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Arkivbildning

Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno ujppgiftl 

ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes särskilt öve 

synen över enskilds Järnväger; dessutom hode styrelsen 1877- 
1887 ledningen sv ststens jkrnvägsbyggneder• För Järnvägsären

den fanns på extra stst en byråehef, som genom instruktionen 
den 8 december 1899 erhöll benämningen byrådirektör och fr. 
o.m. 1905 erhöll byråchefs tjänsteställning.

Lokalt vilsde ärendens rörsnde de enskilds Järnvägarna 
på väg* och vsttsnbyggnsdsdlstrlkten. Vid derss upplösning 
1950 tillsfettes 5 bfeninspektörer, som i sin tur'upphörde vid 

omorgsnls a tio nen 1956.- För snordnsnde sv Inspektion å enskilds 
Järnyägsrs rullsnde msteriel beviljade 1904 års rl*sdeg ett 

snslsg på extrs stst till en ms skininspektör• Genom ¿unfl. 
beslut den z9 september 1918 förordnsdes ms skininspektören stt 

tills vldsrs fungere som speoisllnspektör inom yrkesinspektio
nen för enskilds Järnvägsr för tillsyn sv efterlevnsden sv 
lsgen om srbetsrskydd sv den 29 Juni 1912.

Då den civils luftfsrten 1956 överflyttsdes från kom- 
munikstionsdepsrtementet till styrelsen, inrättsdes Järnvkgs- 

ooh luftfsrtsbyrån. Chef för Järnvägsevdelningen inom denne 

blev en Järnvägslnspektör, som kom stt förena maskinins; aktio
nen, banins ektionen och yrkesinspektionen. Dä luftfsrtssty- 

relsen bildades från den 1 Juli 1945 blev Järnvägssvdelnlngen 

en fristående svdelning inom styrelsen med jarnvägsInspektören 

som chef.
Även under föreningstiden med luftfsrtssvdelningen nsde

Järnvägssvdelnlngen självständig srklvblldnlng. De grundläggen* 
de arjclvserlerns koncept, dlsrler och inkommande skrivelser

inglngo ursprungligen i styrelsens ( = reglstrstorsexpeditio

nens) motsvarande serier och utbrötos därifrån till särskilda



serier på avdelningen vid olike tidpunkter, konoept frå 

1903, inkommande skrivelser från 19ö2 och disrier från lt 
(egentligen först 1942). Särskilde evdelnlngsdlerler funno l 
likväl alltifrån 1883 1 form av utdrag ur registr^torns dia* 
rier• koncessionsvis ordnat reglstem till dlarlerna finnes 
från början ( s .k.')Järnvägsdiarium*). Serierna av inspektions- 

berättelser, styrelse- och revisionsberättelser, kontrakt- 
ooh ritningar m.m. börja likaledes på 1880-talet. Som indel
ningsgrund 1 de ämnesordnade serierna och för ritningarna ha 

Järnvägarnas konoesslonsnummer antagits, dvs en kronologisk 
numrering efter datum för koncessionen, huvudserien sv inkom
mande skrivelser ordnas emellertid, till skillnad mot de flesta 
byråer, alltjämt ffikonologiskt• Kent arklvmasslgt är dett* ett 
föredraga mot indelning efter mer eller mindre konstlade och 

tillfälliga klassiflkationssystem. De äro bundna t.o.m. 1938.
Skilda från den egentliga Järnvägsavdelningens arkiv äro 

baninspektörernas, maskininspektionens och yrkesinspektionens 

arkiv. Beträffande de två sistnämnda är dook samröret med 
avdelningen så stort, att arkiven ordnats oon förtecknats 1 
anslutning till Järnvägsavdelningens• Genom att maskininspek

tören 1936 blev Järnvägsinspektör fortsatte arkivbildningen 
för rullande materiel ännu några år i samma former som tidiga
re och sammanfördes först i början av 1938 med Järnvägsavdel
ningens arkiv i övrigt. Maskinins aktionen hade egen diarie
för ing, ej Ingående 1 styrelsens (reglstratorsexpedltlonens)• 

Konoept och ingående skrivelser ladas 1 allmänhet tillsammans 

i en ämnesordnsd serie efter korrespondenter (jänrvägsstyrelsen 

o.a. myndigheter, enskilda personer och firmor, Järnvager 

efter konoesslonsnummer). Märk att de utgående skrivelserna 

i denna serie (P I a b) tydligan ej äro konceptkopior; i varje 

fall har ingen särskild konceptserie påträffats. Skrivelserna 

äro innäftsde i mjuka pärmar, vilka placerats i vertikalskåp



Drsterligede 
irnvägas hand 
inger.

ooh äro fördelade på två serier frem till mej 1936. Då 
dess» serier uten avbrott följe på varandra bör» de åter 

sammanföres• Som en fortsättning på serierna får betraktas 
huvudarkivets B III-serie (juni 1936-) med 1 början samma 
karaktär av blandad serie men från omkring 1938 endast bestå

ende av konoeptkopior• Vid sidan av vertikalskåpsserlerns fin
nas några kartonger med på sarnna sätt ordnad korrespondens 
som vid en omordning bör införlivas med serien»

1 den nämnda serien P I inom maskininspektionen hs skri
velser dlariebeteoknade med M, T ooh 1 blandats» Dessa Utters 

beteokna k»skinärenden, Tr*fikärenden ooh Vrkeaärendenj om
kring 1936 finnas även Bs Broärenden» För de tre förstnämnda

finnans är8kilda diarier jämte register» Yrkesinspektionens 
dlton ha plaoerats under dess arkiv, som eljest före 1936 är 

svårt att utskilja ur Maskininspektionen, Numera hålles yrkes

inspektionens arklv( men ej maskininspektionens) skilt från 

den egentliga järnvägs»vdelningens arkiv»

Järnväg8avdelningen var en gång en av de större avdel- 

nlngerna inom styrelsen» Nu består den av tvä tjänstemän» 
Nedgången förorsafcas av det suocesslva förstatligandet av en
skilda järnvägar» Denna avgång av järnvägar, som lyda under 

styrelsen, har fört med sig frågan, vad som skall göras med 
handlingar rörande dylika järnvägar» Det har förmenats, att 

styrelsen borde befrias från dem, antingen genom utgallring 

eller överflyttande till järnvägsstyrelsen. Detta skulle gå 

lätt med de konoeaslonsvis ordnade serierna»
Beträffande först frågan om gallring måste dook hävdas, 

att enbart det faktum, att ärendena ej längre handläggas i 

styrelsen, ej motiverar en utgallring» Det finns massor av 

ur administrativ synpunkt döda ärenden inom arkivet, som ingen 

ändå tänker på att gallraoch som ha Mtysr värde ur historiska



ooh andra synpunktar. Däremot är dat onödigt, att ha kv 
dylika handlingar på tJänsterumneh, dkr de nu göra dat tri 
1 ▼•rtl..alskåp ooti rltakåp. Oatta gäller emellertid aven ai 
Inaktuella handlingar, såsom ritningar o.a. handlingar röran
de utmengerede vagnar ooh maakininspe tionens korrespondens 
190Ö-1936, som nu fyller tre vertikalskåp på avdelningen. Alla 
dyliks handlingar böra skiljes ut ooh antingen nedplsoerss i 
srklvdepån eller gallras, om deras art av andra skäl ksn anses 
gellrlngsvkrds. Jsn granskning av gallringsvärda handlingar 
kommer därför att nedan göras för Brkivet i dess helhet.

Beträffande överflyttande till järnvägsstyrelsen av hand
lingar ooh ritningar rörande nupers förstatligade järnvägar 
synes det för stunden mesta praktiske givetvis vara, att den 
myndighet, som har ärendena om hand nu, även får arkivalierna 
rörande samma ärendens tidigare handläggning. l>et skulle 1 före
varande fall gälla en överflyttning till en statlig myndighet, 
varför betryggande förvaring ooh vård kunna förutsättas. Väg- 
ooh vatt*nbyggnedsstyre Isen skulle befrias från för densamma 
Inaktuella handlingar, vilket betyder en alltid välkommen 
utrymmesvinst.

Principiellt ooh sett på längre sikt gällsr dook rsgeln, 
att handlingarna bäst förvaras ooh lättast åtsrflnnss hos den 
myndighet, u vars verksamhet de frsmgått, den s.k. ppoveniens- 
prinolpen. Ktt svsöndrsnde ooh svlsverersnde sv handlingar 
rörande exempelvis ds förstatligade järnvägarna skulls betyds 
en etympnlng ev arkivbildningen även inom de serier, där ett 
aäraklljende är möjligt esmt även en splittring av varje ärende, 
1 den mån hendlinger rörande detsamme ingå 1 sarler där an dy
lik utbrytning ej lättellgan kan ske, dvs kronologiskt ordnade

ooh bundna. Det är aj hallar säkert ett mottagaren är benägen 

att mottaga alla handlingar, av vilka flera troligen äro för 

• Utld "döda" ur adminiatrativ (man aj ur hiatorlak) synpunkt.



Där teori och prektlk skäre sig, bruker likväl en

eå välgrunded teori få vika för ögonblickets krav* I före\ 
rande fell har järnvägsstyrelsen "lånat" ritningar över för

stetligade järnvägsanläggningar ur järnvägsavdelningens arkiv 

med tydlig avsikt att behålla dem. Bättre än att stillatigande 

åse dessa Överflyttningar på en omväg ooh endast rörande visse 
järnvägsritningar, torde det vars ett legalisera dem ooh sam

tidigt låta dem omfatta samtliga förstatligade järnvägars 

banrltningaxpoh alltså hela koncessionsnr, vtrigenom en fest 
norm skulle erhållas beträffande överflyttningarna• Dessa mas

te ske på grundval av specificerade leveransreversal, överflyt
tade koncessionsnr avföras ur järnvägsavdelningens ritnlnga- 

register med klart angivande, var ritningarna stå att finna. 

Meddelande om erkivpleoerlngen inom järnvägsstyrelsen bör 
fordras, liksom att jämväl i järnvägsstyrelsen anteckning anting 

gentsf å ritningarna eller 1 förteckningen bör göras om deras 
ursprung, inteUf. minst för att man vid behov skall veta var 

beskrivningar o.a. ej överflyttade han lingar stå att finna.
Ktt i vi88 mån konkurrerande intresse för samma ritnlngs- 

serie men omfattande samtliga J^/hvägar, enskilda så väl som 

förstatllgade^ har anmält sig från konstruktlonsbyråns sida 
beträffande däri befintliga ritningar över broar, viadukter 

etc. För sitt nyupplagda broritningsarklv har konatruktiona- 

byrån enligt uppgift konsekvent låtit genomsöka de äldre^ rit- 
nlngsarkiven i styrelsen, ¿l.a. Jannvägsavdelningen, ooh obe

roende av ursprung uttagit ritningar ooh Inordnat dem 1 sitt 

brorltningsarklv, vilket visar de s.k. "lånens" permanenta 

karaktär. Man tycker att saken enklast skulle ha kunnat ord

nats genom registrering på konstruktionsbyrån av platserna för 

dessa 1 andra serier lnordnede, lätt tillgångliga ritningar 1 

styrelsens gemensamma arkivdepå. När så icke skett, ooh då



byrån torde vare föga benägen att återställs sina "lån* 
de det bästa vara att även dessa överflyttningar, i den n. 

ej järnvägsavdelningen kan uppvisa at^uppenbar skada uppstt 
genom desamma, legaliseras genom ordentliga reversal, avföra* 

de ur avdelningens ritningsregister med uppgift om den nya 

förvaringspaltsen ooh inläggande av hänvisningsark i de uttag
na ritningarnas ställe. P.s.s. bör förfaras beträffande de 

ritningar, som konstruktionsbyrån anser sig behöva ur de kon- 
oeaFlonsnumuer, som överföras till järnvägsstyrelsen. JSventuelll 
bör istället för hänvisningsblad kopia av den uttagna ritningen 

inläggas med anteckning om originalets förvaring» På detta 
sätt kan olägenheten av ritningarnas splittring på olika myn
digheter 1 någon mån mlliras. Enligt uppgift är konatruktions- 

byrån beroende av att till sin serie erhålla originalen, varav 
kopior kunna tagas»

Om ett medgivande till överflyttning i dessa fall sålun
da till styrkes under villkor av betryggande garantier, beror 

det endast »a framhållits på tvånget att göra det Bästa möj
liga av redan delvis fullbordade fakta» Kunde garantier ska
pas för att ritningarna inom en kortare tid skulle återställas, 

vore lånevägen att föredraga • Men medgivandet får ej bli preju- 
dloerende utan prövning måste ske i varje nytt fall såväl inom 
järnvägsavdelningen som inom andra byråer» Frågan torde i sin 

nelhat komina att diskuteras i annat sammanhang»

Knbart förstatligande av en järnväg bör alltså ej mo
tivera varken utgallrlng eller överfly tning av handlingarna 

till dan nya myndigheten, utan daasa saker få motiveras P* 
annat sätt» Gallring torde utan olägenhet kunna ake vissa 

handlingar» Da upptagaa nedam till diskussion 1 den ordning 

da förekomma i förteckningen•
Huv deralvst• B III konoeptkopior juni 1936- • Ordnad



•ft*r adressater och Konoesslonevls. Utgör fortsättning 

maskininspektlonens serie F l .  Till början av 1938 är st 

ordnad liksom denna med både in- och utgående skrivelser.

Ko responden8en Juni 1936-1937 bör därför bevaras (buntas).

Från början av 1938, då serien utgöres av enbart konoept- 
kopior är den gallringsberj skrivelserna återfinnas 1 konoept- 
banden med tillhjälp av dlarler ooh registren till dessa. Gall

ringen må ske successivt.
D IVJtegnkort. Serien ordnad konoesslonsvis• Förstatligade 

järnvägars ooh utrangerade vggnere kort hittills behållna.
Då alla uppgifter på korten torde återfinnas dels 1 besiktnings* 
bevisen, dels i formulären A ooh 1 syns s^kort viilTMÖrmide

tuell.

D V Fört£0kni^n^ar 6v£r_r^tning*r_till £n£k^lda_Järnvägsanläg£- 

ningar^ a ooh b. omskrivna i o. som fortsätter. A. ooh b. 
kunna gallras.

Eli Skrive^eer_f£ån Svjsnskâ  ¿ä£nvä£s£öreningj5n_l£36- • 
Innehåller huvudsakligen förenin* ens stenollerade meddelanden, 

i allmänhet av mindre vikt. Gallring föreslås efter 10 år.

I fortsättningen kunde möjligen meddelanden av förblivande vär
de diarieföras Aoh inläggas bland inkomna skrivelser, huvud- 

serien (E I). En betryggande faktor före gallringen vore att 
visshet erhölles om att föreningens arkiv kommer att bevaras 
även efter föreningens uppläsning 1952, något som givetvis på 
allt sätt bör främjas.
E III ^krlvelser_från ab_Stookholm£ £pårvägar. Utgöres dela 

av order 1926- , dels av olyokarappo/ter 1939-1941. Den se

nare serien ej obligatorisk, torde kunna gallras, särskilt 

om statistisk bearbetning finnes över sp^vägens olyckafrek

vens. Spårvägens order( stenoiler) röra 1 de flesta fall rent

kunna gallras ooh serien sålunda hållas ak-



tillfällig» ting. Oellring föreslås sv mindre viktige t 

3 år. Order ev förblivende värde torde, ss föreslagits bi 

truf ende r, II i fortsattningon diarieföras ooh läggss til.

B I.

E V Up£gi^fter rör ende ru^l^ndejmeteriel, for^ mulär 1. Inge# 

ärligen men blott sp^jedlekt beverede seden 1918. Tydligen her 

en viss gallring skett utsn olägenheter. Då de grundläggsnde 

uppgifterna beträffande samme kula drivfordon kro like Ar från 

år. torde det räck» ett behålla vert femte år, m.e.o• ett ef

ter fem år gallra fyrs årgånger. Lämpligen behållas 1 fort* 

sättn*ngen Jämna årgångar 194b, 1950, 1955 o.s.v. Av de äldre 

föreslås gellring ev 1919, 1921 och 1938, varefter behållas 

1918,1982,1937

K VI Mänad8£a£porter beträffande motorvägnar 1 9 3 5- , ii vges

för sådana, för vilke statsbidrag erhållits. I vissa fall 

hs rapporterna blivit statistiskt bearbetade* Aven oavsett 

detta torde de sakna värde efter viss tid, varför gallring 

föreslås* Oallringsfristen torde kunna sättas till 3 år* De 

uppgifter men därefter snulle behöva om dessa motorvagnar 

torde även inga 1 de årsvis insända formulär 1 (EV), vilks 
som ovan föreslagits behållas för vart femte år*

K IX Styrelse- ooh re v isionsb er ät telser_från en£ kl ld 8? ¿ärn- 

•ä£sr (omicr 1880- )• I bilmuiipt konoeseionsvis ordnat tryok,

stundom stenoiler, avlämnas årligen författningsenligt till 

styrelsen* nandUngarna behövas sällan efter en kortare tid*

På förfrågan nar äungl* biblioteket meddelat, att numera allt 

firma- oc bolagstryck bevaras ooh ordnas* Por äldre tider 

kunde lyiokor finnasj Intresse fanns för att få serberna komplet

terade* Då sålunda tryoket kan återfinnas på ftungl. biblioteket 

ooh detta även gärna mottager kompletteringar föreslås en 

gallring av slit tryok efter 5 år ooh första gången detts 

•k*r översändande *v detsamma till Kungl. biblioteket, aom



därur förbinder sig att komplettera aina serier. Stenolle 
a. skrifter behållas.

Det har genom ingenjör Hagman påpekats, att ett museum 
för de enskilda Järnvägarna vore & bane. Skulle detta omfatta 
aven bibliotek och arkiv (Järnvägsföreningens Jämte enskilda 
bolags arkiv), synes även den möjligheten prövas, om där kan 
emottagas nämnda tryck. Troligt är dook att Järnvägsföreningen 
också mottagit dylika berättelser och att dessa sålunda på annat 
ifatt komna att tillföras museet.
F VII Handllngar_8ngåend£ olyckshändelser. Tvä serier varav 
a. består av rapporter om svårare olyckshändelser och b. är 
rutinmässigt insända kvertalsrapporter om olyckor vid vägkors- 
nlngar. Av de senare går ett ex. tlllivägtrafikavdelningen (väg- 
byrån) och bearbetas där statistiskt. Olyckorna redovisas även 
1 den av Järnvägsstyrelsen utgivna Allmän Järnvägsstetlstik. 
Gallring föreslås av b-serlen efter 3 år.
H.II Ritningar å rull£nde_m£terie]L och Hets^jfr. Tre rltskåp 
på avdelningen, en buntad serie i arkivet. Ur ritskåpen böra 
inakfcuella ritningar tillförande förstatligade Järnvägar och 
eljeat utrangerade vagnar successivt utplockas. Frågan om dessas 
bevarande ooh därvid samornande med arkivsurien eller gallring 
borde få avgöras av ritningarnas teknlsk-typologiska betydelse. 
Dubletter, föga evviki nde konäbruktioner eller helt oviktiga 
detaljer torde kunna gallras. Bevarade synas de böra bliva, 
som för den tekniskt kunnige skänker mening åt besiktningsbevisen, 
vidare intressents konstruktionsdetnljer och ritningar där deb 
tekniske utveokllrgen frqträder. Eventuellt torde ritningarna 

kunna b^ättre komma till sin rätt i det planerade museet under 
villkor av betryggande förv ring.
H III Elektriska ritningar. Utgöras ev kopior av ritningar över

kraftledningars sträckning ooh särskilt deras korsande av järn



väger, 1899-1930• Ärendena handläggas sedan 1903 av kom 

kollegium (tidigare telegrafstyrelsen); motsvarande ritni 

skola förvaras enligt meddelande på kom aerskollegium, elekt 

ka byrån, av de 3 statslnpektörerna• Järnvägsevdelninens 

exemplar ha erhållits av konoessionsinnehavaren, som är 

skyldig att överlämna kopior till vissa b* rörde ämbetsverk«

Väg- ooh vatt finbyggnads styr elsen befinner sig ej längre bland 

des sa ämbetsverk ooh serien därför avslutad* serien endast 

består av kopior föreslås den till gallring.

MaBkinlnapektionens arkiv*

E II» kataloger ooh inlcomni^ skrivelser angående järnvaradetal
jer^ (1910-1920-talet). De tryokta katalogerna sakna numera 

intresse för avdelningen ooh borde aldrig ha lagts till arkivet 

utan till biblioteket* Det intresse de kunna ns ur teknisk 

synpunkt torde komma bättre till sin rätt 1 det nämnda järnvägs

museets bibliotek eller 1 tekniska museet* I de*h mån skrlvel - 

serna endast äro missiv eller vissa underhendsmeddelenden torde 

även de kunna gallras* Hesten buntas, event* efter samordnande 

med F I b •

F I o Skrive^ser^rörande^levarans av rullande ma terlo1 till 

0stkU8tbsnen (1925-1926) består huvudsakligen av rapporter 
rörande leveransens fortskridande, vilka torde vara gallrlngs- 

bara* Skulle vid en genomgång av skrivelserna några anses börs 
sparas torde de kunna lnplaoeras i F I a*
F I d* Ra£po>rter om_mlsaöden av enskilde ¿ärnvä£svs£nar_på. S • J • 
(1935-36) röra huvudsakligen vt- rmgftng ooh torde saklöst kunna 
gallras• Om dylika rapporter alltjämt inkomma böra de, om 
gallringsförslaget bifalles.fortfarande bilda en särskild serie

i /
som gallras förslagsvis med -årig frist*

F II Kontrakt ooh kostnadsförsiag rörande ruålande materiel 

(1933-36) möjligen om utbrytning ur E II* Består huvudsakligen



• v tryck fr An och Motala verkstad, vilket bör gal.

i likhet med K II*

Yrkesinspektionens för enskilda järnväjtr arkiv»

D I Liggare^ ÖV£r^minderåriga^anstkllda vid enskilda ¿ärn- 
•ä£sr (1940- ) . Kortregieter, ej fullständigt. Registret
hålles aktuellt, urplookade kort ha hittills slängts, v«remot 
intet torde vara att Invända•

E III Ra£P8.r5*£. i  *Lrilei.e-i Bearbetas statistiskt
se G» Rapporter rörande viktigare olyokor uttagas för åt£ärd 
ooh Inplaceras i j£ I. Resten Kan gallras efter ett år»

Enl» en ungefärlig beräkning av storlejcen av järnvägs- 
evdelningens arkiv är detta medräknat vertikalskåpen men från
sett ritskåpen med dess nuvarande innehåll, ungefär 57 hyll

meter» SKUlle rits‘ipen rensas och det utplockade buntas torde 

arkivet omfatta oa» 60 meter» Genom den föreslagna gallringen, 

(utmärkt i förteckningen genom ett G Jämte årssiffra eller ett 
is succéss^t) eller fclkkx&Kkxyrikudt överlämnande till Kungl» 
bibliotekfct eller till det planerade museet skulle 18»75 

meter bortgå» Genom överflyttning av ritningar rörande för
statliga järnvägsanläggning*r till Järnvägsstyrelsen skulle

17 men välbehövlig lättnad beredas rrskåpen, som eljest nade måst 

ökas med ännu ett» Genom utplooknlng ooh buntnlng (eller gall
ring) ur de å avdelningen befintliga rit- ooh vertikalskåpen, 
beredes även där ett betydligt ökat utrymme.

I fråga oa gallringen gäller, att vissa av de föreslagna 

ie/ m a  aa» Ingående under de generella gallringsföreskrifter

na 1 kungl» kungörelsen nr 66/1909 kunna gallras utan Kungl» 
Maj sta hörande» Beträffande följande måste kungl» beslut be

gäraa ooh avaktaas Skrivelaer från Svenska järnvägsföreningen 

ooh från Stookholms spårvägar, Uppgifter rörande rullande 

a^terlel formulär 1, Månadsrapporter beträffande motorvagnar.



Ritninger å rullande materiel ooh detaljer, Elektriska . 

ningsr, Rapporter om missöden av enskilda järnvägsvagnar 
8.J.

Beträffande den föreslagna /vårflyttningen till järnväg 
styrelsen av banritningi r över förstatligade Järnvägar* er
fordras veterllgt intet medgivande av Kungl. Maj st, ej heller 
beträffande överflyttande av tryck till j^ungl. biblioteket 

eller Järnvägsmuseet. Dock torde lämpligen rl ssrklvets med
givande inhämtas. De handlingar, som föreslagits till uttag- 
ning ur rit- ooh vertikelsk&p på avdelningen för fortsatt för
varing ooh buntnlng i arkivet, kunna pga utrymneskäl icke nu 
måtteges i arkivdepån utan måste dröjs till flyttningen till 
nya lokaler. Denna flyttning bör 1 övrigt eke så, stt avdel
ningen svarar för flyttningen av i tjänsterumr.en förvarade 
arklvalier.

Skulle vid granskning av fö”teokningsmenuskriptet ute- 
glömda arkivserier påträffas annållee tackssmt on^neddelsnde 
härom. För den fortsatts arkivbildningen torde observeras 
att handlingar som äro gsllringebera så vitt möjligt böra 
hålles skilda från handlingar avsedda att bevaras.

Stockholm den lb april 1948

Holger wichman


