjorde  en  volym-
anmärkning på Sundi-Lutetes ritningar om att dessa förvaras på annan plats. Dock 
vet jag att detta kommer att ändras efter migreringen och hyllplacering kommer att 
manuellt  föras  in  på  rätt  plats  i  Arkis.  För  att  vara  konsekvent  i  att  tänka  ur 
användarperspektivet är det även viktigt att komma ihåg hänvisningskort i hyllorna i 
de fall arkivboxar förvaras på annan plats. Jag hänvisade här även till de delar av 
arkiven som stod i Arninge. 

Fotografier  fick  ligga  kvar  i  arkivboxarna.  De  noterades  särskilt  i  volym-
anmärkningen eftersom de kan behöva särskild vård och tillsyn. 

Musana missionsstation
Fysiskt sett var handlingarna i  Musana missionsstationsarkiv i  relativt bra skick. 
Pappren var dock mycket tunna, s k hektografi. Detta, samt att papper i folioformat 
hade böjts i kanterna av att stå i pärmarna, gjorde att de behövdes stadgas upp med 
hjälp av dragkapslar. Dessa tar upp mer plats i hyllorna men de ger samtidigt arkivet 
intrycket av att vara välordnat och inspirerar forskaren att ta sig igenom materialet.

Dagböcker  var  på  missionsstationer  ett  viktigt  redskap  för  att  redovisa  för 
missionskyrkan i  Sverige vad som händer på stationen. En del av en missionärs 
arbete kunde även vara att  renskriva dessa dagböcker och flera uppsättningar av 
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samma bok är därför vanliga att hitta. Jag valde att lägga originalet samt två kopior i 
arkivet-  de  kopior  som översteg  antalet  två  fördes istället  till  Missionskyrkans 
referensbibliotek. 

Korrespondensen låg som jag beskrivit det tidigare i en B&E-serie, som sedan 
ändrats till E1. Jag valde att behålla korrespondensen under serien E1 (se bilaga 2), 
min handledare, Marie Steinrud, påpekade att det även är möjligt att göra en F-serie 
av  detta,  men  jag  valde  att  följa  föreningsarkivens  praxis.  Folkrörelsernas 
arkivhandbok skriver om  E-serien: ”korrespondensserier där  inkomna skrivelser 
arkivlagts tillsammans med kopior av utgående skrivelser tas också upp under denna 
avdelning”.37 

Som  jag  nämnt  tidigare  gjorde  jag  ofta  egna  tillägg  till  Widmars 
volymanmärkningar  om  sådant  jag  ansåg  var  av  värde  för  forskningen  (se 
Forskningsläge). Handlingar som togs från mappar eller kuvert med anmärkningar 
på skrevs av ordagrant i förteckningen, för spårbarhetens skull, med eventuellt eget 
tillägg om det så behövdes. Anmärkningen gjordes på samma språk handlingen var 
skriven på. 

En arkivarie eller annan person som väljer att sortera om handlingarna efter eget 
tycke lämnar spår efter egna värderingar. Detta var tydligt i en komplettering av 
Musana där en bunt korrespondens samlats under rubriken - ”korrespondens med 
afrikaner”. Det är uppenbart att detta är av sekundär proveniens då andra tidigare 
buntar innehåller blandade avsändare oavsett nationalitet. Det här skulle dock kunna 
misstolkas av forskare som ett uttryck för ”vi-och-dem-tänkande” bland missions-
stationens personal. Det illustrerar hur viktigt det är för arkivarien att tänka igenom 
den påverkan man kan ha på arkiven genom ordning och förteckning.

Ett kuvert vars innehåll troligen delvis tillhörde annan arkivbildare lades ändå in 
i arkivet, under G1:1, med notering om att det troligen är främmande proveniens. 
Detta gjordes då alla missionsstationsarkiv är lika oordnande – det finns helt enkelt 
ingen annanstans att lägga arkivhandlingarna för tillfället. Den dominerande delen 
av materialet tillhör Musana och resten kan med hjälp av tydlig notering i volym-
anmärkningen i framtiden flyttas då de har arkiv att införlivas i.

En s k lärarbok – en bok med omdömen om lärare, kom till Sverige med ett 
följebrev som förklarar vad boken varit med om och hur den kom till SMK. Detta 
valde jag även att anteckna i arkivbeskrivningen. Efter att denna lärarbok inordnats 
och förtecknats upptäcktes en kassabok som hörde samman med lärarboken. De 
hänvisade  till  varandra.  Det  logiska  var  därför  att  ordna  och  förteckna  dem 
tillsammans; de lades under G1 – Räkenskaper, men med en seriehänvisning från F2 
– Skolverksamhet, för att uppmärksamma arkivanvändaren på denna. Jag fick även 
en F5-serie som heter Ämnesordnande handlingar. Detta kan tyckas inte vara något 

3 7 Kurdve, M (1988) Förteckningsplaner, s.62
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bättre än Widmars ”Varia”-serier. Jag såg dock inget annat sätt om jag ville undvika 
att få för små serier, korshänvisningar och liknande. 

Som jag  nämnde tidigare förekom en viss gallring då  en del  av  de många 
dagböckerna som fanns i  flera kopierade uppsättningar flyttades till  SMK:s egna 
referensbibliotek. Annars ges rådet av Lars-Olof Welander, vid Riksarkivet, att vara 
restriktiv med gallring i folkrörelsearkiv av äldre datum, t o m av verifikationer vars 
information annars även brukar  finnas i  kassaböcker.38 Enligt Welander kan man 
gallra  korrespondens av  rutinmässig karaktär,  som cirkulär,  vilket  fanns i  både 
Musanas  och  Sundi-Lutetes  arkiv.  Jag  valde  dock  att  ändå  behålla  dessa  då 
materialet från detta geografiska område och tid inte har mängder av arkivhandlingar 
att  tillgå.  Ingen sekretess av  arkivhandlingarna  råder.  Jag  fick  instruktioner  av 
Katarina Thurell att inte skriva alltför utförliga volymanmärkningar i de fall något 
kunde tänkas vara känsligt, men jag påträffade alltså inte några sådana handlingar 
och tog därför aldrig själv ställning till denna fråga. 

Sundi-Lutete missionsstation
Sundi-Lutetes missionsstationsarkiv är från ett senare datum än Musanas arkiv, och 
papprena är något stadigare men jag valde ändå att lägga buntarna i dragkapslar. 

Många av de teoretiska avväganden jag fick göra för Musanas arkiv gäller även 
för Sundi-Lutete (se bilaga 3). Problemet med att ordna ett arkiv skrivet på ett språk 
man inte förstår blev dock extra tydligt då jag ordnande missionsstationsarkivet från 
Sundi-Lutete: handlingarna övergick från att vara skrivna av privatpersoner till att få 
en mer formellt utseende där styckena var nummerindelade. Detta kan betyda att 
innehållet i dessa kan ha varit värt att notera men då jag inte talar kikongo själv och 
tidigare ordnings- och förteckningsarbete inte ger mig någon hjälp i detta fall får jag 
acceptera  detta  och gå  vidare.  En serieanmärkning om språk  görs och framtida 
tillgängliggörande av förteckningen i Kongo på franska får lämna detta till forskarna 
själva. 

Sundi-Lutetes arkiv var  i  mångt och mycket likt  Musanas arkiv. Korrespon-
densen var ordnad på samma sätt där man kallat den för B&E-serie, för att byta till 
E1  vid  registrering  i  Klara.  Vissa  buntar  hade  sorterats  och  innehöll  klara 
ämnesindelningar  av  skolverksamhet  och  sjukvård.  Jag  valde  dock  att  vara 
konsekvent och lät  dem vara  bland korrespondensen med volymanmärkning om 
innehåll.

Arkivhandlingar,  0,42  hyllmeter  räkenskaper,  som  hör  till  Sundi-Lutetes 
missionsstationsarkiv  finns även på  Riksarkivet  i  Arninge.  Under tiden för  mitt 
examensarbete fanns inte praktiska möjligheter att  fysiskt förvara hela arkivet på 
3 8 Welander, L-O, (1988) Gallringsfrågor hos folkrörelsearkiv, föreningar och organisationer,s. 149
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samma ställe då vi bara hade tillstånd att göra mindre kompletteringar till arkivet i 
Marieberg. Självklart förtecknades dessa serier i gemensam förteckning, för att hålla 
ihop  arkivet  teoretiskt  sett,  och  förhoppningen  är  att  arkivet  sammanställs  i 
framtiden.

Liksom i  fallet med Musanas arkiv flyttades även kopierade dagböcker från 
Sundi-Lutete till  SMK:s arkiv.  Tre  stycken pärmar  med Lettres de voitures från 
1943-1955  rensades ut  då  de inte bedömdes ha  något historiskt  värde, samt att 
samma information finns att  hämta  ur  verifikationerna.  Som jag  nämnde under 
gallringen för Musana så avråds man i folkrörelsearkiv från att gallra verifikationer 
av äldre datum. Dessa följesedlar bedömdes ändå ha mindre information att ge än 
verifikationerna. Verifikationerna sparades dock. Ingen sekretess råder för Sundi-
Lutetes missionsstationsarkiv.
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