
Bevarande av kulturminnesvärden
i dödsbo efter Bosse ”Katten”
Bo Gustavsson, 19511024-XXXX, dog på Kungälvs sjukhus 2012-08-11. Bosse ”Katten” som 
han oftast kallas, levde ensam. Han hade inga barn eller andra närstående. Men han hade vänner i 
när och fjärran.

Enligt uppgift ska Socialförvaltningen i Kungälvs kommun genom Xxx Xxxxxxx (000 00 00 00) 
sökt efter en eventuell sista vilja eller information som skulle kunna leda till eventuella arvingar i 
den dödes bostad, i hans kassaskåp på Xxxxxxx 00, 000 00 XXXXXXX samt i dennes bankfack – 
dock utan framgång. Xxxxxxx ska vidare ha företagit efterforskningar hos Landsarkivet och inte 
heller där fanns upplysningar.

En av Bosses äldsta vänner, Tore Närman, har sedan han fick säga farväl till Bosse bevakat hand-
läggning och bouppteckning i syfte att tillse att värdefull dokumentation inte försvinner i sam-
band med att de ekonomiska värdena tas till vara så som föreskrivs enligt gällande lagstiftning.

Närman fick den 4 september upplysning om att Xxx Xxxxxxx varit i kontakt med Allmänna 
Arvsfonden vilka gett Xxx Xxxxxxx bemyndigandet att lämna bouppredningsuppdraget till en 
begravningsbyrå. ”Firmans namn”, På en gata 00, 000 00 XXXXXXX fick uppdraget och kontakt-
person där är Xxx-Xxxx Xxxxxxxx (0000 000 00). För försäljning av Bosse ”Kattens” fastighet (Se 
adress ovan!) har Firman låtit en av sina delägare ansvara, Xxxxx, Firmans fastigheter, En annan 
adress, XXX XX XXXXXXXX Kontaktperson där är Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX XXX XX).

Närman har vid förfrågan hos Firmans fastigheter fått veta att Bosse ”Kattens” lösöre av värde 
skall auktioneras ut och hans minnessaker ska brännas eftersom det inte finns någon ”arvtagare”. 
Ovan nämnda lösöre ska efter värdering först magasineras och allmänna arvsfonden ska sedan 
fatta beslut om försäljning.

Undertecknad har sedan en tid varit drivande i ett projekt för dokumentation och bevarande av 
historiskt material rörande den så kallade Alternativrörelsen. Alternativrörelsen och människorna i 
den har kommit att stå för yttringar och gjort experiment som hänger samman med förändringar 
i synen på natur, miljö, energiproduktion, energianvändning och livsföring. Något som har kom-
mit att påverka allt fler människors värderingar, livsstil, andra rörelser, nationell och internationell 
politik och lagstiftning. [1]

Alternativrörelsen har inte varit organiserad mer än till vissa delar. Aktiviteterna har ibland va-
rit tillfälliga, lokala eller regionala. Människorna har inte heller så ofta medvetet dokumenterat. 
Forskning har initierats vid XXXXX-Universitet. Undertecknad är informant och hjälper till med 
intressanta kontakter. Se Bilaga 1.

Det historiska materialet består främst av bilder, filmer, ljudinspelningar och dokument, men ock-
så andra kvarlevor och artefakter finns bevarade. Det tas digitala bilder och kopior av dessa läggs 
in i databaser och säkerhetskopieras. Det mesta av det primärmaterial som inte är i privat ägo 
lämnas tillsammans med digitalkopior av det senare till Riksarkivet där ett särskilt ”Alternativrö-
relsens arkiv” skapats. Detta består idag ”främst av handlingar från mitten av 1970-talet till början 
av 1980-talet och omfattar 7 volymer”.

Bosse ”Katten” var engagerad i det som går att definiera som alternativrörelsen. Han var uppfin-
nare och problemlösare med ett särskilt öga för ”low tech”, energitillvaratagande och återvinnings-



principer. Han dokumenterade och hade ett stort kontaktnät i landet.

Hur mycket av Bosse ”Kattens” kvarlåtenskap som går att sortera under historiskt material vet 
vi inte. Men det är av synnerligen stor vikt att inget förstörs innan det i ordnade former, med 
respekt för den dödes integritet, hinner inventeras.

Om något av historiskt värde bland kvarlåtenskapen skulle betinga ett ekonomiskt värde, är det 
också viktigt att detta snarast fastställs, så att insamling kan göras för att ersätta dödsboet – så att 
inte någon som när sig på utredning och försäljning av detta går miste om något och att återsto-
den når tänkta mål.

Undertecknad vill, tillsammans med ett par andra av Bosse ”Kattens” vänner, under överinseende 
av myndighetsperson eller av myndighet utsedd person, gå igenom kvarlåtenskapen, dokumente-
ra, förmedla och om det skulle bli aktuellt också ansvara för bevarande av material.

Vi vill att Allmänna Arvsfonden utan dröjsmål

• tar de kontakter och vidtar de åtgärder som krävs för att inte historiskt viktigt material i Bosse 
”Kattens” kvarlåtenskap förstörs eller sprids för vinden,följer handläggningen av Bosse ”Kat-
tens” dödsboutredning,

• tillsänder undertecknad alla handlingar rörande ärendet och i de fall de faller under sekretess 
lämna upplysningar om på vilka grunder sekretess åberopas och i förekommande fall vilka 
institutioner som äger aktuella handlingar med tillhörande diarienummer,

• kvalitetsgranskar processen i syfte att mer systematiskt bidra till ökat tillvaratagandet av mate-
rial som är av väsentlig betydelse ur kulturhistorisk synpunkt, samt

• meddelar undertecknad om utvecklingen i ärendet och vilka besvärsvägar som eventuellt 
måste följas.

Upplysningar och annat i ärendet kan, om inte annat föreskrivs, skickas digitalt till mejladressen 
xxx@XXXXXXXXXXX.XX, med rubriceringen ”Bevarande av kulturminnesvärden i dödsbo efter 
Bosse ’Katten”.

Skulle det behövas går det bra att skicka frågor eller ringa.
Enligt uppdrag – Xxx-Xxxxxx Xxxxxxxx



BILAGA
Alternativrörelsen i Sverige är och var en rörelse som är svår att få syn på. På grund av den al-
ternativa organisering som kännetecknar denna rörelse finns det knapp dokumentation. Av just 
denna anledning finns det all anledning att ta tillvara det material som kan bli tillgängligt för att 
bättre förstå denna del av Sveriges historia. Jag har efter uppgift från en vän till Bosse Gustavsson 
uppmärksammats att denne Bosse Gustavsson har en hel del dokumentation från hans liv inom 
alternativrörelsen som har föga ekonomiskt värde men väl ett historiskt. Det är därför min åsikt 
att denna dokumentation bör efterlämnas till hans vänner; material som kan vara av allmänt 
forskningsintresse kan sedan lämnas åt Riksarkivets ”Alternativrörelsens arkiv”.

Med vänlig hälsning Xxxx Xxxxx, XXXXX-Universitet

[1]Nationalencyklopedin definierar <strong>alternativrörelser som ”</strong>spontana, ibland 
tillfällighetsbetonade rörelser som växte fram under 1970- och 1980-talen och som hävdade beho-
vet av alternativ till eller ersättning för vissa icke önskvärda företeelser i det storskaliga, etablerade 
samhället.”


