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 5 

Inledning 

Arkivet är en stillsam katastrof 

eller en glaciär 

helt plötsligt  

är hela fjällstationen borta 

och det är så jobbigt att gräva fram den.
1
 

 

Citatet ovan fångar i mina ögon klart in faran med ett oordnat arkiv, försvinner en hand-

ling in i den oordnande massan är det ett näst intill omöjligt arbete att finna den igen. En 

viktig del av arkivariens arbete är att göra den, för den utomstående, röriga massan av 

handlingar sökbar och därigenom användbar, både idag och för framtida användare av 

arkivet. Det är just på grund av denna viktiga funktion som jag har valt att göra ett för-

teckningsarbete, och i mitt fall även ett visst ordningsarbete, som mitt examensarbete. 

Att det fick bli just försvarsenhetens arkiv var enligt min kontaktperson på länsstyrelsen 

dels på grund av att det skulle vara ett intressant arkiv att ordna och dels på grund av 

den praktiska anledningen att det var det minsta arkiv de hade att erbjuda. Som det 

visat sig var det omfattande nog för detta examensarbete och mer därtill, då jag inte 

hann göra klart ordningsarbetet och därigenom inte heller hela förteckningsarbetet på de 

ca 6 veckor jag tillbringade ute på myndigheten.  

   Även om det är en något otillfredsställande känsla att lämna myndigheten med ett 

oavslutat arbete bakom sig, så tycker jag att jag fått ut mycket av den tid jag tillbringade 

där. Om inte annat så har jag fått en unik inblick i försvarsenhetens verksamhet under 

tiden från den 1:a juli 1971 till hälften av handlingarna producerade 1980, vilket var så 

långt som jag han gå igenom alla handlingar under ordningsarbetet.  

 

                                                 
1 Skrivet av okänd på väggen i Länsstyrelsens arkiv. 
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Historik 

Försvarsavdelningen eller civilförsvarssektionen ingick i Landskansliet mellan 1936 till 

1958. 

Från 1953 infördes det i länsstyrelserna en ny, enhetlig, organisation. Sedan den 1:a 

januari 1959 var landskansliet i landet uppdelade i olika sektioner. Var och en av dessa 

ledde en egen, arkivbildande verksamhet. Civilförsvarssektionen var en av dessa och 

hade enhetsbeteckningen IV. Organisationen av länsstyrelsen såg ut på detta sätt fram 

till och med den 30:e juni 1971 då ännu en omorganisation ägde rum. I stället för sektio-

ner delades länsstyrelsen den 1:a juli samma år upp i olika enheter. Civilförsvarssektio-

nen blev då försvarsenheten, med enhetsbeteckningen 12, och hade i stort sett samma 

uppgifter som tidigare.2  

Länsstyrelsen var alltså fram till slutet av 1987 uppdelad i olika enheter varav för-

svarsenheten var en. Var och en av dessa enheter var en egen arkivbildare med arkiv 

vars innehåll helt varierade beroende på enhetens verksamhet. 1988 skedde dock en 

omorganisering som innebar att länsstyrelsen från och med detta år blev en ensam ar-

kivbildare, varför försvarsenhetens arkiv avslutades detta år.  

Försvarsenheten var 1971-1987 organiserad på så sätt att den var placerad under 

planeringsavdelningen på länsstyrelsen.3 Här under var även planeringsavdelningen utom 

förvarsenheten liksom ransoneringsavdelningen insorterad. De sätt som detta märks av i 

arkivet är dels genom att vissa handlingar har en tidigare diariestämpling på planerings-

avdelningen och dels att ransoneringsenheten rent fysiskt delade utrymme i arkivlokaler-

na och var ställda samman i arkivet, så att man först fick intrycket av att dessa volymer 

tillhörde försvarsenhetens arkiv.  I försvarsenhetens diarieplan understrykes även att de 

ransoneringsfrågor som skulle dyka upp under fredstid fanns i ransoneringsenheten me-

dan försvarsenheten hade hand om ransoneringsfrågor under krigs- eller kristid. Ett 

samband mellan försvarsenheten och ransoneringsenheten var alltså något som även 

uppmärksammades under arkivens verksamhetstid. 

Arkivets forskningspotential är i mina ögon relativt stort då det speglar en hel del av 

civilförsvarets verksamhet. Majoriteten av arkivets bestånd är diarieförda inkomna 

handlingar och koncept som har kommit till nytta då länsstyrelsen i efterhand har behövt 

                                                 
2 Losman, Beata, Förvaltningshistorik, ”Länsförvaltningens nya uppgifter och arkivbildare från 1877”, 

(otryckt) u.å., s. 2 f. 
3 Sköld, Per Åke, Arkivbeskrivning för Länsstyrelsen i Södermanlands län, (otryckt) 081097, dnr 02-7632-

1997, s. 3. 
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få tag på, från dem, utskickat material för att kunna lösa ett nytt ärende. Genom dessa 

koncept och inkomna handlingar kan man följa enhetens kommunikation med allmänhe-

ten och följa ett ärende relativt väl från början till slut. Mer om arkivets forskningspoten-

tial tar jag upp nedan. 
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Arkivet och dess innehåll 

Det allmänna arkivschemat, så som det är redovisat hos Smedberg4, användes som 

grund vid förtecknandet av försvarsenhetens arkiv. Försvarsenheten har dock en arkiv-

bildningsplan som arkivet har blivit ordnat och förtecknat enligt tidigare varför jag valde 

att följa denna. Den överrensstämmer även med de ordnings- och förteckningsnormer 

som tillämpas på länsstyrelsen i Södermanland. Den har även blivit granskad och god-

känd av Riksarkivet varför jag inte ser någon större mening med att ändra den, även om 

jag inte tycker att den är helt överrensstämmande med det allmänna arkivschemat utan 

att det finns någon större motivering därtill.  
Proveniensprincipen är fullkomligt grundläggande vid mitt arbete med att ordna ar-

kivet för att ingripa så lite som möjligt i dess ursprungliga utseende och kontext. Dock 

krävde det en del omfattande ingripanden från min sida då den som tidigare ordnat och 

förtecknat arkivet brutit upp ärenden och ibland även ärendegrupper på ett sådant sätt 

som gjorde materialet svårfattligt och svåråtersökt, då det inte överensstämde med de 

omfattande diarier som ingick i arkivmaterialet.   

Då materialet i mitt arkiv dels bestod av ett hemligt arkiv som jag inte fick tillgång till 

måste jag använda en annan metod vid förtecknandet av denna del av arkivet än vid den 

del som jag har insyn i. Eftersom jag ännu enbart är student och inte färdig arkivarie, 

hade jag inte tillgång till detta material varför jag inte utvecklade den förteckning som 

fanns innan. Mer om detta nedan. 

Viss del av materialet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen då det är yngre 

än 70 år och kunde innebära men för privatperson då materialet ofta berörde hälsa i och 

med civilförsvarsövningsdagar. I vissa fall var läkarintyg bifogade brev som hade relativt 

privat natur, och i vissa fall framkom information i och med efterforskningar kring perso-

nen vid utdelandet av delgivningsbevis i samband med stämning på grund av frånvaro 

från ovan nämnda dagar. Frågan om sekretess på grund av fara för rikets säkerhet upp-

kom också då en del handlingar hade en upphävd hemligstämpel, och därför inte omfat-

tades av det hemliga arkivet som jag inte hade tillgång till. Dessa handlingar kunde fort-

farande ge sken av att innehålla dynamisk information i form av uppteckning av Sveriges 

oljedepåer vid krig etc. Mer om detta under Att vara eller inte vara… hemligstämp-

lat. De handlingar som omfattades av sekretess på grund av risk för rikets säkerhet 

förvarades alla i den hemliga delen av arkivet. 

                                                 
4 Smedberg, Staffan, Att ordna och förteckna arkiv, åttonde upplagan 2008, s. 53 f. 
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Materialet 

Arkivet omfattar cirka 17 hm. Det mesta av materialet i försvarsenhetens arkiv kommer 

från Civilförsvarsstyrelsen och innehåller handlingar rörande civilförsvaret. Det rör sig 

ofta om verksamhetsplaner, kris- och krigsplanering liksom civilförsvarsövningsdagar 

med därtill hörande handlingar, oftast rörande personer som uteblivit från en eller flera 

övningsdagar och därefter kallas inför rätta. Det är oftast dessa handlingar som jag har 

klassat som sekretessbelagda då det genom denna process ibland kan framkomma di-

verse fysiska eller psykiska problem eller sjukdomar som personen ifråga lider av och 

som då ges som förklaring till utebliven närvaro på övningsdagarna. Min kontaktperson 

på länsstyrelsen beskriver sekretessbeläggandet till någorlunda likställt den som gäller 

journaler, varför det alltså är ett omvänt skaderekvisit som det rör sig om. Uppgifterna 

som framkommer i handlingarna som är sekretessbelagda får enbart ges ut om det står 

klart att den enskilde eller någon närstående till denna inte lider några men av detta. 5 

I handlingarna som jag ovan omnämnt som rörande kris- och krigsplanering ingår 

även handlingar rörande räddningstjänst och däri olika handlingsplaner över hur man ska 

agera om exempelvis Studsvik Atom AB, som vid denna tid hade en aktiv kärnreaktor, 

skulle få bombhot etc.  

Arkivet innehåller även material rörande skyddsrumsbesiktningar i olika fastigheter, 

befintliga eller under planeringsstadiet varför det i många fall även bifogas kartor eller 

ritningar. Det innehåller även krigsavtal som binder motparten, oftast rör det sig om 

livsmedelsbutiker, att fortsätta leverera sina varor i fall av krig liksom avtal med exem-

pelvis tandläkare att fortsätta vara verksamma vid krig.   

Den äldsta handlingen kommer ifrån 1969 och ingår i ärendet med diarienummer 

12.041-72-71 med beslutsdatum 11.9.72. 

Frågan om sekretess 

Olika myndigheter har säkert olika rutiner när det kommer till sekretess. På Länsstyrel-

sen gällde att markera handlingen som bedömdes vara sekretessbelagd med ordet sek-

retess i en beskrivningsruta som var tryckt på aktomslagen. I förteckningen tas det upp i 

den allmänna serieanmärkningen att vissa handlingar omfattas av sekretess. Ett problem i 

mina ögon med detta är att det är först när handlingen ska hämtas ut till exempelvis en 

beställande handläggare som det framkommer om handlingen är sekretessbelagd eller 

inte. Vid ett helt digitaliserat dokumenthanteringssystem skulle denna problematik kring-

                                                 
5 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, 22 kap §2. 



 10 

gås genom att sekretessen blir metadata till dokumentet och kommer upp vid en sök-

ning. Problemet blir då dock ett annat, nämligen problemet med att få en allmängiltig 

metadata samt risken med felstavningar eller utelämnande av viktig information vid infö-

randet som kan ha förödande konsekvenser vid den automatiska sökningen i det digitala 

diariet. I jämförelse med detta kan det tyckas säkrare att manuellt gå igenom det analo-

ga diariet, hur tidsödande detta än kan vara. I länsstyrelsens fall finns alla diarier från 

1988 och framåt i digital form och det ärendehanteringssystem de använder sig av idag 

vid diarieföring är Platina.   

Jag hade eventuellt kunna återskapa ett likande system på ett analogt vis genom att 

göra en anteckning i diarierna om att handlingar i ärendet är sekretessbelagda. Det tar 

dock emot att göra nya anteckningar i det gamla materialet och därigenom bryta dess 

kontext. Kutymen hade dessutom innan varit att enbart redogöra för de handlingar som 

var hemligstämplade genom att tillföra ett H framför ärendegruppens beteckning, varför 

det skulle bryta mot arkivets proveniens att införa ny information som inte varit aktuell 

att redovisa då arkivet var aktivt. 



 11 

Sökingångar till arkivet 

Den kanske mest naturliga och enklaste sökingången till arkivet är genom de mycket 

omfattande diarier som finns för varje år av försvarsenhetens verksamhet. Diarierna är 

ordnade kronologiskt efter inkomstdatum och handlingarna är sedan ordnade efter 

ärendegrupp och inom dessa efter beslutsdatum. En stor del av ordningsarbetet gick åt 

till att samla ihop ärenden som blivit uppdelade på flera år då handlingar inkommit vart-

efter och den som tidigare ordnat arkivet enbart gick efter det datum som stod på hand-

lingen, inkomstdatumet, varför det skulle bli svårt att återsöka materialet utifrån diarier-

na.  

Givetvis kan även arkivförteckningen fungera som en sökingång till arkivet, en funk-

tion som ju är dess huvudsakliga uppgift.  

Ej diarieförda handlingar 

En del av arkivet, ca 1 hm eller 11 volymer, består av icke diarieförda handlingar som 

återsökningen är något mer komplicerad hos. Ett visst ordningsarbete hade påbörjats att 

sortera handlingarna utifrån den avsändande parten och inom dessa grupper sortera dem 

kronologiskt. Då jag tror att detta är det bästa sättet att ordna arkivet för att det ska 

vara så återsökningsbart som möjligt, fortsatte och slutförde jag detta arbete.  

Inte går det att googla heller… 

Problemet med att fritt söka i arkivet kvarstår dock, trots de sökingångar som jag angett 

ovan. För att ha någon användning måste man, som i så många andra fall, redan innan 

veta vad man letar efter. I de handlingar som inte var diarieförda är det nästan enklast 

att hitta det man söker i och med att handlingarna är ordnade efter myndigheten som de 

kom ifrån. Om man då har en viss kännedom om dessa myndigheter så kan man lättare 

gissa sig till vilka slags handlingar som kan finnas däri. I och med att det inte ens fanns 

någon diarieplan bifogad till de tidigaste diarierna i arkivet, är det mycket svårare att 

veta vad man ska leta efter för att finna det man söker. I handlingar från 1980-talet är 

det något lättare att hitta vad man söker då diarieplanen har ändrats. Om man tillexem-

pel vill få reda på handlingar som rör frågan om radioaktivt avfall från Studsvik, och 

dess eventuella inverkan på sin omgivning, så skulle det enklaste sättet vara att söka i 
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handlingar med ärendebeteckningen 12.19, då dessa handlingar enligt diarieplanen rör 

räddningstjänsten. Där kan man då, bland annat, hitta brev från oroliga invånare bosatta 

i närheten av Studsvik som har uppmärksammat tidningsartiklar med oroväckande inne-

håll och därför vänder sig till försvarsenheten då de inte tycker att Studsvik har tillmö-

tesgått deras oro och frågor på ett för dem tillfredställande sätt. Att däremot hitta alla 

handlingar som rör just Studsvik i arkivet är en svårare uppgift och jag tvivlar på att 

man, utan att gå igenom alla handlingar, kan vara säker på att få ett tillfredställande och 

någorlunda heltäckande svar.  

Diarier och diarieplaner hand i hand 

Det skulle vara betydligt svårare att hitta i försvarsenhetens arkiv, diarierna till trots, om 

man inte skulle ha tillgång till försvarsenhetens diarieplan. Åren 1971-1974 finns det 

ingen diarieplan tillsammans med diarierna för dessa år, varför det kan vara något svåra-

re att som en utomstående besökare av arkivet hitta rätt ärendegrupp att börja sitt sö-

kande efter information i. Jag har inte funnit någon tillfredställande förklaring till varför 

diareplanen för dessa år saknas, däremot används de konsekvent åren därefter som 

försättsblad till diarierna, något som i mina ögon underlättar sökandet betydligt. Anled-

ningen till denna förändring är troligen kritiken som kom från riksarkivets sida, något 

som framkom i en handling rörande förteckningsgranskningen av den ursprungliga för-

teckningen av arkivet som jag stötte på mitt bland alla handlingar i D1a.   

Diarieplanen speglar även på ett intressant sätt samtidens samhällsfrågor, något som 

jag tar upp längre fram under Arkivets forskningspotential.  

Sakregister 

Som stöd till diarieplanen finns även sakregistren som i stora drag innebär att du slår upp 

den ämnesgrupp som du är intresserad av, och som du genom diareplanerna har fått en 

fingervisning av vad de kan innehålla, och sedan successivt går igenom de efter inkomst-

datum kronologiskt ordnade korten för att hitta det ärende du söker. 
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Förteckningsarbetet 

Själva förteckningsarbetet ägde rum i förteckningsprogrammet Klara, vilket är det pro-

gram som gemensamt används av majoriteten, 15 av 21, av länsstyrelserna i hela Sveri-

ge. Förteckningen lades sedan upp i NAD. 

Som grund använde jag mig av det allmänna arkivschemat men med viss modifiering 

genom den arkivbeskrivningsplan som fanns för försvarsenheten. Genom att försvarsen-

hetens arkiv hade blivit ordnat och förtecknat vid dess avslutande 1987 så följde jag 

den förteckning som hade gjorts av arkivföreståndaren och blivit godkänd av landsarki-

vet i Uppsala. En förteckningsplan motsvarande denna har använts vid förtecknande av 

övriga äldre arkiv på länsstyrelsen. 

Serierna   

Enligt arkivbildningsplanen och den tidigare förteckningen motsvaras;  

Huvudavdelning A med protokoll och koncept.  

Huvudavdelning B med kronologiska diarier och sakregister istället för utgående 

handlingar som i detta fall tagits med i huvudavdelning A.  

Huvudavdelning C, som enligt allmänna arkivschemat ska vara huvudavdelningen 

för diarier, innehåller här istället register och förteckningar där den äldre arkivförteck-

ningen finns i serien C40a. 

Huvudavdelning D, som i vanliga fall av myndighetsarkivförteckningar innehåller re-

gister och liggare, är i detta fall den mest omfattande huvudavdelningen innehållande 

inkomna diarieförda handlingar, D1a, och den mindre omfattande delen, inkomna ej 

diarieförda handlingar, D2a, som endast omfattade sju volymer mot den ännu inte helt 

färdigförtecknade D1a som omfattar 92 volymer hittills. 

Då det var denna modifierade form av allmänna arkivschemat som har använts av 

länsstyrelsen i deras övriga förtecknade äldre arkiv, valde jag som sagt att följa denna. 

Genom att följa det system som används av arkivinstitutionen underlättas återsökning i 

arkivet då användarna inte måste särskilja sökvägar i det från övriga arkiv på myndighe-

ten.    

Det finns vissa delar av denna förteckning som man kan ifrågasätta. Exempelvis var-

för koncepten, de från försvarsenheten utgående handlingarna, har sorterats in under 

huvudavdelning A tillsammans med protokollen istället för att få ha en egen huvudavdel-

ning B, som är fallet enligt det allmänna arkivschemat. Då A1-serien är omfattande, 66 
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inbundna volymer, skulle serien möjligen bli mer överskådlig genom att delas upp i en A 

avdelning och en B avdelning. Då serien dock, som sagts, är inbunden skulle en sådan 

uppdelning i dagens läge innebära oproportionerligt merarbete. Genom att den ”ur-

sprungliga” huvudavdelningen B enligt allmänna arkivschemat tas upp av A1-serien blir 

hela den efterföljande förteckningen förskjuten, vilket framgår ovan.  

Att samla diarieförda inkomna handlingar med inkomna ej diarieförda handlingar är 

då nästa fråga som jag ställs inför. De icke diarieförda handlingarna är ordnade efter den 

avsändande myndigheten och skulle enligt min åsikt kunna sorteras efter det allmänna 

arkivschemats huvudavdelning F innehållande handlingar ordnade efter ämne. Dock kan 

jag se att det kanske har funnits en önskan att allmänt hålla samman alla inkomna hand-

lingar, oavsett om de har blivit diarieförda eller ej, och möjligen är detta något som gyn-

nar arkivets återsökbarhet.  

Proveniensproblematiken 

Frågan om arkivets proveniens var något som jag ställdes inför tidigt under ordningsar-

betet. Genom att arkivet redan blivit förtecknat sedan tidigare och även till viss del ord-

nat så var det svårt att veta vad som var den ursprungliga proveniensen och vad som 

skapats av den som tidigare gått igenom materialet och därigenom eventuellt ”stört” 

proveniensen.  

Som arkivarie ställs man ständigt mot de ibland motsatta uppgifterna att bevara 

proveniensen och göra materialet i ett arkiv sökbart.6 Genom att behålla proveniensen i 

arkivet skulle jag bevara det i stort sett intakt så som jag fann det och därigenom behålla 

den eventuella kontext som arkivet uppstått i. Jag har i stort sett även lämnat arkivet i 

den ordning som det var i ursprungligen. Frånsett från att jag i vissa fall återförde vissa 

uppbrutna ärenden under ett och samma beslutsdatum. Jag fattade beslutet att detta var 

rätt förfarningssätt då jag tyckte mig se en oskyldig förklaring till hur detta problem upp-

stått. På de handlingar som särskiljts från ett ärende stod det olika datum antecknade. I 

diariet i sig själv stod sedan ett enda beslutsdatum medan det fanns flera olika datum för 

när handlingar inkommit till ärendet, exempelvis olika yttranden etc. Det min föregångare 

då hade gjort var att sortera in handlingarna efter det datum som stod på dem istället för 

det datum som enligt diariet var beslutsdatum, varför handlingarna i ärendet kunde bli 

uppdelade på flera olika år. För att underlätta återsökning och undvika, så långt det 

gick, att arkivanvändaren skulle gå miste om information genom att alla handlingarna i ett 

ärende inte fanns samlade och därför lättare ”tappades bort” valde jag att plocka ut 

handlingarna i deras äldre förtecknade ordning för att återinföra dem till ärendet. Där-

igenom bröt jag eventuellt mot en viss kontext med vinsten av ett mer lättåtersökt mate-

rial.    

                                                 
6 Thomassen, Theo, “A first introduction to archival science”, Archival Science, 2001, s. 375. 
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Hemliga arkivet 

Det fanns, som sagts, en del av försvarsenhetens arkiv som var hemligstämplat och som 

jag, då jag inte är en registrerad arkivarie på länsstyrelsen i Södermanlands län och där-

för inte helt behörig, inte hade tillgång till. Jag fick dock se en bit av denna del av arki-

vet, dels genom att jag hade tillgång till handlingar som en gång tillhört det hemliga arki-

vet men där hemligstämpeln hade upphävts, och dels genom att jag faktiskt visades en 

del av den. Det bör kanske påpekas att detta skedde utan att inskränka den hemlig-

stämpling som arkivet hade, jag fick alltså inte ta del av känsligt material som skulle kun-

na finnas i handlingarna. 

Den hemliga delen av försvarsenhetens arkiv förvaras i en annan arkivlokal än de 

offentliga och allmänna handlingarna. Proceduren för att låsa upp arkivlokalen där det 

hemliga arkivet förvaras är relativt omständig med flertalet nycklar, både vanliga och 

tvådelade, som förvaras på skilda platser och dessutom inlåsta. Dessutom krävdes en 

kod för att larma av lokalen. Arkivlokalen får heller aldrig lämnas olåst och obevakad 

utan så länge som den är upplåst måste en behörig person närvara i lokalen. Man får 

alltså inte ensam vistas i arkivet utan det ska allra helst vara två personer i arkivet samti-

digt. För att ta del av handlingarna måste personen i fråga först kontrolleras mot brotts-

registret för att på så vis utreda om personen kan ha några brottsliga motiv för att ta del 

av handlingarna i arkivet. Jag hade turen att tillsammans med behörig tjänsteman få en 

skymt av det hemliga arkivet.  

De handlingar som fanns i arkivet sträckte sig mycket längre bakåt i tiden än de 

handlingar som jag hade tillgång till. Den handling som jag fick se var ett diarium med 

start 1899 och sträckte sig åtminstone över första världskrigets början. De ärenden som 

det då kunde röra sig om var problem med soldaternas nykterhet, eller brist på denna, 

och hur man skulle åtgärda problemet. Världen befanns sig ju vid denna tid i krig och 

det var en brist i Sveriges försvar om soldaterna inte höll sig nyktra i tjänst. Det är också 

just specifikt för rikets säkerhet som majoriteten av dessa handlingar av försvarsenhe-

tens arkiv har hemligstämplats. 

Då jag inte hade tillgång till att gå igenom det hemliga materialet och därför inte 

kunde göra en säker och tillfredställande förteckning av det fick jag helt enkelt förlita 

mig på den tidigare förteckning som gjorts av materialet. Jag har alltså inte förtecknat 

den hemliga delen av försvarsenhetens arkiv utan har istället låtit den äldre förteckningen 

kvarstå.  
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Arkivets forskningspotential 

Försvarsenhetens arkiv omfattar mycket material från civilförsvarsstyrelsen och kan 

eventuellt ge en god bild av hur ett ärende behandlades, från att det inkom till myndighe-

ten till att det expedierades. Det finns även material rörande besiktningar av skyddsrum i 

fastigheter och nybyggnationer av dessa som skulle kunna vara av intresse för fastighets-

ägare eller i försäkrings- och taxeringsfrågor.  

Redan diarieplanen speglar på ett intressant sätt de heta diskussioner som svallade 

under försvarsenhetens verksamhetstid. Rent översiktligt speglar diarieplanens utform-

ning vad som värdesattes av verksamheten, vad som ansågs vara så viktiga ärenden att 

de fick en egen ärendegrupp etc. Den visar även på verksamhetens utveckling då dia-

rieplanen omorganiserades och ärendegrupper togs bort eller lades till. Efter att en ny 

diarieplan infördes den 1 juli 1979 har antalet ärendegrupper minskat något och tonvik-

ten har exempelvis tagits bort från utbildningar och övningar till att röra mer räddnings-

tjänst m.m. Detta skulle kunna användas som en spegling av upptakten till den föränd-

ring av samhällsklimatet som skedde vid början av 1980-talet. 

Exempel 

Jag tycker att tillkomsten av en särskild ärendegrupp visar på denna samhällsförändring 

och speglar vad som värderades högt och ansågs vitalt vid denna tid. Från 1982 och 

framåt tillkom ärendegruppen 12.60 – Skyddsåtgärder vid olyckor vid atomanlägg-

ningar särskilt innehållande handlingar rörande Studsvik som vid denna tid hade en 

kärnreaktor i bruk för forskningsbehov på sin anläggning. Detta tillsammans med det 

exempel på en handling som jag gav ovan under Sökingångar till arkivet ger en bild av 

vad som var prioriterat under denna tid. Med tanke på att folkomröstningen om kärn-

kraft ägde rum den 23 mars 1980 är det kanske inte heller särskilt förvånande men kan 

kanske ändå anses vara intressant vid forskning. Om inte annat ger det möjligen en bild 

av hur försvarsenheten agerade och hanterade den tidens problematik kring frågan. 
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Problematik 

Givetvis uppstår det en del oväntade problem när man ordnar och förtecknar ett arkiv. 

Då man kanske är den första sedan arkivet tillkom som hanterar alla handlingar i arkivet 

och därigenom kanske den enda som vet vad det egentligen innehåller, är det i stort sett 

omöjligt att som utomstående i förväg kunna förutspå exakt vilka problem som kommer 

att uppstå och hur lång tid det kommer att ta att lösa dessa och ordna och förteckna 

hela arkivet. Frånsett nedanstående så var nog det största problem som jag ställdes inför 

tidsbrist. Men så vitt jag har förstått är detta inte något exklusivt problem och något som 

verksamma arkivarier ofta dagligen tampas med. 

Tidigare förteckning 

Den första problematiken som jag stötte på var hur jag skulle förhålla mig till den tidiga-

re förteckning som gjorts av arkivet. Denna förteckning omfattade även den hemliga 

delen av arkivet som jag inte har tillgång till och som jag på grund av detta har planerat 

att låta stå kvar så som den är. Den äldre förteckningen hade vissa oklarheter i bland 

annat volymnumrering och uppdelning av ärendegrupper som inte var konsekvent, så 

den största förändringen kommer vara den nya omsorteringen av arkivmaterialet som 

jag arbetat med.  

Statens Pris- och Kartellnämnd 

Frågan uppstod även om hur mycket av material som jag skulle behålla i den ordning 

som det från början låg i. Det visade sig till exempel att en ämnesgrupp, 12.10, var 

handlingar som inkommit till Statens Pris- och Kartellnämnd, en nämnd som inte hade 

någon större verksamhet gemensam med försvarsenheten. Denna ämnesgrupp fanns 

enbart med under de första åren av försvarsenhetens tidsomfång för att sedan spårlöst 

försvinna. Handlingarnas innehåll rörde priskontroller av olika livsmedelsbutikers sorti-

ment, exempelvis toalettartiklar, livsmedel såsom Bregott etc. Efter att jag gjort lite ef-

terforskningar på länsstyrelsen, framförallt frågat folk som varit verksamma vid arkivets 

uppkomst, så framkom det att Statens Pris- och Kartellnämnd hade delat lokaler med 

flertalet andra enheter genom åren och skulle alltså inte ha något annat gemensamt med 

försvarsenheten utöver delade lokaler och administrativa tjänster. Då dessa ändå delade 
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diarier och hade samma enhetsbeteckning, 12, vidhöll min kontaktperson på länsstyrel-

sen att vi skulle behålla handlingarna i arkivet istället för att urskilja dem, så som det ett 

tag var planerat. I mina ögon kan det finnas en viss nackdel i detta i och med att åter-

sökningen av materialet från Statens Pris- och Kartellnämnd blir försvårad då den är 

uppdelad på olika enheters arkiv. Samtidigt har deras delade tid med försvarsenheten 

kanske ett historiskt intresse och bör därför behållas i sin kontext. Att plocka ut denna 

del av arkivet skulle alltså kunna bryta handlingarnas uppkomstkontext, något som 

eventuellt kan vara av intresse för framtida forskare. I den del av arkivet innehållande 

handlingar som inte var diarieförda återfanns även en handling rörande diskussionen 

kring om Statens Pris- och Kartellnämnd skulle dela diarium med försvarsenheten. Det 

var alltså inte enbart en ren administrativ slump som gjort att de två verksamheter delar 

diarium under ett par år utan det var en fråga som hade tagits upp till diskussion och inte 

haft några större invändningar mot sig.   

Att vara eller inte vara… hemligstämplat 

Jag ställdes ju som sagt inför en del handlingar i arkivet som hade en upphävd hemlig-

stämpling. I en del fall tyckte jag att det var oklart om hemligstämplingen var korrekt 

upphävd då det exempelvis kunde röra sig om Sveriges oljedepåer vid krig. Det som 

vid första anblicken såg ut att vara en lista över dessa oljedepåer i Sverige visade sig 

dock vid en närmare undersökning vara exempel på förfaringssätt vid hemligstämpling 

av material rörande detta. Mycket annat material som fortfarande hade en hemligstämp-

ling, både på handlingen och i diariet, kunde exempelvis vara en bekräftelse på att de 

hemliga handlingarna hade blivit förstörda på ett säkert sätt.  

Diarieproblematiken  
Då det i diarierna framgick att handlingar i ärendet, om inte hela ärendet, var hemlig-

stämplat genom tillfogandet av H framför ärendegruppens beteckning så uppstod frågan 

hur jag skulle göra med de handlingar där hemligstämplingen var upphävd och de därför 

befann sig i den offentliga delen av arkivet. Hemligstämplingen i diariet kvarstod även 

om den inte gjorde det på handlingen. I vissa fall hade någon redan tagit bort hemlig-

stämplingen i diariet men i många fall var det inte utfört. Frågan uppstod då hur jag skul-

le handla för att användare av arkivet inte skulle bli vilseledd att tro att handlingarna var 

hemligstämplade och därför inte tillgängliga eller, om de hade behörighet, söka efter dem 

i fel del av arkivet. Jag fick förslaget från min kontaktperson på länsstyrelsen att själv 

manuellt gå in i diariet och stryka H:et framför ärendegruppsbeteckningen, dock endast 

om jag var helt säker på att handlingen inte var delvis hemligstämplad och därför fanns i 

båda delarna av försvarsenhetens arkiv. Då jag kände att jag inte var tillräckligt säker på 

vad det hemliga arkivet innehöll och deras koppling till den delen av arkivet som jag 

hade tillgång till var jag i mina ögon inte heller tillräckligt säker för att upphäva den hem-

ligstämpling som fanns i diarierna varför jag lät H:et kvarstå. Även här, liksom vid sekre-
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tessbeläggandet, gick det emot mina instinkter att själv gå in och ändra i äldre handling-

ar, även om det hade underlättat återsökningen.  

Möjligen, om det hade funnits mer tid, så hade jag kunnat undersöka handlingarna 

närmare för att därigenom bli mer säker på deras natur. Den problematik som tyvärr 

kvarstår på grund av mitt handlande är osäkerheten för användaren angående var hand-

lingarna egentligen finns. För att vara fullkomligt ärlig är det även en osäkerhet som finns 

hos mig eftersom det ändå var en vital del av arkivet som jag inte kan säga vad den in-

nehåller och därför inte med klarhet kan fastslå om de två delarna av arkiven är delvis 

integrerade eller inte.  

Praktiska problem 

Ordnings- och förteckningsarbetet har mestadels rört rent sorterande arbete med rens-

ning av akter och liknande. Viss återsökning i diarierna har krävts för att sammanhålla 

ärenden och ge dessa rätt beslutsdatum på aktomslagen för en lättare återsökning.  

Förrädiskt ordnade men ändå oordnade handlingar 
Det som kanske var mest tidskrävande var att just successivt gå igenom ärende efter 

ärende, ibland handling efter enstaka handling, och stämma av mot diariet och, om det 

inte fanns i diariet, mot sakregistret. Ibland blev det faktiskt något av ett mindre detek-

tivarbete att återfinna ärenden i diariet och placera dem i rätt tid och på rätt plats. Ex-

empelvis återfann jag en handling som inte tillhörde försvarsenhetens arkiv utan länspo-

lisstyrelsens. Då detta arkiv redan hade blivit ordnat och förtecknat samt översänt till 

landsarkivet i Uppsala så fick handlingen sändas över dit och återinföras i sitt rätta arkiv. 

Den eviga rostproblematiken; att ha eller inte ha kvar gem… 
Utöver att spåra upp handlingarnas rätta plats var det givetvis borttagandet av häftklam-

rar och gem som tog mest tid och var den mest monotona delen av arbetet. Men det var 

välbehövligt. Många handlingar som var hophäftade hade redan börjat skadas av rost 

för att inte tala om den utrymmesförlust som det innebar att flera hophäftade ark i sin tur 

var hophäftade med varandra så att de bildade en solfjäder av handlingar som skulle 

skapa obalans i arkivkartongen. Genom att ta bort häftklamrarna blev det mer jämvikt i 

kartongerna och trots de skrymmande aktomslagen kunde ibland plats sparas. Annars 

var det överlag så att handlingar som från början delat arkivkartong fick delas upp på 

flera då de redan från början var för trångt packade för att sedan få tillskottet av akt-

omslag som gjorde att de tog ännu mer plats. Även om jag inte hann ordna hela arkivet 

märkte jag redan med den bit jag hann med att volymantalet hade ökat, om än inte dras-

tiskt så ändå kännbart i hyllmetrarna och även om jag möjligen hade kunnat spara lite tid 

genom att bortse från att ta bort gem och häftklamrar för att därigenom kanske ha hunnit 

klart med ordnandet av hela arkivet, tycker jag att det är viktigt att inte tumma på denna 

del av arbetet för att bevara handlingarna. Även om det kanske hade sparat tid för mig 
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där och då så är arkivet något som förhoppningsvis kommer att överleva mig och därför 

måste tas om hand för att säkra det arv till eftervärlden som det ändå är.  
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Diskussion och sammanfattning  

De huvudsakliga problem som jag stött på i mitt arbete med att ordna och förteckna 

försvarsenhetens arkiv på länsstyrelsen i Södermanlands län är med all sannolikhet de 

problem som de allra flesta arkivarier stöter på i sitt arbete. Tidsbristen är ett problem 

som vanligen överskrider gränserna mellan yrken men är kanske just därför inget pro-

blem att förakta. Att känna att man måste lösa denna genom att ge avkall på bevarandet 

av handlingarna genom att inte ta bort gem etc., eller genom att eftersätta proveniens-

principen eller den viktiga återsökbarheten av arkivet för att man inte har tid eller resur-

ser för att göra de nödvändiga efterforskningarna, är frustrerande.   

I arbetet med försvarsenhetens arkiv var det just denna del som inte fick förmins-

kas. Proveniensprincipen var en viktig utgångspunkt för mig liksom en som problemati-

serats genom att arkivet blivit ordnat och förtecknat vi ett tidigare tillfälle. Även frågan 

om sekretess var central då en del handlingar, som det visade sig, omfattades av detta. I 

mina ögon skulle det krävas ett mer ingående arbete med att analysera handlingarna för 

att säkert veta om de ska omfattas av sekretess, när det inte är uppenbart givetvis, för 

att inte glömma de handlingar vars hemligstämpling hade hävts och som det kanske skul-

le krävas efterforskningar i den hemliga delen av försvarsenhetens arkiv för att behandla 

dem på ett fullgott sätt.  

Genom att arkivet redan förtecknats en gång tidigare och dessutom efter en av riks-

arkivet godkänd arkivbildningsplan valde jag att till stora delar följa den tidigare förteck-

ningen. Om detta var ett beslut som gynnar återsökbarheten är något som möjligen en-

bart de framtida användarna av arkivet kan säga. Men förhoppningsvis kommer de vara 

en hel del och förhoppningsvis kommer de ha glädje av försvarsenhetens arkiv långt 

fram i tiden.   
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