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Arkivbeskrivning 
 
Arkivhistorik 
Arkivet inkom som gåva från arkivbildaren till ULA 18 mars 2008. En efterleverans om en pärm inkom 
24 november 2009. 
 
Hans Alséns arkiv ordnades och förtecknades av Tony Engström i april och maj 2010. Förteckningsarbetet 
utfördes som en del av ett examensarbete för filosofie magisterexamen i arkivvetenskap vid Uppsala 
universitet.  
 
Ordning och struktur 
Arkivet har ordnats och förtecknats med utgångspunkt i de principer som etablerats av Martin Grass i 
artikeln " Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv: exemplet Hjalmar Branting" i Arkiv, 
samhälle, forskning 1989, s. 17-44. Avdelning 5 "Samlingar" saknar emellertid handlingar och 
handlingarna till avdelning 2 "Manuskript och egna verk" kvarligger i ursprunglig ordning tillsammans 
med handlingarna i serierna 4.1.1 och 4.2.1. Det rör sig här nästan uteslutande om talmanuskript vilka 
hållits samman med andra vidhängande handlingar av arkivbildaren själv. Denna inre proveniens 
bedömdes inte möjligt att bryta utan att kontext och förståelse skulle gå förlorad. 
 
Beträffande avdelning 3 kan noteras att det endast är privat korrespondens som är ordnad separat under 
denna huvudavdelning. Den verksamhetsrelaterade korrespondensen var, precis som talmanuskripten, i 
många fall knuten till andra dokument i akter och återfinns i serierna 4.1.1 och 4.1.2 samt i 4.2.1. 
 
Protokoll, minnesanteckningar, föredragningslistor m m från Länsstyrelsens verksamhet (serie 4.1.3) hade 
ordnats separat av arkivbildaren själv. Även beträffande dessa dokument har den ursprungliga ordningen 
behållits. Det bör här påpekas dessa dokument av allt att döma utgör kopior och att originalhandlingarna 
får förmodas vara arkiverade i Länsstyrelsens arkiv. 
 
Allmän anmärkning 
Hans Olof Alsén föddes i Enköping den 16 augusti 1926 men flyttade mycket tidigt till Uppsala. Mellan 
1941 och 1949 arbetade han på Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB och utbildade sig där till 
handsättare. Mellan åren 1952 och 1957 arbetade han som annonssättare vid Uppsala nya Tidning. 
 
Alsén engagerade sig tidigt inom både fackföreningsrörelsen, den demokratiska arbetarrörelsen och inom 
konsumentkooperationen. Med åren kom han även att inneha flera politiska uppdrag. Han var 
kommunalråd i Uppsala 1966-1969 samt 1971-1973, statssekreterare 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 KF:s styrelse 1972-1986 
och företrädde även KF i styrelserna för OK-petroleum AB och Folksam. Från 1959 fram till dess att 
Alsén utnämndes till landshövding 1986 var han även representerad i Uppsala HSB-förenings styrelse. 
Intresset för det kooperationsanknutna HSB höll i sig även under landshövdingeperioden och resulterade 
senare i ordförandeskapet för HSB:s riksförbund mellan åren 1995 och 1997. Engagemanget inom den 
kooperativa rörelsen trappades successivt ned under landshövdingperioden. Han avgick som ordförande i 
KF 1986 men enligt uppgifter i arkivet var han ledamot i KF industri AB till slutet av 1987 och i 
Kooperativa institutet till 1988. 
 



Hans Alsén har även ett långt engagemang inom idrottsrörelsen och under åren 1973-1989 var han 
ordförande i Svenska Korporationsidrottsförbundet. Mellan åren 1976-1986 representerade han detta 
förbund i Riksidrottsförbundets styrelse. Bland andra styrelseengagemang representerade i arkivet märks 
även ledamotsuppdrag eller ordförandeskap i Anders Nisses AB, AP-fonderna, Diös Bygg AB, 
Europaklubben i Uppsala, Fagerudd Korpens kurs- och friskvård, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, 
Folkrörelsernas Rese- och Semesterorganisation, Folksam, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Nordbanken, 
Skol & ungdomsresor AB, Stiftelsen för Föreningen Nordens Institut, Svenska sparbanksföreningen AB, 
Svenska Turistföreningen AB, Uplandsbanken, Uppsala Fabriks- och Hantverksförening samt Uppsala 
läns Trafiksäkerhetsförbund. Många av dessa finns även representerade med handlingar i arkivet. 
 
Under perioden 1986-1992 var Alsén verksam som landshövding i Uppsala län. Som en direkt följd av 
detta blev han även ordförande 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 fornminnesförening och hembygdsförbund, 
Kallenbergsstiftelsen, Länsarbetsnämnden i Uppsala län, Skogsvårdsstyrelsen, Länsbostadsnämnden samt 
givetvis även Länsstyrelsen 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 sammanhang, t ex för Upplands 
Idrottsförbund, Sveriges urmakareförbund och Sveriges hembygdsförbund m fl, samt revisorsuppdrag 
inför årsmöten med t ex Bror Hjorthföreningen. Dessutom var han medlem i en rad andra föreningar som 
Rotary, Riksdagens veteranförening, Föreningen Kannstöparna i Uppsala och Sällskapet Jultomtarne i 
Upsala. 
 
Hans Alsén var fortsatt verksam inom en rad områden även efter tiden som landshövding, bland annat i 
styrelserna för Anders Diös AB, Beijer Alma, Nordbankens region Mellansverige, Samtrafiken i Sverige, 
Musikens Hus Vänner, Svenska Brandförsvarsföreningen m fl. Perioden omfattas emellertid inte av detta 
arkiv. 
 
Det deponerade materialet bestod av 27 stycken fulla A4-pärmar. Fyra av pärmarna var märkta "Interna 
protokoll", "Diverse protokoll" eller "Diverse protokoll och föredragningslistor". Mellan dessa fyra 
pärmar fanns en någorlunda kronologisk ordning från 1987 till 1992. Tjugo pärmar var märkta med årtal 
samt rubriken "Diverse". Av de övriga tre pärmarna var två stycken omärkta och den tredje var märkt på 
ett sätt som inte korresponderade med innehållet. Denna innehöll främst körscheman, d v s veckovisa 
färdbeskrivningar (med datum, tidpunkter och hållplatser) för Landshövdingens tjänstebil och chaufför. 
 
Arkivet omfattar huvudsakligen perioden 1986-1992 vilket är den tid som Hans Alsén var landshövding i 
Uppsala. Endast två dokument, båda från november 1969, avviker från denna datering. Arkivet innehåller 
en stor mängd handlingar från landshövdingens verksamhet men är trots detta att betrakta som ett 
personarkiv då det till stor del även består av handlingar från annan verksamhet samt handlingar av privat 
karaktär. Dessutom innehåller det handlingar tillhörande Hans Alséns hustru, Karin Alsén Rejmer (även 
kallad Reimer) född 1939-02-27, vilket gör henne till en ingående arkivbildare. 
 
Hans Alsén har tidigare överlämnat ett personarkiv till Folkrörelsearkivet för Uppsala län (Alsén Hans 
Uppsala personarkiv, arkivnr 2704). Detta omfattar tidsperioden 1955-1989 vilket i stort sett 
överrensstämmer med Alséns politiska karriär och verksamhet. Det kan dock noteras att personarkivet vid 
Folkrörelsearkivet överlappar personarkivet vid Landsarkivet med ca fyra år. Det bör även noteras att 
ytterligare handlingar rörande Landshövdingens verksamhet kan finnas hos Länsstyrelsen i Uppsala. 
 
 
 
 
Tony Engström 
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Arkivförteckning

SE/ULA/12966

Hans Alséns arkiv

1.1Hans Alséns personliga handlingar

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Handlingarna är kronologiskt ordnade. Odaterat placerat längst bak.

1 1988-

-1992, odat

Handlingar rörande bank- och försäkringsärenden 1989-1992, odat.

Handlingar rörande tand- och sjukvård 1988, 1989, 1992.

Kreditupplysningskopior 1991-1992.

Handlingar rörande konsert- och festevenemang 1992.

Räkenskaper 1989-1992.

Övriga personliga handlingar 1989-1992, odat.

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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2.1Talmanuskript

Volymnr Tid Anmärkning

- Se Handlingar rörande Landshövdingens verksamhet och funktion (4.1.1) 

- Se Handlingar relaterade till föreningsverksamhet och styrelseuppdrag utom 

Länsstyrelsen (4.2.1) 

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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3.1Privat korrespondens

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Handlingarna är kronologiskt ordnade.

1 1989-1992 Brev till Alsén 1987-1992.

Brev från Alsén 1989, 1991.

Inbjudningar 1989-1992.

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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3.2Verksamhetskorrespondens

Volymnr Tid Anmärkning

- Se Handlingar rörande Landshövdingens verksamhet och funktion (4.1.1) 

- Se Personliga brev och synpunkter från allmänheten till Landshövdingen (4.1.2) 

- Se Handlingar relaterade till föreningsverksamhet och styrelseuppdrag utom 

Länsstyrelsen (4.2.1) 

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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4.1.1Handlingar rörande Landshövdingens verksamhet och funktion

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Serien innehåller bland annat korrespondens, talmanuskript, skrivelser, kallelser, 

inbjudningar, evenemangsprogram, biljetter, deltagarlistor, bordsplaceringar, 

informationsmaterial, diverse trycksaker, tidningsurklipp m m. Kan även innehålla 

handlingar och brev som gränsar till den privata sfären. 

Handlingarna är kronologiskt ordnade månadsvis.

Häri även Talmanuskript (2.1) 

Häri även Verksamhetskorrespondens (3.2) 

1 1986-1987 sept 1986 - dec 1987

2 1988 jan 1988 - sept 1988

3 1988-1989 okt 1988 - mars 1989

4 1989 apr 1989 - maj 1989

5 1989 juni 1989 - aug 1989

6 1989 sept 1989 - okt 1989

7 1989 nov 1989 - dec 1989

8 1990 jan 1990 - apr 1990

9 1990 maj 1990 - juli 1990

10 1990 aug 1990 - sept 1990

11 1990 okt 1990 - nov 1990

12 1990-1991 dec 1990 - jan 1991

13 1991 febr 1991 - mars 1991

14 1991 apr 1991 - maj 1991

15 1991 juni 1991 - aug 1991

16 1991 sept 1991 - okt 1991

17 1991 okt 1991 - nov 1991

18 1991-1992 dec 1991 - jan 1992

19 1992 febr 1992 - mars 1992

20 1992 apr 1992 - maj 1992

21 1992 juni 1992 - okt 1992

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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4.1.2Personliga brev och synpunkter från allmänheten till Landshövdingen

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Serien belagd med förbehåll: utlämnas endast efter landsarkivariens prövning. 

Handlingarna är kronologiskt ordnade.

Häri även Verksamhetskorrespondens (3.2) 

1 1987-1992

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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4.1.3Protokoll, minnesanteckningar, kallelser och föredragningslistor

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Består av handlingar från direktionsmöten, styrelsens sammanträden, 

föredragningar av styrelseärenden, chefsgruppens sammanträden, 

ledningsgruppsmöten, planberedning m fl samt i förekommande fall även 

tillhörande informationsmaterial och diskussionsunderlag i form av PM, artiklar, 

statistik m m.

Handlingarna är kronologiskt ordnade.

1 1987

2 1988

3 1989

4 1990

5 1991

6 1992

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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4.1.4Övriga handlingar rörande Landshövdingen

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Handlingarna är kronologiskt ordnade.

1 1986-1991 Körscheman för landshövdingens chaufför 1986-1991.

Handlingar rörande uthyrning av Rikssalen i Uppsala slott 1989-1990.

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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4.2.1Handlingar relaterade till föreningsverksamhet och styrelseuppdrag utom 

Länsstyrelsen

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Innehåller bland annat korrespondens, skrivelser, kallelser, inbjudningar, 

evenemangsprogram, biljetter, deltagarlistor, bordsplaceringar, talmanuskript, 

informationsmaterial, diverse trycksaker m m.

Handlingarna är kronologiskt ordnade inom respektive verksamhetsområde.

Häri även Talmanuskript (2.1) 

Häri även Verksamhetskorrespondens (3.2) 

1 1969-1992 Allmänna Pensionsfonden 1989-1992

Bror Hjorthföreningen 1991

Diös Bygg AB (Anders Diös AB) 1989-1990

Europaklubben i Uppsala (och Svenska Europaklubben) 1990-1992

Folkrörelsearkivet för Uppsala län 1989-1992

Folksam 1987-1992

HSB 1988-1992

Kannstöparna (Föreningen) Uppsala 1990-1991 

Kooperativa Förbundet (inkl Konsumentföreningen Uppsala och Kooperativa 

ledares förbund) 1984, 1987, 1989-1992

Korpen och Sveriges Riksidrottsförbund 1986-1992

Kungliga Sällskapet Pro Patria 1991

Nordbanken 1991

Oljekonsumenternas förbund (OK) 1990

Orphei Drängar 1969

Riksdagens veteranförening 1989-1992

Rotary 1987-1992

2 1987-1992 Socialdemokraterna 1987-1992

Sparbanken 1989-1992

Stiftelsen för Föreningen Nordens Institut 1988-1992

Svenska Turistföreningen 1989-1992

Sveriges Hembygdsförbund 1992

Sveriges Urmakareförbund och Stjärnurmakarna 1989-1992

Sällskapet Jultomtarne i Upsala 1991

Upplands Idrottsförbund 1990-1992

Upplands Idrottshistoriska Förening 1990

Uppsala läns Trafiksäkerhetsförbund och NTF 1987-1992

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 
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6.1Karin Alsén Rejmers handlingar

Volymnr Tid Anmärkning

Serien i kartong.

Handlingarna är kronologiskt ordnade. Odaterat placerat längst bak.

1 1989-

-1992, odat

Utskriftsdatum: 2010-05-24 / 


