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Vad spara för vetenskapshistorien vid flytt till Biomedicum?  
 
För att säkra möjligheten att långsiktigt forska om Karolinska Institutet är det 
avgörande att ha ett gediget och rikt källmaterial. Vid sidan om förvaltnings- och 

institutionsarkiv behövs källmaterial med särskilt fokus på efterkrigstidens KI. 
Med källmaterial avses all form av dokumentation: anteckningar, skisser, grafer, 
pm, fotografier, inspelningar, labböcker, almanackor, apparater, med mera. 
Dessa kan delas in i fem grupper som alla är av betydelse att bevara såsom: 

 
Personliga handlingar, skapade utanför yrkesrollen, exempelvis: studiean-

teckningar, dagböcker, CV, almanackor, privata brev, personliga fotografier 
 
Undervisningshandlingar, som kurslistor, litteraturlistor, föreläsningar och 

anteckningar från dem, klassmaterial, undervisningshjälpmedel, overhead 
och utskick 

 
Forskningshandlingar, skapade genom forskningsprocessen, exempelvis 

material som forskaren använt under forskningsprocessen, även mötesan-
teckningar, planeringshandlingar, skisser, utkast, laboratorieantecknings-

böcker, anteckningsböcker, rådata, forskningsanteckningar, korrespondens 
med kollegor, video/ljud inspelningar, enkäter och rapporter. 

 
Administrativa handlingar, skapade för organisationens struktur och admi-

nistrativa arbete, exempelvis organisationsförändringar, pm, statlig korres-

pondens, landstingspapper, ansökningshandlingar, mötesanteckningar, 

mötesrapporter, fotografier och audiovisuella material, organisationsplaner, 

strategipromemorior, avsiktsförklaringar, organisationsförteckningar 

 
Presentationshandlingar som redovisar givarens deltagande internationellt i 

dess forskningskontext som exempelvis korrespondens, tal, opublicerade 

skrifter, skisser till publicerade handlingar, redaktörhandlingar, ord-
förandehandlingar, konsultuppdragshandlingar, föreningsdeltagande mm.  

 

Föremål: Detsamma som för “handlingar” gäller också för föremål; instrument, 

apparatur, utrustning av olika slag. Med tiden får även rutinutrustning ett histo-
riskt värde, och något exemplar av sådant bör bevaras. När man inför en flytt går 
igenom labutrustning och dyl. är det dock framför allt utrustning som har en 
historia, dvs. någon form av engagemang i utöver det vanliga. Det kan röra sig 

om utrustning med berättelser kopplade till enskilda tongivande personer, 
särskillda skeenden etc. Ofta rör det sig om olika former av “hembyggen”.  
Vi vill särskilt bevara mätinstrument, maskiner och apparater som använts inom 
medicinsk forskning vid KI då även dessa är nödvändiga för att förstå hur 

kunskapsproduktion fungerar, inte minst inom en experimentorienterad 
forskningsmiljö. I samband med detta är det extra betydelsefullt att båda samla 
in historierna om föremålen (apparat och berättelse är en helhet) men helst 

också att upprätta dokumentation av apparatens funktion och användning, 

någon form av ”körschema”. 
 
Rapportera material för bevarande till: Olof.Ljungstrom@ki.se 


