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Hans Olof Alsén, born 16 august 1926, is a Swedish Social Democrat politician who served as the County Gov-
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The documents almost exclusively cover the County Governor years 1986-1992. At a previous occasion Alsén
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Inledning

Efter att ha gjort praktik vid Landsarkivet i Uppsala (ULA) fick jag möjlighet att
stanna kvar och även utföra mitt examensarbete där. Det ursprungliga förslaget
från ULA var att jag skulle ordna och förteckna tre olika personarkiv för att jämfö-
ra innehåll, tillvägagångssätt och förteckningsprinciper mellan dessa. Det ena ar-
kivet var relativt litet och bestod av en samling manuskript, predikningar, grifte-
och vigseltal m m efter kyrkoherde Allan Ehlin. Det andra var en betydligt mer
omfattande samling handlingar efter överste Hjalmar Gardtman och visade sig vid
närmare påseende snarare kunna betecknas som ett släkt- och godsarkiv med
handlingar från 1600-tal till 1900-tal. Det tredje arkivet slutligen bestod av hand-
lingar från den före detta landshövdingen i Uppsala, Hans Alsén, och var kronolo-
giskt avgränsat till själva landshövdingeperioden 1986–1992. Efter en del över-
väganden beslutades att det vore lämpligt att inleda med Alséns arkiv för att rela-
tivt snabbt beta av detta och därefter kunna påbörja det mer omfattande släkt- och
godsarkivet. Vad som vid första anblicken föreföll vara ett tämligen okomplicerat
bestånd av landshövdingens verksamhetshandlingar skulle dock visa sig kräva
betydligt mer tid och möda än förväntat. Att ordna och förteckna Hans Alséns
arkiv kom därför att uppta hela den utsatta tiden.
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Politiker, styrelseproffs och landshövding

Hans Olof Alsén föddes den 16 augusti 1926 i Enköping, men flyttade bara några
veckor gammal med sin mor till Uppsala. Han utbildade sig till handsättare på
Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB och arbetade där fram till 1949 och därefter
en tid som annonssättare vid Uppsala nya Tidning.

Alsén engagerade sig tidigt inom både den demokratiska arbetarrörelsen och
inom konsumentkooperationen. Med åren kom han att inneha flera politiska upp-
drag. Han var kommunalråd i Uppsala 1966-1969 samt 1971-1973, statssekretera-
re vid statsrådsberedningen 1969-1970 och riksdagsledamot 1974-1982. Från
1968 tillhörde han den socialdemokratiska partistyrelsen och från 1970 till 1986
var han ordförande i Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt.

Inom den kooperativa rörelsen inleddes de officiella uppdragen redan 1954,
som förtroendevald i Konsums förvaltningsråd. Han kom så småningom att överta
ordförandeskapet i Kooperativa Förbundets (KF) styrelse 1972-1986 och företräd-
de även KF i styrelserna för OK-petroleum AB och Folksam. Från 1959 fram till
dess att Alsén utnämns till landshövding 1986 var han även representerad i Uppsa-
la HSB-förenings styrelse. Intresset för det kooperationsanknutna HSB höll emel-
lertid i sig även under landshövdingeperioden och resulterade senare i ordföran-
deskapet för HSB:s riksförbund mellan åren 1995 och 1997 (Alsén 2009, s.154).
Engagemanget inom den kooperativa rörelsen trappades successivt ned under
landshövdingperioden. Enligt Alséns memoarer upphörde allt engagemang inom
KF redan vid tillträdet på länsstyrelsen 1986 (Alsén 2009, s. 130). Enligt uppgifter
i arkivet var han emellertid fortsatt ledamot i KF industri AB till slutet av 1987
och i Kooperativa institutet till andra hälften av 1988.

Hans Alsén har även ett långt engagemang inom idrottsrörelsen och under
åren 1973-1989 var han ordförande i Svenska Korporationsidrottsförbundet. Mel-
lan åren 1976-1986 representerar han detta förbund i Riksidrottsförbundets styrel-
se. Bland andra styrelseengagemang märks även ledamotsuppdrag eller ordföran-
deskap i Anders Nisses AB, AP-fonderna, Diös Bygg AB, Europaklubben i Upp-
sala, Fagerudd Korpens kurs- och friskvård, Folkrörelsearkivet för Uppsala län,
Kungliga Sällskapet Pro Patria, Nordbanken, Skol & ungdomsresor AB, Svenska
Turistföreningen AB, Svenska sparbanksföreningen AB, Stiftelsen för Föreningen
Nordens Institut, Svenska Brandförsvarsföreningen, Sparbanksföreningen, Uppsa-
la läns Trafiksäkerhetsförbund, Upsala Fabriks- och Handtverksförening, Folkrö-
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relsernas Rese- och Semesterorganisation, Folksam, Uplandsbanken och Beijer
Alma. Som ett något mer kuriöst engagemangen kan räknas ledamotsuppdraget i
Sällskapet Jultomtarne i Upsala. Sällskapet bildades år 1876 och enligt förening-
ens stadgar är ändamålet "... att genom tillvaratagande och försäljning av cigarr-
spetsar samla medel till julgåfvor åt fattiga, välartade barn inom Upsala samhälle".
År 1989 hade sällskapet drygt 400 medlemmar.

Under perioden 1986-1992 var Alsén verksam som landshövding i Uppsala
län. I egenskap av landshövding blev han även mer eller mindre automatiskt ord-
förande i en rad styrelser. Till dessa hör Stiftelsen Leufsta, STUNS (Stiftelsen för
samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala läns
Kungl. Hushållningssällskap, HS Landsbygdskonsult AB, Upplands fornminnes-
förening och hembygdsförbund, Kallenbergsstiftelsen, Länsarbetsnämnden i Upp-
sala län, Skogsvårdsstyrelsen, Länsbostadsnämnden samt givetvis även Länssty-
relsen i Uppsala län. Med landshövdingeuppdraget följde även utnämningar till
hedersledamot i Gustav Adolfs Akademien och Uplands nation samt "Farbror" i
Orphei Drängar.

Alsén åtog sig även tillfälliga uppdrag som mötesordförande i olika samman-
hang, t ex Upplands Idrottsförbund, Sveriges urmakareförbund och Sveriges hem-
bygdsförbund m fl, samt revisorsuppdrag inför årsmöten i t ex Bror Hjorthföre-
ningen. Dessutom var han medlem i en rad andra föreningar utan att sitta i styrel-
sen, som Sveriges Hembygdsförbund, Upplands Idrottsförbund, Rotary, Förening-
en Kannstöparna i Uppsala och Musikens hus vänner.

En god översikt om Hans Alséns liv och verksamhet står att finna i memoar-
boken Från Dragarbrunn till slottet vilken gavs ut år 2009. Övriga uppgifter i
ovanstående beskrivning återfinns i arkivhandlingarna samt i arkivbeskrivningen
till Hans Alséns personarkiv vid Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
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Arkivet och handlingarna

Arkivet överlämnades till Landsarkivet i Uppsala år 2008 (med en mindre efterle-
verans år 2009) av Hans Alsén själv. Det deponerade materialet bestod av 27
stycken fulla A4-pärmar. Fyra av pärmarna var märkta "Interna protokoll", "Di-
verse protokoll" eller "Diverse protokoll och föredragningslistor". Mellan dessa
fyra pärmar fanns en någorlunda kronologisk årsordning från 1987 till 1992. Tju-
go pärmar var märkta med årtal samt rubriken "Diverse". De övriga tre pärmarna
var omärkta eller var märkta på ett sätt som inte korresponderade med innehållet.
Två av dessa innehöll handlingar av samma slag som de tjugo "Diverse"-pärmarna
medan den tredje och sista pärmen främst innehöll körscheman, d v s veckovisa
färdbeskrivningar, med datum, tidpunkter och hållplatser, för Landshövdingens
tjänstebil och chaufför.

Genomgång av materialet och preliminär förteckning

Då arkivet till en början uppfattades innehålla handlingar som främst tillkommit i
samband med landshövdingens verksamhet, och således kunde betraktas som del
av ett myndighetsarkiv, upprättades en första preliminär förteckningsordning en-
ligt det allmänna arkivschemat.

Som nämnts ovan var materialet vid överlämnandet till Landsarkivet någor-
lunda kronologiskt ordnat i årspärmar. Vid en närmare genomgång skulle det dock
visa sig att flera av pärmarna i själva verket överlappade varandra tidsmässigt och
att den inre kronologin i många fall inte stämde särskilt väl. I de flesta fall förefal-
ler dock handlingarna ha satts in i pärmarna varefter ärendena inkommit eller var-
efter de slutligen behandlats. Handlingar som tillhört ett visst ärende eller ämne
hade i många fall hållits samlade med hjälp av gem. Vid genomgången noterades
även att vissa pärmar innehöll en större andel informella handlingar, av typen
middagsinbjudningar, tackkort, evenemangsbiljetter, program och nedtecknade tal
medan andra pärmar innehöll en större andel mer formella handlingar rörande t ex
länsstyrelsens verksamhet, styrelseuppdrag och verksamhetskorrespondens. Denna
uppdelning var dock långt ifrån konsekvent. Om arkivbildaren haft ambitioner att
hålla isär dessa handlingsslag så har han endast lyckats under mycket korta perio-
der.
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Reviderad förteckning

Under ordningsarbetet stod det så småningom klart att Alsén även haft stora pro-
blem med att hålla isär privatlivet och landshövdingeuppdraget. En avgörande
fråga, som kom att skapa en hel del bryderier, var huruvida arkivet skulle betrak-
tas som handlingar rörande landshövdingens verksamhet, d v s som en del av läns-
styrelsens arkiv och därigenom vara ett myndighetsarkiv, eller om det skulle be-
traktas som ett personarkiv, viket i så fall var kronologiskt avgränsat till just land-
shövdingeperioden 1986-1992.

I en av pärmarna påträffades ett leveranskvitto från Folkrörelsearkivet för
Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala, Hans Alséns arkiv, vol. 1:1, Leveranskvitto,
dat 1990-03-06). Av detta framgick att Alsén redan 1990 överlämnat sitt per-
sonarkiv till Folkrörelsearkivet. Vid en senare kontakt med Folkrörelsearkivet
framgick vidare att detta personarkiv sträckte sig fram till och med 1989, d v s
fyra år in i landshövdingeperioden. Leveranskvittot föreföll alltså styrka uppfatt-
ningen att det till ULA inlämnade beståndet inte skulle betraktas som ytterligare
ett personarkiv utan snarare som handlingar knutna till verksamheten vid länssty-
relsen. Vad som å andra sidan talade emot detta var förekomsten av en ansenlig
mängd handlingar av privat karaktär, liksom ett antal dokument rörande Karin
Alsén Reimer (Hans Alséns hustru).

Vid ordningsarbetet noterades även en mängd olika dokument som kunde
hänföras till olika organisationer och företag utom länsstyrelsen. Det rörde sig om
såväl inbjudningar till företagsmiddagar och jubileer som om rent administrativa
dokument och korrespondens. Till en början förmodades dessa ha inkommit för att
hålla landshövdingen informerad om angelägna händelser och förehavanden i lä-
net. När större delen av materialet redan ordnats och förtecknats påträffades emel-
lertid ett par kreditupplysningskopior. Av dessa framgick att Alsén innehaft en rad
olika styrelseuppdrag och det stod klart att en betydande andel av handlingarna
härrörde från verksamhet som inte hade med landshövdingeuppdraget att göra.
Ytterligare information om sidouppdrag och verksamhet utanför länsstyrelsen
framkom vid en genomläsning av Alséns memoarer (Alsén 2009).

Många av de brev, inbjudningar, biljetter m m som påträffades i arkivet rör
både Hans Alsén och hustrun Karin Alsén Rejmer (Reimer). Dessa har ordnats
tillsammans med Hans Alséns handlingar. Det finns emellertid en mindre andel
dokument, både privata brev och verksamhetshandlingar, som endast rör Karin.
Detta gör henne till en ingående arkivbildare och dokumenten ordnades i en egen
serie.

Efter en första genomgång och ordningsarbete stod det alltså klart att bestån-
det var betydligt mer heterogent än vad som först förmodats och att det trots allt
borde betraktas som ett personarkiv. Det omfattade visserligen landshövdingens
handlingar (dock ej diarieförda) men även en betydande andel privata dokument
och handlingar rörande verksamhet vid sidan av länsstyrelsen samt handlingar
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som kunde hänföras till Alséns hustru. En reviderad förteckning upprättades där-
för med utgångspunkt i Martin Grass förslag till ordning av personarkiv (Grass
1989, s. 33) men där avdelning 5 ”Samlingar” saknar handlingar och där hand-
lingarna till avdelning 2 ”Manuskript och egna verk” kvarligger i ursprunglig ord-
ning. De talmanuskript som påträffades hade i nästan samtliga fall hållits samman
i ärendeakter med andra vidhängande dokument och denna inre proveniens be-
dömdes angelägen att bevara. På så sätt hade alltså den ursprungliga ordningen i
arkivet fått ett visst informationsvärde i sig (jfr Smedberg 2008, s. 10) och det
skulle inte gå att bryta ut talmanuskripten utan att förlora kontext och förståelse.

Korrespondens betraktas ofta som fristående från den övriga arkivbildningen,
inte minst när det gäller personarkiv, och har ibland ordnats för sig, i alfabetisk
eller kronologisk ordning. Det finns till och med exempel på där brev tagits ut ur
arkiven och istället placerats med brevskrivarens handlingar eftersom man ansett
att det är denne och inte mottagaren som är viktig, t ex Strindbergssamlingen i
Kungliga biblioteket (Smedberg 2009, s. 9). Beträffande avdelning 3 i Alséns ar-
kiv kan noteras att denna endast innehåller privat korrespondens. Den verksam-
hetsrelaterade korrespondensen var i många fall knuten till andra dokument i ak-
ter, sammanhållna med gem. Precis som med talmanuskripten bedömdes det inte
lämpligt att bryta upp dessa akter och ett beslut togs om att all verksamhetsrelate-
rad korrespondens skulle få ligga kvar i ursprunglig ordning.

Ordningsarbetet, tillvägagångssätt och gallring

En stor mängd ärenden hade hållits samman med hjälp av gem i pärmarna. Bero-
ende på ärendets art kunde det inom en och samma sådan akt rymmas en rad olika
handlingsslag, som exempelvis korrespondens, informationsmaterial, kopior på
protokoll och beslut, inbjudningar, bordsplaceringar, biljetter, manus till tal och
visitkort. Av hänsyn till arkivbildarens intentioner att samla dokument som på
detta vis hörde ihop beslutades att inte splittra upp dessa akter, genom att t ex
plocka ut korrespondens eller talmanus, utan att även fortsättningsvis hålla dem
samlade (men med aktomslag istället för gem). I flera fall omorganiserades emel-
lertid dokumenten kronologiskt inom samma ärende för att bättre belysa och tyd-
liggöra ett händelseförlopp. Av samma anledning lades i vissa fall lösa dokument
samman med sådana akter om det var uppenbart att de tillhörde samma ärende.

Till en början fanns även en ambition att avlägsna alla häftklamrar och att
istället punktlimma sammanhållna dokument med stärkelselim. Detta visade sig
dock vara ett mycket tidsödande arbete som snart övergavs. Att behålla häftklam-
rarna är dessutom helt i linje med Riksarkivets instruktioner (Elisabeth Celander
muntlig uppgift, 2010-04-07).

På många dokument satt mindre, självhäftande anteckningslappar av typen
”PostIt”, vilka har dålig arkivbeständighet och även riskerar att förstöra omgivan-
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de pappersmaterial. Alla sådana dokument skyddskopierades tillsammans med
anteckningslappen, varefter både kopian och originalet sparades medan själva an-
teckningslappen gallrades.

En stor andel av dokumenten utgjordes av kopior av olika länsstyrelsehand-
lingar som PM, protokoll, inkomna skrivelser och beslut. Dessa hade i många fall
inkommit till landshövdingen för kännedom eller använts som informationsunder-
lag i olika sammanhang. I flera fall hade t ex landshövdingen fått kopior av sådana
handlingar som kunde förväntas väcka uppmärksamhet bland allmänheten och i
media. Alla sådana kopior hade i princip varit möjliga att gallra då originalen får
förmodas vara bevarade på annan plats i Länsstyrelsens arkiv. Redan i ett tidigt
skede togs emellertid ett beslut om att istället konsekvent bevara dessa då de kan
vara av intresse för framtida forskning av minst två skäl. Dels belyser de mycket
väl vilken typ av ärenden som landshövdingen haft att ta ställning till och varit
direkt involverad i och dels finns i många fall vidhängande originalanteckningar
och dokument som utan dessa kopior hade varit svåra att tolka och sätta in i sitt
rätta sammanhang. Däremot rensades alla dubbletter av dokument som påträffa-
des.

De serier som rör verksamheten ordnades kronologiskt månadsvis, de andra
serierna ordnades kronologiskt på datumnivå. Ärenden med flera datum har ord-
nats enligt det senaste dokumentet. Exempelvis kan ett jubileum där landshöv-
dingen hållit tal ha föregåtts av en intresseförfrågan, ett inbjudningskort, ett svars-
brev, en gästlista och slutligen bordsplaceringar, menyer, sånghäfte och manus till
talet. Om det på detta sätt stått klart att Alsén deltagit i jubileet har akten ordnats
kronologiskt efter det datum då festligheten ägt rum. Om det inte kunnat beläggas
att Alsén deltagit, t ex om endast inbjudan, informationsblad och biljetter påträf-
fats, har akten istället ordnats efter det datum då den senaste av dessa inkommit.
Om uppgift om datum saknats har den ursprungliga ordningen behållits.

När det gäller landshövdingens verksamhet har den ursprungliga ordningen
därigenom till viss del bevarats. Detta för att handlingarna av allt att döma inord-
nats i pärmarna varefter ärendena behandlats och då den kronologiska ordningen
ofta stämt någorlunda. I de fall då handlingar befunnits på avsevärt fel kronologisk
plats har de emellertid omordnats. Efter ordningsarbetet upptog arkivet 2,4 hyll-
meter i A4-kartonger.

Integritetskänsligt material

I en akt från 1991 påträffades ett antal dokument i ett integritetskänsligt ärende
rörande en 16-årig flicka. Flickan hade blivit tvångsomhändertagen av de sociala
myndigheterna och placerad inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att hon
haft samröre med Hans Scheike och den så kallade sexsekten i Kopparberg. Flick-
an betraktar omhändertagandet som ett övergrepp och anser att länsstyrelsen och
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de sociala myndigheterna missbrukat sin ställning och försökt mörklägga vissa
förhållanden. Hon vänder sig bland annat till landshövdingen med en vädjan om
hjälp för att få upprättelse i ärendet. I akten finns även korrespondens mellan
flickan och handläggare på länsstyrelsen och mellan handläggare och landshöv-
dingen. Av dokumenten framgår såväl flickans namn som bostadsort samt namn
på vissa andra inblandade personer.

Ett annat ärende rör en man i 50-årsåldern med ett kriminellt förflutet. Han
har aldrig lärt sig att läsa och skriva och anser att detta är samhällets fel. Mannen
har ringt till landshövdingen med en begäran om att få högre socialbidrag och att
staten ska bekosta en utbildning och menar att det annars är mycket stor risk att
han återfaller i kriminalitet. Bland dokumenten finns uppgifter om namn och per-
sonnummer som skulle göra det lätt att spåra mannen.

Ytterligare ett ärende som väckte ett visst intresse med tanke på sekretess
handlar om skogsavverkning inom ett naturskyddsområde och en konflikt med
markägare i samband med detta. En av länsstyrelsens interna PM i ärendet är
märkt "Obs! Denna PM innehåller sekretessbelagda uppgifter” med fet stil och
extra stort typsnitt. Vid en översiktlig genomläsning av dokumentet återfanns vis-
serligen inga uppgifter som borde beläggas med sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen men ärendet har uppenbarligen bedömts vara känsligt av författa-
ren. Det förhåller sig antagligen så att sekretessrubriken tillkommit för att de in-
terna uppgifterna inte skulle läcka ut till allmänheten eller markägare.

Problematiken med integritetskänsliga uppgifter och den lösning som valdes i
detta fall diskuteras vidare i kapitlet om sekretess nedan.

Avgränsningsproblematik

Det är i många fall svårt att avgöra om Alsén blivit inbjuden till evenemang i
egenskap av landshövding, i egenskap av medlem eller i egenskap av före detta
styrelseledamot. Det kan t ex gälla evenemang som anordnats av KF, OK, Spar-
banksföreningen, Folksam m fl. Om styrelseengagemanget har upphört vid doku-
mentets tillkomst har dylika handlingar i många fall ordnats tillsammans med
handlingar rörande verksamheten vid länsstyrelsen, i synnerhet om ärendet rört
lokala evenemang och angelägenheter. Detta eftersom man då får förmoda att del-
tagandet skett i egenskap av landshövding. Ett exempel på detta är dokument rö-
rande Diös Bygg AB mellan mars 1990 och juni 1992. Alséns styrelseuppdrag i
detta bolag upphörde i mars 1990 och återupptogs i samband med landshövdinge-
ämbetets avslutande i juni 1992 (då i bolaget Anders Diös AB). Däremellan har
Diös av allt att döma hållit landshövdingen uppdaterad i olika frågor som rör
verksamhet av angelägenhet för Uppsala och vid flera tillfällen anordnat middagar
i närvaro av landshövdingen på Uppsala slott.
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I vissa andra fall har denna regel emellertid frångåtts, t ex då det gällt Social-
demokraterna, OK, Folksam och Sparbanken, då det uppfattats vara mer tydligt att
inbjudan skett p g a tidigare engagemang i dessa organisationer. Bedömnings-
grunden får emellertid betraktas som subjektiv och det kan mycket väl finnas ut-
rymme för en gränsdragningsdiskussion i frågan.

Som nämnts ovan, i historiken kring Hans Alsén, avslutas alla styrelseuppdrag
inom kooperationen successivt under den första tiden som landshövding. Alséns
engagemang inom den kooperativa rörelsen syns dock i handlingarna långt efter
det att hans officiella engagemang har upphört. Enstaka inbjudningar som deltaga-
re eller föredragshållare vid olika evenemang anordnade av KF återfinns från i
stort sett hela landshövdingeperioden. Till den kooperativa verksamheten kan
även räknas Uppsala kooperativa STÄDAB vilket ägs till lika delar av HSB Upp-
sala och Konsum Uppsala och som finns representerade med ett antal dokument
från år 1990. Dessa har emellertid ordnats under landshövdingens verksamhet
eftersom Alsén av dokumenten att döma i detta fall varit engagerad i egenskap av
landshövding.

I vissa fall är det alltså tydligt att Alsén deltagit i egenskap av före detta ko-
operatör medan det i andra fall förefaller ha varit i egenskap av landshövding. Hu-
ruvida dessa dokument skulle ordnas samman med landshövdingens verksamhet
eller med verksamheten utom länsstyrelsen kom därför av nödvändighet att bli en
bedömningsfråga.
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Diskussion

Att skilja landshövdingeämbetet från privatliv och annan
verksamhet

I den svenska arkivlitteraturen finns det en mängd olika presentationer av per-
sonarkiv men bortsett från Martin Grass artikel om ordnings- och förtecknings-
principer för personarkiv (Grass 1989) saknas det nästan helt litteratur som be-
handlar ämnet ur en mer principiell vinkel. Det finns inte heller någon nationell
strategi för bevarandet av personarkiv (Smedberg 2009, s. 7f.)

Smedberg menar emellertid att det kan vara intressant att betrakta personarkiv
utifrån de olika roller som arkivbildaren intagit under sitt liv (Smedberg 2009, s.
7, 9). I ordningsarbetet av Alséns arkiv kom efter hand ett antal sådana roller att
utkristalliseras. Dessa utgörs främst av privatpersonen, styrelseledamoten, den
föreningsaktive och landshövdingen. Eftersom arkivet täcker just landshövdinge-
perioden är det naturligtvis denna roll som är den centrala och som genererat le-
jonparten handlingar. Gränsen mellan de olika rollerna var dock flytande och
otydlig i arkivet och det är uppenbart att även Alsén själv har haft vissa svårighe-
ter att skilja privatliv och styrelseuppdrag från rollen som landshövding.

Landshövdingen är på många sätt alltid landshövding, även i situationer som
gränsar till det privata. Det förefaller som att han förväntats representera länet och
bevaka dess intressen i alla sammanhang, nästan dygnet runt. Det är även tydligt
hur Alsén har umgåtts privat med olika personer, t ex Anders Wall med flera,
samtidigt som han har haft professionella intressen i samma projekt som dessa,
både som landshövding och styrelseledamot.

Som nämnts ovan innehöll vissa pärmar en större andel informella handlingar
av typen middagsbjudningar, jubileumsinbjudningar, evenemangsbiljetter, tack-
kort o s v, medan andra pärmar innehöll en större andel rena tjänstehandlingar.
Denna uppdelning var något mer påtaglig från ca 1990 och framåt men var samti-
digt långt ifrån konsekvent. Bland inbjudningar och dylikt förekom en stor mängd
tjänstehandlingar och i pärmar med något större andel tjänstehandlingar fanns
många handlingar av det mer informella slaget, personliga dokument och privat
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korrespondens. Blandningen speglar ytterligare den svåra gränsdragningen mellan
landshövdingens ämbete och privatlivet.

Många inbjudningar gäller jubileer, middagar och invigningar där Alsén
(ibland tillsammans med sin fru) närvarat i egenskap av landshövding och ofta
hållit tal. Detta får betraktas som ren tjänsteutövning och representation. De allra
flesta inbjudningar, biljetter och liknande har därför lagts samman med handlingar
rörande verksamheten. Även tillställningar som teaterbesök, konsertbesök, idrotts-
evenemang m m från landshövdingeperioden har alltså betraktats som representa-
tion. Detta kan motiveras både genom den svåra gränsdragningen mellan privat-
personen och landshövdingen under denna period och genom att det inte förelåg
någon uppdelning mellan dessa handlingsslag i den ordning som skapats av arkiv-
bildaren själv. I enstaka fall har det emellertid varit mer tydligt att även denna typ
av handlingar, liksom viss korrespondens, har haft en helt privat karaktär, d v s
inte varit adresserade till landshövdingen och uppenbart inte gällt officiella sam-
manhang. I sådana fall har de lagts samman med de andra privata handlingarna. I
de fall då det inte gått att avgöra huruvida en handling varit privat eller av verk-
samhetskaraktär så har den lagts samman med handlingar rörande verksamheten.

I arkivet fanns även en del handlingar från tiden efter 30 juni 1992, d v s efter
tiden som landshövding. Det rör t ex uppdrag som talare vid jubileer och invig-
ningar. Alséns roll vid vissa av dessa evenemang är något oklar men har i andra
fall kunnat utläsas indirekt, t ex genom stödanteckningar till tal eller andra noter-
ingar. I några fall har handlingarna på så vis kunnat knytas till specifika verksam-
heter av olika slag. Om denna typ av handlingar, som tillkommit efter landshöv-
dingeperioden, inte tydligt kunnat knytas till någon särskild verksamhet har de
emellertid lagts samman med privata handlingar, då man får förmoda att Alsén
bevistat evenemangen som privatperson.

Landshövdingarnas handlingar i arkiven

Var landshövdingarnas handlingar har hamnat är något som har varierat genom
åren och det är inte helt enkelt att reda ut turerna kring dessa bestånd. Av tradition
har högre statstjänstemäns arkiv vanligen betraktats som ett bihang till myndig-
hetsarkiven och de har ofta förtecknats under huvudavdelningen Ö. Sådana be-
stånd kan innehålla såväl ämbetshandlingar som handlingar från andra verksamhe-
ter (Smedberg 2009, s. 9). De tidiga handlingarna efter Uppsalas landshövdingar,
före 1951 (1952), finns på detta sätt förtecknade i Landskansliets serie Ö, med
rubriken "Landshövdingens handlingar" (Landsarkivet i Uppsala, arkivnr
SE/ULA/11035/12).

Vid Länsstyrelsen i Uppsala län fanns, mellan åren 1971 och 1987 den Admi-
nistrativa enheten som en egen arkivbildare. I samband med att enheten upphörde
och handlingarna lämnades till ULA förtecknades "Landshövdingens handlingar"
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mellan 1951 och 1975 i serien Ö1a. Serien avslutades därmed och landshövding-
ens handlingar skall enligt uppgift i arkivförteckningen därefter diarieföras i Pla-
neringsavdelningens serie D1a fram till och med 1987 (notering i arkivförteck-
ning, Landsarkivet i Uppsala, arkivnr SE/ULA/11035/413/Ö1a). Enligt den arkiv-
bildningsplan för Länsstyrelsen som Riksarkivet fastställt skall landshövdingens
diarieförda handlingar från och med 1988 ligga i en F1a-serie och landshövding-
ens övriga handlingar ska, liksom tidigare, hänföras till serien Ö1a (Riksarkivet
1988).

Det finns tre tidigare exempel på att landshövdingehandlingar lämnats in till
ULA och betraktats som enskilda arkiv. I två av dessa fall rör det sig enbart om
ordenshandlingar, d v s landshövdingarnas förslag till ordensförläningar med till-
hörande promemorior, remisser, statistik och andra skrivelser. Det ena är Lands-
hövdingars i Uppsala län ordenshandlingar och omfattar fem landshövdingeperio-
der under tiden 1932-1967 (Landsarkivet i Uppsala, arkivnr SE/ULA/10817). Det
andra är Landshövdingars i Stockholms län (Allan Nordenstam och Hjalmar
Mehr) ordenshandlingar som omfattar perioden 1966-1974 med en sammanställ-
ning från åren 1955-1974 (Landsarkivet i Uppsala, arkivnr SE/ULA/10816). Det
tredje exemplet är en begränsad samling handlingar från Bo Hammarskjöld som
var landshövding i Södermanlands län 1935-1958 (Landsarkivet i Uppsala, ar-
kivnr SE/ULA/10815). Dessa samlingar innehåller emellertid inga privata hand-
lingar och inte heller dokument som rör personernas verksamhet utanför land-
shövdingeämbetet.

Länsstyrelsehandlingar i ett enskilt arkiv

Länsstyrelsens övriga handlingar från den aktuella tiden 1986-1992 finns delvis
redan nu, och kommer så småningom i sin helhet troligen att finnas arkiverade på
Landsarkivet. En väsentlig del av Länsstyrelsens verksamhet, rörande den högsta
ledningen, kommer då inte att finnas representerad i arkivet.

De handlingar som inkommit till landshövdingen har stämplats med datum
och texten ”Landshövdingen” men de saknar diarienummer. I en PM från länssty-
relsens jurist framgår att Alsén varit medveten om problematiken med icke diarie-
förda handlingar. Juristen redovisar möjligheten att istället hålla dem ordnade på
annat sätt (Hans Alséns arkiv, vol. 4.1.1:8, PM dat 1990-01-11). En sådan syste-
matisk förvaring bör emellertid bygga på ett antal grundläggande premisser, t ex
att alla snabbt kan återfinna en handling, att de inte undantas från regelverket
kring utlämnande av allmän handling, att allmänna och icke allmänna handlingar
inte blandas samt att de inte omfattas av sekretess (Larsson 2001, s. 43). Med så-
dana kriterier kan man knappast säga att de aktuella handlingarna varit systema-
tiskt förvarade.
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Att handlingar med ursprung i arbetsplatsen blir en del av ett personarkiv ver-
kar inte vara helt ovanligt förekommande. I krigsarkivet förvaras t ex officersarkiv
som till vissa delar uppenbarligen bör betraktas som allmänna handlingar (Smed-
berg 2009, s. 9). När det gäller länsstyrelsernas arkiv på senare år kan det eventu-
ellt finnas skäl att fråga sig vad som händer med alla andra landshövdingars hand-
lingar. Om en relativt stor mängd myndighetsanknutna handlingar återfinns i en-
skilda arkiv (eller inte arkiveras alls) kan det vara problematiskt ur flera hänseen-
den än bara det rent organisatoriska. Det gäller t ex principiella frågor om hand-
lingsåtkomst, sekretess och möjlighet att ställa till ansvar. I det nu aktuella fallet
med Alséns arkiv gjordes hänvisningar i ARKIS, både i personarkivets arkivbe-
skrivning och i Länsstyrelsens arkivförteckning. På detta sätt möjliggörs ändå
återsökning av handlingarna, även om situationen inte är idealisk.

Sekretess

En av de mer problematiska aspekterna är att arkivet faktiskt innehåller vissa
handlingar som skulle sekretessprövas enligt Offentlighets- och sekretesslagen
före ett utlämnande om de ingick i ett myndighetsarkiv (OSL 25 kap. 1 § samt 26
kap. 1 §). Enligt samma lag skulle en eventuell sekretess i så fall gälla även efter
överlämnandet till landsarkivet (OSL 11 kap. 6 §). Enskilda arkiv omfattas emel-
lertid inte av sekretessen och det finns en uppenbar risk att uppgifterna skulle
kunna åsamka skada och men för berörda personer.

Den lösning som valdes i detta fall var att skapa serien 4.1.3 ”Personliga brev,
inlagor och synpunkter från allmänheten till landshövdingen". Genom att placera
de känsliga handlingarna i denna och belägga serien med ett särskilt förbehåll om
att de endast utlämnas efter landsarkivariens prövning har risken ändå minimerats.
De berörda akterna märktes även med en varning om förbehållet.

Samma arkivbildare i flera arkiv

Som nämnts ovan har Alsén redan tidigare överlämnat ett personarkiv till Folkrö-
relsearkivet. Enligt Nationell Arkivdatabas NAD 1998 uppgår det till 4,5 hyllme-
ter och efter kontakt med den arkivarie som förtecknat arkivet framgick att det
består av 48 volymer och sträcker sig från 1955-1989 (Folkrörelsearkivet för Upp-
sala län, arkivnr 2704). Detta är i princip kronologiskt överrensstämmande med
Alséns politiska karriär men det kan även noteras att det sträcker sig inte mindre
än tre år in i landshövdingeperioden. I och med att det nu aktuella materialet istäl-
let överlämnades till Landsarkivet finns alltså Alséns personarkiv uppsplittrat på
två olika ställen. Som framgår av redovisningen i föregående kapitel finns det
dessutom diarieförda handlingar, och troligen även icke diarieförda handlingar,
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som kan relateras till landshövdingen i Länsstyrelsens arkiv. Det innebär samman-
fattningsvis att Hans Alséns handlingar från tiden som landshövding 1986-1992
skulle kunna förekomma på fem olika ställen:

1. Alsén Hans Uppsala personarkiv – Folkrörelsearkivet.
2. Hans Alséns arkiv 1986-1992 – ULA.
3. Planeringsavdelningen vid Länsstyrelsen t o m 1987, serie D1a – ULA.
4. Länsstyrelsen från 1988, kommande serie F1a – Länsstyrelsen.
5. Länsstyrelsen från 1988, kommande serie Ö1a – Länsstyrelsen.
Det har tidigare hänt att personarkiv splittrats genom att olika delar har läm-

nats till olika institutioner. Sven Hedin lämnade t ex vissa delar av sitt arkiv till
Krigsarkivet medan den större delen senare testamenterades till Vetenskapsaka-
demien (Holm 1974, s. 15ff). Ernst Wigforss brevsamling lämnades till universi-
tetsbiblioteket i Lund medan de resterande delarna överlämnades till Arbetarrörel-
sens arkiv (Karlsson 1986, s. 64). Hjalmar Branting lämnade själv vissa av sina
handlingar, det som han ansåg var särskilt historiskt viktigt, till Arbetarrörelsens
arkiv, ARAB. I just detta fall kom emellertid även resterande delar att till slut
hamna på samma institution (Grass 1986, s. 67ff; 1989, s. 19f). Efter tiden som
landshövding var Alsén aktiv i en rad olika sammanhang, både i egenskap av f d
landshövding, som föreningsmedlem, som styrelseledamot och givetvis även som
privatperson. Om Alsén själv eller hans efterlevande någon gång beslutar sig för
att överlämna ytterligare material är den naturliga frågan var denna deponi kom-
mer att hamna. Utgången förefaller inte helt självklar. Landsarkivet tar ofta emot
enskilda arkiv och det kan tyckas naturligt att förvara kommande handlingar till-
sammans med de nu förtecknade för att upprätthålla kontinuiteten i arkivet. Folk-
rörelsearkivet förvarar å andra sidan material från Alséns tidigare år och detta be-
stånd är mer omfattande, både volymmässigt och kronologiskt. Alsén är dessutom
både f d styrelseledamot och nuvarande hedersordförande i Folkrörelsearkivet.
Man kan hur som helst konstatera att den nuvarande splittringen av materialet är
något olycklig ur en forskningsmässig synvinkel.
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Sammanfattning

Hans Olof Alsén föddes den 16 augusti 1926 i Enköping, men flyttade tidigt till
Uppsala. Under 1960-1980-talen hade han en rad politiska uppdrag och utsågs till
landshövding i Uppsala län 1986. Han var även aktiv i ett flertal förenings- och
företagsstyrelser, både i egenskap av privatperson och som landshövding.

Med undantag av två dokument omfattar arkivet tidsperioden 1986-1992, vil-
ket motsvarar Alséns tid som landshövding. Arkivet består till stor del av Lands-
hövdingens handlingar och andra handlingar som kan knytas till verksamheten vid
Länsstyrelsen i Uppsala. Det har emellertid deponerats som ett enskilt arkiv och
då det även omfattar handlingar från annan verksamhet samt privata dokument är
det att betrakta som Alséns personarkiv, kronologiskt avgränsat till tiden som
landshövding. Även Hans Alséns hustru, Karin Alsén Rejmer, finns representerad
med ett mindre antal handlingar, vilket gör henne till en ingående arkivbildare.

Arkivet överlämnades 2008 och 2009 till Landsarkivet i Uppsala av Alsén
själv. Det deponerade materialet bestod av 27 stycken fulla A4-pärmar och efter
ordningsarbetet upptog arkivet 2,4 hyllmeter i arkivkartonger.

Arkivet ordnades och förtecknades med utgångspunkt i de principer för per-
sonarkiv som etablerats av Martin Grass i artikeln " Principer för ordnande och
förtecknande av personarkiv: exemplet Hjalmar Branting".

Hans Alsén hade tidigare överlämnat ett personarkiv till Folkrörelsearkivet för
Uppsala län. Detta omfattar tidsperioden 1955-1989 vilket i stort sett överrens-
stämmer med Alséns politiska karriär och verksamhet. Det kan dock noteras att
personarkivet vid Folkrörelsearkivet överlappar personarkivet vid Landsarkivet
med ca fyra år. Det kan även noteras att ytterligare handlingar rörande Landshöv-
dingens verksamhet bör kunna återfinnas hos Länsstyrelsen i Uppsala.

Att flera arkiv från samma arkivbildare återfinns på olika institutioner är ingen
okänd företeelse även om det kan tyckas något olyckligt ur en forskningsmässig
synvinkel. Alsén har dessutom varit verksam under flera år efter landshövdingepe-
rioden och det finns anledning att fråga sig till vilken institution en eventuell slut-
lig deponi kommer att överlämnas.

Ett annat problem som berörs i denna PM rör inblandningen av myndighetsre-
laterade allmänna handlingar i ett enskilt arkiv och vilka konsekvenser detta kan
få beträffande t ex återsökning, sekretess och möjligheten att ställa myndigheten
till ansvar. Korshänvisningar mellan personarkivet och myndighetsarkivet under-
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lättar förhoppningsvis återsökningen av Landshövdingens handlingar i Länsstyrel-
sens arkiv även om situationen inte är idealisk.

Beträffande sekretessfrågan diskuteras problemet med ett antal dokument från
Landshövdingens verksamhet som definitivt skulle sekretessprövas innan utläm-
nande om de hade arkiverats som myndighetshandlingar. Då enskilda arkiv inte
omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen har dessa handlingar istället place-
rats i en särskild serie vilken belagts med förbehåll för utlämnande.

Hans Alséns arkiv för landshövdingeperioden 1986-1992 ordnades och för-
tecknades av Tony Engström som en del av magisterkursen i arkivvetenskap vid
Uppsala universitet.
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