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Abstract 
Engelsk titel:  
The way of genealogy to the library 
A study in the emergence of a microfilm archive of Växjö Diocese- and Country 
Library 
 

My purpose is to describe the underlying factors that influenced the growth of a 
microfilm archive of genealogy in Växjö Diocese- and Country Library and 
analysing the role of the country librarian Eric Eilert in this process. I do this by 
using an actor and structure analysis.  
The source material is mostly taken from the Municipal Archives in Växjö. To get a 
better preunderstanding, I describe how the microfilming of genealogical material 
was made available by the Mormons, but also the actions of the Swedish 
government. I also describe specifically what was done in the Växjö Library.  
My study shows that the specific underlying factors, that influenced the growth of a 
microfilm archive, was Mormon filming of the Swedish archives, the skills of AB 
Rekolid, the reorganization to a Diocese- and Country Library in Växjö, the demand 
of local scientists for research material, further the need of protection of the 
borrowed documents from abrasion damage and the decision to buy a reading 
unit. 
The role of Eric Eilert in the building up process of a microfilm archive was crucial. 
He was acting as an agent in several different structures such as AB Rekolid, the 
library board, the land archives in Vadstena, the County council in Kronoberg, the 
National Archives and the Library in Växjö. He was responsive for the requests and 
anchored each step of the process within the library board and the County council. 
He was also behind the financial plan where the county council and the 
municipalities would share the cost of microfilm archive. 
 

Nyckelord 
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1 Inledning 
I föreliggande uppsats har jag valt att skriva om släktforskning vilket är ett ämne som 

under många år har fångat mitt intresse. Jag har själv minnen ifrån 1970-talet när jag 

följde med min far till Växjö landsbibliotek. Där fanns en serpentintrappa upp till andra 

våningen till Smålandsrummet och ett antal mindre rum, vilka var avsedda för 

släktforskning. Där satt dessa grånande allvarliga män i dunkelt ljus och vevade under 

ständigt gnissel de slitna mikrofilmerna sakta framåt.  

Eftersom tekniken för släktforskning har utvecklats från mikrofilm till dagens 

internetbaserade digitaliseringsteknik, så vore det intressant att se hur allting började. 

Hur såg vägen ut för mikrofilmsbaserad släktforskning in på biblioteken? 

Släktforskning är idag en självklar del av biblioteksverksamheten men har det alltid 

varit så? Fanns det några hinder för att släktforskning skulle bli en av bibliotekens 

tjänster?  Vilka var aktörerna i denna process och hur började det hela i Växjö? 

Jag har valt att fokusera på Växjö stifts och landsbibliotek på grund av artikeln 

Mikrofilmarkiv för släktforskning, som publicerades i Biblioteksbladet nr 10, 1956. 

Artikeln är skriven av Eric Eilert, som då var bibliotekschef på Växjö stifts- och 

landsbibliotek. Han beskriver i artikeln att det finns en ökad efterfrågan för 

släktforskningsmaterial och att det är dyrt med interurbanlån1 samt att förslitning på 

arkivalier är ett stort problem. Därför öppnade Mormonernas filmning av de svenska 

kyrkoarkivalierna en möjlighet för uppbyggnaden av ett mikrofilmarkiv rörande 

kyrkoarkivalierna inom församlingarna i Kronobergs län.  

Det finns tydliga tecken på att Växjö var först med att bygga upp ett mikrofilmarkiv och 

därmed ha släktforskning på mikrofilm som en tjänst på biblioteket. Eric Eilert antyder 

det själv i sin korrespondens och även Allan Rainus nämner i sin artikel Släktforskning 

vid Stifts- och landsbiblioteket i Linköping att Eric Eilert och Växjö landsbibliotek var 

först med att introducera mikrofilmbaserad släktforskning på biblioteket2. År 1965 

nämner man i en skrivelse till Länsstyrelsen från landsbiblioteket att Växjö var det 

första biblioteket i landet som skaffade sig en komplett serie arkivmaterial för 

släktforskning3.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka bakomliggande faktorer som påverkade 

framväxten av ett mikrofilmarkiv i Växjö stifts- och landsbibliotek och att analysera 

landsbibliotekarie Eric Eilerts roll i denna process.  Detta gör jag utifrån struktur- och 

aktörs- perspektivet. Den aktör som framträder mer än andra i uppbyggandet av ett 

mikrofilmarkiv är landsbibliotekarie Eric Eilert, vilket gör att han spelar en central roll i 

den processen som utmynnar i introduktionen av släktforskning på biblioteket. De 

arenor som han agerar inom blir strukturerna. 

 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns en del litteratur om släktforskning generellt men då rör det sig mest om 

handböcker av olika slag. Ulf Beijboms bok Släkt- och hembygdsforskning från 1978 

ger en ganska heltäckande bild över ämnet och vad som var aktuellt på den tiden. Per 

                                                 
1 Interurbanlån: fjärrlån lån av litteratur mellan olika bibliotek. 
2 Ranius Allan 1980. Släktforskning vid Stifts- och landsbiblioteket i Lindköping. Släkt och hävd, häfte 3, 

s.143-148. 
3 Växjö kommunarkiv: Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1963-65 B1:4 Växjö den 23 maj 

1965,Länsstyrelsen i kronobergs län Växjö. 
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Clemensson och Kjell Andersson är två författare som bör nämnas i detta sammanhang. 

Deras bok Släktforska steg för steg är en mycket bra och överskådlig handbok för den 

som är intresserad av släktforskning. De nämner Mormonernas filmning av svenska 

kyrkoarkivalier mellan 1948 till 1963 endast på några få rader.  

Det finns också ett fåtal uppsatser skrivna i ämnet, av vilka jag kan nämna två: 

Släktforskning och identitetsskapande av Thomas Börjesson4 

Släktforskare - ett nödvändigt ont? En studie av bibliotekaries och släktforskares 

attityder gentemot släktforskning på bibliotek av Sara Lindwall.5  

Båda uppsatserna rör sig inom ämnet släktforskning på bibliotek men berör inte 

mikrofilm. 

Tidigare forskning i mitt specifika ämne - mikrofilm knuten till släktforskning och dess 

introduktion på biblioteken - finns inte behandlat mer djupgående. Men i ett par artiklar 

från Släkt och hävd kan man läsa om mikrofilm och släktforskning.  

Henrik Sollbe nämner i sin artikel i Släkt och hävd - Beståndet av mikrofilmade 

arkivalier i svenska bibliotek. En översikt 6 - Mormonernas filmning av de svenska 

kyrkoarkivalierna och den ”moderfilm” som lämnades till svenska staten som gåva från 

Mormonerna som tack för att de fick filma de svenska kyrkoarkiven. Han skriver även 

om utvecklingen med stora bestånd av mikrofilm på olika läns och kommunalbibliotek 

som t.ex. Borås, Halmstad, Härnösand, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Umeå. 

Sedan gör han en översikt i hela landet med en tabell, där Växjö är med, men tabellen 

ger ingen detaljinformation.  

Allan Rainus ger i sin artikel Släktforskning vid Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, 

Släkt och hävd nr 3 (1980)7  en beskrivning av hur släktforskning på Linköping tog fart 

på 1960-talet med olika studiecirklar. 1979 anordnades en släktforskarutställning. Sedan 

går han in på mikrofilmens historia med Mormonerna på slutet av 1940-talet. 1952 

började församlingar och privatpersoner förvärva mikrofilmer och fyra år senare 

introduceras detta nya medium vid biblioteket i Växjö av landsbibliotekarien Eric Eilert. 

Gensvaret blev positivt i Kronobergs län och andra bibliotek följde efter till exempel i 

Kalmar, Umeå, Härnösand, Västerås m.fl. Vissa bibliotek som till exempel Karlstad och 

Göteborg motsatte sig länge den nya tekniken.  

Dessa artiklar tar upp mikrofilm men går inte djupare in på hur allting började. De två  

artiklar som ligger till grund och för inspiration för denna uppsats är av Eric Eilert: 

(1956) Biblioteksbladet, Mikrofilmarkiv för släktforskning8  

(1961) Växjö Stifts Hembygdskalendern, Arkivforskning på Landsbiblioteket9  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka var de bakomliggande faktorerna som påverkade framväxten av ett 

mikrofilmarkiv i Växjö stifts- och landsbibliotek? 

 Vilken roll hade Eric Eilert i uppbyggnaden av ett mikrofilmarkiv i Växjö stift- 

och landsbibliotek? 

                                                 
4 Börjesson Thomas 2007 släktforskning och identitetsskapande Magisteruppsats i Biblioteks- och 

informationsvetenskap Högskolan i Borås. 
5 Lindwall Sara 2003 Släktforskare- ett nödvändigt ont? En undersökning av bibliotekariers och 

släktforskares attityder gentemot släktforskning på bibliotek Magisteruppsats i Biblioteks- och 

informationsvetenskap Högskolan i Borås. 
6 Sollbe Henrik 1971 beståndet av mikrofilmade arkivalier i svenska bibliotek En översikt Släkt och hävd, 

nummer 3, s.445-447. 
7 Rainus Allan 1980 Släktforskning vid Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, Släkt och hävd nr 3  
8 Eilert Eric 1956 Mikrofilmsarkiv för släktforskning Biblioteksbladet s.720-721. 
9 Eilert Eric 1961 Arkivforskning på Landsbiblioteket Växjö Stifts Hembygdskalender 1961s.41-44. 
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1.4 Avgränsningar 
Att göra en undersökning av hur mikrofilmad släktforskning blev en del av hela den 

svenska biblioteksverksamheten är för stort för att rymmas i denna uppsats och det 

skulle dessutom kräva en stor tidsödande genomgång av material från kommunala arkiv 

som är spridda över hela landet 

 

Växjö stifts- och landsbibliotek var först med att erbjuda mikrofilmsbaserad 

släktforskning på biblioteket och landsbibliotekarien Eric Eilert spelade en central och 

avgörande roll i införandet av mikrofilm på biblioteket och uppbyggandet av ett 

mikrofilmarkiv för släktforskning i Växjö stifts- och landsbibliotek.  

På grund av dessa omständigheter blir min geografiska avgränsning att endast 

undersöka Växjö stift- och landsbibliotek. 

Den tidsperiod som jag begränsar mig till att studera är från 1953 till 1962. Denna 

tidsperiod är mest intressant för min studie eftersom det var under denna period som de 

viktiga besluten togs. Dessutom kan man se en ständig tillväxt av mikrofilmarkivet för 

släktforskning i Stifts- och landsbiblioteket i Växjö. Periodens första år är 1953, 

eftersom det var då som Eric Eilert anställdes på biblioteket i Växjö. Att jag valt att 

sätta 1962 som slutår beror på att då var uppbyggnaden av ett mikrofilmarkiv i 

Kronobergs län i stort sett avslutad och släktforskningen var relativt integrerad i 

biblioteksverksamheten. 

2 Teori  

Eftersom mitt intresse ligger i hur processen gick till, när mikrofilmad släktforskning 

blev en del av biblioteksverksamheten på Växjö stifts- och landsbibliotek, så kommer 

mitt fokus att ligga på de bakomliggande faktorerna och aktörens roll i denna process. 

Den teori som jag anser är mest användbar för min undersökning är aktör och 

struktur teorin, eftersom det handlar om en nyskapande utvecklingsprocess. 

Huvudaktören i denna process använder en ny teknik (mikrofilmning) och ett nytt 

media (läsapparaten) för att bygga upp ett nytt mikrofilmarkiv över 

släktforskningsarkivalier inom Kronobergs län, vilket sedan tas in i en redan befintlig 

biblioteksverksamhet. Jag inriktar mig på denna huvudaktör som agerar inom olika 

strukturer i denna process. 

 

2.1 Aktör- och struktur- perspektivet 
Artikeln Aktörer strukturer och sociala konstruktioner av Björn Jonson inleds av ett 

citat av Karl Marx ”Människorna gör själva sin historia, men de gör det inte efter eget 

gottfinande, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, 

som är omedelbart för handen givna och redan existerande. Traditioner från alla döda 

släktled trycker som en mara på de levandes hjärna (Karl Marx). Citatet är hämtat ur 

Karl Marx essä om Napoleon III:s statskupp 1851. Citatet visar på det ömsesidiga 

beroendet mellan aktörer och strukturer. Björn Jonson fortsätter med att konstatera att 

relationen mellan aktörer och strukturer är en mycket betydelsefull aspekt av 

samhällsvetenskapens ontologi även om tolkningarna är många.10 

En förgrundsgestalt i frågan om aktör- och strukturteorier är sociologen Anthony 

Giddens, som är starkt influerad av existensfilosofiska resonemang och då i synnerhet 

                                                 
10 Johson Björn Statsvetenskaplig Tidskrift 2001 årg 104 nr.2 s. 97. 
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av den tyske filosofen Martin Heideggers tolkning av människan som en i tid och rum 

handlande varelse. Han är kritisk mot funktionalistiska och strukturalistiska traditioner 

inom modern samhällsvetenskap som han menar tappat bort den handlande människan 

ur analysen. Han begränsar sig inte genom att välja det ena eller andra perspektivet utan 

försöker förena de båda perspektiven aktör och struktur, men med en betoning på 

aktörsperspektivet. ”Människans handlande bestäms av normer och andra strukturer, 

men genom sina handlingar strukturerar hon också sin verklighet”.11 Statsvetaren och 

professorn Lennart Lundquist har utvecklat en teoretisk aktör och stuktur modell som 

jag kommer att använda mig av som en teoretisk plattform i min undersökning där jag 

kan analysera Eric Eilerts agerande inom de strukturer han befann sig och även de 

bakomliggande faktorer som möjliggjorde detta - i framväxten av ett mikrofilmarkiv för 

släktforskning i Växjö, har jag valt att använda mig av aktör - och strukturperspektivet.  

Det perspektivet belyser aktörens agerande och det samspel som sker mellan aktör och 

strukturer. 

 

2.2 Aktörer 

 

Begreppen aktör och agent har båda sitt ursprung från latinet agere som betyder att sätta 

någonting i rörelse, agera.12 

I ett aktörsperspektiv är målsättningen att sätta blickpunkten på den process som skapar 

förändring. Detta sker genom att studera den handlande människan det vill säga aktören. 

Det är viktigt att i sammanhanget särskilja handling och beteende. Med handling menas 

att det är ett ingripande som görs medvetet till skillnad från beteendet som är utan 

medvetna avsikter.13 Inom sociologin kallar man en människa som avsiktligt handlar i 

allmänhet för en aktör eller agent. 

Den första frågan som bör klargöras i denna teoretiska modell är vad en aktör är.  Enligt 

Lennart Lundquist, som själv utformat en aktör- och struktur- modell, visar litteraturen 

en någorlunda enighet om vad som utgör en aktör. Man tilldelar aktören egenskaper 

som medvetenhet och förmåga till att handla.14 

Vidare menar Lundquist att en aktörsanalys är den mest fördelaktiga utgångspunkten. 

Han sammanfogar detta med en aktörsmodell, där han tillskriver aktören tre egenskaper:  

 Att aktören förstår betyder att aktören på ett tillfredställande korrekt sätt 

registrerar sin omvärld och sig själv. 

 Att aktören kan betyder att aktören har potential att ta beslut som har en 

effektfull påverkan på omgivningen i olika grad som gör att aktören kan agera. 

 Att aktören vill betyder vad aktören väljer att göra.15  

 

2.3 Strukturer 
Enligt Lundquist är det svårare att förstå innebörden av struktur begreppet än aktör 

begreppet. Den fråga som man först måste ställa är: ”Vad är en struktur?” I litteraturen 

hittar man olika svar. Struktur i sina olika användningsområden betecknar omväxlande 

grunddrag där summan är ett system av relationer, där helheten är beroende av delarna i 

relationen.  Generellt kan man dela upp strukturer i följande grupper: 

                                                 
11 Citat ur Dahlgren/Florén 1996 Fråga det förflutna en introduktion till modern historieforskning s. 144. 
12 Engdahl Oskar Sociologiska perspektiv 2006. Grundläggande begrepp och teorier s. 33. 
13 Dahlgren /Florén 1996 s.131. 
14 Lundquist Lennart 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, s. 5. 
15 Lundquist Lennart 1984. s.7 f. 
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fysiska strukturer, vilket betyder mönster i naturen. 

samhälliga strukturer, vilket betyder mönster i relationen mellan aktörerna. 

ekologiska strukturer, vilket betyder mönster i relation mellan aktörer och naturen.16 

Om man studerar samhällsstrukturer utifrån en tidsaspekt, kan de kallas för 

samhällsprocesser. Gör man en enkel mätning av strukturen i en bestämd situation, kan 

det betyda fullständigt olika saker beroende på hur samhällsprocessen ser ut. Ett första 

steg i att rekonstruera en samhällsstruktur är att indela den i dimensionerna form och 

innehåll. Sedan klargör man de olika digniteterna i dessa dimensioner. 

Det man kan urskilja är två former av strukturer: 

Beteendestrukturen, vilket är ett resultat av många människors individuella och 

kollektiva handlande bestämt av en samhällsstruktur. 

Idéstrukturen, vilken utgörs av de mönster som bildas av människors normer och 

uppfattningar av verkligheten. 

Varje samhälle kan även innehålla substrukturer som i regel alltid innehåller båda 

formerna. Idéstrukturerna legitimerar olika beteende och beteendestrukturen markerar 

gränser för genomförbara idéer.  

Beteende och idéstrukturer har ett innehåll: 

 Politisk struktur omfattar den formella utbredningen av värden i ett samhälle. 

 Ekonomisk struktur gäller produktion och distribution av tjänster och varor i 

samhället. 

 Social struktur är alla de övriga mänskliga relationer som familje- och 

kulturmönster.17 

Samhällsstrukturer är de mönster av beteende och idéer som skapats av aktörer 

medvetet eller omedvetet. Dessa samhällsstrukturer påträffas inom olika institutioner, 

rollmönster, regler, värdegrunder, relationer osv. och har oftast utformats under en lång 

tid. Varje generation av nya aktörer övertar de gamla strukturerna, ändrar en del och 

skapar nya, både medvetet och omedvetet18. 

Förhållandet mellan aktörerna och strukturerna går i båda riktningar i en oavbruten 

växelverkan. Aktörerna skapar de sociala strukturerna genom sitt agerande. 

Informationsutbytet som kommer i motsatt riktning betyder att strukturerna påverkar 

aktörerna19. 

Aktörerna skapar de olika strukturerna men är samtidigt bundna till dem. Det kan 

också vara så att samhällsstrukturerna reifieras, som betyder att de uppfattas av 

aktörerna som opåverkbara. Aktören tror alltså då att han inte kan påverka den struktur 

som han har skapat20. 

För att förstå hur aktörer och strukturer ömsesidigt verkar och påverkar varandra, 

använder jag mig av en analytisk modell som utformats av Lennart Lundquist. 

Strukturernas påverkan på aktörerna kan sammanfattas i tre strömmar: socialisation, 

information och restriktion i relation till aktörsvariablerna förstår, kan och vill.21 

Socialisation formar aktörens förstår och vill, och genom dessa två hans kan.22 

Aktörens grundläggande värderingar och uppfattning av verkligheten får aktören genom 

                                                 
16 Lundquist, Lennart, 1984. s. 3. 
17 Lundquist 1984 s.3ff. 
18 Lundquist 1992 Förvaltning, stat och samhälle, s.41-42. 
19 Lundquist 1992 s.41. 
20 Lundquist 1992 s.42. 
21 Lundquist 1984 s.10. 
22 Lundquist 1984 s.10. 
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socialiseringsprocessen23. Denna socialiseringsprocess pågår hela livet och innehåller en 

mängd olika roller som t.ex. barnet, eleven, familjeförsörjaren osv. 

Socialiseringsprocessen kan också leda till att aktören får en felaktig eller fragmentarisk 

uppfattning om verkligheten, detta gör att aktören inte ser sambandet helt klart mellan 

sitt handlande och effekterna som kommer ur detta.24 

Information ger aktören kännedom om strukturerna.25 Aktören kan inhämta denna 

information från strukturerna dels genom egen observation och dels genom förmedling 

av andra aktörer. Hur aktören tolkar den inkomna informationen är beroende av 

aktörens egen värdegrund, verklighetsuppfattning och erfarenhet. Den inkomna 

informationen kan vara ofullständig och ger då en ofullkomlig bild av verkligheten. Den 

förmåga som aktören förfogar över är naturligtvis knytet till den roll han har i samhället 

under sin levnadsbana. Om aktörens verklighetsuppfattning ändras så ändras också hans 

handlingsmönster.26 

Restriktion är det som påverkar effekterna vilka uppnås genom aktörens handlande. 

Dessa effekter uppmuntrar naturligtvis till vissa åtgärder men kan också motverka och 

begränsa handlingar. När aktören har information om restriktion kan han någorlunda 

rationellt använda strukturerna för att uppnå en önskad effekt av sitt agerande.27 

Aktören har också genom sin socialisering förvärvat normstrukturer som begränsar hans 

handlande. Den kunskap som aktören förvärvar om strukturerna kan hindra aktören att 

agera på ett visst sätt och kan då undvika restriktioner.28 

Jag kommer att använda mig av denna modell för att förstå hur och varför aktören 

handlar som han gör inom de relevanta strukturerna (hans arenor). Eftersom jag studerar 

både aktörer och strukturer, uppkommer frågan vilka relationer som finns mellan den 

valda aktören och de befintliga strukturerna inom det specifika området. Det finns en 

ständig interaktion mellan aktörer och strukturer: människor åstadkommer olika 

mönster genom sina åtgärder men även strukturerna påverkar aktörerna. Aktörerna 

verkar inom de mönster som de själva eller som andra aktörer har skapat. Det i sin tur 

ger nya mönster som erbjuder nya förutsättningar för aktörernas verksamhet.29 

3 Metod 

Den forskningsmetod som jag använder mig av är kvalitativ eftersom den kvalitativa 

metoden har sin inriktning på att tolka materialet och man då som forskare analyserar 

och värderar källuppgifterna. Dessa källor kan vara både mätbara, då det rör sig om 

siffror och icke mätbara, då det rör sig om ord30. 

Jag kommer att använda mig utav kvalitativ dokumentanalys, som bygger på 

processtänkande, där dokumenten är en del av en social kontext och författaren ser man 

som en självständig aktör med en avsikt med sin text. Som forskare närmar man sig 

texten genom att förstå kontexten inom vilken den skrevs.31   

                                                 
23 Lundquist 1992 s.44. 
24 Lundquist 1984 s.10. 
25 Lundquist 1984 s.11. 
26 Lundquist, 1984 s.5. 
27 Lundquist 1984 s.11. 
28 Lundquist 1984 s.11. 
29 Lundquist 1984 s. 9. 
30 Dahlgren/Florén Fråga det förflutna 1996 s. 180. 
31 May Tim 2001,Samhällsvetenskaplig forskning s.232. 



 

 

 

10 

När man vill förstå olika sociala beteenden i speciella miljöer då är det inte bara vad 

människan säger och handlar som är relevant, utan även olika skrivna redogörelser, 

dokument och artefakter som är producerade inom den sociala kontexten. Dessa 

återfinner man huvudsakligen inom discipliner som historia, konsthistoria, arkeologi, 

antropologi, sociologi, kognitiv psykologi, teknologi och moderna materiella 

kulturstudier där man har gjort ansatser att utveckla metoder och teorier för tolkning av 

sådana stumma bevis. Den kvalitativa metoden som är kopplad till detta brukar kallas 

dokumentanalys. Ett dokument kan definieras som en symbolisk representation som kan 

spelas in eller hämtas för analys. Dokumentanalys hänvisar till en integrerad och 

konceptuellt upplysande metod, procedur och teknik för att lokalisera, identifiera, hämta 

och analysera dokument för deras relevans, betydelse och innebörd.32 

När jag gått igenom de dokument som ligger till grund till denna uppsats, så har jag 

tagit fram de relevanta detaljerna ur kontexten i varje dokument, vilka berörda mitt 

valda ämne, mikrofilmarkiv och släktforskning. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

I användningen av den valda teorin lägger jag fokus på de två perspektiven aktör och 

struktur som min teori bygger på.  

I aktör perspektivet identifierar jag vilka/vilken som kan anses som aktörer genom att 

använda mig av de tre egenskaper som jag presenterat i teoridelen. Huvudaktören är 

Eric Eilert som kommer att ha en central roll i uppsatsen. 

I struktur perspektivet kommer jag att utgå ifrån de strukturer som aktören Eric Eilert 

verkade inom och genom.  

 

3.2 Källor och materialgenomgång 
Det empiriska materialet som jag använder för att genomföra min undersökning, är 

material som jag funnit i Växjö kommuns arkiv, stadsbiblioteket i Växjö och 

landstingsarkiv i Växjö. Detta material består av otryckta källor Biblioteksstyrelsens 

protokoll, Växjö stads landsbibliotek och bilagor 1954-1957 och 1957-1972, vilket 

beskriver de beslut som togs i uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv och inköpsprocessen 

av mikrofilmer. Även Växjö Stads och landsbibliotek Övriga handlingar 1954-74 FVI:3 

innehåller material om mikrofilm. Sedan fann jag ut och ingående skrivelser från Växjö 

stifts- och landsbibliotek under åren 1956 till 1959, vilka beskriver korrespondensen 

mellan de olika instanserna, som var involverade i uppbyggnaden av mikrofilmarkivet i 

Växjö. En stor del av materialet rör sig om korrespondens mellan bibliotekschefen och 

olika instanser och personer som har att röra med mikrofilmsbaserad släktforskning.  

De tryckta källor som jag använder mig av är Tidningsartiklar och notiser från 

lokalpressen i Växjö - Smålandsposten och Kronobergaren åren 1955-62 - rörande 

biblioteket i Växjö och deras mikrofilmarkiv: 

 Två artiklar av Eric Eilert: 

o  Arkivforskning på Landsbiblioteket som publicerades 1961 i Växjö stifts 

hembygdskalender och  

o Mikrofilmarkiv för släktforskning som publicerades 1956 i 

Biblioteksbladet 

                                                 
32 Bengtsson/Hjorth/Sandberg/Thelander 1998,Möten på fältet kvalitativ metod i teori och praktik, s.65. 
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 Kronobergs Landstings mötesprotokoll från den 7 oktober 1958, som beskriver 

bibliotekets verksamhet och hur mikrofilmarkivet utvecklades genom åren samt 

de bidrag de har fått från Landstinget och kommunerna i länet. 

 Verksamhetsrapport för Stifts och landsbiblioteket Växjö under verksamhetsåren 

1956-1974.  

 Statens offentliga utredningar (SOU) 1951:36 Ecklesiastikdepartementet Arkiv- 

och biblioteks filmning (1951) Stockholm. Utredningen berör vilka åtgärder man 

bör ta från statligt håll angående filmning av arkivmaterial.  

 Meddelanden från Svenska Riksarkivet för år 1945 till 1957 som ger en 

övergripande bild av vad som hände från statligt håll angående filmning av 

arkivmaterial. 

 Kronobergs läns landstings handlingar 1956, som är en framställning om anslag 

till stifts- och landsbiblioteket i Växjö angående ett uppbyggande av ett 

mikrofilmarkiv över de filmade kyrkoarkivalierna i hela Kronobergs län. 

 Uppgifter om dåvarande landsbibliotekarien Eric Eilert är hämtade från 

Kulturföreningen Memoria En bild ur min levnad 1989 och Eric Eilerts 

dödsruna från Smålandsposten 24 november 1990. 

 

3.3 Källkritik 
Källkritik är enligt Torsten Thurén en samling metodregler där man skaffar sig visshet 

om vad som är sant eller åtminstone sannolikt i ett dokument. Denna källkritiska princip 

går att beskriva genom fyra olika kriterier och en distiktion. 

 

Kriterierna är följande: 

 Äkthet – källan ska vara det den säger sig vara 

 Tidssamband – Det kan finnas stora skäl att tvivla på källan om det har gått för 

lång tid mellan händelsen och källans berättelse om händelsen.  

 Oberoende – Källan ska vara oberoende och inte vara ett referat eller en avskrift 

av en annan källa. 

 Tendensfrihet – Källan ska vara fri från misstankar om att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, politiska, ekonomiska eller 

några andra skäl att förvanska verkligheten 

  

Man måste också i källkritiken skilja mellan berättelser om eller kvarlevor av 

något.till detta kommer urvalet av det som är fakta, tolkning av det som hänt och 

sannolikheten tex. om det som påstås är i strid med vad vi vet.33 

 

I min studie använder jag mig av primär- och sekundärkällor. Biblioteksstyrelsens 

protokoll är en primär källa som skrevs när besluten togs. Tidningsartiklar och 

årsberättelser är sekundärkällor och bygger på referat eller sammanfattning av andra 

källor. Jag har också använt mig av olika inkommande och utgående skrivelser som 

både innehåller kvarlevor och berättande källor. Jag bedömer att de källor som jag har 

använt mig av är pålitliga eftersom det som nämns i sekundärkällorna kan återfinnas i 

de primära källorna vilka jag förfogar över. 

                                                 
Thurén. Torsten 2003. Källkritik s.7.f. 
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4 Bakgrund 

4.1 Släktforskningens bakgrund 
Släktforskning (Genealogi) är forskning i släkthistoria. Den person vars släktförhållande 

skall utredas kallas probant. Det man brukar börja med är att efterforska probantens 

förfäder eller anor så långt tillbaka det går. För allmogen sträcker sig den vanligtvis till 

1600-talet eller 1700-talet. För adelssläkter går det ofta att komma betydligt längre 

tillbaka. Forskningsresultatet kan uppställas i form av en antavla eller stamtavla. 
De viktigaste källorna för en släktforskare är kyrkoböcker, bouppteckningar och 

mantalslängder. Dessa källor finns på landsarkiven och Riksarkivet. 

Uppgifter av militär personal kan sökas på Krigsarkivet. Den geologiska litteraturen är 

också ett viktigt hjälpmedel. Som t.ex. kända släkters viktigaste medlemmar redovisas i 

Svenskt biografiskt lexikon.34 

 

4.2 Mikrofilmens bakgrund 
4.2.1 The Genealogical society of the Church of Jezus Christ of Latter Day Saint, 
Salt Lake City Utah (Mormonerna) 

 

Det religiösa samfundet ”Jesu Kristus av de sista dagars heliga” eller Mormonerna 

bildades 1830 av Joseph Smith. Deras lära grundar sig dels på bibeln och dels på 

Mormons bok där av namnet Mormonerna. Denna bok hade Smith tagit emot 1827 av 

ängeln Moroni och översatte den till engelska. Enligt denna urkund utvandrade en grupp 

israeler till Amerika vid två tillfällen. Mormonerna möttes först av förföljelse och Smith 

mördades. Under 1846 och 1847 slog de sig ner i Salt Lake City där de byggde upp ett 

blomstrande samhälle.35 

Under åren 1948-1963 genomförde mormonkyrkan en mikrofilmning av 

uppskattningsvis 100 miljoner olika sidor ur svenska arkiv. Det blev sammanlagt 61 000 

rullar som täcker det mesta av svensk kyrkobokföring fram till 1895. Som tack för att 

man upplät de svenska arkiven, donerade Mormonerna till svenska staten en 

uppsättning film av allt som filmats. För Mormonerna har mikrofilmningen en religiös 

grund. Genom att kartlägga släktförhållanden i gångna tider kan man utföra 

ställföreträdande dop som binder samman familjerna i en evig släktkedja.36  

Eftersom Mormonernas filmning av de svenska kyrkoarkivalierna är en förutsättning för 

att det överhuvudtaget blev någon släktforskning på biblioteket - åtminstone så tidigt - 

så finner jag det viktigt för förförståelsen att göra en grundlig genomgång av vad som 

hände innan den nya tekniken anammades av en nytillträdd bibliotekschef i hjärtat av 

Småland. 

Den första större arkivfilmningen som Sverige var delaktig i var ett gemensamt 

forskningsprojekt i Norden som genomfördes mellan 1928 och 1932 i Moskva. 

Materialet som filmades rörde diplomatiska förbindelser mellan Ryssland och de 

skandinaviska huvudstäderna under 1600-, 1700- och 1800-talet. Sedan dröjde det 

ganska länge innan några nya arkivfilmningar upptogs. Frågan om filmning av 

                                                 
34 Stora Focus band 12 1989 s.106.  
35 Religions lexikon 1996 s.360 f. 
36Clemensson /Andersson 2003 s.13. 
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domstolarnas arkivalier upptogs av den dåvarande hovrättspresidenten Birger Ekeberg 

1941 i en skrivelse till stadsrådet och chefen för Justitiedepartementet.37 

Den genealogiska föreningen väckte frågan om arkivfilmning i en skrivelse den 12 juni 

1944 där man föreslog att församlingarnas äldre husförhörslängder, födelse- vigsel- och 

dödböcker samt in- och utflyttningslängder skulle reproduceras på film fram till år 1860 

eftersom statistiska centralbyrån samlat kyrkoboksutdrag från hela landet efter detta år.  

Detta ville man göra på grund av de faror som arkiven var utsatta för under andra 

världskriget och man poängterade att arkivbyggnaderna och kyrkoarkiven inte var 

bombsäkra och att man inte kunde förlita sig på evakueringsplaner.38 

Den Genealogiska föreningen väckte åter frågan till Riksarkivet att man skulle filma 

Sveriges äldre kyrkoböcker. Den 27 april 1945 gav Kungliga Maj:t Riksarkivet i 

uppdrag att i samråd med den statistiska centralbyrån att göra en utredning i ärendet.39  

Den 27 oktober 1947 skickar Riksarkivet en skrivelse till stadsrådet chefen för 

Ecklesiastikdepartementet där man ber om teknikexpert hjälp för att utreda vissa frågor 

angående arkivfotografering av kyrkoarkivalier. 

Det gör man på grund av den tekniska utvecklingen av filmning av arkivalier i USA 

men även på grund av den stora förslitningen av arkivmaterial i svenska arkiv och att 

kunna göra utgallring av skrymmande arkivalier. 

År 1947 kommer också filmreproduktionen av Sveriges kyrkoböcker i ett nytt läge 

eftersom Mormonerna fått tillstånd att för egen räkning filma de äldre kyrkoböckerna i 

Sverige och i samband med detta, överlämna en positiv kopia av samtliga filmer till 

Riksarkivet. Förhandlingarna var inte avslutade vid årets utgång.40 

Efter avslutade förhandlingar om mikrofilmning av Svenska arkiv 1948 gav 

Mormonerna Reproduktions kopiering AB Rekolid i Stockholm i uppdrag att 

filmareproducera Sveriges kyrkoböcker. Planen var att också filma mantals- och 

taxeringslängder. De skall till Riksarkivet överlämna en positiv kopia av alla filmer och 

sex stycken läsapparater. Filmningen påbörjades den 19 oktober 1948 i Stockholms 

stadsarkiv. 

På grund av detta begärde Riksarkivet den 4 november i samråd med statistiska 

centralrådet att befrias från uppdraget från den 27 april 1945. Riksarkivet skickade 1947 

en förfrågan om utredningen angående arkivfotografering till Ecklesiastikdepartementet 

vilket inte lett till något beslut.41  

 

I Riksarkivets årsberättelse 1949 gör man en genomgång av det arbete som hittills gjorts 

i filmreproduceringen av Mormonerna. De har under året fotograferat Stockholms 

kyrkoböcker från äldsta tid till 1860 och har även fotograferat vissa taxeringslängder 

och bouppteckningar i Stockholms stadsarkiv. Till Riksarkivet har överlämnats 750 

filmrullar med 718 752 positiva bilder.42 

Efter en konferens 1949 i Helsingborg rörande arkivfrågor fick riksarkivarien tilldelat 

ett visst resursstöd och rätt till oavkortad lön av Kungliga Maj:t. I ett samarbete med 

universitetsbiblioteken i Lund och Göteborgs stadsbibliotek så har Riksarkivets 

                                                 
37 Statens offentliga utredningar (SOU) 1951:36 Ecklesiastikdepartementet Arkiv- och biblioteks  

filmning (1951) s.31. 
38Statens offentliga utredningar (SOU) 1951:36 Ecklesiastikdepartementet Arkiv- och biblioteks  

filmning (1951) s.31ff. 
39 Meddelande från Svenska Riksarkivet för år 1945 s. 34. 
40 Meddelande från Svenska Riksarkivet 1947 s. 100. 
41 Meddelande från Svenska Riksarkivet 1948 s.7f. 
42 Meddelande från Svenska Riksarkivet för åren 1949-50 s.7. 
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kopieböcker, gods- och brevförteckningar, jordeböcker och räkenskaper43 filmats och de 

positiva kopiorna förvaras i Göteborgs bibliotek, Lunds universitets historiska 

institution samt i Riksarkivet.   

Genom den utvidgade filmningen görs vissa arkivserier tillgängliga för forskning vid de 

historiska institutionerna vid högskolor och universitet. På en konferens i Lund den 11 

november 1949 med representanter från universitet och högskolor och Riksarkivet 

tillsattes en kommitté med professor Sture Bolin som sammankallande och arkivarien 

Jägerskiöld som sekreterare.  

 

Den 30 juni 1949 fick statsrådet och chefen för Ecklesiastikdepartementet befogenhet 

att tillkalla högst fem sakkunniga för att inom departementet biträda med en utredning 

angående mikrofilmningens användning inom svenskt arkiv- och biblioteksväsen.44 

1953 omnämns att filmreproduceringen av kyrkoböcker m.m. av Mormonerna fortgår 

och de har filmat i Riksarkivet, landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Lund, Härnösand 

samt länsarkivet i Östersund. Det har under året levererats 6 083 rullar positiv film till 

Riksarkivet.45 

1957 meddelas att filmningen av Mormonerna fortgår genom AB Rekolids försorg. De 

har under året filmat i krigsarkivet, landsarkiven i Lund, Uppsala och Göteborg samt 

Göta hovrätts arkiv. Dianegativ har framställts till ett tjugotal institutioner, församlingar 

och privatpersoner, som stifts- och landsbiblioteket i Växjö, Halmstads stadsbibliotek 

och hembygdsrådet i Gävle.46 

 
4.2.2 SOU 1951:36 Arkiv och biblioteksfilmning 

 

Den 30 juni 1949 – efter att ha fått i uppdrag att tillsätta en grupp för en utredning 

angående mikrofilmningens användning - tillkallar stadsrådet Weijne följande fem 

sakkunniga: den dåvarande riksarkivarien som ordförande S. B. Boethius, fil. doktorn 

och dåvarande riksarkivarien C. I. Andersson, professorn vid Kungliga Tekniska 

Högskolan K. G. H. Bäckström, statskommissarien K. E. Jerdenius samt 

överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek J. V. B. T. Kleberg. 47   

Utredningen kommer fram till slutsatsen att den moderna filmtekniken har stora 

uppgifter att fylla i arkiv- och biblioteksväsendet. Med filmens hjälp kan man 

tillgängliggöra böcker, arkivalier och handskrifter för andra än de institutioner som är 

innehavare och som är förknippade med den begränsningen som följer med interurban 

utlåning.  

Mikrofilmningen är också ett viktigt komplement till de åtgärder som redan görs för att 

skydda samlingarna vid katastrofrisker som blivit en följd av den moderna 

krigsföringen. Särskilt ömtåliga böcker och handskrifter ska tillhandhållas som 

filmreproduktioner för att undvika slitage. Handlingar och trycksaker som framställts av 

trähaltigt papper som därför bryts ner snabbare ska kunna reproduceras på film för att 

öka dess livslängd. 

Med filmens hjälp kan arkiven och biblioteken också öka sina samlingar till en låg 

kostnad. Inom förvaltningar och rättsväsen kan filmningen användas av utrymmes- och 

kostnadsskäl. De praktiska åtgärder man föreslår är att filma handskrifter och böcker 

                                                 
43 www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/22.%20 Medeltidssamlingen%20_text_.pdf.  
44 Meddelande från Svenska Riksarkivet för åren 1949-50 s.7. 
45 Meddelande från Svenska Riksarkivet för året 1953 s.7. 
46 Meddelande från Svenska Riksarkivet för året 1957 s.11. 
47 SOU 1951:36 Arkiv och biblioteksfilmning s.5. 
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som är av ett sådant värde för vetenskapen att de bör göras lättåtkomliga och få ett 

lämpligt katastrofskydd.  En anledning till skyddsåtgärderna beror på det rådande 

utrikespolitiska läget. 

För att underlätta planens verkställande görs arbetet i två etapper på inom två år. Det 

föreslås att arbetet ska fördelas mellan institutionerna och privata firmor och för att 

kunna verkställa detta föreslås en upprustning av institutionernas 

reproduktionsavdelningar. Ett av de konkreta förslag som framlagts är filmning av 

bibliotekens tidningssamlingar som är det mest omfattande.  Denna åtgärd motiveras 

med tidningarnas historiska värde men också på grund av tidningarnas dåliga tillstånd 

och även utrymmesskäl. Filmningen ses som den bästa utvägen för att lösa dessa 

problem. Eftersom filmningen av tidningar är av stor omfattning vill man inordna detta 

arbete i den fyraårsplan som redan är uppgjord för arkiven och bibliotekens övriga 

samlingar. Arbetet skall göras av enskilda entreprenörer eller i statens egen regi. 

De sakkunniga vill understryka att de framlagda förslagen är mycket viktiga och att 

arbetet bör så snart som möjligt sättas igång. De har förhoppningar att ärendet kan 

avgöras redan vid 1952 års riksdag. För att kunna genomföra dessa förslag krävs 

följande: 

 Upprustning av de fotografiska avdelningarna vid Kungliga biblioteket, Uppsala 

universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek till en engångskostnad av 

30 000 kronor. 

 Förstärkning av personal vid de fotografiska avdelningarna. Med en person vid 

Riksarkivet och två personer vardera vid Kungliga biblioteket, Uppsala 

universitetsbibliotek och Lunds universitets bibliotek. 

 Medel till fotografiskt material som behövs för full användning av 

anläggningarna. Beräknad årlig kostnad 94 640 kronor. 

 Årliga anslag under fyra år för att utföra filmning och beställningsarbete. Den 

beräknade kostnaden under de första två åren är 163 500 kronor årligen och 

under de följande åren 144 000 kronor årligen. 

 Vidta åtgärder för filmning av det äldre tidningsbeståndet av de årligen 

utkommande tidningarna. 

 Inrättande av skyddsrum för de negativa filmerna. 

 Att inrätta en byråingenjörsbefattning och tillgängliggöra filmerna forskning. 

 Ett anslag för framställning av positiva filmer för hela fyraårsperioden som är 

beräknat till 70 000 kronor. 

 Inrättande av förvaringsrum för positiva filmer och läsesalar för filmarkiven och 

biblioteksinstitutionerna.48  

 

Utredningen nämner också att Mormonerna den 5 augusti 1947 sökte tillstånd att få 

filma samtliga Sveriges äldre kyrkoböcker. Riksarkivet ställde sig positiv till förfrågan 

men ville ha samma villkor som det danska Riksarkivet där filmningen redan hade 

påbörjats. Efter samråd mellan Riksarkivet och Ecklesiastikdepartementet träffades en 

överenskommelse den 12 september 1947.  

Mormonerna fick tillstånd att börja filma med villkoret att Riksarkivet fick en diapositiv 

kopia av alla tagna filmer. Den 3 september 1948 slöts ett kontrakt mellan Mormonerna 

och firman Rekolid som skulle utföra arbetet. Arbetet tog sin början i Stockholms 

stadsarkiv den 19 oktober 1948. Det konstateras att genom denna överenskommelse 

med Mormonerna kommer Riksarkivet att förvärva filmkopior av samtliga äldre 

                                                 
48 SOU 1951:36 Arkiv och biblioteksfilmning s.73f. 
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kyrkoböcker utan någon extra kostnad för statsverket. Filmningen skapar möjligheter att 

underlätta den person- och lokalhistoriska forskningen genom att göra viktiga delar av 

material tillgängligt på andra platser än deras förvaringsorter.49  

5 Identifiering av aktörer och strukturer 

Eftersom jag ska använda mig av en aktör och struktur teori, när jag genomför min 

studie, så är det viktigt att jag identifierar vilka och vad som är aktörer och strukturer i 

det material jag kommer att använda för min uppsats. Jag har valt att fokusera på en 

aktör, Eric Eilert, som jag har identifierat som den enda signifikanta aktören.  

Jag kommer att använda mig av Lennart Lundquist teoribildning om aktören (förstår, 

kan och vill) och hur detta påverkar strukturerna samt hur strukturerna påverkar aktören. 

De strukturer jag använder mig av är samhälliga strukturer enligt Lundquist, eftersom 

det handlar om mönster i relationen mellan aktörerna. 

 

5.1 Aktören landsbibliotekarie Eric Eilert 
 

Eric Eilert är föddes år 1909 i Kalmar län. Han arbetade som Amanuens vid Lunds 

historiska museum mellan åren 1933 och 1937. Hans akademiska studier resulterade i 

Fil. Lic examen i nordisk och jämförande fornkunskap 1937. Han övergick till 

biblioteksverksamhet 1940 bland annat som stadsbibliotekarie i Malmö och mellan åren 

1944 och 1954 i Huskvarna, där han var också mycket aktiv i hembygdsarbetet och 

deltog i uppbyggandet av det nya museet, där han var intendent mellan 1951 och 1954.  

Till Växjö kom han som chef för det nybildade stift- och landsbiblioteket den 1 maj 

1954, en befattning som han innehade tills han pensionerades 1974. Som chef för det 

nybildade stifts- och landsbiblioteket la han ner ett stort arbete med att organisera 

biblioteksverksamheten i Kronobergs län.  

Han var en nydanare inom biblioteksvärlden och blev en pionjär när det gällde att införa 

mikrofilm för släktforskning på biblioteket. Han beskrivs i sin dödsannons som en 

sällsynt anspråkslös och nobel människa som alltid mötte sin omgivning med största 

möjliga respekt. Eric Eilert avled 199050. 

 

5.2 Strukturerna 

Mormonernas mikrofilmning av all kyrkoarkivalier var en förutsättning för att ett 

mikrofilmarkiv överhuvudtaget skulle kunna byggas upp på Stifts- och landsbiblioteket 

i Växjö. Men jag använder inte dem som en struktur eftersom de var förlöpare som 

möjliggjorde att allmänheten kunde ta del av sitt kulturarv på ett billigt och enkelt sätt 

vilket inte var dess ursprungliga syfte. 

De strukturer (arenor) som Eric Eilert agerade genom och inom var Stifts- och 

landsbiblioteket, Biblioteksstyrelsen, Kronobergs landsting samt andra strukturer som 

Landsarkivet i Vadstena, AB Rekolid och Riksarkivet. Den struktur inom vilken de 

viktigaste besluten togs angående det som skulle bli ett mikrofilmarkiv - rörande 

Kyrkoarkivalier och juridiska arkivalier för Kronobergs län - var Biblioteksstyrelsen för 

Stifts- och landsbiblioteket. Denna styrelse bestod av representanter från kyrkan, Växjö 

stad, Kronobergs landsting och Eric Eilert själv som ende representant från 

                                                 
49 SOU 1951:36 Arkiv och biblioteksfilmning s.32ff. 
50 Smålandsposten 24/11-1990 sid.11. 
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landsbiblioteket.  Stifts- och landsbiblioteket var en konstruktion med både statligt och 

kommunalt inflytande. 

 
5.2.1 AB Rekolid 

AB Rekolid var en reproduktions- och kopieringsfirma som grundades 1947 av Erik 

Wästberg. Erik Wästbergs första kontakt med Mormonerna var en liten notis i en 

tidning om Mormonernas planer på att mikrofilma i svenska arkiv. Detta var drivkraften 

till vilken inriktning som skulle bli Rekolids verksamhet de följande åren.   

Under våren 1948 var Erik Wästberg på en reportageresa i Amerika för sin tidning 

Svenska Dagbladet. Vid ett uppehåll under resan i Salt Lake City knöt han en fast 

affärsförbindelse med Genealogical Association. Erik Wästberg avled 1954 och hans 

hustru Greta Wästberg blev verkställande direktör i Rekolid som gjorde för 

Genealogical Association omfattande mikrofilmningar i Sverige, Finland och Norge. 

Rekolid har också varit anlitade av privata forskare som bibliotek och arkiv. De har 

också mikrofilmat dagstidningar samt har engagerats av enskilda företag och 

industrier.51  

 
5.2.2 Biblioteksstyrelsen 

Biblioteksstyrelsen för stift- och landsbiblioteket i Växjö hade en sammansättning med 

representanter från både stat, kommun och landsting. Svenska statskyrkan hade också 

en mycket framträdande roll i denna styrelse som ordförande. Styrelsens 

sammansättning mellan åren 1953 och 1963 visar detta tydligt: 

Domprosten Ivar Hylander ordförande (utsedd av domkapitlet t.o.m. 30/9-1956 ) 

Biskop Ellis Malmeström ordförande (utsedd av domkapitlet fr.o.m. 1/10-1956 t.o.m. 

30/9-1962) 

Biskop David Lundquist ordförande (utsedd av domkapitlet fr.o.m. 1/10-1962) 

Rektor Arnold Guntsch vice ordförande (utsedd av högre allmänna läroverkets 

kollegium) 

Folkskoleinspektör Werner Wranne, t.o.m. 30/9-1958 

Civilekonom Erik Strandh fr.o.m. 1/10-1958-1959 (utsedd av stadsfullmäktige i Växjö) 

Tekningslärare Sven Brattberg (utsedd av stadsfullmäktige i Växjö) 

Målarmästare Carl Petersson (utsedd av stadsfullmäktige i Växjö) 

Riksdagsman Hjalmar Gustafsson (utsedd av Kronobergs läns landsting)  

Landsbibliotekarie och ständig sekreterare Eric Eilert.52 

 
5.2.3 Landsarkivet Vadstena 

Man inledde Riksarkivets uppbyggnad av en regional arkivorganisation i slutet av 1800-

talet. Det första landsarkivet öppnades i Vadstena 1899. Landsarkiven var egna 

organisatoriska myndigheter med Riksarkivet som chefsmyndighet. 

Under åren 2007 till 2009 fanns de under det gemensamma namnet Statens arkiv. Men 

sedan januari 2010 är landsarkiven en del av Riksarkivet. Det finns i Sverige sju stycken 

landsarkiv som vart och ett svarar för ett eller flera län.  

Landsarkivens uppdrag är att de ska utöva tillsyn gentemot myndigheter och även 

underlätta forskares och allmänhetens tillgång och användning av arkiven. Man bevarar 

arkivhandlingar från statliga myndigheter och tar även emot enskilda arkiv av historiskt 

                                                 
51 Växjö kommunarkiv Övriga handlingar 1954-74 F6:3 (Promemoria angående arkivfilmning i Sverige 

på uppdrag av Genealogical Association, Salt Lake City, U.S. A Filmningen utförs av AB Rekolid, 

Stockholm medföljde som bilaga i Biblioteksbladet 1963. 
52 Stifts och landsbiblioteket Växjö verksamhetsåren 1953/54-1974. 
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intresse.  I landsarkiven finns kyrkokommunala arkiv som går fram till 1999. När den 

Svenska kyrkan skildes från staten 2000 upphörde även landsarkivets ansvar för att 

insamla de kyrkliga arkiven.53 

 
5.2.4 Landstinget 

Vid 1862 års kommunalförordningar inrättade man också en ”sekundär” kommun, 

landstinget, som skulle ha länet som sitt geografiska arbetsfält. Det var tänkt från början 

att vara ett ledande organ för länsutvecklingen som skulle förhandla och besluta om 

länets gemensamma angelägenheter och näringar, kommunikationer, hälsovård, 

undervisning, allmän ordning och säkerhet. Landstingen fick också en lagstadgad 

betydelse då de blev valkorporationer till riksdagens första kammare, i det 

tvåkammarsystem som svarade för folkrepresentationen 1867-1970 i Sverige. 

Den statliga länsstyrelsen hade samma geografiska område som landstinget men olika 

uppgifter.  Länsstyrelsen har huvudansvaret för de statliga uppgifterna i länet. 

Landstingets verksamhet domineras av 70 % hälsa och sjukvård men har också en viss 

verksamhet inom sociala och kulturella sektorn. 

Genom den kommunala skatterätten fick landstinget riktiga möjligheter att utvecklas till 

ett självstyrande organ.54 

 
5.2.5 Riksarkivet 

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndighet som grundades 1618. Sedan 2010 är 

Riksarkivet och landsarkiven en gemensam myndighet55. Inom Riksarkivet finns också 

enheterna Krigsarkivet, Media konverteringscentrum (MKC), Svensk arkivinformation 

(SVAR) och Svenskt biografiskt lexikon (SBL). 

Arkivmaterialet består av pergament, papper och digitala medier. All information är 

tillgänglig enligt offentlighetsprincipen för alla med undantag för sekretessbelagda 

handlingar eller handlingar som är sköra och ömtåliga på grund av ålder.56  

 
5.2.6 Stifts- och landsbiblioteket i Växjö 

År 1926 inrättade man de första stift- och landsbiblioteken i Sverige.57 De skulle 

fungera som ett mellanled mellan vetenskapliga och folkbibliotek. Denna bibliotekstyp 

var unik för Sverige. Målsättningen för dessa bibliotek var att tillfredsställa både den 

vetenskapliga forskningen och folkbildningen och var därför dels ett forskningsbibliotek 

och samtidigt ett kommunalt stadsbibliotek. Förutom sin roll som stadsbibliotek skulle 

det även verka som länsbibliotek. Målsättningarna för stift- och landsbiblioteken var 

följande: 

 Förse forskningen med de böcker och handskriftssamlingarna som fanns i 

biblioteken. 

 Att köpa in aktuell vetenskaplig litteratur för att förenkla studiearbetet för både 

lärare och studenter vid kommunala och enskilda skolor inom staden, men även 

för övriga professionella och amatör forskare. 

 Att köpa in populärvetenskaplig och skönlitteratur till allmänheten. 

 Att samla in och bevara litteratur i tryck och skrift som är knutet till landskapet. 

 Att förmedla bok- och handskriftslån till och från offentliga bibliotek och arkiv. 

                                                 
53 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/landsarkiv. 
54 Gustafsson, Agne 1992 Kommun och landsting idag s.27. 
55 www.riksarkivet.se/historik. 
56 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/riksarkivet. 
57 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stifts-och-landsbibliotek. 
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 Att fungera som länsbibliotek för det egna länet. 

 Att inspektera folkbiblioteken, studiecirkelbiblioteken och sjukhusbiblioteken i 

länet. 

 

I praktiken var det rollen som det kommunala stadsbiblioteken och länsbiblioteket som 

kom att dominera bibliotekens verksamhet. 

Syftet var att garantera tillgången till de mycket värdefulla men svåråtkomliga bok- och 

handskriftssamlingarna i Linköping, Skara, Karlstad, Strängnäs, Västerås och Växjö.58 

Biblioteken fick ett visst stöd av staten. I biblioteksförordningen som kom 1975 

ändrades de flesta av stifts- och stadsbiblioteken till kommun-, stads- eller folkbibliotek. 

År 1994 var det bara Skara som hade kvar benämningen stifts- och landsbibliotek.59  

Växjö biblioteket kan leda sina anor från ett medeltida domkyrkobibliotek. På 1600-

talet fanns det ett gymnasiebibliotek och man skapade ett stift- och gymnasiebibliotek. 

Bibliotekets böcker förvarades i domkyrkotornet men ödelades 1740 genom ett 

blixtnedslag.  Biblioteket byggdes sakta upp igen. Biskop Olof Wallqvist var en av de 

stora gestalterna i detta bygge60. Gymnasiebiblioteket fick sin största och mest 

värdefulla samling när dåvarande stiftschefen Esaias Tegnér överförde år 1836 

huvuddelen av Visingsösamlingen till Växjö. På 1920-talet sammanfördes stifts-, 

gymnasie- och stadsbiblioteket till en gemensam institution.61  

År 1954 kom den länge väntade omorganisationen. I Kungligt brev den 22/5-1953 

föreskrevs att i Växjö skulle upprättas ett stifts- och landsbibliotek från och med den 

1/7-1953. Den 4 december samma år erhöll man Kungliga Maj:t:s instruktioner. Den 

1/5-1954 tillträdde fil.lic. Eric Eilert som den förste bibliotekschefen på heltid. 1974 

övergick Växjö som de flesta övriga stift- och landsbibliotek till kommunalt 

huvudmannaskap.62  

6 Empirisk huvustudie 

6.1 Framväxten av ett mikrofilmarkiv för släktforskning 1953 – 1962 
på Växjö stifts- och landsbibliotek 
Detta kapitel är en materialpresentation över företeelser och omständigheter kring 

mikrofilm och släktforskning med utgångspunkt från Växjö stifts- och landsbibliotek 

under perioden 1953 – 1962. Jag följer en kontinuerlig tidslinje där jag med en 

sammanfattande rubrik tar upp år för år de mest angelägna sakerna som var viktiga i 

uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv över Kronobergs län. Jag lyfter fram för ämnet 

relevanta händelser som finns beskrivna i verksamhetsberättelser, protokoll, in och 

utgående korrespondens, tidningsartiklar och övriga handlingar samt redogör för viktiga 

beslut och den korrespondens som blev följden av dessa beslut. 

 
6.1.1 Året 1953 Utgångsläge och behovsbild 

Att det funnits släktforskning som verksamhet på Stifts- och landsbiblioteket i Växjö 

redan 1953, kan man skymta i den inkommande skrivelsen som jag hänvisar till i nästa 

stycke. Hur denna släktforskning var upplagd är svårt att få någon helhets bild av. Det 

                                                 
58 Ottervik Gösta/Möhlenbrock Sigurd 1973,Svenska bibliotek Historia Organisation Funktion. 
59 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stifts-och-landsbibliotek. 
60 Eilert Eric1975 Från stiftsbibliotek till mediatek, Landsbibliotekets i Växjö skrifter.1 s.12. 
61 Ottervik/Möhlenbrock 1973 s. 70. 
62 Eilert 1975 s. 5ff. 
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studiematerial som användes för att kunna genomföra släktforskningen måste troligtvis 

införskaffats genom interurbanlån eller studeras på plats i landsarkivet i Vadstena. 

Den 18 november 1953 får Växjö Stifts- och Gymnasiebibliotek en skrivelse från 

landsarkivet i Vadstena vilken är undertecknad av tillförordnad landsantikvarie Seved 

Johnsson. Denna skrivelse är ett svar på en skrivelse från Växjö Stifts- och 

Gymnasiebibliotek om ett interurbanlån av kyrkoarkivalier som är arkiverade i 

Vadstena.  

Han svarar stiftsnotarie Erik Hård af Segerstads begäran av lån på följande sätt att 

kyrkoskriftshandlingar som husförhörslängder och ministerialböcker bara i 

undantagsfall kan utlånas av landsarkivet. Anledningen till det är att den stora 

tillströmningen av besökande i Vadstena landsarkiv gör att det är nödvändigt att 

böckerna finns tillgängliga på plats i forskarsalen. Sedan citerar han Riksarkivets 

bestämmelser angående lån från landsarkivet från 1945, att man måste vidta 

försiktighetsåtgärder angående utlåning av bland annat ministerialböcker och om inga 

särskilda skäl kan anföras så kan inte lånebeställningen beviljas.63 

 
6.1.2 Åren 1954-1955 Bakgrund till idén – den första åtgärden 

I det Kungliga brevet från den 22 maj 1953 föreskrevs att Växjö Stifts- och 

Gymnasiebibliotek samt stadsbibliotek genom en omorganisation skulle omvandlas till 

Växjö- stifts och landsbibliotek.  Denna omvandling trädde i kraft först den 1 april 1954 

då Eric Eilert anställdes som landsbibliotekarie. Det är i och med denna omorganisation 

som Stifts- och landsbiblioteket årligen börjar ge ut en tryckt verksamhetsberättelse. 

I Verksamhetsberättelsen för Växjö stifts- och landsbibliotek för året 1954/55 står det 

under övrig verksamhet nämnt att en studiecirkel i släktforskning har varit förlagd till 

biblioteket.64  

Den första gången som det troligtvis nämns något om mikrofilm och forskning knuten 

till Växjö stifts- och landsbibliotek är i Smålandsposten den 20 september 1955. 

Artikeln handlar om det nya landsbiblioteket som man planerar att bygga i Växjö och 

som beräknas kosta 2 miljoner kronor enligt ett förslag från arkitekten Erik Ulholts som 

tillstyrktes av Växjö drätselkammare65.  

I artikeln beskrivs hur uppläggningen av det nya biblioteket var planerad med 

avdelningar för musik, konst och läsesal. Här presenteras vilka tankar som fanns för det 

nya biblioteket. Den planerade läsesalen skulle nås genom tidskriftsrummet. Från denna 

läsesal som kallades Smålandsrummet kunde forskarrummet nås vilket skulle vara 

försett med sex bord och ett bord avsett för en läsapparat med ett avskärmande 

draperi.66 

Den 24 november 1955 hölls ett sammanträde med styrelsen för stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö. Under punkt nio i protokollet står att man skulle tillmötesgå de 

forskare som ville ha förmedling av mikrofilmer som innehåller handskrifter och 

vetenskapliga tidskrifter. Styrelsen beslöt därför att köpa en läsapparat benämnd Mikro 

vist för en summa av 149 kronor.67 

                                                 
63 Växjö kommunarkiv Övriga handlingar Mikrofilm 1956-1961 F6:3 Seved Johson t.f. landsarkivarie 

18/11-1953 Till Växjö Stifts- och Gymnasiebibliotek. 
64 Stifts- och landsbiblioteket i Växjö berättelse för verksamhetsåret 1954/55 s. 14. 
65 Ekonomiavdelningen. 
66 Smålandsposten 20/9-1955. 
67 Växjö kommunarkiv Växjö stads landsbibliotek, Biblioteksstyrelsens protokoll och bilagor 1954-   

1957 A1:2 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för stifts- och landsbiblioteket iVäxjö fredagen 

den 24 november 1955 §9. 
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Den 28 november 1955 publiceras en notis i Växjös största lokaltidning 

Smålandsposten att Växjö stifts- och landsbiblioteket beslutat att köpa in en läsapparat 

för mikrofilm eftersom det finns mycket handlingar och tidskrifter som mikrofilmats 

och kan förmedlas mellan biblioteken. Fördelen med mikrofilm är också att den inte 

förstörs av tidens tand. Den nyinköpta läsapparaten tror man kommer att vara till stor 

nytta och glädje för bygdens forskare. Finansieringen av läsapparaten utgörs av de 

pliktpengar som försumliga boklånare betalat.68 

 
6.1.3 Året 1956 Förankring och finansiering av ett mikrofilmsarkiv 

Den 29 februari 1956 får Växjö stift- och landsarkiv en inkommande skrivelse från 

Vadstena landsarkivs arkivassistent Gunnar Thornström.  

Gunnar Thornström svarar på en skrivelse som Stifts- och landsbiblioteket i Växjö 

skickat den 27 februari. Han meddelar att Landsarkivet inte har någon mikrofilm för 

utlåning till andra institutioner. Han säger vidare att Mormonerna överlämnade en 

diapositiv kopia av alla filmer till Riksarkivet. 

Riksarkivet lånar emellertid inte ut denna film ens inom den egna institutionen eftersom 

den är en så kallad ”moderfilm”. Däremot tror han att det inte skall vara något problem 

att beställa kopior på dessa filmer. Han räknar sedan upp vad som filmats i Landsarkivet 

rörande Kronobergs län (t.o.m. 1860 eller något av åren däromkring): 

 samtliga husförhörs- och flyttningslängder 

 födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och 

begravningsböcker  

 kommunion böcker 

 kyrkoräkenskapsböcker och räkenskapsböcker 

 häradsrätternas och Växjö stadsarkivs samtliga till landsarkivet levererade 

domböcker, lagfarts- och inteckningshandlingar, syne- och värderingsprotokoll 

samt bouppteckningar 

 Ur Växjö domkapitels arkivs inlånade skrifte- och prosteböcker 1691-1720 

 Ur Växjö läroverksarkiv dess skolmatriklar 1653-1880 

 Ur Folkskollärarseminariums arkiv dess matriklar 1843-1866. 

Filmerna över kyrkoarkiven består av 380 rullar och över häradsrätternas och Växjö 

stadsarkiv omkring 775 rullar. Varje rulle innehåller omkring 1000 exponeringar med i 

regel 2 sidor (ett uppslag) på varje exponering.69 

Den 12 mars 1956 inkommer en skrivelse till Stifts- och landsarkivet i Växjö från 

Riksarkivet vilket undertecknats på Riksarkivets vägnar av Nils F. Holm. Skrivelsen är 

ett svar på en skrivelse som Stifts – och landsbiblioteket gjort den 1 mars 1956. Frågan 

som då ställdes gällde det arkivmaterial som berörde Kronobergs län. 

Riksarkivet meddelar att mikrofilmerna för närvarande kostar 35 kronor per rulle, det 

tillkommer en kostnad för emballage och spole på 1,50 kronor per rulle. Det finns en 

förteckning över Kronobergs län som är på cirka 300 sidor. Priset för en filmning av 

förteckningen beräknas på 20 öre per kopia.   

Riksarkivet vill naturligtvis hjälpa biblioteket i Växjö med detta, men måste meddela att 

på grund av en stor arbetsbelastning på reproduktionsavdelningen så kommer 

leveranstiden att bli ganska lång på en sådan stor beställning.70  

                                                 
68 Smålandsposten 28/11- 1955. 
69 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket Växjö övriga Inkommande skrivelser 1954-1956 E3:1 Gunnar 

Thornström Arkivassistent Till Stifts- och landsbiblioteket, Växjö 27/2-1956. 
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Tisdagen den 27 mars 1956 håller styrelsen för stifts- och landsbiblioteket i Växjö 

sammanträde. Som sista punkt på styrelsemötet, redogör Eric Eilert för hur man 

använder den nyinköpta läsapparaten. Han föreslog också då att man skulle lägga upp 

ett mikrofilmarkiv för arkivalier från Kronobergs län.  Man beslöt i styrelsen att få 

återkomma i detta ärende och man skulle även kontakta landstingets 

beredningsutskott.71  

Den 17 maj 1956 skickar Växjö stifts- och landsbibliotek en skrivelse till AB Rekolid i 

Stockholm. Man ställer en förfrågan om de kopierar de mikrofilmer som är förvarade i 

Riksarkivet (de så kallade moderfilmen som inte lånas ut). Det material som efterfrågas 

är det som förvaras i Vadstena landsarkiv. Det rör sig om sammanlagt ungefär 1 100 

rullar som biblioteket har tänkt köpa in under en period på 10 år. Riksarkivet är villig att 

hjälpa till med detta men det kommer att ta lång tid på grund av hög arbetsbelastning. 

Växjö stift- och landsbibliotek frågar därför AB Rekolid om de kunde från Riksarkivet 

utverka ett tillstånd att kunna sköta kopieringen av dessa filmer och i så fall vad 

kostnaden skulle bli.72  

Den 18 maj 1956 får Stift- och landsbiblioteket som svar på sin skrivelse att AB 

Rekolid gärna åtar sig kopieringen av mikrofilmerna som rör Kronobergs län och som 

förvaras i Riksarkivet. AB Rekolid har en gammal överenskommelse med Riksarkivet 

med tillstånd för denna typ av kopiering så det bör inte vara några problem.  

För att Stifts- och landsbiblioteket skall kunna skaffa sig en uppfattning över materialet 

så bifogar AB Rekolid fotografens protokollskopior. Priset för en hel rulle inklusive 

filmhjul är 36,25 kronor. Avdrag görs med 1 krona för varje meter som rullen beräknas 

understiga 30 meter.73 

Den 26 juni 1956 skriver Stifts- och landsbiblioteket till AB Rekolid och ber att få 

återkomma så snart anslagen som skulle användas till att betala filmningen har erhållits. 

Man tackar även för de översända protokollskopiorna som har avskrivits och som 

återsänds i samma skrivelse.74 

Den 24 maj 1956 publicerar Smålandsposten artikeln ”Tekniken i bibliotekens tjänst” av 

Eric Eilert.  

Han gör sitt avstamp i televisionens genombrott i Amerika och att i uppfinningarnas 

spår följer nedgång i läslusten.  Han fortsätter med frågan om boken är på väg att fasas 

ut och film, radio och television kommer ta bokens plats i en nära framtid.  Han avfärdar 

dessa farhågor som mer eller mindre överdrivna. ”Boken, denna symbol för den fria 

tanken, kommer alltid att hävda sin plats som den främsta bland våra kulturformer.”75 

Han ser de tekniska hjälpmedlen som ett komplement till boken och har nu en självklar 

plats. Biblioteken intar här en speciell roll som bildningsinstitutioner som med alla 

tänkbara medel skall stödja forskning och bildningsarbete. Här har tekniken vidgat 

arbetsuppgifterna och skapat nya möjligheter att underlätta studiearbetet för den 

enskilde individen.  
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Han nämner de audiovisuella hjälpmedel som grammofon, radio och film som gett 

biblioteken nya möjligheter och säger att ”ett modernt bibliotek vill nå varje 

medborgare vem han än är och var han än vistas”. 76För blinda har talboken blivit en 

stor tillgång. En nyhet är en så kallad ceiling projektor dvs. en apparat som personer i 

fixerat ryggläge ska kunna läsa en bok.  Här återger man texten från en filmad bok. 

Filmverksamhet har också blivit ett led i biblioteksverksamheten.  Då främst 

dokumentär, instruktion och film av allmän kulturell innebörd.  Genom den moderna 

filmen har också nya vägar öppnats då är det på den växande dokumentationssidan med 

mikrofilm och fotokopior. 

Han berättar vidare fördelarna med mikrofilm, att man kan spara upp till 98 % utrymme 

när det gäller skriftserier och tidningar. Sedan är det betydande material som inte lånas 

ut genom interurbanlån på grund av de är ömtåliga och mycket värdefulla. Med denna 

teknik kan bibliotekens mikroservice bistå forskare som är bosatta långt ifrån de stora 

vetenskapliga biblioteken med vetenskaplig litteratur och tidskrifter. Dessutom är de 

brandsäkra och lätta att frakta och bevara. 

Han beskriver vidare att man för att läsa mikrofilm behöver en läsapparat som kan 

förstora upp till naturlig storlek eller kan man få en fotostatkopia eller en fotokopia men 

med en mycket högre kostnad. Några år tillbaka fotograferas också landets tidningar. 

Tanken är att bevara tidningarna för framtiden.  Detta borde vara vägen för arkivering 

av ortspressen. Han fortsätter med att nämna Mormonerna och deras betydelsefulla 

fotograferingsarbete av ”… allt källmaterial i Sverige som kunde användas till 

släktforskning.” 77 

Han räknar sedan upp de olika kyrkoarkivalierna och annat material.  Han nämner att en 

stor del av detta arkivmaterial är i så dåligt skick att det inte längre lånas ut från 

Vadstena Landsarkiv. Detta innebär för den enskilde forskaren stora ekonomiska 

uppoffringar genom att behöva åka till Vadstena. ”Här skulle landsbiblioteket kunna 

fylla en stor uppgift genom att under exempelvis en 10-årsperiod, efter en viss plan 

lägga upp ett särskilt mikrofilmarkiv till gagn för det egna länets forskare”. En 

ekonomisk fråga är också mikrofilmningen som är planerad av bibliotekets egna 

samlingar.78  

Måndagen den 5 juni 1956 har Biblioteksstyrelse stifts- och landsbiblioteket i Växjö 

sammanträde. Som tredje punkt på mötet tog styrelsen upp till diskussion uppgjorda 

förslag till inkomst och utgiftssatser. Styrelsen tar också upp anslaget som man skulle 

begära från Kronobergs läns landsting för centralbibliotekets verksamhet i länet under 

året 1957. Styrelsen kommer att anhålla om ett anslag på 23 000 kronor som innebär en 

ökning med 5 000 kronor jämfört med förra årets anslag.  Dessa 5 000 kronor är tänkta 

till inköp av mikrofilm rörande Kronobergslän, vilket styrelsen önskade motionera för 

på följande sätt:  

Sedan biblioteket köpt in en läsapparat för statliga medel så har olika forskare i allt 

större utsträckning börjat använda bibliotekets möjligheter att förmedla mikrofilmer 

från vetenskapliga bibliotek och arkiv. En stor del är läkare och tekniker som genom 

mikrofilmen kunnat ta del av de senaste rönen i facktidskrifter m.m. som de 

vetenskapliga biblioteken vanligtvis inte lånar ut.  

Mikrofilmen öppnar också möjligheter för hembygds- och släktforskning genom att 

kunna ta del av Mormonernas filmningar i svenska arkiv.  Många forskare i Kronobergs 
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län har uttryckt en önskan att ett arkiv för mikrofilm för släkt- och hembygdsforskning 

ska förläggas till länets centralbibliotek. 

Filmerna över kyrkoarkiven i Kronobergs län utgörs av omkring 380 filmrullar och de 

över häradsrätten och Växjö stadsarkiv omkring 775 filmrullar. Varje rulle innehåller 

omkring 1000 exponeringar oftast med 2 sidor. Priset för kopiering av dessa 1100 

filmrullar skulle uppgå till omkring 40 000 kronor vilket gör att ett lämpligt urval bör 

ske. 

Styrelsen beslöt av denna anledning anhålla landstinget om ett särskilt anslag på 5 000 

kronor för att kunna lägga upp ett mikrofilmarkiv som skulle få stor betydelse för det 

egna länet och dess forskare. Styrelsen förutsätter också att i den mån filmen berör den 

egna socknen skulle ett kommunalt bidrag kunna lämnas.79  

Stifts- och landsbiblioteket skickar en framställning om ett anslag den 11 juni 1956 till 

Kronobergs läns Landsting där styrelsen vördsamt ber att få anhålla om ett anslag på 23 

000 kronor för år 1957, en ökning med 5 000 kronor jämfört med föregående år. 

Den 16 och 17 juli 1956 behandlade Förvaltningsutskottet i landstinget Stifts- och 

landsbibliotekets framställning om anslag § 369. Landstingets beredningsutskott 

beviljade anhållan om anslag för centralbibliotekets verksamhet i länet under 1957.80 

En handskriven tabell81, upprättad troligtvis 1956 på Stifts- och landsbiblioteket, visar 

vad varje kommun skulle betala till mikrofilmarkivet vilket var en förutsättning för att 

Landstinget skulle tillskjuta samma summa.  Med en reservation att de kommuner som 

gjorde avslag på att bevilja ett anslag till mikrofilmarkivet möjligen beviljade ett anslag 

efter tabellens upprättande. 

Den 16 augusti 1956 skickades en cirkulärskrivelse till alla 44 kommuner i Kronobergs 

län. Nedan anges ett exempel på hur den utformades till kommunfullmäktige i Rottne 

storkommun.   

Skrivelsen som inkom till kommunalkontoret i Rottne den 24 augusti 1956 börjar med 

att intresset för släktforskning har ökat och då inte minst bland landsbygdens 

befolkning. Genom den moderna filmtekniken har nya vägar öppnats. Det ges 

upplysningar om Mormonernas filmning av svenska arkiv, som kan användas till 

släktforskning. Sedan beskriver man vad mikrofilm är, vilket material som finns på 

mikrofilm och att det rör sig om ungefär 1 150 rullar för hela länet. För att gynna det 

egna länet och dess forskare har stifts- och landsbiblioteket planer på att lägga upp ett 

mikrofilmarkiv, vilket kommer att kosta ca 40 000 kronor. Tanken är att filmerna och 

läsapparater ska finnas tillgängliga i stifts- och landsbiblioteket i Växjö men kommer 

också att lånas ut till länets olika delar och hoppas att så småningom även kunna 

tillhandahålla en transportabel läsapparat.  

För att kunna genomföra detta initiativ har biblioteksstyrelsen beslutat att vädja till 

länets kommuner om ett bidrag till den arkivfilm som rör den egna kommunen, och 

Kronobergs läns landsting har lovat att tillskjuta motsvarande belopp för detta ändamål. 

För Rottne storkommun kommer följande filmer att inköpas: kyrkoarkivalier på 18 

filmer och 34 kronor styck (630 kronor) och domböcker och bouppteckningar på 18 

filmer 34 kronor styck (630 kronor). Totalt blir det 1 260 kronor, Landstingets belopp är 

630 kronor och Rottne storkommuns förslagsvis lämnade bidrag är 630 kronor. 

Biblioteket anhåller vördnadsfullt till Rottne storkommun att anslå ett bidragsbelopp på 
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630 kronor för de arkivfilmer som rör den egna kommunen. Summan eventuellt skulle 

kunna fördelas på en 5 års period.82 

Den 29 augusti 1956 skickar Eric Eilert en skrivelse till Riksbibliotekarien Fil. Dr Uno 

Willers på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Han börjar skrivelsen med ”Bäste broder! 

Jag vill gärna informera Dig om ”en liten åtgärd som jag vidtagit och som jag hoppas 

skall bli till gagn för länets många hembygdsforskare och släktforskare”. 83Han 

fortsätter med att berätta om Mormonernas mikrofilmning av svenska kyrkoarkivalier 

och att Riksarkivet förvaras en kopia av alla filmer.  Eric Eilert säger att han tänkt att 

efter en viss plan lägga upp ett mikrofilmarkiv för Kronobergslän för en kostnad av 40. 

000 kronor. Han bifogar tabellen över de filmer som berör den egna kommunen och 

fortsätter med att biblioteket för närvarande bara förfogar över en liten transportabel 

läsapparat men det finns planer på att köpa in en ny större läsapparat. 84 

Den 28 september 1956 hade kommunalfullmäktige i Rottne sammanträde. Då tog man 

upp behandlingen av skrivelsen från stifts- och landsbiblioteket i Växjö med en begäran 

om ett kommunalt anslag på 630 kronor. Under de överläggningar som följde så yrkade 

herr Holm med flera bifall till framställningen. Kommunalnämnden hade vid ärendets 

beredning yrkat på avslag. Efter överläggningen beslöt kommunalfullmäktige att anslå 

630 kronor som fördelas på 5 år och att man betalar 1/5 del av beloppet årligen under 5 

år med början 1957.85 

Måndagen den 24 september 1956 sammanträdde biblioteksstyrelsen vid stift- och 

landsbiblioteket i Växjö. Eric Eilert berättade om att det begärda beloppet från 

landstinget hade beviljats av landstingets beredningsutskott och alltså hade även 5 000 

kronor beviljats till inköp av mikrofilm, om kommunerna betalar sin del. Skrivelserna 

till kommunerna har fått ett positivt mottagande, då sex stycken storkommuner redan 

har anslagit sammanlagt 2 590 kronor86. 

Den 8 oktober 1956 skickar Eric Eilert en skrivelse till AB Rekolid i Stockholm där han 

påminner om att AB Rekolid i ett brev den 18 maj åtagit sig att kopiera de mikrofilmer 

som omfattar Kronobergs län och förvaras i Riksarkivet. Han fortsätter med att nämna 

att de ekonomiska förutsättningarna för att inköpa mikrofilmerna har framskridit så att 

biblioteket i Växjö under år 1957 beräknar att kunna köpa in minst 200 rullar. De 

ekonomiska anslagen blir tillgängliga den 1 januari 1957 och han tacksam för uppgifter 

om hur lång leveranstiden blir. De övriga mikrofilmerna kommer att beställas under 

följande år. Eric Eilert fortsätter med att säga att landsbiblioteket i Växjö är det första 

centralbiblioteket i landet som har beslutat sig för att lägga upp ett mikrofilmarkiv för 

släkt- och hembygdsforskning och att han så småningom även kommer att försöka 

intressera andra centralbibliotek för ett sådant mikrofilmarkiv.87 

Stifts- och landsbiblioteket och Eric Eilert i Växjö får en handskriven inkommande 

skrivelse daterad den 23 november 1956 i Lagan på Berga kommuns brevpapper av 
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Gunnar Blixt som tackar för den trevliga och givande biblioteksträffen i Växjö. Han 

hänvisar till en föreläsning som Eric Eilert höll om bland annat det nya 

mikrofilmarkivet och då kände Gunnar Blixt att han skämdes på grund av att hans 

kommun Berga var en av de få kommuner som inte beviljat något anslag till detta 

mikrofilmarkiv. Anledningen var troligtvis okunskap och missförstånd om 

mikrofilmarkivet. När man behandlade ärendet i kommunfullmäktige läste man inte upp 

skrivelsen utan ordförande muttrade något om ett filmarkiv och man fick uppfattningen 

om att det gällde att skapa ett bildarkiv av länet idag vilket det redan finns förnämliga 

bildverk om. Detta var orsaken till att man avslog ansökan. Men efter att Gunnar Blixt 

deltagit på biblioteksmötet i Växjö informerade han ledamöterna i Berga om 

mikrofilmarkivet och de skrev en motion om bifall i ärendet. Fullmäktigesammanträdet 

behandlade ärendet och enhälligt biföll ansökan. Gunnar Blixt vill meddela detta till 

Eric Eilert och skickar med en tidningsnotis där som bekräftar detta.88 

Onsdagen den 28 november 1956 hade Biblioteksstyrelsen sammanträde där Eric Eilert 

rapporterade att Landsarkivarien Sandberg i Vadstena vid ett besök i biblioteket i Växjö 

uttalat ett särskilt intresse för det nya planerade biblioteksarkivets möjligheter. Han 

påpekade även att det finns särskilda tryckta bestämmelser gällande för offentliga arkiv 

vilket kan rekvireras från Byggnadsstyrelsen. Vidare redogjorde Eric Eilert att det fanns 

ett stort intresse i länet för ett blivande mikrofilmarkiv. Man hade redan nu beviljats 

anslag för inköp av ca 450 stycken filmer. I samband med detta föreslog han att en 

kopia av bibliotekets manuskatalog borde ordnas till landets universitetsbibliotek, 

Kungliga biblioteket och Malmö stadsbibliotek.  Styrelsen tog beslut i enlighet 

härmed.89 

Under rubriken övrig verksamhet i verksamhetsberättelsen av Stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö för verksamhetsåret 1955/1956 kan man läsa om bibliotekets 

nyförvärv att biblioteket har under året köpt in en läsapparat för mikrofilm, denna 

läsapparat används flitigt av länets forskare.90  

 

6.1.4 Året 1957 Uppbyggnaden av mikrofilmsarkiv börjar 

Den 5 januari 1957 skickar Eric Eilert en skrivelse till AB Rekolid. Han skriver att 

stifts- och landsbiblioteket i Växjö mottog för några dagar sedan den första leveransen 

av mikrofilm. Han skriver vidare att han genom centralbibliotekarien Sven-Ola Helmér 

fått reda på att utöver mikrofilmer rörande kyrkoarkiv, domböcker, bouppteckningar 

m.m. från Kronobergs län vilka kommer att beställas inom en snar framtid så skall det 

även finnas mikrofilmer över mantalslängder, jordeböcker, roterings- och 

utskrivningslängder, boskapslängder och Älvsborgs lösen. Han vill ha närmare 

upplysningar om eller en förteckning över dessa filmer som rör Kronobergs län. 91 

Måndagen den 4 februari 1957 hade styrelsen för stifts- och landsbiblioteket 

sammanträde. Den stora frågan på detta styrelsesammanträde är hur man skulle kunna 

påskynda byggandet av ett nytt bibliotek i Växjö. Styrelsen tog beslutet att för de 

bötesmedel som finns tillgängliga köpa in en dupliceringsmaskin av märket Rex Rotary 
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M2. Detta gör man genom postverkets centralupphandling för en kostnad av 493 

kronor. 

I samband med detta beslut meddelade rektor Arnold Guntsch på mötet att 

drätselkammarens ordförande ifrågasatte att de inkomna bötesmedlen användes till 

inköp, de bör istället insändas till staden. Bötesmedlen för ca 1 200 kronor per år har 

tidigare använts för inköp av nödvändig maskinell utrustning som t.ex. läsapparat, 

räknemaskin m.m. dessa utgifter skulle annars belasta stadens budget.  Stadsrevisorerna 

har också föreslagit att bötesmedlet även skulle kunna användas till lön till arbetskraft. 

Styrelsen beslöt att låta nämnden utreda frågan för att återkomma sedan.92 

Den 1 mars 1957 gör Eric Eilert en skrivelse till Centralbibliotekarien Henning 

Wieslander i stadsbiblioteket i Örebro. Han börjar med artighetsfrasen Broder och 

tackar för brevet och att han ska försöka lämna de önskade uppgifterna som gäller 

mikrofilmarkivet. Han fortsätter med att hänvisa till sin artikel i Biblioteksbladet 1956, 

där det mesta är upptaget. Vidare nämner han AB Rekolid och fotografens 

protokollskopior på det filmade materialet. Genom att man vet att varje rulle kostar 36 

kronor kan man lätt räkna ut kostnaderna för Örebro län.   

Sedan berättar han att han tog kontakt med landstingets beredningsutskott. ”I mitt fall 

presenterade jag en 5-årsplan enligt vilken varje storkommun i länet skulle erlägga 

hälften av kostnaden för de som berörde den egna kommunen medan landstinget skulle 

svara för resten”.93 Landstinget beviljade ett anslag för ändamålet på 5 000 kronor för 

år 1957. Underförstått ska samma belopp beviljas för varje år de kommande åren.94 

Den 5 april 1957 gör Eric Eilert en skrivelse till International Documentation Centre i 

Stockholm. På grund av en ökad efterfrågan kommer biblioteket att köpa in en 

ytterligare läsapparat. Han skriver att de vore tacksamma för en beskrivning, eventuellt 

ett foto samt prisuppgifter. Den aktuella läsapparaten skall kunna användas till både 

rullfilm och mikrokort95. 

Den 11 juni 1957 gör Stifts- och landsbiblioteket en skrivelse till Kronobergs läns 

landsting Framställning om anslag till stifts- och landsbiblioteket i Växjö. Tack vare 

anslag från Kronobergs landsting och länets kommuner så har biblioteket kunnat 

påbörja att bygga upp det planerade mikrofilmarkivet. Den sammanlagda kostnaden för 

att bygga mikrofilmarkivet beräknas till 40 000 kronor. Landstinget beviljade 5 000 

kronor för år 1957 under förutsättning att kommunerna lämnar ett motsvarande belopp. 

Under det gångna året har kommunerna beviljat en summa på sammanlagt 16 292 

kronor under förutsättning att landstinget beviljar motsvarande belopp. Styrelsen 

anhåller därför att landstinget beviljar ett anslag på 5 000 kronor för inköp av 

mikrofilmer.96  

Den 24 augusti 1957 gör Eric Eilert en skrivelse till International Documentation Centre 

i Stockholm. Han börjar med att säga att undertecknat bibliotek beställde och fick 

levererad en läsapparat under försommaren av typen Hygens tillsammans med 

                                                 
92 Växjö kommunarkiv Växjö stad landsbibliotek Biblioteksstyrelsens protokoll och bilagor 1954-1957 

A1:2 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för stifts- och landsbiblioteket iVäxjö måndagen den 

4 februari 1957 §3. 
93 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2 Eric Eilert, Växjö den 

1 mars 1957, Centralbibliotekarie Henning Wislander Stadsbiblioteket Örebro. 
94 Växjö kommunarkiv Växjö stad landsbiblioteket utgående skrivelser B1:2 Eric Eilert, Växjö den 1 mars 

1957, Centralbibliotekarie Henning Wislander Stadsbiblioteket Örebro. 
95 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 

den 5/4-1957, International documentation centre Linnégatan 85 Stockholm. 
96 Kronobergs Läns Landstings Handlingar 1957 Nr. 58 Framställning om anslag till stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö Eric Eilert 11/6-1957 s. 163f. 
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rullfilmsadepter. Tyvärr fanns ingen medföljande lös filmrulle, vilken är nödvändig om 

man ska kunna läsa filmerna. Han ber att få beställa en sådan typ av rulle och då helst 

en av den typen som kan sättas in från båda sidorna vilket underlättar omspolningen.97 

Den 29 november 1957 besvarar Eric Eilert en förfrågan i en inkommen skrivelse till 

Stift- och landsbiblioteket från Tage Johansson Elsemåla i Tingsryd. Han tackar för 

förfrågan om lån av läsapparat tillsammans av filmer över julhelgen. Läsapparaterna är 

mycket upptagna av bibliotekets egna forskare och dessutom väldigt ömtåliga vid 

förflyttning. Han motsätter sig inte någon utlåning av läsapparaten tillsammans med 

filmer över julhelgen med förutsättningen att herr Johansson själv eller något ombud 

hämtar och återlämnar den. Apparaterna får nämligen inte sändas per post eller järnväg. 

En avgift på 2 kronor måste tas ut som en ersättning för sönderbrända glödlampor 

eftersom deras livslängd är mycket kort. Han föreslår att avhämtningen av läsapparat 

med tio stycken filmer sker den 21 december mellan klockan 11.00 och 17.00 som är 

bibliotekets öppettider. Han meddelar också att måndagen den 23 december har 

biblioteket stängt.98 

I verksamhetsberättelsen för Stifts- och landsbiblioteket i Växjö år 1956/1957 nämns 

det att mikrofilmarkivet är till stor nytta för länets släkt- och hembygdsforskare och att 

stifts- och landsbiblioteket har under året börjat med att bygga upp ett mikrofilmarkiv. 

Vidare nämns att filmerna beräknas uppgå till sammanlagt 1 150 rullar för en kostnad 

på cirka 45 000 kr. Intresset i länet visade sig från början vara stort, och en summa av 

21 292 kronor har redan ställts till förfogande från Kronobergs läns landsting och 

kommuner.  

De inköpta filmerna, för närvarande 342 till antalet, står jämte läsapparat till forskarnas 

disposition på landsbiblioteket men kan dessutom rekvireras till länets olika delar. 

Bibliotekets båda läsapparater har varit flitigt i bruk icke minst bland stadens läkare och 

lärare, som ofta medfört egna filmer. Tidvis har efterfrågan varit så stor att man måste 

upprätta en kölista. 

En studiecirkel i släktforskning har också använt bibliotekets läsapparater och 

mikrofilm över kyrkliga arkivalier. Förutom ovan nämnda inköp av mikrofilmer har 

biblioteket under året skaffat en mikrofilm över bibliotekets manuskriptkatalog fram till 

1946, och kopior av denna katalog har sänts till några av de vetenskapliga biblioteken.  

Vidare har en mikrofilm inköpts av en av bibliotekets dyrgripar: Andreas 

Hammerschmidt, Kirchen und Tafel Music.Zittau från 1662. Biblioteket har dessutom 

genom International Documentation Centre i Stockholm abonnerat på så kallade 

mikroblad över kulturartiklar i svensk tidningspress i anslutning till Svenskt 

tidningsindex.99 
 
6.1.5 Året 1958 Uppbygnaden och marknadsföring av mikrofilmsarkivet 

24 januari 1958 skriver Eric Eilert till AB Rekolid och ber att få beställa kopior av 

mikrofilm som rör domböcker och kyrkliga arkivalier, som finns förvarade i 

Riksarkivet: domböcker över Allbo härad och kyrkliga arkivalier över olika 

församlingar i Kalmar län. Han avslutar med ett P.S. i vilket han skriver att han vill 

påpeka att alla hittills levererade filmrullar har varit felspolade och på grund av detta 

                                                 
97 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 

den 24/8-1957, International documentation centre Linnégatan 85 Stockholm. 
98 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 

den 29/11-1957, Herr Tage Johansson Elsemåla Tingsryd. 
99 Stifts- och landsbiblioteket i Växjö (1957) Berättelse för verksamhetsåret 1956/1957 s.5. 
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inte passat till de läsapparaterna som biblioteket förfogade över förrän de blivit 

omspolade.100  

14 februari 1958 sänder Eric Eilert en skrivelse till Landsbibliotekarie Åke Vretblad i 

Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Han börjar med ”Kära Du!” och tackar för 

telefonsamtalet och sänder över de papper som han lovat angående uppläggningen av ett 

mikrofilmarkiv. Han fortsätter med att för att han inte ska behöva upprepa sig så sänder 

han samma skrivelse som han sänt till Wieslander i Örebro. Sedan vill han tillägga att 

efterfrågan har blivit över förväntan. Det rekvireras dagligen i snitt minst 5 rullar film, 

och att båda läsapparaterna ständigt är igång på biblioteket i Växjö. Vid en del tillfällen 

fick man t.o.m. göra en kölista. Han informerar vidare att en del kommuner själva 

skaffat läsapparater och de kan då rekvirera filmen från biblioteket.101 

En skrivelse med rubriken Till Bibliotekarien daterad den 31 mars 1958 och 

undertecknad av Eric Eilert arkiverad under Landsbiblioteket i Växjös övriga handlingar 

vilken med all sannolikt sändes ut till alla bibliotek i Kronobergs län. Eric Eilert börjar 

skrivelsen med att han översänder en förteckning på de mikrofilmer beträffande 

kyrkoarkivalier som rör er kommun och som har köpts in på stifts- och landsbiblioteket 

i Växjö. Sedan meddelar han att filmer över samtliga kyrkoarkivalier för Kronobergslän 

finns tillgängliga på biblioteket plus två läsapparater som finns för forskarnas 

disposition. Filmerna kan också rekvireras som lån till hemorten med den 

förutsättningen att en läsapparat finns där. Vid en beställning av en film så hänvisas till 

de bokstäverna IJ i förteckningen jämte en sifferbeteckning.  

Varje filmrulle omfattar flera kyrkoböcker så att det ofta förekommer att första delen av 

en volym återfinns på en filmrulle för att sedan fortsätta på följande film. Han uppmanar 

bibliotekarierna att förvara förteckningarna och informera om dem. Eftersom 

landsbibliotekets båda läsapparater ofta är upptagna så är det bra om de forskare som 

tänker resa in till Växjö för att läsa filmerna ringer till biblioteket för att förvissa sig om 

att läsapparaterna är lediga. För forskning av detta slag är landsbiblioteket öppet 

vardagar från klockan 9.00 till 20.00 och lördagar från klockan 9.00 till 16.00.102 

Den 2 april 1958 skriver Eric Eilert till AB Rekolid att han vill ha uppgifter om runda 

plåtaskar till förvaring av mikrofilmerna och om de kan köpas genom AB Rekolid och 

vad priset skulle bli för tio askar.103 

Den 17 april 1958 skickar Eric Eilert en skrivelse till Centralbibliotekarien Britta von 

Zweigbergk, Stadsbiblioteket i Kalmar. Han börjar med Kära Britta och tackar för 

telefonsamtalet. Han fortsätter med att han gärna står till tjänst med uppgifter som gäller 

mikrofilm. Vidare hänvisar han till sin artikel i Biblioteksbladet nr 10, 1956, där det 

väsentligaste finns med. Sedan går han in på att hon måste ha tag i fotografens 

protokollskopior över mikrofilmsmaterialet över Kalmar län från AB Rekolid. Sedan är 

det lätt att beräkna den ungefärliga kostnaden eftersom varje rulle kostar 36 kronor. Det 

kan också vara lämpligt att senare sända huvudbiblioteket i varje storkommun en 

fotostatkopia över de kyrkliga arkivalierna som berör den egna kommunen.  Han 

berättar sedan om sin 5-årsplan angående kostnadsfördelningen mellan storkommuner 

och landstinget och att landstinget beviljade ett anslag för detta ändamål på 5 000 

                                                 
100 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 

den 24/1-1958 AB Rekolid Riddargatan 11 Stockholm. 
101 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 

den 14/2-1958 Landsbibliotekarien Åke Vretblad Stifts- och landsbiblioteket Linköping. 
102 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö övriga handlingar 1954-74 F6:9, Eric Eilert, Växjö den 

31 mars 1958 Till Bibliotekarien. 
103 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 

den 2/4-1958 AB Rekolid Riddargatan 11 Stockholm. 
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kronor för år 1957. Detta anslag har även erhållits för år 1958 och det är underförstått 

att detta belopp skall beviljas för varje år de kommande åren. Nästa steg var att med 

hjälp av protokollskopiorna räkna ut hur många mikrofilmer som berörde varje 

storkommun. Denna uträkning var ganska lätt när det gällde kyrkoarkiven, men 

gällande domböcker och bouppteckningar blev beräkningarna mer ungefärliga eftersom 

man fick räkna efter härad. 

Han hänvisar vidare till de utsända cirkulären som han även skickat med som bilaga att 

de fick gott mottagande av länets 44 storkommuner och att 36 kommuner har redan 

beviljat ett gemensamt anslag på 16 817 kronor och till det kommer motsvarande 

summa från landstinget, fördelat på 5 000 kronor per år. Den sammanlagda 

inköpssumman är beräknad till ca 40 000 kronor. Denna summa kommer förmodligen 

att stiga något sedan de på Hellmérs inrådan även tänker komplettera med filmer över 

jordeböcker, boskapslängder och Älvsborgs lösen m.m. begränsat till det egna länet och 

hoppas på att de angränsande länen skall göra detsamma. 

Intresset är stort. De två läsapparaterna en Mickro vist och en Huygens är ständigt i 

bruk av forskare och studiecirklar. Från början var tanken att även låna ut en läsapparat 

inom länet men det går inte för tillfället att undvara den. I första hand är det tänkt att 

filmen ska användas på biblioteket, men filmerna kan också lånas ut mot kvitto i den 

mån kommunerna skaffat sig egna läsapparater. Uppställningen på magasinshyllan är 

densamma som i förut omtalade protokollskopia, där varje film fått ett nummer. Han 

avslutar med att om fler upplysningar önskas står han gärna till tjänst.104 

En artikel som publicerades i Smålandsposten den 19 april 1958 handlar om att stifts 

och landsbiblioteket i Växjö fått en ny skepnad genom sin omorganisation där Växjö 

stifts och gymnasiebibliotek samt stadsbiblioteket blivit ett forskningsbibliotek av rang. 

Många forskare tillbringar dagligen en stor del av sin tid där. Eric Eilert säger att det de 

har att erbjuda dessa forskare är nästan att man skäms. De är tvungna att sitta inklämda i 

läsrummet som inte bjuder på några bekvämligheter. Den enda moderniteten som 

biblioteket kostat på de senaste åren var belysningen. Tidigare var belysningen sämre än 

gatubelysningen, nu lyser neonrören upp rummen. 

Växjöbiblioteket var också bland de första i landet som tog in mikrofilm på kyrkliga 

arkivalier på biblioteket vilket resulterade i att de har en komplett samling av 

kyrkoböckerna i Kronobergs län. Eric Eilert har en önskan att andra landsortsbibliotek 

ska följa Växjös exempel så att man kan byta inbördes. Flera kommuner har även redan 

skaffat läsapparater och kan därför låna filmerna.105  

Den 17 juni 1958 gör Stifts- och landsbiblioteket en skrivelse till Kronobergs läns 

landsting Framställning om anslag till stifts- och landsbiblioteket i Växjö. Tack vare 

anslagen har bibliotekets mikrofilms arkiv kunnat växa enligt den upplagda planen. 

Hittills har länets kommuner beviljat en summa på 16 817:50 kronor. Kronobergs läns 

landsting har under 1957-1958 tillskjutit sammanlagt 10 000 kronor Fler kommuner har 

skaffat egna läsapparater och filmerna rekvireras över hela länet. Styrelsen anhåller att 

landstinget beviljar ett anslag på 5 000 kronor även för 1959 för inköp av 

mikrofilmer.106  

Den 13 augusti 1958 gör Eric Eilert en skrivelse till AB Rekolid och ber att få tacka för 

bekräftelsen på beställningen av domböcker och kyrkliga arkivalier som mottogs den 11 
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den 17/4-1958, Centralbibliotekarie Brita von Zweigbergk, Stadsbiblioteket, Kalmar. 
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augusti. Han vill ha en offert eftersom det rör sig om en större beställning. Han 

fortsätter med en förfrågan om mikrofilmer rörande Locknevi socken i Kalmar län till 

ett sammanlagt pris av 169 kronor. Innan han tar ställning till den senare beställningen 

vill han ha ett exemplar av fotografens protokollskopior för denna socken.107  

Den 28 oktober 1958 gör Erik Eilert en skrivelse till Centralbibliotekarien Britta von 

Zweigbergk, Standsbiblioteket Kalmar. Han skriver ”Kära Britta!” och fortsätter att 

han översänder de fyra mikrofilmerna över Misterhult i Kalmar län som de hittills köpt 

in. Sedan skriver han att hon kan behålla filmerna till en början som lån för att sedan 

köpa dem. Han har betalt 36 kronor för IJ 1287, 1288 och 1290 samt 20 kronor för IJ 

1285. Han frågar om hon tycker att 120 kronor är för mycket betalt för alla fyra? De kan 

kanske sedan i framtiden få låna mikrofilm från Kalmar om det skulle behövas. De 

resterande kyrkliga arkivalierna över Misterhult är beställda men har inte ännu 

kommit.108  

I verksamhetsberättelsen över Stifts- och landsbiblioteket Växjö 1957/1958 nämns att 

biblioteket redovisar att de för närvarande köpt in 686 mikrofilmer som tillsammans 

med bibliotekens läsapparater står till förfogande på landsbiblioteket men de kan också 

rekvireras runt om i länet. Biblioteket har också skaffat en mikrofilm över Johann 

Rosenmüller, Paduanen Alemanden, Courten, Balletten, Sarabanden. Lipz 1645 

Kandsbiblioteket. Vidare har man abonnerat mikroblad över kulturartiklar i Svensk 

tidningspress.109  
 
6.1.6 Året 1959 Mikrofilmsarkivet fortsätter växa 

Den 8 april 1959 gör Eric Eilert en skrivelse till kommunalfullmäktige i Ljuder som är 

en påminnelse om inbetalning som Ljuder kommunen har beviljat men inte utbetalat. 

Han gör en redogörelse över mikrofilmarkivet och att Kronobergs läns landsting 

garanterat att bidra med 50 % av kostnaden för mikrofilmerna med förutsättning att 

kommunerna lämnar den andra hälften av summan. Han hänvisar till en notis i 

ortspressen den 5 november 1956 där det framgick att Ljuder kommunfullmäktige 

beviljat det begärda beloppet för mikrofilm på 420 kronor. Kommunen valde att dela 

upp denna summa på 5 år och man gjorde en första inbetalning den 18 december 1957. 

Men för år 1958 och 1959 har inga pengar inkommit.  Så Eric Eilert gör en påminnelse 

till Ljuder kommun om detta avtal. 110 

Den 28 april 1959 svarar Eric Eilert på en skrivelse som sänts den 25 april från Herr 

S.M. Lengkvist i Munkedal. Han börjar med att få tacka för brevet och sedan besvarar 

han frågan att det inte finns något landsarkiv i Växjö. De kyrkliga arkivalierna över 

Småland förvaras i Vadstena. Han fortsätter med att nämna att landsbiblioteket i Växjö 

skaffat mikrofilmer över samtliga kyrkliga arkivalier som finns i Vadstena och då även 

det som rör Växjö stad. Dessa mikrofilmer kan även lånas ut till andra bibliotek till 

exempel till Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg som har läsapparat. Möjligt att det 

går även i Uddevalla. Sådan förmedling måste gå genom biblioteken.  

Han fortsätter med att efter vad han kan se så saknas husförhörslängd för de aktuella 

åren 1729 till 1783 och likadant är det med vissa böcker efter 1807.  Naturligtvis kan 

denna skrivelse också översändas till landsarkivet i Vadstena där han kan få direkt 

                                                 
107 Växjö kommunarkiv Landsbiblioteket i Växjö Utgående skrivelser 1957-58 B1:2, Eric Eilert, Växjö 
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besked. 

Sedan skriver han angående personen Lago Lengkvist och tar sig friheten att sända med 

några uppgifter ur Växjö stifts herdaminnen. Sedan följer en uppräkning av olika 

människor med födelsetid och andra uppgifter. Brevet avslutas med ett Högaktningsfullt 

Eric Eilert landsbibliotekarie.111   

Den 11 juni 1959 gör Stifts- och landsbiblioteket en skrivelse till Kronobergs läns 

landsting: Framställning om anslag till stifts- och landsbiblioteket i Växjö. På grund av 

anslaget från Kronobergs läns landsting och länets kommuner så har mikrofilmarkivet 

för släkt- och hembygdsforskning vuxit enligt den uppgjorda 5-års plan. Kommunerna 

har hittills beviljat 17. 447 kronor och samtidigt har Kronobergsläns landsting tillskjutit 

under åren 1957-1959 15. 000 kronor. Biblioteket har köpt in omkring 700 filmer och 

efterfrågan bara ökar från länets forskare. Under 1958 köptes in 554 filmrullar. 

Biblioteksstyrelsen anhåller därför att landstinget även för år 1960 5000 kronor för 

inköp av mikrofilmer.112  

Den 8 oktober 1959 skriver Eric Eilert till Centrala Filmarkivet AB i Stockholm 

angående mikrofilmade dagstidningar. Han vill veta om Nya Växjöbladet finns 

mikrofilmad eftersom både biblioteket och Växjöbladets redaktion saknar årgångarna 

1886-87 och 1889-94. Om tidningen finns mikrofilmad vore han tacksam för 

prisuppgifter.113 

Stifts- och landsbiblioteket Växjö Berättelse för verksamhetsåret 1959 har nu fått en 

egen rubrik: Mikrofilmarkiv. Mikrofilmarkivet på bibliotekets omfattning var vid årets 

slut sammanlagt 884 mikrofilmsrullar, mest kyrkoarkivalier från Kronobergs län. 

Biblioteket köpte in 187 mikrofilmrullar över domböcker, mantals- och boskapslängder 

och jordeböcker för Kronobergs län. Under året har tagits fram en förteckning över alla 

mikrofilmade kyrkoarkivalierna. Biblioteket köpte också in mikrofilmer över tidningen 

Växjöbladet från åren 1889-1895, sammanlagt 6 rullar. En studiecirkel i släktforskning 

med ledning av amanuensen Eric Hofrén har bedrivits på biblioteket där mikrofilmarkiv 

och läsapparat ställts till förfogande för deltagarna.114  

 
6.1.7 Året 1960 Kö på biblioteket för mikrofilm 

Den 22 juni 1960 gör Stifts- och landsbiblioteket en skrivelse till Kronobergs läns 

landsting Framställning om anslag till stifts- och landsbiblioteket i Växjö där de lägger 

fram att tack vare bidrag från Kronobergs läns landsting och kommunerna har 

mikrofilmarkivet kunnat växa enligt plan. Ungefär 1 000 mikrofilmer har hittills köpts 

in och efterfrågan är stor. År 1959 framtogs 668 mikrofilmsrullar och det återstår att 

inköpa ytterligare 168 stycken filmrullar innan arkivet är komplett. Varje rulle kostar 

26-27 kronor vilket gör att ungefär 4 400 kronor ytterligare skulle behövas. Styrelsen 

föreslår att en summa av 4 400 kronor anslås till denna komplettering.115  

Den 19 oktober 1960 publicerades en notis i Svenska Dagbladet ”Kö på biblioteket för 

mikrofilm” vilken gör en översikt av bibliotekets mikrofilmsverksamhet: I Växjö 

bibliotek är det kö till deras tre läsapparater, vilket beror på att man har mikrofilmer 

över länets kyrkoarkivalier och domböcker. Det är ett stort intresse för dessa 

                                                 
111 Växjö kommunarkiv utgående skrivelser 1959-62 B1:3, Eric Eilert, Växjö den 28/4-1959, Herr S.M. 

Lengqvist Postl. 744 Munkedal. 
112 Kronobergs Läns Landstings Handlingar 1959 Nr. 91 Framställning om anslag till stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö Eric Eilert 11/6-1959  s. 265f. 
113 Växjö kommunarkiv Utgående skrivelser 1959-62 B1:3, Eric Eilert, Växjö den 8/9 1959, centrala 

Filmarkivet AB Hudiksvallgatan 8 Stockholm. 
114  Stifts- och landsbiblioteket Växjö (1960)Berättelse för verksamhetsåret 1959 s.8. 
115 Kronobergs Läns Landstings Handlingar 1960 s. 211. 
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mikrofilmer bland länets hembygdsforskare. Detta berättar landsbibliotekarien i Växjö 

Eric Eilert för sina kollegor på centralbiblioteks konferens som hölls i tisdags. Det 

rapporteras att även centralbiblioteken Kalmar och Umeå ser samma intresse eftersom 

även de köpt in arkivalier av detta slag. I landet finns det en stor mängd privatforskare 

som på sin fritid gör undersökningar av sin hembygd. För denna grupp betyder 

mikrofilmen att de inte behöver åka långa resor och lägga ner mycket tid på letande i 

gamla akter. Man har även i Halmstad och Luleå börjat att köpa in mikrofilmade 

arkivalier och man hoppas att så småningom ska alla län följa efter.116 

Stifts- och landsbiblioteket Växjö Berättelse för verksamhetsåret 1960 Mikrofilmarkivet  

Vid årsskiftet redovisas att mikrofilmarkivets omfattning var 1 020 mikrofilmsrullar. 

Det består till största del av kyrkoarkivalier från Kronobergs län. Under det gångna året 

inköptes 136 mikrofilmer över domböcker, mantals- och boskapslängder samt länets 

jordeböcker.  

Under året har handskriften Archivum Smolandicum i 12 band mikrofilmats. En 

ytterligare läsapparat har förvärvats till biblioteket under året som gåva från AB Rekolid 

i Stockholm. Biblioteket disponerade tre läsapparater sedan tidigare.117  

Förste stiftsnotarie i Växjö Erik Hård af Segerstad var studieledare för en cirkel i 

släktforskning vid namn ”På jakt efter farfarsfar” arrangerat av Kronobergs läns 

bildningsförbund. Då ställdes bibliotekets mikrofilmarkiv och läsapparater till 

deltagarnas förfogande.118 
 
6.1.8 Året 1961 Uppbyggnaden av mikrofilmsarkivet nästan klart 

Den 16 juni 1961 gör Stifts- och landsbiblioteket en skrivelse till Kronobergs lands 

landstinget Framställning om anslag till stifts- och landsbiblioteket i Växjö. Under en 

period av fem år har landstinget varje år lämnat ett bidrag på 5000 kronor för 

uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv rörande kyrkoarkivalier. Domböcker m.m. för 

länet. Detta mikrofilmarkiv är nu komplett så anslaget kan utgå.119  

Stifts- och landsbiblioteket Växjö Berättelse för verksamhetsåret 1961. Mikrofilmarkivet 

Vid årets slut bestod mikrofilmarkivet av sammanlagt 1 189 mikrofilmrullar. Under året 

har ytterligare 165 mikrofilmsrullar inköpts över domböcker, bouppteckningar, 

jordeböcker, mantals- och boskapslängder m.m. Alla kyrkoarkivalier samt domböcker, 

bouppteckningar, jordeböcker, mantals- och boskapslängder för Kronobergs län är 

mikrofilmade och finns tillgängliga på landsbiblioteket. Bibliotekets musikaliesamling 

har under året mikrofilmats. Stift – och landsbiblioteket innehar fyra läsapparater av 

vilka en har varit tillgänglig att låna hem. En förteckning över mikrofilmade 

domböcker, bouppteckningar, jordeböcker m.m. i Kronobergs län har utgivits ut och 

distribuerats.120  
 
6.1.9 Året 1962 Mikrofilmarkivet komplett 

Den 13 januari 1962 gör Eric Eilert en skrivelse till Centralbibliotekarie Thord Plaenge 

Jacobson på Stadsbiblioteket i Gävle. Han börjar med vänlighetsfrasen ”Broder”. Sedan 

fortsätter han med att han med nöje lämnar de upplysningar beträffande 

landstingsbidraget i Kronobergs län. Han nämner att biblioteket fram till år 1962 har 

                                                 
116 Svenska Dagbladet 19/10-1960. 
117 Stifts- och landsbiblioteket i Växjö Berättelse för verksamhetsåret 1960 s.3. 
118 Stifts- och landsbiblioteket i Växjö (1961) Berättelse för verksamhetsåret 1960 s.5 f. 
119 Kronobergs Läns Landstings Handlingar 1961 Nr. 71Framställning om anslag till stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö Eric Eilert 16/6-1961 s. 196. 
120 Stifts- och landsbiblioteket i Växjö (1961) Berättelse för verksamhetsåret 1961s.10. 
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erhållit ett bidrag på 39 675 kronor. Växjö var det sista centralbiblioteket i landet, vilket 

betydde att det som de andra centralbiblioteken har hunnit med på 15-25 år, måste 

Växjö göra relativt snabbt. Han fortsätter med att han redan från början lyckades 

förhandla sig till ett bra landstingsbidrag då främst för bokinköp. Landstinget har 

dessutom under den senaste 5-års period bidragit årligen med 5 000 kronor till inköp av 

mikrofilm för släkt- och hembygdsforskning med villkoret att samma summa tillskjuts 

av länets kommuner. Mikrofilmarkivet är nu komplett, men de 5 000 kronorna har fått 

stå kvar och kommer att användas till kompletterande bokinköp. För övrigt säger Eric 

Eilert att han hela tiden haft det bästa samarbete med Kronobergs läns landsting. Han 

brukar personligen varje år uppvakta landstingsdirektören för att de tillsammans 

grundligt kan resonera igenom problemen. Men först i år märkte han ett visst motstånd 

från landstinget. Så nästa år kommer han troligen vara försiktigare och bara begära 

sådana höjningar som är tvungna genom löneavtal.121 

Den 1 september 1962 skriver Eric Eilert till Centralbibliotekarien Åke Åberg i 

Stadsbiblioteket i Visby, där han redogör för mikrofilmarkivet i Stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö. Han tackar för deras senaste möte de hade i Falkenberg och 

vill komplettera den information angående arkivfilm som han gav då. Växjö 

Landsbibliotek har i likhet med andra större bibliotek lagt upp ett fullständigt 

mikrofilmarkiv för låntagare som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning. 

Arkivet innehåller omkring 1 200 filmer och har under en femårsperiod finansierats av 

landsting och länets kommuner. Enbart under 1961 framtogs 750 filmrullar för studier 

inom biblioteket. Fyra stycken läsapparater finns till forskarnas förfogande. Ett tiotal av 

länets kommunala bibliotek har skaffat sig egna läsapparater. För dessa bibliotek gäller 

samma villkor som till större bibliotek i landet och filmerna kan sändas på samma sätt 

som vanliga böcker. Syftet med mikrofilmarkivet är att göra det billigare och förenkla 

forskarnas arbete vilka ofta visar sin tacksamhet. 

För att hjälpa nybörjare, ordnar biblioteket varje år studiecirklar inom släktforskning 

med ledning av sakkunniga. I de orter där landsarkiven ligger är det lätt att tro att ett 

mikrofilmarkiv är obehövligt på ortens bibliotek. ”Vår tid karakteriseras emellertid av 

en stor befolkningsrörlighet och en gottlänning eller smålänning i förskingringen bör 

genom inlån av filmat arkivmaterial kunna beredas samma möjligheter till 

arkivforskning som en ortsbo.”122  

De svenska biblioteken har genom den interurbana låneverksamheten redan utvecklat en 

väl fungerande låneförmedling och har genom utökade öppettider de bästa 

kontaktmöjligheter. Från arkivhåll framhålls ofta att forskarnas antal vid landsarkiven 

stiger och detta hotar slitage på vissa arkivalier och att det om några decennier kanske 

inte kan utnyttjas av de egna forskarna. Denna nedslitning kommer i varje fall fördröjas 

genom centralbibliotekens filmförmedling. Det bör också påpekas att i regel är det mer 

amatör släktforskare som i första hand använder bibliotekens filmarkiv, de verkliga 

forskarna vill nog även i fortsättningen gå direkt till originalmanuskripten. Han avslutar 

med att han hoppas att han gett en fylligare bild av ett filmarkiv och står gärna till tjänst 

med fler upplysningar.123  

                                                 
121 Växjö kommunarkiv Växjö stads landsbiblioteks utgående skrivelser 1959-1962 B1:3, Eric Eilert, 

Växjö den 13/1-1962. Centralbibliotekarie Thord Plaenge jacobsson Stadsbiblioteket Gävle. 
122 Växjö kommunarkiv Växjö stads landsbiblioteks utgående skrivelse 1959-1962 B1:3, Eric Eilert, 

Växjö den 1/9-1962, Centralbibliotekarie Åke Åberg Stadsbiblioteket Visby. 
123 Växjö kommunarkiv Växjö stads landsbiblioteks utgående skrivelser 1959-1962 B1:3, Eric Eilert, 

Växjö den 1/9-1962, Centralbibliotekarie Åke Åberg Stadsbiblioteket Visby. 
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7 Analys och diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer jag att analysera det empiriska materialet jag 

presenterat. För att besvara den första frågeställningen – vilka var de bakomliggande 

faktorerna som påverkade framväxten av ett mikrofilmarkiv - kommer jag att använda 

mig av en deskriptiv metod där jag beskriver vilka de bakomliggande faktorerna var i 

framväxten av ett mikrofilmarkiv för släktforskning i Växjö stifts- och landsbibliotek 

utifrån aktör kopplat till strukturperspektivet. 

För att besvara den andra frågeställningen - vilken roll som Eric Eilert spelade som 

aktör i denna process - kommer jag att använda mig av den aktör och strukturanalys 

modell som Lennart Lundquist utarbetat och som jag presenterat i teoridelen. De arenor 

Eric Eilert agerade inom blir strukturerna. 

   

7.1 Analys och diskussion fråga 1 – bakomliggande faktorer 

Vilka var de bakomliggande faktorerna som påverkade framväxten av ett 

mikrofilmarkiv i Växjö stifts- och landsbibliotek? 
För att någonting nytt ska kunna komma till stånd behövs det rätt förutsättningar, men 

det krävs också rätt personer som ser vad som kan göras och agerar därefter. Det är 

alltså ett samspel mellan strukturerna - som sätter ramarna - och aktörerna, som agerar 

inom dessa ramar, men försöker också förändra strukturernas spänningsfält.  

Framväxten av ett mikrofilmarkiv var en process som sträckte sig under ett antal år. Det 

finns olika saker som var förutsättningar för att det skulle kunna bli ett mikrofilmarkiv i 

Växjö avsett för släktforskning vid min valda tidsperiod. Nedan följer de faktorer som 

är viktiga att lyfta fram i detta sammanhang. 
 
7.1.1 Mormonernas filmning av Svenska arkivalier 

En grundläggande faktor var att Mormonerna begärde av svenska staten på slutet av 

1940-talet att få filma alla Sveriges kyrkoarkivalier och andra arkivalier. Villkoret från 

Svenska statens sida var att få en kopia av varje filmad arkivalie. Mormonerna har på 

detta sätt gjort de svenska kyrkoböckerna tillgängliga för allmänheten på ett enkelt, 

billigt och praktiskt sätt genom att de använde dåtidens nya teknik, vilket inte var deras 

syfte. Ett politiskt beslut av staten att mormonerna fick tillgång till de svenska arkiven. 

Här är mormonerna aktör inom strukturen staten en politisk struktur som är den som ger 

tillgång till de svenska arkiven.  
7.1.2 Omorganisationen och bildandet av Stifts- och landsbiblioteket i Växjö 

En viktig faktor var omorganisationen av Växjö stifts- och gymnasiebibliotek till ett 

stifts- och landsbibliotek 1954. Detta gjorde att det fanns bättre förutsättningar för att 

introducera mikrofilmad släktforskning och att bygga upp ett mikrofilmarkiv över 

Kronobergs län på Växjö stifts- och landsbibliotek. Detta är en strukturförändring som 

blir gynnsam och ger bättre förutsättningar för att kunna ta in en ny verksamhet som 

mikrofilm. Eftersom stifts- och landsbiblioteket var ett mellanled mellan vetenskapligt- 

och folkbibliotek med målsättning att tillgodose både vetenskaplig forskning och 

folkbildning, fanns det utrymme för att ta in den nya tekniken mikrofilmning i 

biblioteksverksamheten.  

En viktig uppgift för det nyinrättade stifts- och landsbiblioteket var att bedriva 

forskning på olika sätt och underlätta studiearbetet för och inom skola, men även för 

övriga studieintresserade och forskare. Därför var det viktigt att för forskning dels 

tillhandahålla de böcker och handskriftssamlingarna som fanns i biblioteken, dels köpa 

in aktuell vetenskaplig litteratur samt samla och bevara litteratur i tryck och skrift 
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knutna till landskapet men även att förmedla bok- och handskrifts lån till och från 

offentliga bibliotek och arkiv. Det senare innebar att man hade en väl fungerande 

verksamhet angående in- och utgående lån. Att man dessutom var länsbibliotek för det 

egna länet betydde att man hade en heltäckande organisation och kunskap om all 

verksamhet inom länets bibliotek. 

Denna heltäckande länsorganisation var en struktur som hade betydelse i senare skede 

för att kunna förmedla mikrofilmer runtom i länet men även utanför.  
 
7.1.3 Ny bibliotekschef – landsbibliotekarie Eric Eilert  

Att det nya biblioteket anställde en ny landsbibliotekarie Eric Eilerts, som blev den 

drivande kraften i processen för uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv, var en annan 

mycket viktig bakomliggande faktor. Hans aktörsroll är direkt avgörande i framväxten 

av ett mikrofilmarkiv för släktforskning över Kronobergs län. Eric Eilert skulle bygga 

upp och leda en ny organisation och dess verksamhet. Denna omorganisation betydde 

inte att man bytte ut hela den gamla strukturen utan att man omvandlade och byggde om 

en redan befintlig struktur. Han var också en lyhörd landsbibliotekarie. När han fick 

förfrågan om möjlighet till forskning på lokal nivå från de lokala forskarna, gick han 

dem till mötes och föreslog för biblioteksstyrelsen att köpa in en läsapparat. Han kunde 

göra detta i sin yrkesutövande roll som landsbibliotekarie och agerade inom sin struktur, 

den beslutande delen inom stifts- och landsbibliotekets biblioteksstyrelse. Han lade även 

upp planen på hur mikrofilmarkivet skulle finansieras genom att föreslå att landstinget 

och kommunerna skulle dela på kostnaderna och därmed agerade han inom flera 

strukturer samtidigt. 
 
7.1.4 Lokala forskare- biblioteksanvändare 

En viktig faktor för att det skulle bli mikrofilmsbaserad släktforskning på stifts- och 

landsbiblioteket var biblioteksanvändarna. Efterfrågan styr alltid vad som finns att 

erbjuda på marknaden och de lokala forskarna påverkar här aktören Eric Eilert som 

tillmötesgår deras behov och föreslår ett inköp av en läsapparat med motivationen att 

denna efterfrågas av länets forskare.  

Syftet med inköpet av läsapparat var att den skulle användas för läsning av mikrofilmer 

som innehöll handskrifter och vetenskapliga tidskrifter vilket användes bland annat av 

läkare och tekniker. Vid ett senare skede kommer efterfrågan från länets släkt- och 

hembygdsforskare, vilka har fått upp ögonen av nyttan med den nya tekniken, eftersom 

Mormonerna har mikrofilmat samtliga kyrkoarkivalier i Sverige.  

Det kan sägas att det fanns ett yttre tryck från biblioteksanvändarna och möjligheterna 

fanns inom stifts- och landsbiblioteket att införa denna nya teknik. Användarna kan ses 

som mindre aktörer vilka påverkar huvudaktören som handlar inom de egna 

strukturerna och han finner inom dessa strukturramar ett sätt att finansiera den nya 

tekniken. 

 
7.1.5 Skyddsåtgärd angående utlåning av arkivalier från Vadstena landsarkiv 

En faktor var svårigheterna att kunna få till stånd interurbanlån av arkivalier till 

biblioteken ifrån Landsarkivet i Vadstena på grund av förslitningsprocessen samt 

kostnader och försiktighet angående skyddsåtgärder. Genom beslut av Riksarkivet fanns 

det begränsningar angående interurban lån av olika arkivalier som förvarades i Vadstena 

landsarkiv. De var restriktiva med utlåningen av kyrkliga arkivalier dels på grund av att 

man ville ha originalhandlingarna tillgängliga för forskare på plats, dels ville man 

skydda dessa handlingar från förlust och förslitning. 
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Detta gjorde att det även var en stor ekonomisk uppoffring för lokala forskare som 

måste resa till Vadstena för att kunna ta del av arkivaliernas innehåll. Därför kommer 

påtryckningar på stifts- och landsbiblioteket i Växjö från släkt- och hembygdsforskare i 

Kronobergs län att få kunna ta del av den nya teknikens möjligheter och att kunna 

forska på hemmaplan. 

En struktur som satte upp gränser var landsarkivet som påskyndade processen med 

mikrofilmsbaserad släktforskning oavsiktligt genom att begränsa utlåningen av 

arkivalier. Dessa gränser gjorde att aktörerna (amatörforskarna) måste finna andra vägar 

inom sin egen struktur (Växjö Stifts- och landsbibliotek) - för att nå sitt mål och kunna 

släktforska – men även måste samarbeta med andra aktörer (i det här fallet Eric Eilert). 

 
7.1.6 Biblioteksstyrelsens beslut att köpa in en läsapparat för mikrofilm 

Biblioteksstyrelsen hade en sammansättning med representanter från Statskyrkan som 

även innehade ordförandeposten, representanter från landstinget, Växjö stad – 

stadsfullmäktige, Skolan och biblioteket. Det man ser är att styrelsen var sammansatt av 

personer från både stat, kommun och Eric Eilert som enda representant för biblioteket. 

Det var inom denna struktur som de viktiga besluten togs angående införandet av 

mikrofilm och uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv i Stifts- och landsbiblioteket. 

Den 24 november 1955 tog biblioteksstyrelsen beslutet att köpa in en läsapparat för 

mikrofilm. Detta måste ses som en viktig faktor i införandet av ett mikrofilmarkiv. 

Beslutet togs av biblioteksstyrelsen, som var en substruktur till stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö. Aktören Eilert själv har varit lyhörd för efterfrågan och 

föreslog inköpet för styrelsen. Han var väldigt skicklig i sitt bemötande av styrelsen och 

föreslog finansieringen med pengar som redan fanns genom bötesmedel av försumliga 

låntagare och därmed inte behöva ta upp en ny finansiell post i budgeten. Eric Eilert 

hade vid denna tidpunkt troligen inga planer på att införa släktforskning på mikrofilm. 

Den nya läsapparaten skulle användas till vetenskaplig forskning. Men när läsapparaten 

var på plats blev också nya användningsområden möjliga på grund av efterfrågan på nya 

tjänster från lokala släkt- och hembygdsforskare. 

 
7.1.7 Tillgång till kompetens i mikrofilmskopiering (AB Rekolid) 

En annan viktig faktor var att det fanns kompetens att kunna reproducera mikrofilm 

över arkivalier rörande Kronobergs län.  

Den 27 februari 1956 tar Eric Eilert kontakt med Landsarkivet i Vadstena angående 

utlåning av mikrofilmade arkivalier, eftersom han vet att Mormonerna har gett staten 

(Riksarkivet) en kopia på varje mikrofilm. Riksarkivet lånar inte ut dessa filmer men 

har gett tillstånd till AB Rekolid att kopiera alla mikrofilmer med Sveriges 

kyrkoarkivalier. 

Detta betyder att Eric Eilert har nu möjlighet att agera och ta upp frågan med 

biblioteksstyrelsen att kunna tillmötesgå de lokala forskarna. Eftersom tekniken fanns 

att reproducera filmerna, fanns också möjligheterna att bygga upp ett mikrofilmarkiv. 

Att Riksarkivet inte hade någon utlåning gjorde att enda möjligheten att kunna bedriva 

en fungerande släktforskning på lokal ort var att köpa in mikrofilmerna. 

Om Eric Eilert ska kunna tillmötesgå de lokala forskarna i frågan om att kunna bedriva 

släktforskning på lokal nivå, måste man köpa in mikrofilmerna till biblioteket. 

Riksarkivet som struktur är avgörande i detta fall i beslutet att bygga upp ett 

mikrofilmarkiv i Växjö. Strukturen som aktören Eric Eilert agerar inom gör att han tar 

en annan väg än det var tänkt från början, han föreslår att köpa in filmerna istället för att 

låna dem in vid behov. Att det då fanns en välinarbetad firma Rekolid som kunde 
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snabbt kopiera filmerna gjorde att det fanns möjlighet att ta beslutat att man skulle köpa 

in dessa filmer. Här kan Rekolid ses som en aktör som utverkat ett tillstånd att kopiera 

filmer från Riksarkivet sammantidigt som de är en struktur i vilket man har kompetens 

att kopiera filmer. Eric Eilert som aktör hänvisas till denna struktur för att kunna få till 

stånd släktforskning på Växjö stifts- och landsbiblotek. 

 
7.1.8 Biblioteksstyrelsens beslut att bygga upp ett mikrofilmarkiv 

En viktig faktor var när biblioteksstyrelsen den 27 mars 1956 tog beslutet att bygga upp 

ett mikrofilmarkiv. Styrelsen var lyhörd och avslog inte förslaget från Eric Eilert utan 

lät undersöka finansieringen hos landstinget. Efter beslutet tar Eric Eilert kontakt med 

landstinget och en finansieringsplan kommer till stånd.  

Att finansieringen löstes, var även den en viktig faktor. Den 15 juni presenterar Eric 

Eilert en 5 års finansieringsplan för mikrofilmarkiv och styrelsen beslutar att anhålla ett 

särskilt anslag från Landstinget. Landstinget godkänner begäran under förutsättningen 

att kommunerna tillskjuter motsvarande summa.  

Här kan man tillägga att Eric Eilert själv var sekreterare vid dessa möten, vilket gav 

honom möjligheten att i viss mån påverka formuleringen av besluten. Dessutom var han 

den enda som hade heltäckande kunskaper om biblioteksverksamheten och kunde därför 

inverka på protokollets innehåll vad gäller för biblioteksverksamheten viktiga aspekter. 

Han hade även en viss auktoritet på grund av sin status och kompetens. Dessa 

egenskaper gjorde att de övriga lyssnade på honom och litade på hans omdöme. 

 

7.2 Analys och diskussion fråga 2 – Eric Eilerts roll 
 

Vilken roll hade Eric Eilert i uppbyggnaden av ett mikrofilmarkiv i Växjö stift- och 

landsbibliotek? 

När jag besvarar denna fråga använder jag mig av en aktör - och struktur analys. Genom 

denna analys vill jag skapa kunskap om hur aktör och strukturer integrerar med 

varandra. Det jag vill få svar på är varför Eric Eilert agerade som han gjorde inom de 

rådande strukturerna. Vilken var hans roll i processen av uppbyggandet av ett 

mikrofilmarkiv i Växjö stifts- och landsbibliotek? Att jag fokuserat bara på Eric Eilert i 

denna process beror på att jag inte funnit i mitt källmaterial någon annan aktör av 

samma betydelse. 

Det redskap jag använder för denna analys är Lennart Lundquists aktör- och struktur-  

modell. I denna modell har aktören tre olika egenskaper: förstår kan och vill vilka 

påverkar olika processer som t.ex. beslut som leder till agerande. Aktören påverkas 

också av de strukturer han agerar inom. För Eric Eilert var dessa strukturer lokalt i 

Växjö Stifts- och landsbiblioteket, Biblioteksstyrelsen, Landstinget, Kommunerna, men 

även Riksarkivet, Landsarkivet och AB Rekolid. 

Utifrån Lennart Lundquists analysmodell så påverkas aktören av tre strömmar: 

socialisation, information och restriktion.  

Socialisation formar aktörens förstår och vill och genom dessa två hans kan. Aktörens 

normer och hur aktören uppfattar verkligheten blir en produkt av 

socialiseringsprocessen vilken är fortlöpande livet ut.   

Informationen erhåller kunskap till aktören om strukturerna och utverkas dels 

genom egna iakttagelser och dels genom förmedling av andra aktörer. Tolkningen av 

informationen är bunden av aktörens egen värdegrund och verklighetsuppfattning.  

Restriktioner influerar, blockerar eller avgränsar aktörens förmåga att agera.  Det 

kan handla om värden i olika normstrukturer som aktören utverkat genom 
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socialiseringsprocessen. Om aktören bedömer vissa handlingar som förbjudna, kan 

han/hon misslyckas i sitt agerande. Informationen som aktören förvärvar om strukturen 

(förstår) ger aktören hjälp att undvika begränsningar. Genom information kan aktören 

använda strukturen för att åstadkomma den önskade effekt eller mål som finns i hans 

agerande (vill).124 
 
7.2.1 Landsbibliotekarie Eric Eilert 

Eric Eilerts utbildning, yrkeserfarenhet samt de värderingar och verklighetsuppfattning 

som skapats under hans socialiseringsprocess, är intressanta för denna studie och ligger 

till grund för hans yrkesroll som landsbibliotekarie. Han hade akademiska studier inom 

historia och hade redan på 1930-talet arbetat inom biblioteksvärlden. Han har även 

innehaft en chefsposition som stadsbibliotekarie samt att han färdigställde och var 

intendent för det nya museet i Huskvarna. Han var även aktiv i hembygdsarbetet.125  

Så när Eric Eilert utnämndes till landsbibliotekarie i Växjö, hade han en bred erfarenhet 

för att leda en biblioteksverksamhet. Att han sökte denna tjänst betyder att han förstår 

den struktur i vilket han kommer att verka inom eftersom han har en lång erfarenhet av 

liknande befattningar han vill ha tjänsten eftersom han söker tjänsten och till sist agerar 

han kan alltså söka tjänsten och agerar. 

 
7.2.2 Aktören Eric Eilert 

Eric Eilert var landsbibliotekarie och chef i det nyinrättade Växjö stifts- och 

landsbiblioteket. Hans uppgift var att leda och bygga upp det nya biblioteket.  I sin roll 

som landsbibliotekarie skulle han verka inom olika strukturer och hade med sig sina 

tidigare erfarenheter samt de värderingar och verklighetsuppfattningar som han 

förvärvat i sin socialiseringsprocess.  

Eftersom Eilert förstår strukturen han verkar inom (att det nya Stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö skulle vara ett mellanting mellan stads- och forskningsbibliotek 

och biblioteket ska verka för forskning), och vill tillmötesgå länets forskare, så kan han 

agera och föreslår till biblioteksstyrelsen att köpa in en läsapparat för mikrofilm.  

Eric Eilert kan föreslå detta eftersom han har inhämtat information från strukturen 

(förstår) och är van att agera som chef, vilket han förvärvat genom 

socialiseringsprocessen som han har genomgått (kan). 

Han visar även att han förstår strukturens ramar och restriktioner, när han föreslår en 

finansieringslösning som inte kräver extra ekonomisk belastning för den befintliga 

budgeten och undviker härmed att anstränga den fastlagda budgeten i onödan. För att 

finansiera läsapparaten, föreslår han att använda pliktpengar (alltså pengar man fått in 

genom att människor inte återlämnat böckerna i tid) för att undvika att behöva begära 

mer pengar eller ta pengar från annat håll. Restriktionen av en sträng budget begränsar 

honom inte som aktör eftersom han går andra vägar inom den givna strukturen och kan 

på så sätt använda sig utav sin uppfinningsrikedom. Det är möjligt att han har förvärvat 

sparsamhet genom socialiseringsprocessen vilket gör att han har med sig vissa värden 

när han föreslår finansieringen av läsapparaten. 

Han vill och kan, eftersom han aktivt använder sig av media. Smålandsposten lyssnar på 

honom, och bara några dagar efter biblioteksstyrelsens beslut att inköpa en läsapparat, 

kan man läsa om detta i lokaltidningen. Här använder aktören en annan struktur, 

lokalpressen för att göra reklam för bibliotekets nyförvärv. Han agerar för att göra 

reklam för och öka användningen av den nya apparaten, vilka är två av hans mål. 

                                                 
124 Lennart Lundquist 1984 Aktörer och strukturer s.10. 
125 Vem är det 1989 Svensk biografisk handbok s.260. 
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Det går inte med säkerhet att fastställa när de första tankarna om att även tillgodose de 

lokala forskarna som är intresserade av att kunna börja med släktforskning, uppkom hos 

Eric Eilert men den 27 februari 1956 skickade Eric Eilert en skrivelse till Vadstena 

landsarkiv med en förfrågan om landsarkivet har utlåning av mikrofilm på 

kyrkoarkivalier m.m. över Kronobergs län. Han får till svar att de inte har det, men att 

Riksarkivet troligtvis kan göra kopior.   

Den 1 mars samma år skickar han en skrivelse till Riksarkivet för vidare information 

utöver det han fått av Landsarkivet i Vadstena och om att få beställa kopior på 

mikrofilm över kyrkoarkivalier. Han får svaret att det inte går att låna dessa 

mikrofilmade arkivalierna, utan man måste köpa kopior.  

Aktören Eric Eilert skaffar här information av strukturerna om mikrofilm den 

informationen han får gör att han förstår, kan och vill agera. Den 27 mars 1956 

demonstrerar han för biblioteksstyrelsen den nyinköpta läsapparaten med syftet att visa 

apparatens förträfflighet och kunna sälja in den nya tekniken hos styrelsen. Han lägger 

fram förslaget om att Stifts- och landsbiblioteket ska etablera ett särskilt mikrofilmarkiv 

för arkivalier över Kronobergslän. 

Styrelsen beslutar att skjuta upp ärendet för att kunna invänta en finansieringsplan. De 

kommer överens om att Eric Eilert ska kontakta landstingets beredningsutskott. Nu tar 

Eric Eilert kontakt med AB Rekolid som informerar om att de har en gammal 

överenskommelse med Riksarkivet och kan kopiera de efterfrågade mikrofilmerna på 

arkivalier och de ger Eric Eilert även information om priserna på denna kopiering. Nu 

har Eilert all underlag som han behöver för att kunna ta fram ett förslag till en 

finansieringsplan, han förstår, vill och kan agera. 

Han tar fram en 5 års finansieringsplan och presenterar den för Landstingets 

beredningsutskott. Landstinget beviljar planen under förutsättning att länets kommuner 

tillskjuter hälften av den nödvändiga summan. Nu kan Eric Eilert återigen agera och han 

kontaktar kommunerna med en uträkning på vad varje kommun bör betala in. Denna 

finansieringsplan accepteras till slut av alla berörda kommunerna i länet.   

Eftersom Eric Eilert nu fått en finansieringsplan för uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv 

på plats så kan han börja agera inom Stift- och landsbibliotek strukturen och börja 

bygga upp mikrofilmarkivet. 

När väl finansieringen var på plats, så ägnar Eric Eilert mycket av sin tid åt att 

marknadsföra det nyinrättade mikrofilmarkivet. Genom korrespondens till kollegor 

informerar han om utvecklingen av arkivet och i verksamhetsberättelserna över stifts- 

och landsbibliotekets verksamhet kan man följa årets inköp av mikrofilm. Han ger råd 

till intresserade kollegor om hur de ska gå till väga för att bygga upp ett eget 

mikrofilmarkiv i sin stad. Han marknadsför mikrofilmarkivet även genom tidningarna. 

Eric Eilert använder även sina kanaler inom stifts- och landsbiblioteket och sin 

auktoritet som landsbibliotekarie när han 1958 skickar en skrivelse till alla bibliotek och 

bibliotekarie i hela länet. Han skickar med en förteckning över de mikrofilmade 

arkivalierna som finns i stifts- och landsbiblioteket, vilka kan lånas till de lokala 

biblioteken i länet. Han uppmanar bibliotekarierna att sprida denna information vidare 

till intresserade hembygds- och släktforskare. 

 

8 Sammanfattning 
 

Viktiga faktorer bakom uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv i Stifts- och 

landsbiblioteket i Växjö var  
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 att tekniken och kompetensen fanns eftersom Mormonerna i slutet av 1940-talet 

mikrofilmade alla kyrkoarkivalier i Sverige och anlitat AB Rekolid till detta 

arbete. AB Rekolid hade dessutom ett tillstånd av Riksarkivet att kopiera dessa 

filmer. 

 att man omorganiserade Stifts- och gymnasiebiblioteket i Växjö till ett Stifts- 

och landsbibliotek, vilket innebar att biblioteket blev ett mellanting av stads och 

forskningsbibliotek som möjliggjorde forskning. 

 att lokala forskarnas efterfrågade forskningsmaterial samt att man vidtog 

skyddsåtgärder vid interurbanlån av arkivalier från landsarkivet i Vadstena 

 besluten om att köpa in en läsapparat för mikrofilm och att bygga upp ett 

mikrofilmarkiv samt att man löste finansieringen av dessa på ett 

tillfredsställande sätt för alla parter 

 

Eric Eilert verkade som aktör inom de strukturer som då fanns inom hans yrkesutövande 

sfär. Hans roll som landsbibliotekarie var direkt avgörande i frågan om tillkomsten och 

uppbyggandet av ett mikrofilmarkiv för släktforskning på Stifts- och landsbiblioteket i 

Växjö.  Genom biblioteksstyrelsen togs de nödvändiga besluten gällande 

mikrofilmsbaserad släktforskning, vilket banar väg för mikrofilmarkivets uppbyggande, 

där Eric Eilert spelade en aktiv och avgörande roll. Han var väl förbered innan han 

förankrade sina förslag för biblioteksstyrelsen. Eric Eilerts lyhördhet inför de lokala 

forskarna resulterade i att man i november 1955 beslutar att köpa in en läsapparat 

avsedd för mikrofilmade vetenskapliga alster. 

Eric Eilert gör noggranna efterforskningar hos lands- och riksarkiv innan han den 27 

mars 1956 föreslår att man skall bygga upp ett mikrofilmarkiv över kyrko- och juridiska 

arkivalier m.m. över Kronobergs län.  

Eric Eilert var ensam representant från biblioteket när beslutet togs och var den som 

hade kunskap om efterfrågan och även om att den modernaste tekniken fanns.  Han 

nämner i korrespondens senare att det var hans idé att bygga upp ett mikrofilmarkiv 

vilket han förankrade inom biblioteksstyrelsen.  

Han var mycket effektiv i att använda olika kanaler t.ex. använder han lokalpressen 

för att sprida reklam över denna nya tjänst som mikrofilm innebar. Det man kan se 

genom korrespondens med Riksarkivet, landsarkiv och AB Rekolid är att Eric Eilert var 

väl förberedd när han presenterade sin idé om att lägga upp ett mikrofilmarkiv över 

länet (förstår). 

Han var mycket aktiv (kan) och engagerad (vill) i frågan om att bygga upp ett 

komplett mikrofilmarkiv över länet. Som aktör agerade han inom de strukturer som han 

hade till hands i sitt yrkesutövande som landsbibliotekarie och han använde sig av de 

möjligheter som fanns inom ramarna. I sin korrespondens med kollegor försitter Eric 

Eilert inte chansen att marknadsföra den nya tekniken som han tagit in på sitt bibliotek 

men det nya var framför allt att bygga upp ett länsomfattande mikrofilmarkiv.  
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Bilaga 1 Begreppsförklaring av kyrko- och juridiska arkivalier 

 

Bouppteckningar 

Genom 1734 års lag blev det obligatoriskt att upprätta bouppteckningar inom 4 månader 

efter dödsfallet. I inledningen av bouppteckningen finns det uppgifter om den döde, 

hans arvingar samt förmyndare. Därefter följer en uppräkning av boet, löst och fast, 

samt om boet hade fordringar eller skulder.126 

 

Domböcker  

Domböcker innehåller protokoll med bilagor över brottsmål, tvister ,lagfarter, 

inteckningar m.m. Rådhusrätten var den vanligaste domstolen i staden och på landet var 

det häradsrätten. Från dessa domstolar finns i allmänhet domböcker från 1600-talet.127  

 

Död- och begravningsböcker  

Enligt 1686 års kyrkolag var prästen skyldig att föra bok över alla avlidna inom 

församlingen. Dessa anteckningar skulle innehålla den avlidnes namn, hemvist och 

datum för begravningen. Längre fram noterade man även dödsdatumet. Prästen skulle 

även anteckna den dödes ålder och yrke. Man kompletterade ofta med dödsorsaken och 

ibland även andra upplysningar.128 

 

Flyttningslängder 

In- och utflyttningslängder påbjöds visserligen att föras 1686, men det dröjde in på 

1800-talet innan de började föras mer allmänt. Flyttningslängden skulle ge namnen på 

den som flyttade ut eller in i församlingen. Innan flyttningslängderna började föras mer 

regelbundet, var husförhörslängderna den enda källan till information om 

flyttningarna.129 

 

Födelse- och dopböcker 

Enligt 1686 års kyrkolag var prästen skyldig att föra bok över alla födda i församlingen 

både inom och utom äktenskap. Man skulle anteckna namn, dop och födelsedag. I de 

äldsta dopböckerna antecknades bara dopdagen. Många äldre dopböcker uppger bara 

faderns namn eftersom modern inte hunnit bli kyrkotagen dvs. hon är inte renad efter 

födseln. När barnet var fött utom äktenskapet noterades barnet som oäkta med enbart 

moderns namn. Föräldrarna företräddes ofta av faddrar som antecknades tillsammans 

med andra dopvittnen.130 

 

Husförhörslängder  

Enligt 1686 års kyrkolag skulle prästen i varje församlingen sätta upp en ”skriftebok” 

(katekeslängd). Detta blev början till kyrkoarkivets viktigaste handling 

husförhörslängden.  Beteckningen husförhör har att göra med prästens plikt att 

kontrollera församlingsbornas kunskaper i katekesens olika grund stycken. Han 

                                                 
126 Andersson/Anderö Ordbok för släktforskare s. 18. 
127 Beijbom 1978, s.53. 
128 Beijbom 1978, s. 40. 
129 Beijbom, 1978, s.40. 
130 Beijbom, 1978, s.39. 
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kontrollerade även läskunnigheten hos församlingens invånare och att folkbokföringens 

uppgifter stämde.131 

 

Jordeböckerna  

Jordeböckerna är våra äldsta skattelängder. De är av medeltida ursprung och går i sin 

nuvarande form tillbaka till 1540-talet. Jordeböckerna gav staten information för 

beräknandet av den årliga räntan eller grundskatten på jorden.132 

 

Kommunionlängd  

Kommunionlängd även kallad skriftebok som innehåller en förteckning över de som 

gått till nattvarden. 1765 växte denna kommunionlängd ut till husförhörslängden.133 

 

Kyrkoräkenskaper 

Anteckningar om kyrkans inkomster och utgifter. Man förde dessa uppgifter 

ursprungligen i den gamla kyrkoboken. Så småningom fördes de i särskilda böcker.134 

 

Lysnings- och vigselböcker  

Enligt 1686 års kyrkolag var prästen skyldig att föra bok över vigda inom församlingen. 

Här antecknades uppgifter om brudparets namn, ålder och datum för vigseln. 

Anteckningarna fördes i brudens hemförsamling. Var brudgummen från en annan ort, 

skulle detta anges. Vigselboken kan också ange brudens giftoman, vilket oftast var 

fadern eller brodern. Giftomannens roll var viktig eftersom kvinnan var omyndig fram 

till 1863.135 

 

Mantalslängder  

Mantalslängder är en förteckning över alla inom ett distrikt mantalsskrivna. Under 1500 

och 1600 talet används mantalslängden även som utskrivningslängd för krigsväsendet. 

Tom år 1724 upprättades mantalslängden i början av året man ansedde, men från 1725 

upprättade man det i slutet av året. Mantalslängderna upprättades i 3 exemplar tom år 

1861, ett exemplar till häradsskrivaren, ett till landskontoret och ett till 

Kammarkollegiet.136 

 

Matrikel  

Matrikel av senlatinet matri´cula. Egentligen en diminutivform av ma´trix 'moder(liv)', 

förteckning över medlemmar i en förening eller kår.137  

 

Ministerialböcker  

Enligt 1686 års kyrkolag skulle prästerna föra följande längder: dopböcker, 

vigselböcker, död och begravningsböcker och flyttningslängder.138 

Prosteböcker  

Prosteböcker är prostens journal över inkommande och utgående handlingar.139  

 

                                                 
131 Bejbom, Ulf, 1978, Släkt och hembygdsforskning s.44. 
132 Beijbom 1978, s. 51. 
133 Rydberg Sven A. 1955, Släkt forskning, s.14. 
134 Clemensson Per/Andersson Kjell, 2003 Släktforska steg för steg s.58. 
135 Beijbom 1978, s.39 f. 
136 Andersson/Anderö Ordbok för släktforskare s. 68. 
137 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/matrikel. 
138 Beijbom 1978, s.39. 
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Skrifteböcker  

Skrifteböcker är det samma som katekeslängd, husförhörslängd och nattvardslängd.140    

 

Älvsborgs lösen  

Älvsborgs lösen är besläktad med jordeböckerna som är Gustav Vasas längder över 

kronotiondet. Enligt det fredsfördrag som Sverige slöt med Danmark, skulle Sverige 

betala stora lösensummor för att få tillbaka Älvsborgs fästning som var porten till 

Västerhavet.141  

                                                                                                                                               
139Andersson Kent/Aderrö Henrik 1997 Ordbok för släktforskare. 
140 Andersson/Aderrö 1997. 
141 Beijbom 1978 s.52. 
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Bilaga 2 Utlåning av mikrofilm 1958-1962 

 

Nedanstående tabell visar en sammanfattning över utvecklingen av utlåningen av 

mikrofilm under åren 1958 – 1962, då mikrofilmarkiven byggdes upp. Åren innan 

gjorde man ingen mätning av utlåningen av mikrofilm. Informationen bygger på Stifts - 

och landsbiblioteket i Växjö Berättelse för verksamhetsåret. 

 

Tabell 1. Utlåning av mikrofilm på Växjö Stifts- och landsbibliotek åren 1958-62 

 

 
Källa: Stifts- och landsbiblioteket i Växjö, Berättelse för verksamhetsåret 1953/54-1974 
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Bilaga 3 - Artikel ur Biblioteksbladet 1956 av Eric Eilert Mikrofilmarkiv för 

släktforskning 

 
Intresset för släktforskning och hembygdsforskning har under senare fått allt större omfattning. Det 

källmaterial, som härvid kommer ifråga, är till stor del förvarat i landsarkiven, och att på ort och ställe 

bedriva arkivstudier är därför förenat med stora ekonomiska uppoffringar för den enskilde forskaren. Den 

interurbana låneverksamheten ger visserligen de större biblioteken möjligheter till inlån av vissa arkivalier, 

men ett betydande forskningsmaterial är för närvarande av olika skäl undantaget ifrån interurban utlåning. 

Många skäl tala för övrigt för att den ökade efterfrågan och därmed sammanhängande successiv förslitning 

så småningom kommer att tvinga arkiven till ytterligare skyddsåtgärder för att bevara oersättligt 

arkivmaterial. 

 

I detta läge har emellertid nya vägar öppnats tack vare den moderna filmtekniken, och i det följande skall 

något redogöras för en framkomlig väg, som inte bara eliminerar arkivens svårigheter härvidlag utan även i 

hög grad bör verka främjande för arkivforskning av antytt slag. 

För några år sedan mikrofilmades på uppdrag av The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of 

Latter Day Saints I Amerika allt källmaterial i Sverige som kunde användas för släktforskning. En s.k. 

moderfilm förvaras nu i Riksarkivet, varav kopior kan beställas. 

Det livliga intresse för släktforskning och hembygdsforskning, som utmärker en rad av forskare vid 

landsbiblioteket i Växjö gav anledning att till en början närmare undersöka i vilken omfattning det 

mikrofilmade källmaterialet berörde Kronobergslän.  

 

Det befanns att bl.a. följande kyrkoarkivalier filmats i Vadstena landsarkiv: samtliga husförhörslängder, 

födelse- och dopböcker och död- och begravningsböcker t.o.m. 1860. I de fall där någon av ovanstående 

serier uppvisade luckor hade ersättning filmats befintliga kommunionlängder, flyttningsattester samt 

specificerade kyrkoräkenskaper. Räkenskapsböcker från tiden före ministerialböckernas begynnelseår hade 

även filmats. I häradsrätternas och Växjö stads arkiv hade filmats samtliga till landsarkivet levererade 

domböcker, lagfarts- och intecknings- m.m. småprotokoll, syne - och värderingsprotokoll samt 

bouppteckningar. Ur Växjö domkapitels arkiv hade filmats inlånade skrifte - och prosteböcker 1691-1720 

samt slutligen ur Växjö läroverks och folkskoleseminariums arkiv diverse matriklar.  

 

Filmerna utgöras av sammanlagt ca: 1.150 rullar. Varje rulle innehåller 1.000 exponeringar med i regel 2 

sidor (ett uppslag) på varje exponering. Priset för kopiering av mikrofilm är enligt uppgift från Riksarkivet 

f.n. 35 kronor per rulle, var till kommer 1:50 kronor för emballage och spole. På grund av stor 

arbetsbelastning inom reproduktionsavdelningen är det emellertid nödvändigt att räkna med jämförelsevis 

låg leveranstid. Kopieringsarbetet kan emellertid även anförtros åt AB Rekolid i Stockholm, som sedan 

gammalt har en överenskommelse med Riksarkivet om tillstånd för en dylik kopiering. Principen för 

prissättningen är här den att en hel rulle inklusive filmhjul kostar 36:25 varefter avdrag göres med kronor 

1:- för varje meter, som beräknas understiga 30 meter. 

 

Nästa steg blev att anskaffa en förteckning över rullarnas innehåll. En mikrofilmning av denna förteckning 

som för Kronobergs län omfattade ca 300 sidor, ombesörjdes av Riksarkivet för 60 kronor d.v.s. 20 öre per 

kopia: vid kontakten med AB Rekolid erhölls ungefär samtidigt fotografens protokollskopior till låns. Av 

dessa togs ett par kopior, vilka lättare än filmrullen kunde brukas av ifrågavarande slag för Kronobergslän 

skulle draga en sammanlagd kostnad av ca 40.000 kronor. Det gällde tydligen att arbeta efter en viss plan- 

en femårsplan.  

 

Landstingets beredningsutskott informerades om saken och landstinget beviljade för ändamålet 5.000 

kronor för år 1957. Ett villkor uppställdes dock: varje storkommun i länet borde bidraga med hälften av 

kostnaden för de filmer som berörde den egna kommunen, då landstinget skulle tillskjuta ett motsvarande 

belopp för samma ändamål. Med anledning härav tillskrevs länets samtliga 44 storkommuner med anhållna 

om ekonomiskt, bidrag motsvarande hälften av den beräknade kostnaden för varje kommun, eventuellt 

fördelat på en 5-års period. Filmen kommer att jämte läsapparat finnas tillgänglig vid landsbiblioteket i 

Växjö, med en utlåning till länets olika delar ställdes även i utsikt varvid biblioteket även hoppades kunna 

tillhandahålla transportabel läsapparat. 

 

Skrivelsen ifråga som nyligen utsänts, har tydligen fallit i god jordmån. Ett tjugofemtal kommuner, som 

redan behandlat ärendet, har samtliga beviljat önskat anslag, och de ekonomiska förutsättningarna är redan 

för handen för ett första inköp av ca 425 filmrullar. Den uppgjorda 5-årsplanen bör sålunda förverkligas. 
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Bilaga 4 – Skrivelse 

 

En utgående skrivelse av Eric Eilert 1960 en skrivelse som troligtvis skickades till alla 

central- och landsbibliotek i landet efter önskemål från centralbibliotekarie konferensen 

i Stockholm.  
Till Kollegerna vid central- och landsbiblioteken. 

Vid centralbibliotekarie konferensen i Stockholm uttrycktes ett önskemål att de av undertecknad lämnade 

upplysningar angående uppläggningen av mikrofilmarkiv rörande kyrkoarkivalier, domböcker etc. skulle 

följas av en mera preciserad, skriftlig redogörelse. 

Inledningsvis bör då framhållas att en verksamhet som denna fodrar ett aktivt deltagande av samtliga 

central- och landsbibliotek. Med tanke på befolkningens nutida rörlighet måste nämligen särskild vikt 

läggas vid att de interurbana lånemöjligheterna kan tillgodoses, och centralbiblioteken har i detta 

hänseende betydligt större kontaktmöjligheter än exempelvis landsarkiven, som för övrigt inte visat 

särskilt intresse för en dylik förmedling. Av anförda skäl är ett sådant mikrofilmarkiv berättigat även i 

städer med landsarkiv. 

För att undvika upprepning vill jag först hänvisa till en liten artikel i Biblioteksbladet 1956 s. 720-721, 

där det väsentligaste är medtaget. Vid tidpunkten för denna artikel var emellertid verksamheten knappast 

mer än påbörjad. 

Man kontaktar till en början AB Rekolid, Hudiksvallsgatan 8, Stockholm Va (tel. 23 10 90) med anhållan 

att till låns bekomma fotografens protokollskopior över mikrofilmmaterialet från vederbörande län. Detta 

material omfattar i sin helhet inte bara kyrkoarkivalier, domböcker och bouppteckningar fram till 1860 

utan även jordeböcker, boskapslängder, Älvsborgslösen m.m. Med fotografens protokollskopior i sin 

hand beräknar man lätt den ungefärliga kostnaden, eftersom varje rulle kostar i medeltal 36 kronor. Innan 

protokollskopiorna återsändes, till AB Rekolid, som även ombesörjer beställningarna, bör man göra en 

kopia för eget bruk. 

Tiden är sedan mogen för en kontakt med landstingets beredningsutskott (landstingsdirektören). I vårt fall 

presenterades en 5-årsplan enligt vilken varje storkommun i länet skulle erlägga hälften av kostnaden för 

de filmer, som berörde den egna kommunen, medan landstinget skulle svara för resten. Landstinget 

tillstyrkte och beviljade ett särskilt anslag för på 5 000 kr. för första året och samma summa beviljades 

sedan under ytterligare fyra år. Nästa åtgärd var att med ledning av förut nämnda protokollskopior 

beräkna antalet filmer på varje storkommun, vilket beträffande kyrkoarkiven var tämligen lätt.  

Bouppteckningar och domböcker m.m. äro upptagna efter härad och här blev beräkningen mera 

ungefärlig. Till varje storkommun (även städer och köpingar) utsändes slutligen cirkulär med innehåll, 

som framgår av bilaga 1-2 enligt Kalmarversionen. Resultatet blev överraskande gott med nära 100-

procentig anslutning. De flesta kommunerna föredrog att överlämna sina anslag på en gång, varför redan 

från början stora beställningar kunde göras. Vi har helt begränsat oss till det egna länet, där intresset är 

påfallande stort.  

Under 1959 framtogs ca 700 filmrullar och bibliotekets tre läsapparater är så gott som ständigt i bruk av 

forskare och studiecirklar. Ett 15-tal kommunbibliotek ha dessutom anskaffat egna läsapparater, varför 

tiden har därvid begränsats till 14 dagar och högst 5 rullar åt gången. Vid lån utanför biblioteket 

förpackas i särskilda bleckdosor. Mikrofilmerna förvaras i närmagasin på låga hyllor och utlånas efter 

samma principer som böcker. Uppställningen på magasinshyllorna är densamma som i förut omtalade 

protokollskopior, där varje film erhållit ett nummer. En förteckning över samtliga kyrkoarkivalier rörande 

Kronobergs län har utarbetats och tillställts bl.a. samtliga central- och landsbibliotek.  

Efter hänvändelse sändes gärna ytterligare exemplar. I det föregående har räknats med ett fullständigt 

mikrofilmarkiv (mellan 1100-1700 rullar). I praktiken har det emellertid visat sig, att det i första hand är 

kyrkoarkivalierna som efterfrågas, och vill man därför nöja sig med dessa kan kostnaden nedbringas till 

cirka en fjärdedel. Man bör då kunna räkna med en medelkostnad pr län av ca 15 000 kr., vilket efter en 

5-årsplan blir 3 000 kr. per år, en summa som sedan halveras av kommuner och lansting. Den ekonomiska 

sidan av saken bör sålunda icke verka avskräckande. Undertecknad vill därför vädja till kollegorna att 

göra en insats i detta hänseende för att inte den i flera län påbörjade verksamheten till sist ändå bara skall 

bliva en halvmesyr. Här som så ofta annars är ett samarbete och en samverkan mellan biblioteken en 

given förutsättning för ett gott resultat av en verksamhet, som bör ligga helt i linje med det moderna 

bibliotekets mångskiftande uppgifter. 

Växjö i november 1960 

Eric Eilert142 

                                                 
142 Övriga handlingar 1954-74 FVI:3 


