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Om Antikvarisk-topografiska arkivet 

Redan 1880 började riksantikvarien Hans Hildebrand — antagligen efter fransk 
förebild — samla och sammanföra handlingar av olika slag sockenvis till en »an
tikvarisk jordebok över Sverige, ordnad efter landskap, härad och socknar». I 
dessa »sockendossierer» lades handlingar rörande orternas förhistoria och medel-
tidsminnesmärken, utdrag ur museiinventariet, ur 1600-talets »antikvitetsrannsak-
ningar» och ur äldre reseberättelser men även inkomna skrivelser i ämbetsären-
den, samt grävnings- och undersökningsprotokoll m. m. I dessa dossierer läggs 
fortfarande vitterhetsakademiens, riksantikvarieämbetets och statens historiska 
museums korrespondens till de delar, som kan ordnas efter topografiska grunder, 
samt tryck av olika slag, framför allt tidningsurklipp. 

Till dessa sockenvis ordnade handlingar och tryck hör fotografier (kopior och 
negativ) samt kartor och ritningar, som av förvaringstekniska skäl placeras för 
sig. Tillsammans bildar dossiererna, fotografierna och ritningarna vad som kallas 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). 

Sockendossiererna — liksom stadsdossierer — förvaras landskapsvis (uppdel
ningen på härad har övergivits) i liggande kartonger i folioformat. Men natur
ligtvis uppstår handlingar som ej kan hänföras till nägon viss socken eller stad 
och sådana handlingar läggs i ett antal dossierer med olika benämningar. Bland 
dem märks Utlandet (25 kartonger), Kulturminnesvård, Allmänt, Byggnadsmin-
nesvärd, Fornminnesvärd, Landsantikvarieorganisationen, Museifrägor, Textilier, 
Folkminnen, Riksantikvariens årsberättelse, Sjöregleringsärenden, Antikvitetsut-
redningen, A. Enqvists avskrifter, Exportlicenser, Riket, Om kartor, Lotteriären
den, Anslagsärenden, Länsintendentsinstruktioner, Vapenfria värnpliktiga, Bered
skapsarbeten, Raä:s 300 års jubileum, Akademiens 200 års jubileum. Lyckönsk
ningar och rekommendationer, Kuriosa. Dessutom finns tre brevserier (1, 2 och 
ombud) var och en ordnad alfabetiskt efter brevskrivare samt slutligen Mynt
kabinettets arkiv. I dessa brevserier och i myntkabinettets arkiv ingår enskilda 
personers anteckningar och koncept och samlingar m. m. (t. ex. Sigurd Dahlbäck, 
Knut Kjellmark, Carl Christianssons urklippningssamling, U. Lindgrens excerp
ler, K. Löfströms samling och A. Wahlstedts efterlämnade papper). 

Det totala antalet dossierkartonger är 2 322. Dossierernas antal är större dä en 
del kartonger innehåller flera dossierer. Dossiermaterial, som är bundet, läggs 
ej i kartongerna utan ställs på hyllor. Utanför ATA:s lokaler — nämligen i 
»Gröna valvet» — förvaras en hel del dossierer huvudsakligen frän administra
tiva byråns och akademiens verksamhet, t. ex. handlingar rörande personalen, 
årshögtiderna, fastigheterna, publikationerna. 

Den här lämnade redogörelsen torde visa att indelningen i dossierer skett efter 

Detta meddelande, som tillkommit pä redaktionens begäran, är ett sammandrag av den 
promemoria om arkivfrågor hos KVHAA, RAÄ och SHM, som författaren på akademiens 
uppdrag utarbetade under våren 1969. 
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olika grunder: topografiskt, efter innehåll (ämne, sak) och efter brevskrivare, obe
roende av innehåll. 

Fotokopiorna, som ofta är bilagor till handlingar i sockendossiererna, klistras 
upp på kartongblad i stort format (32 x 50) som läggs i portföljer. Dessa iir ordnade 
i olika serier: Kyrkliga byggnader och inventarier, Profana byggnader, Fasta Forn-
liiiniiingar, Runstenar och bildstenar. Inom var och en av dessa serier är kartong
bladen ordnade landskapsvis och sockenvis således pä samma sätt som dossiererna. 
Dessutom finns serier fotokopior av museets föremal och främmande samlingar 
samt av mynt, sedlar och medaljer och även av byggnader och fasta foriiläin-
ningar och föremål i utlandet ordnade efter land i bokstavsordning. Utöver dessa 
stora serier av fotografier finns de förnämliga specialsamlingarna fotografier av 
Mårten Sjöbäck, Carl Gustaf Rosenberg och Carl-Filip Mannersträle samt även 
bilder av skådesamlingarna, tillfälliga utställningar, museilokalerna m. m. 

Det totala antalet fotokopior har uppskattats till 600000; antalet portföljer 
uppgår till 3200. Den ärliga accesstonen av fotokopior iir omkring 13700. Man 
mäste räkna med en betydande ökning av dessa accessioner. Fiir närvarande 
genomförs t. ex. en ur flera synpunkter nödvändig fotografering av järnålders-
föremålen i museet. Denna fotografering kommer att medföra en accession av 
ca 50000 bilder. Även inom andra områden av den mångskiftande verksamheten 
används i allt större omfattning fotograferingen som en i dokumentationen inte
grerad och omistlig del. Redan nuvarande accessioner kan ATA ej hinna regi
strera. Antalet ej behandlade fotokopior uppskattas till ca 29 000. 

Negativen (plåtar och film) läggs in i kuvert av sådan beskaffenhet att de ej 
skadar innehållet. Säväl filmen som kuvertet förses med textad påskrift innehål
lande bl. a. negativens nummer. Dessa erhålles ur en löpande nummerserie samt 
ur en A-serie och en B-serie. Negativen förvaras i nummerordning i ett särskilt 
»plätarkiv». Negativen till de nämnda fotografierna av Sjöbäck, Rosenberg och 
Mannersträle förvaras för sig. 

Det totala antalet negativ har beräknats till 300 000 och den årliga accessionen 
av film som registreras uppgår till 4 200 — men ca 34 000 negativ är för när
varande oregistrerade. 

De registrerade negativen återfinns genom att dess nummer anges vid motsva
rande fotokopior. Dessa senare är således register till negativen. De oregi-
strerade negativen torde icke kunna återfinnas utan rent omänsklig möda. 

Ritningarna och kartorna registreras — men endast delvis — i topografiskt 
upplagt kortregister. Ritningar över byggnader förvaras i den utsträckning for
matet medger plana eller vikta i portföljer som är ordnade landskapsvis. Rit
ningar i större format förvaras rullade pä hyllor i skåp. Sä är även fallet med 
det stora antalet ritningar till arkeologiskt material. Flera av dessa skåp iir nu 
överfulla och ritningar ramlar ut då skåpdörrarna öppnas. Det totala antalet 
ritningar och kartor uppskattas till 55 000 och ärsaccessionerna till 2 400. 

ATA förvaltar skioptikonbilder och diaposiliv till ett antal av 37 000. Den år
liga accessionen är omkring 1 300. Skioptikonbilder finns även i fornminnesav-
delningen och i studieavdelningen. 

Utom dessa stora bestånd av dossierer, fotokopior, negativ, ritningar och kar
tor samt skioplikonbilder förvaltar ATA även andra arkivserier (protokoll, kon-
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cept, diarier m. m.) frän de nuvarande tre organen och deras föregångare — riks
antikvarien, antikvitetskollegium (från 1666), antikvitetsarkivet (frän 1692) och 
vitterhetsakademien (från 1786). Dessa äldre arkiv rymmer flera arkivhistoriska 
problem, som är av stort intresse men ej till fullo utforskade. De nu verkande 
vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museum bildar och har länge bildat ett gemensamt arkiv helt naturligt 
dä dessa tre organ varit och är organisatoriskt förenade. Enheten framträder i att 
ett enda diarium förts. Vid arkivläggning och iiibindning av handlingar har i 
äldre lider endast i ringa mån skillnad gjorts mellan arkiv-bilderna. Sä iir även 
fallet nu. Serien koncept i kronologisk ordning innehåller t. ex. både akademiens, 
ämbetets och museets utgående skrivelser. Den bundna serien Kungl. brev inne
håller skrivelser frän Kungl. Maj:t och departementen både till akademien och 
till ämbetet. Andra inkommande skrivelser behandlas också pä ett och samma 
sätt, oberoende av om mottagaren iir akademien, museet eller ämbetet. Akade
miens protokoll binds visserligen för sig men förvaltningsutskottets protokoll och 
protokollen vid akademiens sammanträden viel förvaltning av statsmedel är 
bundna tillsammans. Någon skillnad mellan förvaltningsutskottet som verkssty
relse och som akademiens organ framtriider icke arkivaliskt. En uppdelning av 
de tre myndigheternas handlingar pä tre olika arkiv iir under sådana förhållan
den icke möjlig. 

Vid sidan om detta gemensamma arkiv bildar den från byggnadsstyrelsen över
flyttade kulturhistoriska byrå ett särskilt arkiv, då den fortsätter det byräarkiv. 
som växt fram alltsedan byråns tillkomst 1918 inom byggnadsstyrelsen. Detta 
byråarkiv bör bli föremål för en särskild utredning sedan byråns organisatoriska 
ställning inom ämbetet definitivt avgjorts. 

I ATA ingår även enskilda arkiv, som överlämnats till eller förvärvats av aka
demien eller riksantikvarieämbetet. Rörande dessa enskilda arkiv se lappförteck-
ning i ATA samt Lars O. Berg, Ur Vitterhetsakademiens arkiv (Kommissionens 
för riksinventering av de enskilda arkiven. Bulletin 2. Stockholm 1964). Som ex
empel pä sädana enskilda arkiv kan nämnas: handlingar rörande Per Brahe, Nils 
Brahe och Abraham Brahe; handlingar frän C. G. Brunius, N. G. Djurklon, R. 
Dybeck, P. E. C. Eckhoff, J. Hadorph, Bror Emil Hildebrand, Hans Hildebrand, 
O. Janse och O. Montelius; Stafsäterarkivet och Götiska förbundets arkiv. Dess
utom förvaltar ATA Humanistiska fondens arkiv. De flesta av dessa arkiv har ett 
direkt sammanhang med ämbetsarkiven och har sin naturliga plats i ATA. 

Arkivet rymmer ocksä handteckningar och gravyrer tillsammans 3 000 stycken. 
Dessa fotograferas och stora fotokopior sätts in i gaffelpärmar och mindre kopior 
anbringas på korten i det register, som fiir närvarande utarbetas. 

Det stora bestånd av handlingar av olika slag, som ingår i ATA och som här 
i korthet beskrivits, är säreget och betydelsefullt som den centrala dokumenta-
tionskiillan fiir kulturminnesvården i riket. Det mäste även i framtiden kunna 
tjäna forskningen och bildningen i vårt land. För den skull är det 
angeläget att resultaten av ämbetets fältarbeten men även av landsantikvarie-
organisationens arbeten redovisas däri och att ATA anpassas till tidens krav och 
att dess kvalitet hälls uppe. 

Arkivets betydelse framgår av dess utnyttjande. Det används för handläggning 
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av ärenden inom akademien, ämbetet och museet samt fiir forskning inom de 
många forskningsområden, som arkivet har material till och för allmänheten. 

Det ligger i sakens natur att detta arkivmaterial icke förlorar sin aktualitet 
för arkivbildarnas dagliga verksamhet och det är ett berättigat krav att arkiv
handlingarna snabbt skall kunna tagas fram och att en fullständig redovisning 
av handlingarna i varje ärende skall kunna ske. En försening av handlingarnas 
framtagande förorsakar försening i handläggningen, vilket givetvis iir beklagligt. 
En ofullständighet i redovisningen kan äventyra handläggningens korrekthet. 

För förvaltning och forskning framtas och utlånas årligen omkring 2 200 akter 
utom de som studeras pä stället. Omkring 33 600 kopior, negativ och skioptikon
bilder beställs per år. 

Av beskrivningarna av de olika beståndsdelarna i ATA har framgått att tio
tusentals fotokopior och negativ är svåråtkomliga eller helt oåtkomliga på grund 
av eftersläpningar i registreringen. Men även andra svårigheter har uppstått. Lik
som hos de flesta andra myndigheter har verksamheten bos riksantikvarieämbetet 
och statens historiska museum .under de senaste decennierna ökat både genom 
nya aktiviteter och genom utvidgning av gamla. Liksom på många andra håll 
inom statsförvaltningen har rutiner, som varit anpassade för en mindre verksam
het, visat sig icke hälla vid arbetsmängdens och arbetstaktens ökning. Så iir bär 
— liksom hos många andra myndigheter — fallet med diarieföringen och dossier
bildningen. 

Den senare fungerar icke längre pä ett tillfredsställande sätt. Orsakerna härtill 
är flera. 

Efter kommunsammanslagningarna är rikets indelning i socknar icke längre 
aktuell. Även om många handlingar kan placeras efter den gamla sockenindel
ningen, förekommer ärenden som riir de nya storkommunernas områden t. ex. in
venteringar, som företas på initiativ av kommuner. Slora undersökningar rör 
också mänga socknar och kommuner t. ex. fältarbeten som företas i anledning av 
sjöregleringar samt väg- och kabelarbeten. 

Men även antalet ärenden som överhuvud ej kan placeras pä topograliska 
grunder har ökat och dossierer för sådana ärenden bar bildats utan att en logiskt 
uppbyggd och flexibel plan härför — en diarie- och dossierplan — fastställts. 
De uppgifter om dessa dossierer, som lämnats ovan, torde klart visa detta. En 
osäkerhet i dossierläggningen har blivit följden, som naturligtvis medfört svårig
heter att återfinna handlingar. 

Vill man göra något ät detta — och det torde vara alldeles nödvändigt — 
mäste man göra ändringar i diarieföringen, som skall styra handlingarnas place
ring, och i handlingarnas gång fram till arkiv-läggningen. Nu kanske någon frå
gar: är detta verkligen en arkivfråga, Har diarieföringen något med ATA att 
göra? Svaret måste vara jakande. Frågor om diarieföring har blivit allt viktigare 
inom modern arkivvård, ju mer invecklad arkivläggningen bl. a. pä grunil av 
ärendenas mångfald blivit. Diariet skall icke blott ge upplysning om ärendenas 
handläggning och handlingarnas gång inom förvaltningen, det skall också styra 
handlingarnas slutliga placering och vara nyckeln till betydelsefulla delar av ar
kivet om tio är, om hundra, ja tusen är. Diariet har också en viktig funktion i t i l
lämpningen av vär grundlagfästa offentlighetsprincip. Frågor om diarieföringen 

• J H 
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har därför ocksä flera gänger prövats av jnstitiekanslern. Riksdagens revisor har 
ocksä nyligen granskat diarieföringen hos ett antal centrala verk. 

Studerar man diariet finner man först och främst att det för mänga ärenden är 
ett skrivelsediarium, dvs. varje skrivelse fär sitt diarienummer, och icke ett ärende-
diarium, i vilket alla handlingar i ett ärende fär ett diarienummer, som således 
sammanhåller ärendets handlingar i en akt. En annan brist är att dossiern icke 
noteras i diariet eller pä skrivelserna förrän ärendet är avgjort och icke vid 
initialskrivelsens diarieföring. Noteringen är icke heller alltid särskilt adekvat 
eftersom ingen alfabetisk eller numerisk code finns. Anger diariet »Gröna valvet» 
så betyder detta att handlingen placeras i ett arkivrum som har grön hyllinretl-
ning och därför i dagligt tal kallas »Gröna valvet». En sådan notering blir miss
visande eller helt värdelös om handlingen flyttas frän detta arkivrum eller om en 
ny liyllinredning anskaffas, som har annan färg. 

Niir handlingarna efter diarieföringen kommer till handläggande avdelning 
bokförs ärendena pä en föredragningslista och handlingarna återgår ej till diariet 
förrän samtliga ärenden pä en sådan lista är slutgiltigt avgjorda. Detta medför 
— utom dubbelregistrering — en onödig försening av diarieföringen och en 
uppdämning av handlingarnas gäng. Tusentals handlingar blir liggande längre 
eller kortare tid i bland ett halvär eller mera i väntan på att noteras i diariet. 

En förenkling av detta system skulle vara lätt vunnen om man helt övergick 
till ett modernt diariesystem, som man redan börjat med utan att ta steget f till t 
ut, fastställde en logiskt uppbyggd diarie- och dossierplan, angav dossier med 
siffror ur ett decimalsystem redan vid ärendenas första skrivelse och slopade 
föredragningslistorna, Genom sädana åtgärder skulle ett snabbare och smidigare 
handlingsflöde vinnas och en icke obetydlig arbetsvinst göras. 

En sådan reform skulle medföra att vissa dossierer i ATA — brev-skriv ardos-
siererna — skulle upphöra att växa, dä indelningen skulle baseras enbart på hand
lingarnas innehåll. I samband därmed borde de enskilda arkiv som nu ligger i 
dossierer uttagas och överföras till samlingen enskilda arkiv, där de proveniens-
mässigt hör hemma. 

De överväganden som gjorts har dock lett fram till att de gamla sockendos-
siererna åtminstone tills vidare bör behällas och att vissa regler fastställs för 
handlingar, som visserligen kan ordnas topografiskt men ej sockenvis utan re
gionsvis. 

Fotokopiorna i ATA har två uppgifter; den ena — och den iir självfallet den 
viktigaste — att vara dokumentationsmaterial för handläggningen av ärenden och 
för forskningen; den andra att vara register till negativen, vilkas nummer an
tecknas vid fotokopiorna. 

De i sockenponföljerna samlade fotokopiorna är en viktig informationskälla. 
Det är därför i hög grad önskvärt att kopiematerialet där är så fullständigt som 
möjligt. Numera samlas emellertid icke alla kopior i dessa portföljer, dä kopiorna 
i de bundna rapporterna icke kommer till »bildarkivet». Mot att fotomaterialet 
icke tas ut ur rapporterna är ingen invändning att göra. Denna rutin bör tvärtom 
tillämpas i större utsträckning, men det är att beklaga att portföljernas material 
för senare tid blir allt mer uttunnat. 

Medan för äldre tider portföljmaterialet är ett samlat register till negativen, 
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kommer numera registret att vara splittrat pä ett stort antal volymer. Att detta 
icke iir rationellt torde vara uppenbart. Ett dubblettexemplar bör därför alltid 
placeras i sockenportföljen och vid detta bör negativets nummer anges. 

Dubbletter av de fotografier, som i stort antal finns i moderna rapporter, 
torde dock ej behöva klistras upp pä kartonger i det stora format, som hittills 
använts i portföljerna, utan torde kunna fästas pä kartong i A4 format. En 
successiv övergång till detta mindre format synes ofrånkomlig och är möjlig dä 
numera fotokopiorna oftast är mindre iin tidigare. Det bildmaterial, det här är 
fråga om, iir framför allt elet som kommer fram genom uppdragsverksamheten, 
t. ex. i samband med sjöregleringarna. Detta bör således ej bilda särskilda serier 
utan läggas sockenvis. 

Uppklistringen bör ske på kartong som medger maskinskrift eller textning med 
svart tusch (vit tusch som nu kommer till användning har visat sig vara obeständig 
och försvinner). Textning bör emellertid förekomma endast i undantagsfall. 

Det nuvarande beståndet av kopior bör överses och blekta kopior bör ersättas 
med nya fotokopior från äldre negativ om sådana finns eller frän nya negativ. 
som framställs innan kopian försvunnit för alltid. 

Negativen bör också regelbundet efter en viss turnus genomgås för kontroll av 
deras kvalitet sä att sädana negativ, som börjar försämras, i tid kan ersättas med 
nya. Likaså bör kontrolleras att negativ — siirskilt glasplåtar — icke pä annat 
sätt förstörs. Luften i »plåtarkivet» bör också kontrolleras och ev. renas sä att den 
icke verkar nedbrytande pä bilderna. 

Det är ocksä önskvärt att, så vitt möjligt, endast sådana fotografiska firmor an
vänds som stär under statens provningsanstalts kontroll. Även ämbetets egen foto
ateljé och annan fotografering bör stå under sådan kontroll. Denna omfattar dels 
att framkallningsutrustningen och hanteringsföreskrifterna är goda dels att fixe
ringen iir fullt utförd och fixersalterna fullständigt bortsköljda. 

Materialet i kartorna och ritningarna är av mycket skiftande kvalitet: ritpapper 
av god kvalitet, väv, plast, »smörpapper» och diazokopior. Mänga av de rullade 
ritningarna hotas av förstörelse, men även bland de plant förvarade finns åt
skilliga som går sin undergång till mötes. Hanteringen av ritningarna både i ATA 
och v id ärendenas handläggning är mycket besvärlig. Ett utnyttjande av original
ritningar pä det sätt som nu sker är föga rationellt och har hos mänga andra 
verk övergivits. 

Ritningarna mäste räddas. Rullade ritningar mäste få en plan förvaring. Han
teringen mäste göras snabbare och mindre arbetskrävande. Kopieringen mäste 
förbilligas. 

Följande åtgärder föreslås: ritningarna mikrofolograferas på 35 mm film i tvä 
exemplar. Det ena exemplaret förvaras i rullar pä säker plats, det andra monteras 
i bildhålkort. Av filmen göres kopior i A4 format. Dessa A4 kopior förvaras soc
ken- och stadsvis i lämpliga pärmar och används för orientering om ritningsbe
ståndet rörande den aktuella byggnaden eller fasta fornlämningen etc. samt för 
studium i arkivlokalen. Dessa ritningar skall ej tagas frän arkivlokalen. Behövs 
ritningar utanför denna, tas kopior frän bildhälkorten lämpligen genom 
en läs- och kopieringsapparat. I de flesta fall torde ärenden kunna handläggas 
och forskningar kunna bedrivas medelst sådana kopior. Originalritningarna skulle 
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därför behöva tagas fram endast i undantagsfall, säsom då absolut skalriktighet är 
nödvändig och färger behöver studeras. Originalritningarna skulle därför kunna 
överföras till annan lokal inom fastigheten för plan förvaring i lador i kartskåp. 
Stora ritningar pä bräckligt material, som ej ryms plana i sådana lådor, bör efter 
särskilda regler styckas i flera blad. 

Vid filmningen fotograferas en skalstock, som läggs pä ritningen, samt en code
beteckning, ett signum, som också skrivs i klarskrift pä kortet. Dessa bildhälkort 
bör kunna bli ett första steg mot någon form av databehandling av materialet. 
Stor vikt mäste därför läggas vid codeningssystemet. Ett sådant bör därför utar
betas av en särskild arbetsgrupp i samarbete med databehandlingsexpertis och 
andra museer. 

Vad skioptikonbilderna beträffar må här endast anföras att skiil talar för att de 
överföras till nägon annan avdelning inom ämbetet lämpligen studieavdelningen, 
som redan nu har skioptikonbilder. 

Den ovan lämnade redogörelsen för ATA:s bestånd och arbetsuppgifter torde 
ha visat att betydande arbetsbalanser uppstått och att ökning av accessionerna är 
att vänta. Man kan också konstatera olikheter i registreringen och ordnandet av 
de skilda slagen av handlingar, som dock har intimt sammanhang, samt även en 
eftersläpning i rutinerna vilka icke längre är lämpliga sedan arkivets verksamhet 
växt till det mångdubbla — som en naturlig följd av ämbetets och museets ut
veckling. ATA är också ett passivt mottagande organ med ringa aktivitet för an
skaffande av accessioner. Att vården av samlingarna har eftersatts har också på
visats. ATA:s service, framför allt mot avdelningarna i ämbetet, motsvarar icke 
heller rimliga krav. Den allmänna arkivvård, inom ämbetet och museet, som före
skrives i arkivförfattningarna, borde ocksä vara en naturlig uppgift för ATA. 

Man frågar sig dä: är ATA:s organisation och personalstyrka anpassad efter 
arbetet? 

För riksantikvarieämbetet och statens historiska museum finns enligt instruk
tionen bl. a. en avdelning för bibliotek samt akt- och bildarkiv. (Detta akt- och 
bildarkiv kallas sedan gammalt ATA, en benämning som ocksä använts bär.) 

Chef för denna avdelning är en förste bibliotekarie. På akt- och bildarkivet 
finns en antikvarie med särskilda uppgifter rörande »aktarkivet», två arkiv-assi
stenter, två första arkivbiträden och en museitekniker. Därtill kommer en arkiv
arbetare för akternas inläggande i dossiererna och en arkivarbetare med trefjär-
cledels tjänstgöringstid för textning. Någon särskild chef för arkivet under förste 
bibliotekarien finns icke, icke heller finns nägon expedition organiserad. Service
arbetet åligger därför alla de tjänstgörande, vilket medför ständiga avbrott i kata-
logiserings- och ordningsarbete med förseningar som följd. 

Den personalorganisation som genomfördes 1938 innebär i huvudsak att antalet 
biträdestjänster pä arkivet ökades från tre (varav en avlönad av fondmedel) med 
en till sammanlagt fyra. Är 1958 utökades personalkadern med en amanuenstjänst 
(nuvarande antikvarietjänsten). Under de trettio åren frän 1938 har således blott 
en tjänst tillkommit. 

Att avsaknaden av en chef, direkt ansvarig för samlingarna som helhet, är en 
allvarlig brist är omvittnat. Den arbetsbörda pä bibliotekssidan som åvilar förste 
bibliotekarien är sä stor att en direkt ledning av arkivsidan icke kan hinnas med. 
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Biblioteket och arkivet har visserligen båda dokumentationsuppgifter, men 
deras materiella innehåll är helt olika. Metodiken i biblioteksarbetet och i arkiv
arbetet är ocksä väsensskilda. Den organisatoriska föreningen av biblioteket och 
arkivet är därför ur arbetssynpunkt icke motiverad och har icke heller visat sig 
lämplig. 

När det således föreslås att arkivet fär en chef (förste arkivarie) sä föresläs 
ocksä att det organisatoriskt skiljs från biblioteket och görs till en särskild enhet. 

En annan organisatorisk brist är att ingen forskarexpedition finns organiserad. 
En sådan skulle biträda forskarna och ha tillsyn över dem, handha in- och inlån, 
beställa fotokopior och även sä vitt möjligt besvara skriftliga förfrågningar. 
Fiir denna expedition föreslås en amanuenstjänst. 

För avarbetandet av de stora balanserna och för avklarandet av de väntade 
stora leveranserna föresläs en ökning av biträdestjänsterna med en arkivassistent. 
Dessutom beir arkivarbetaren på »aktarkivet» överflyttas till en tjänst som arkiv
assistent. 

ATA:s behov av personalförstärkningar har i mänga sammanhang framhållits. 
Antikvitetsutredningen konstaterade att »för arkivets del är situationen ytterst 
otillfredsställande» och flera remissinstanser (vitterhetsakademien, vetenskapsaka
demien och Mus 65) instämde i detta och påyrkade personalförstärkningar långt 
utöver vad antikvitetsutredningen föreslagit. 

Vetenskapsakademien skrev i detta sammanhang: 
»Detta bibliotek och arkiv skall icke blott ge service ät tjänstearbetet inom det 

egna verket; institutionen har även nationell och internationell betydelse liir 
förhistorisk och meddtidshistorisk forskning och liir tillhörande undervisning och 
folkbildning. Siirskilt de arkivaliska samlingarna (antikvarisk-topografiska arki
vet) äro av mycket stor betydelse. Bleve avdelningen utrustad med rimlig arbets
kraft, skulle den utgöra ett enastående vetenskapligt och pedagogiskt instrument. 
Genom kontinuerlig underbemanning och bristande resurser i övrigt löpa sam
lingarna nu risk att snabbt minska i användbarhet och slutligen delvis förfaras. 
— Enligt vetenskapsakademiens mening är det ett riksintresse, att biblioteket och 
arkivet tår en helt annan personalstandard iin den av (antikvitets)utredningen 
nu föreslagna.» 

Robert Svedlund 

i i The year 1200 

This is the name of the second exhibition celebrating the centennial jubilee of 
the Metropolitan Museum in New York, running February 12 to May 10, 1970. 
The title recalls one of the most brilliant manifestations in the series of exhibi-
tions promoted by the Council of Europé in recent years, "European Art about 
1400", in Vienna in 1961. It might be argued that the enterprise of a single in
stitution like the Metropolitan Museum should not be compared with grand 


