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FöIToRD

Näringslivets arkiv - utradering eller kulturmiljö?

Arkivet rir fo'retagets aktiva minne - oumbdrligt för ett rationellt agerande, ncidvrindigt fcir
att bevara kunskap-och kompetens. Men arkivet speglar ocl<så ndringslivets betyd-et;e i
den svenska samhrillsttMecklingen. Det ger fciretagbn, fdretagarna och-de anstallåa deras
vrtlprtiitula r_oll i den svenskn historien. Så inleds ett 6ppet brev i Dagens Nyheter den l0
mars 1994. Rubriken är RADDA FOR.TAGSARKIVEN, målform-ulerinlen Kraftiga,
snabba insatser cir nddvrindiga for att bevara hotade företagsarkiv. Bakom aktionen Jtår
givetvis flöreträdare för arkivvärlden som riksarkivarie Erik Norberg och professor Alf
4.be.rg men också, i detta sammanhang viktigare, företrädare för nfiägslivät, bland dem
direktor Antonia Ax:son Johnson och akademiledamöterna Bo Beiggren och Björn
Sprängare. Brevs.krivarna är bekymrade, situationen oroande, ansvar,stagande mäste
följas av handling!

^ 
Storl förtindringar inom svenskt nåiringsliv hotar dagens och morgondagens historiska

forskning. Om näringslivet önskar ha en central plats både inom histörieforskningen och i
medborgarnas iddvärld, så måste näringslivet även ta ansvar för och professionällt sköta
sina arkiv eller lämna ör,er dem till offentliga arkiv, ofta med en viss i<ostnad som ftrljd. I
d9 fut-l mängde_n arkivalier blir ftir stor eller företag läggs ner gäller det att kontakta
riksarkivet för förslag.till lösningar. Inte minst arkiv fiån medelstora och små företag blir
ofta utraderade, t ex vid uppköp eller nedläggningar.

Vad som givetvis speciellt angår Akademien är att arkiv som speglar de areella
näringarnas utveckling bevaras och görs åtkomliga för forskningen. belta gäller verk-
samheter in9.m primärproduktionen som jordbruksföretag och privätskogsbru[, företagen
inom förädlingsindustrin som sågverk och charkuterifäbrikdr samt vörksamheter som
kombinerar forskning och företagande, som exempelvis företag med inriktning på
växtförädli ng och livsmedelsindustri.

Akademiens arkiv - struktur och skötsel

Akademien har under l^å1g tid värnat om och skött sitt arkiv. Det förvaras i lämpliga
lokaler, skydd_ade för fukt, brand, kraftiga temperaturväxlingar och inbrott. Rricivät
uppordnades 1982 av dåvarande arkivassistenten vid riksarkivet Ulva Ringddn, som även
upprättade en arkivförteckning. Arkivuppst2illningen moderniserades och arkivförteck-
lilg"n kompletterades och reviderades LD2 av Anders Perlinge. Förteckningen är utsänd
till ett 20-tal arkiv och bibliotek. Perlinge upprättade aven Akademienl nya arkiv-
forteckning som lö_per fr{ !990 och utgår från ön ny diarie- och dossidplan, upprättad av
arkivhandläg8are H9le1q Welin-Berger vid riksarkivet. Perlinge ar Akädemiäns konsult
både för arkivtekniska frågor och föimer avancerade frågor röiande arkivmaterialet. Det
löpande arbetet med den moderna arkivbildningen sköis av assistent Gunilla Jonsson,
som även ansvarar for Akademiens diarium. För det historiska svarar chefsbibliotekarie
Lars Ljunggren och bibliotekarie Joachim Siöcrona. Biblioteket har huvudansvaret för
arkivet. Biblioteks- och publiceringsnämnden med kompetenser inom bibliotek, arkiv-
och skogs- och lantbrukshistorisk forskning verkar for arkivet både inom Akademien och
i forskarsamhället.

Akademiens historiska roll

Under mer än 180 år har Kungl. Skggs- och Lantbruksakademien verkat för jordbrukets
lbrkovran i Sverige. Pionjärerna, sådana som Abraham Niclas Fdelcrantz, iarl Fredrik
Akrell och Jöns Jacob Berzelius, såg från början till att ett stort och unikt källmaterial
samlades in från hela landet för att bli ett "statiitiskt arkiv", vilket gör Akademiens arkiv
till en riksangelägenhet. Arkivets handlingar ger inblick i snart två-seklers utveckling av
de areella näringarna. Före Lantbruksstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksdepartementet
m fl fanns Song!. T andtbruksakademien, vilket gör de aldre arkivalierna ounävikliga för
den agrarhistoriska forskningen. Även 1900-talsmaterialet är innehållsrikt och spiinriande.

Akademiens historiska roll t o m I9l2 dokumenterades på sin tid av dåvarande
akademisekreteraren Herman Juhlin Dannfelt i Kungl. Landtbruksakademien 1 8 1 3 - 1 9 1 2
samt svenska landthushåIlningen under nittonde århundradet, som utkom 1913. Mycket
är dock ännu outforskat; så väntar t ex Akademiens Experimentalfälts historia fa att
skrivas. Vet de stockholmsstudenter som går förbi rektorsämbetets vaökra hus, ri'tat av
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Fredrik Blom, norr om de blå höghusen med glasfasader i Frescati, att detta fram till 1950-
talets slut var Akademiens huvudbyggnad på Experimentalfältet, vars verksamhet började
på 1810-talet? Vet de att restaurang Inntis tidigare var det av Akademien år 1904 uppförda
Lantbruksmuseet? Vet de att på den mark där i dag höghusen, Arrheniuslaboratoriet m fl
byggnader ligger har under 150 år bedrivits försöks- och kontrollverksamhet, areell
forskning och utbildning m m., verksamheter som starkt bidrog till Sveriges ekonomiska,
och därigenom även sociala och kulturella, utveckling. Kanske vore det en uppgift för
Kommittdn fdr Stockholmsforskning att ägna en volym i sin förnämliga serie
Stockltolmsmonografier ät att beskriva Frescatiområdets historia i allmänhet och
Experimentalfältets i synnerhet?

Anders Perlinges skrift

För mig som agrarhistoriskt intresserad och professionellt verksam för de areella
näringarnas utveckling i Sverige i dag och i morgon har läsningen av Anders Perlinges
skrift varit synnerligen spännande. Den har givit mig orsak att ytterligare ivra för
betydelsen av att studier av näringarnas historia integreras med arbetet att utveckla
näringarna till samhällets gagn. Som det står i Akademiens stadgar: Kurtgl. Skogs- och
Lantbruksakademiens uppgift dr att nrcd stdd av vetenskap och praktisk erfarenhet till
samfuillets gagn friin{a jord- och skngsbruk samt dnrtill krnilen verksamhet.

Under 23 ämnesrubriker, frän Synen på bonden speglad i beloningar för förtjrinstfulla
insatser till Skogen som resurs, belyser Perlinge, i ett personligt och spännande urval,
några av arkivets möjligheter för den historiska forskningen inom vitt skilda fält, ej bara
agrarhistoriens. På ett livfullt och lockande sätt ger han det ena goda forskningsuppslaget
efter det andra. Perlinges samverkande kompetenser ger betydande resultat. Han är
arkivarie, fil.kand. och doktorand vid Institutet för folklivsforskning i Stockholm med
inriktning på agrara kreditmarknadshistoriska problem samt är knuten till Nordiska
museets dokumentationsavdelning och ledamot av Akademiens Biblioteks- och publi-
ceringsnämnd.

Professor Rolf Adamson, tidigare vid ekonornisk-historiska institutionen vid Stock-
holms universitet, utvecklar i sitt inledningskapitel En ny typ av arkiwriglednlzg dessa
forskningsuppslag vidare och kallar med rätta Perlinges skrift for en ktilturgrirning.

Kunskap om hur odlingarna sköttes föm är viktig för förståelsen framåt, för näringarna
som sådana: metoder, ekonomi, kunskaper o s v men också därför att det i hög grad är
salnma arcaler som vi brukar idag. Vad de har utsatts för under århundradena påverkar
även dagens odling. Veterinärhistoriker Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid
Veterinärhistoriska museet i Skara, utvecklar dessa tankar i sitt inledningskapitel. I en
bilaga finns bibliotekarie Eva Tullgrens användbara översikt KSLA - en kortfuttad
bes6rivning av cintlatnåI och stnktul getnm åren sanft av vissa tiU Akademien knuma
irtstittttioner m ftl.

Akademiens agrarhistoriska verksamhet

Den tyngsta av Akademiens biblioteks verksamhetsprofiler är skogs- och lantbruks-
historia i vid, tvärvetenskaplig mening. I det liggande förslaget till föreskrifter för
biblioteket står att detta skall främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning. En gren är
givetvis den traditionella biblioteksverksamheten, en är att göra arkivet tillgängligt och
nyttjat, en att ge ut skrifter, som föreliggande nummer av Skogs- och Lantbruksltistoriska
meddelonden, och en är att tillsammans med nämnden verka för att forskare, finansierade
med externa medel, knyts till verksamheten.

Akademien har fler agrarhistoriska engagemang. Så arrangerar vi t ex tillsammans med
Nordiska museet öppna seminarier och symposier för speciellt inbjudna forskare, ett av
vardera per termin sedan flera år. I samarbete med museet utges Skrifier om Skogs- och
Lantbrul<sltistoria diir främst symposierna dokumenteras. Seminarierna har ofta utgivits i
Akademiens rapportserie.

Det är min förhoppning - ja, min fasta förvissning - att föreliggande guide in i arkivet
kompletterad med sin komprimerade arkivförteckning skall stimulera forskare och
praktiker till spännande möten i arbetet med översikter av eller djupdykningar i vår agrara
historia. Välkornna!

Åke Barklund
Akade mi s ekr eter are och V D



HISTORIENS BETYDELSE FöR. DE AREELLA NÄRINGARNA IDAG

Varf'or liiser och studerar vi historia? Varfor är det en vetenskap på modet? Helt enkelt dåirftir att

ämnet är utomordentligt spännande och intressant.

För amatörer är detta ofta det främsta skälet att syssla med historia. Intresset vaknar hos

en del så småningom och örst vid högre ålder, men det kan också komma plötsligt, särskilt vid

större lorändringar i tillvaro och omvärid, exempelvis när gårdar och gamla torp förfaller och

rivs, djuren försvinner, åkrarna förbuskas eller planteras med skog - kort sagt hela

landskapsbilden f-orändras. Det blir då lor mången väsentligt, att ta reda på hur kulturbygden

formats i gången tid, och hur människorna levt där; man söker sin identitet och sin egen

position i ett längre tidsperspektiv. Kanske vill man också Iä kunskap att avgöra vad som bör -

och kan - bevaras for framtiden.

Inriktningen varierar starkt; man deltar kanske i det historiska hembygdsarbetet eller ägnar

sig åt att söka sina rötter genom släktforskning. Andra finner sitt största nöje i att läsa om

kungars missriktade insatser i form av krig, som utarmat folket och framkallat lidande och nöd.

Naturligtvis finns det en rad andra orsaker till studier av historia; särskilt for fackmän på

området. De skall inte närmare penetreras; här skall blott påpekas, att rummets fiärde
dimension, tiden, är lika viktig som de andra tre.

På det agrara omradet behöver man inte gå särskilt långt tillbaka i tiden innan man finner

att historia och aktuell vetenskap var i stort sett samma sak. Ville man vid början av 1700-talet

studera jordbruks- och husdjursvetenskap, så läste man inte bara nyare skrifter utan också

sådana, som var hundratals år gamla, Plinius, Columella; på djur- och djurläkarsidan

Xenophon, Apsyrtus, Vegetius, Jordanus Ruffus för att bara nämna några av de äldre. Så

småningom ftiljde under 1700-talet en uppdelning, så att de gamla skrilterna alltmera övergick

till historia och hamnade på det humanistiska området, medan nya naturvetenskaper

utvecklades. I den praktiska verksamheten började man odla nya grödor och införde en

ftirbättrad viixtf-oljd. Storskiftet banade väg ftir effektivare skötsel av jorden med bättre redskap -

och mycket annat inträffade i fysiokratismens spår.

Vad som här har beskrivits i några meningar tog emellertid mycket lång tid. Visserligen

författades många och tjocka böcker på jordbrukets och husdjursskötselns område, men

framstegen kom långsamt. Fortfarande kopierade man gladeligen tidigare verk, och detta

fortsatte långt in på 1800-talet. Visst fanns det undantag, alltså författare med stor

självständighet. Som exempel kan nämnas Pehr Kalm, även om också denne ofta anförde

uppgifter ur äldre källor - stundom av tvivelaktigt värde. Ett stort framsteg var emellertid att den

äldre litteraturens inslag av magi, trolldom och allehanda besvärjelser så småningom rensades

bort.

De tryckta källorna till kunskap nådde vid denna tid inte ut till någon bredare allmänhet.

"... dessa uplysningar hafwa till större delen stannat dels i den lärdas bokhylla, dels på den

wetgirigas tunga, utan att de med åsyftad nytta hunnit till wärkställighet", skrev 1805 Peter

Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, i samband med att ett Hosholls Sällskap

skulle bildas i Skaraborgs län. Hemquist ville råda bot på detta genom att lorsöka få det nya

sällskapet att inrätta en lantbruksskola. (Jfr J W Lundbergs porträtt av Hernquist på sidan 11.)
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Det anftirda ger bara en fragmentarisk bild av vissa bakgrundsforhållanden vid Kongl.
Landtbruks Academiens tillkomst. Svårighetema att få fram tillftirlitliga uppgifter som grund ftir
rådgivning var betydande, och lika besvärligt var det att fä ut informationen till allmogen.
Akademiens ställning som ett mer eller mindre statligt organ och dess karaktär av
högreståndssammanslutning - hushållningssällskapen hade i mycket samma bakgrund - gjorde
det inte lättare.

Trots detta fick akademien tidigt i gång ftirbindelser åt olika håll och kunde sätta i gång en

betydande praktisk verksamhet. Man stimulerade bildande av hushållningssällskap i de län, som

ännu saknade sådana, och man kommunicerade flitigt med de redan fungerande, så att rapporter

kunde sammanställas om sällskapens verksamhet samt om näringarnas tillstånd och behov.

Rapporterna gick till Kungl. Maj:t - i början inte mindre än tre gånger årligen. Kongl.
Landtbruks Academiens Annaler började utkomma redan under det örsta verksamhetsåret, och

särskilt under 180O-talets f*orsta del blev denna publikation viktig - den fick genom sitt låga pris
en allmän spridning. Också böcker om lantbruk utgavs.

Belöningar i form av medaljer och penningsummor utdelades till örtjänta personer.

Verksamheten vid Kongl. Lantbruks Academiens Experimentalliilt kunde påbödas redan 1816

och en Centralverkstad lor lantbruksredskap och -maskiner inrättades också tidigt. Mycket
annat skulle kunna anfiiras från akademiens lorsta tid, men örhoppningsvis ger denna flyktiga
skiss åtminstone ett begrepp om dess mångsidiga verksamhet.

Eftersom skriftligt material ända från lorsta stund samlades och bevarades sorgf?illigt är
akademiens arkiv nu en synnerligen rik källa I'or agrarhistorisk forskning - man kunde kanske

säga skattgömma. Som många andra har även detta arkiv nämligen varit alltftir litet känt, men
bättring därvidlag har nu inträtt.

Man brukar i fråga om arkivmaterial tala om två huvudtyper när det gäller användningen

av detta: nämligen berättande källor och kvarlevor. Alla slags källor kan i och lor sig betraktas
som kvarlevor - det är avhängigt hur frågeställningen ser ut. De berättande källoma är ofta
präglade av skrivarens uppfattning, beställarens önskemål och avsikter, tidsandan och mycket
annat som ger materialet en tendens, som man måste ta hänsyn till vid materialets utvärdering.
Brev och brevsamlingar är kanske den vanligaste gruppen i denna kategori. Kvarlevoma ltimnar
"absoluta" uppgifter om den situation de utgör en rest av, och kan utgöras av köpebrev,
protokoll, domstolshandlingar, dagboksanteckningar, räkenskaper, ritningar och avbildningar
av olika slag, stadgar o s v. Genom det senare slaget kan händelser, åtgärder, beslut etc säkert

tidftistas och defi nieras.

Akademiens arkivörteckning från 1982, vilken nu reviderats, visar att handlingar av båda

slagen är rikt ftireträdda i arkivet. Anders Perlinge har i loreliggande arbete påvisat en rad
möjligheter och har lämnat lorslag för arkivets utnyttjande i kommande forskning, men det

måste understrykas, att dessa bara är exempel som skulle kunna mångfaldigas. Detta gäller inte
minst om min egen specialitet, husdjursområdet, och om detta skall här något nämnas.

Sannolikt kan man i akademiens arkiv få viss klarhet om inlorandet i vårt land av nöt-
kreaturstuberkulos, smittsam kastning och elakartad lungsjuka i samband med import av avels-
djur. Den sistnämnda sjukdomen kunde utrotas genom urslaktning redan efter några år, medan

bekämpandet av de båda andra pågick i över hundra år innan total framgång kunde vinnas.
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Hör då inte detta till mindre intressant och föga rneningsfull forskning, eller rent av

knappologi? Knappast. Nötkreaturstuberkulosen utrotades ftir 40 år sedan, och i dag har man

helt glömt bort de fiirluster och det lidande lor både djur och människor som den medftirde.

Ingen tänker längre på att senare års enorma produktionsökning inte hade varit möjlig om

nötkreaturstuberkulosen funnits kvar.

Bortglömd är också boskapspesten, som kom in i Sverige på 1700-talet, och som ledde

till att hundratusentals nötkreatur stupade här i denna sjukdom (i hela Europa dog 200 miljoner

djur, i Tyskland 28 miljoner under 1700-talet enbart i denna sjukdom). Vad betydde detta flor

vårt lands ekonomi och för befolkningens livsmedelsftinörjning? Vad betydde det att man

berövades nästan allt animaliskt protein (man åt inte håistkött) under en lång följd av år?

Befolkningsökningen avstannade och kom inte igen förrän på 1800-talet, då boskapspesten

lorsvunnit - därlor att nästan ingen boskap fanns lvar i stora delar av landet.

Ingen befolkningshistoriker synes emellertid hittills ha beaktat boskapspestens ftiljder. Att
befolkningen åter började öka anses ju med Tegndr ha berott på freden, vaccinet och potätema.

Vi har nu åter fätt in nötkreaturstuberkulosen i vårt land - i hjorthägn. Skulle den åter

kunna sprida sig, t ex bland våra vilda, klövbärande djur? Hur skall vi hindra att genom EU:s

öppna gränser få in andra husdjurssjukdomar, från vilka vi genom bekiimpande och tack vare

vårt tämligen isolerade läge har varit forskonade ifrån? En historisk överblick av bekämpandet

av t ex Salmonella skulle kanske vara instruktiv även ftir våra beslutsfattare.

Stundom Iär man frågan, om inte arkivens värdefullare information snart är uttömd, och

att forskningen därefter bara skulle resultera i meningslösa

utrednin gar och hårklWerier. Risken ftirefall er

forsumbar; redan Anders Perlinges

f'orslag till forskning visar på mäng-

der av möjligheter, och otvivelaktigt

kommer specialister inom olika om-

råden att finna ytterligare

intressanta uppslag.

Sökandet efter information i

arkiv är ofta tidsödande och mödo-

sam, och tyvärr har inom den

agrara historieforskningen arkiven

utnyttjats i liten utsträckning - i varje

fall inom mitt eget ämnesomåde.

Det är min lorhoppning att foreliggande

skrift skall stimulera sådant arbete och att

den med stöd av akademiens manifesterade

stora intresse lor agrar historia skall åstadkomma

rika framtida skördar.

IvarDyrendahl, VMDhc
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EN NY TYP AV ARKIVVÄGLEDNING

En gammal förnuftig regel säger att kunskapsinhämtande och rentav forskning ska vara
kumulativa. De bör bygga på tidigare vetande. Omvänt uttryckt det åir inte rimligt att varje
människa gör sin egen undersökning för att ta reda på fakta som redan har tagits fram tidigare.
Ändå är det inte alltid lätt att leva efter den fornuftiga regeln. Den förutsätter att det befintliga
vetandet är organiserat väl: att det inte ligger förborgat i osorterade buntar av handlingar
någonstans. Kostnaden i tid för en återsökning måste vara så låg som möjligt och i varje fall
klart lägre iin när man sjåilv bödar från början.

I en hel del fall är problemet ett annat. Mycket material finns samlat bara pa ett ståille men det
har använts så sällan att det i stort sett är okänt, även bland sådana personer som naturligen
borde känna till det. Under senare år har ganska mycket arbete lagts ner på att göra åtminstone
nyfön'ärv till olika arkiv kända via skriftserien RA-nytt, som har givits ut av riksarkivet. Och
ändå bättre hjälp åt forskare är på väg i de översiktliga beståndskataloger som i samlad tropp
kommer att flöda ut från (och om) riksarkivet under de närmaste åren.

Varje bibliotek och arkiv som i jämförelse med riksarkivet har specialiserade syften löper
risken att utnyttjas mindre intensivt än önskvärt och naturligt vore. I specialiserade samlingar
råkar rnänniskor inte lika lätt som i det mycket allmänna, breda sortimentet i förbigående få syn
på något spännande, när de letar efter något helt annat. För specialsamlingarna är det därför
särskilt viktigt att visa upp sig och därigenom nå ut över de rena specialisternas glesare skara till
intresserade både professionella och hobbyinriktade forskare. I sådana strävanden att göra
kunskapstörstande människor medvetna om ett stort, specialiserat källbestånd av historiskt
intresse passar publiceringen av Anders Perlinges arbete om Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens arkiv väl in.

Under fyrtio år som arkivnyttjare har jag då och då haft anledning att fundera över hur en god
vägledning ska se ut. Den traditionella förteckningen över ett arkiv är i huvudsak gjord för
anr'ändning inom sjalva arkivdepån och särskilt för den redan rätt kunnige. Den brukar
inledningsvis innehålla en redogörelse för hur arkivets bestånd har kommit till och hur dess

delar hänger ihop. Därefter foljer en detaljerad genomgång volym för volym av serier och deras
delar, så att kunden ska kunna beställa korrekt. Ganska många, i och för sig enkla
sakupplysningar som hade varit till glädje för den sakinriktade forskaren har bedömts ligga
utanför ran"len tbr vad som bör ges i en förteckning. Och med sitt andock betydande omfang åir

förteckningen inte tiinkt som en aptitretare utanför sjåilva arkivdepan.

Anders Perlinges arbete dåiremot kan just göra tjänst som id6bank. I den förs forskarintresset
in på ett sätt som en vanlig arkivförteckning inte mäktar. I en rad fall ger Perlinge utdrag ur
handlingar. På så vis blir dessa mycket konkreta och lattare än i vanliga fall atr bedöma. Viktiga
materialSrlrpper inom KSLA:s arkiv karakteriseras efter sitt ämnesinnehåll - vad de innehåller
för grundupplysningar orn vilka huvudproblem - medan serietillhörighet och volymernas yttre
utseende kommer i andra hand. Författaren ger långa rader av uppslag i form av fragor att stiilla
till arkivserierna. Naturligtvis kommer inte alla frågorna att i praktiken visa sig verkligt
användbara. Personligen är jag dock böjd att tro att den övervägande delen av dem kommer att
vara till god nytta.
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Dock skulle inga tips vara särskilt värdefulla, om inte materialet redan i sig självt tiickte

intressanta åimnesområden som går långt utanför en snäv skogs- och lantbruksinriktning. I olika

sammanhang bör KSLA:s serier med fördel kunna kombineras med upplysningar från andra

håll. Serien av noteringar om spannmålsmagasinens lagring, som hos Akademien dyker upp

1832, har direkta föregångare i statskontorets arkiv på riksarkivet. Den i Finland fodde A N
klelcrantz, Akademiens tidiga förgrundsfigur, upplevde också en lång och framgångsrik karriiir

som statstjänsteman men hade som industriell innovatör en mera knagglig bana. Hans tekniska

nydaningar i Eldkvarn, den stora ångmaskinsdrivna anläggningen i Stockholm under 1810-

talet, blev minst av allt en ekonomisk succ6. Där hade han som i en del andra sammanhang

samarbete med den från Storbritannien invandrade verkstadschefen Samuel Owen.

För den som har mera intresse för de geografiskt avgråinsade frågorna finns det rika samlingar

med lokal och regional tåickning inom KSLA:s arkiv. Det är med full rätt som Anders Perlinge

pekar på den htiga ambitionsnivån i Akademiens tidiga insamlingsarbete. Fran dess sida giordes

det ansträngningar för att foga ihop sådana upplysningar till en heltiickande bild. Att man inte

lyckades fullt ut här under 1820- och 1830-talet är lättare att förstå numera, sedan alla problem

med att bygga upp en organisation för framtagande av trovärdiga och likformiga statistiska

uppgifter i 1900+alets nya stater har observerats.

Rirdigstiillandet av beskrivningen över KSLA:s arkiv 2ir viktigt, något av en kulturgåirning.

Rolf Adamson

Tidigare professor i el<orcmisk historia vid Stockholms universiter

och lcdannt av Statens arkivstyrelse
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