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”I arkivsektorn
medverkar vi till
att ge människor
rötter” Sid 3
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Förändring
Var trygg i förändringen! Den uppmaningen hörde jag häromdagen på en inspirationsdag för ledare, som vår nya kommundirektör i Alingsås bjudit in till. Jaha,
tänkte jag, ännu en hurtig propå om hur vi ska förhålla oss till omvärlden. Men,
sedan började jag fundera på om det ändå inte är klokt att försöka ha ett sådant
förhållningssätt. Många i omgivningen – och jag bland dem – ställer ofta frågan:
när ska det bli lugnt? Men jag börjar inse att det aldrig blir lugnt. Istället gäller det
att ha djupa rötter så att man kan stå still när det blåser och sedan agera utifrån
vad som krävs.
I arkivsektorn medverkar vi till att ge människor rötter. Vi tillhandahåller arkivhandlingar och ger vägledning bland arkivens alla hyllor och databaser. Stolthet över vårt yrke och vårt arbete ger tyngd i mötet med människor inom våra
organisationer och i mötet med medborgarna. Vi som engagerar oss i de olika
arkivföreningarna ser detta som en mycket viktig del av vårt arbete - att stärka yrkesprofessionen. En annan viktig fråga är organisation. I förra numret publicerade
vi debattartikeln Alla dessa arkivföreningar. Hoppas att den inspirerade till tankar
om hur vi ska organisera oss i framtiden och att vi framöver kan diskutera frågan
när vi möts. För FALK:s del kommer vi att bjuda in till diskussion vid vår konferens i Uppsala den 20-21 september 2011.

Eva Karlsson
Ordförande i FALK

***
I samband med att organisationskommittén för Arkivveckan samlades i Stockholm den 14 mars fick vi beskedet att Christer Bogefeldt på Riksarkivet hastigt
har gått bort. Christer fanns alltid med i arrangemangen av Arkivveckan och han
var en länk mellan arkivföreningarna och Riksarkivet i samarbetet SASS – Svenska
arkiv i samverkan för synlighet. Vi minns honom med glädje.
***
Efter en stunds eftertanke och stillhet vill jag återvända till det där om förändring
och yrkesstolthet. Det är apropå detta som vår tidning är omgjord och har det nya
och tydligare namnet Arkiv. Vi vill att tidningen ska ligga framme på arbetsplatsen
så att fler än vi som jobbar med arkiv ska kunna läsa om vad vi gör. Det kommer
att både skapa nyfikenhet och intresse för våra uppgifter och höja statusen på vårt
arbete. Tidningen Arkiv ska självklart fortsätta att vara ett diskussionsunderlag
och fördjupa våra kunskaper, men också låta oss blicka ut i omvärlden. Hoppas att
ni tycker om den och att ni får många intressanta läsupplevelser framöver.
Arkiv
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Ska du gå kurs i
Verksamhetsbaserad
arkivredovisning
hos Riksarkivet?
Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling
med processer, 3 dagar
Stockholm: 17–19 augusti, 14–16 september, 10–12 oktober,
9–11 november, 12–14 december
Göteborg: 30 augusti–1 september, 15–17 november
Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för
ny arkivredovisning som baseras på Astrakanmetoden. Astrakan har
utbildat drygt 100 personer ur Riksarkivets personal.
Läs mer på astrakan.se/riksarkivet

”Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi fått som med
stödet vid framtagandet av Riksarkivets nya föreskrifter för
arkivredovisning.
För att få många att ta till sig det nya arbetssättet med verksamhetsbaserad arkivredovisning är det oerhört viktigt att alla
upplever en faktisk nytta.
Det måste vara enkelt att ta till sig, praktiskt fungerande och
utan onödigt krångel. Just så upplever vi Astrakanmetoden.”
Britt-Marie Östholm, Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

Kurser i Göteborg och Stockholm
Boka på 010-588 60 20 astrakan.se

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET
REP. DEL 2
NOTERAT M.M.

Enklare regler
för bokföring
Att förenkla för företagare har varit viktigt för den nuvarande
regeringen och den 1 januari 2011 infördes förenklade regler för
bland annat löpande bokföring, räkenskapsår, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning. Gallringstiden har också sänkts
från tio till sju år.
Text Carina Sjögren sjogren.carina@gmail.com och Katharina Prager katharina.prager@braarkiv.se

möjligheterna att sköta, hålla och arkivera den
ekonomiska informationen elektroniskt, men sättet att bokföra och
redovisa enligt den dubbla italienska
bokföringens princip är nu allra
minst 800 år gammal. Med dubbel
bokföring avses att man bokför varje
affärshändelse på två ställen – en gång
i debet och en gång i kredit. Detta
kan illustreras med inköpet av en bok.
Man betalar boken med sitt kort varpå
summan dras från ens bankkonto.
Väl hemma bokför man uttaget från
bankkontot i kredit (står för minus),
medan kostnaden för boken bokförs i
debet (står för plus). Samma summa
uppträder således på två ställen i bokföringen, fast det bara gäller en affärshändelse. I bokföringen noteras både
att man har fått en kostnad (bokens
pris) och en minskning på bankkontot
(kortets uttag). En viktig fördel med
detta system är den inbyggda kontrollmöjligheten. Vid varje tidpunkt måste
nämligen summan av gjorda debiteringar vara lika stor som summan av
gjorda krediteringar.
Principen med dubbel bokföring
började tas i bruk av de norditalienska
handelshusen, speciellt i handelsstäderna Florens och Venedig under
1200-talet, och kallas därför ofta för
italiensk bokföring. Dessförinnan hade
man övergett de romerska siffrorna
för de arabiska vilket påskyndade
den ekonomiska utvecklingen med
ökad handel med österländska varor.
Handelshusen införde ett lånesystem
där man hade konton med tillgodohavanden eller skulder. Betalning från
REGLERNA UTVIDGAR VISSERLIGEN
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en person till en annan med konto i
samma bank kunde då ske smidigt
genom att tillgodohavandet hos den
förre minskades medan detta hos den
senare ökades.
DAGENS BOKFÖRINGSLAG är inte som
lag särskilt omfattande, men den är
tydlig och exakt när den beskriver och
föreskriver hur bokföring ska gå till.
Den inleds med en hänvisning till en
affärshändelse: man har genomfört ett
köp eller försäljning, lånat eller lånat
ut pengar. Det krävs då en verifikation,
ett kvitto eller en räkning, som bevis
för att affärshändelsen har ägt rum. Den
så kallade bokföringskedjan är nu igång.
Att vi idag föredrar att använda
datorprogram gör ingen skillnad,
tvärtom. Det är lika viktigt idag som
igår att kunna utläsa verksamhetens
resultat och företagets ekonomiska balans – och att det blir samma summa
när man jämför debet och kredit.

är att det har
blivit enklare att överföra räkenskapsinformation från ett medium till ett
annat samt att förstöra det ursprungliga mediet efter tre år. Här hade inte
remissinstanserna så mycket att invända. Sveriges advokatsamfund ansåg till
exempel att pappersdokument bör få
förstöras omedelbart efter överföring.
Kronofogdemyndigheten var däremot
tveksam till att företag efter konkurs
överförde information till digital form
eftersom det gjorde att datorutrustning måste behållas och inte kunde
säljas av konkursförvaltaren.
Förenklingen innebär en stor
EN VIKTIG ARKIVFÖRÄNDRING

förändring med arkivanknytning i
och med att bokföringslagens regler
om gallring av räkenskapsinformation
sänkts från tio till sju år. Vågar man
verkligen gallra räkenskapsinformation
efter sju år istället för de tio år som
hittills nästan varit som en naturlag?
Ja, om man får tro merparten av de
remissvar som inkommit till departementet i samband med propositionsarbetet. Sveriges advokatsamfund anser
till och med att arkiveringstiden skulle
kunna förkortas till sex år och inte heller Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller Rikspolisstyrelsen
har några egentliga invändningar. Regeringen gjorde bedömningen att det är
mycket ovanligt att äldre räkenskapsinformation efterfrågas vid brottsutredningar eller eftertaxeringsärenden.
Andra regeländringar, såsom den
omtalade kassalagen, nya solvensregler
för spårbarhet och datakvalitet hos
försäkringsbolag samt etiska bolagskoder, sätter alla ljuset på ett mer transparent företagande. Men frågan är om
gallring av räkenskaper egentligen är
en positiv händelse. Är inte informationen en värdefull resurs i såväl det
dagliga arbetet som i den strategiska
planeringen? Business intelligence är
hett just nu och vad är det om inte
sammanställda uppgifter ur verksamhetsinformation?
Räkenskapsinformation fram till
och med 2003 kan nu gallras hos alla
de organisationer som lyder under bokföringslagen. Men innan man gör det
kan man fundera på vad informationen
berättar. För nog är det så att vår samtid
en dag blir någon annans historia. 

”Det stora flertalet
företag blir varken
föremål för brottsutredning eller eftertaxering men måste
trots det spara en
mängd information
som sällan eller
aldrig efterfrågas av
någon utomstående”.
Regeringens proposition 2009/10:235 sid 88

Fakta
Bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska:
– löpande bokföra alla affärshändelser
så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i
systematisk ordning (huvudbokföring).
Det ska därigenom vara möjligt att
kontrollera verksamhetens resultat.
– se till att det finns verifikationer för
alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
som behövs för att ge överblick över
systemet och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling.
– bevara all räkenskapsinformation
och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i vanlig läsbar
form, i mikroskrift eller i maskinläsbart
medium i sju år.
– upprätta en balansräkning samt
avsluta den löpande bokföringen med
en årsredovisning.

Källa:
Regeringens proposition 2009/10:235
Bokföringslag SFS 1999:1078 med ändringar
(2010-1514 t o m 2010:2064, april 2011)
Nationalencyklopedin 1990

Bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen är fysiska personer som bedriver
näringsverksamhet samt de flesta juridiska personer. Undantagna är dock
stat, kommun, landsting, kommunaloch regionförbund, konkursbon samt
vissa stiftelser.
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Ett gemensamt
grepp om e-arkiv
och e-diarium

Nyligen avslutades en förstudie om e-arkiv och e-diarium. I studien har
man analyserat förutsättningarna för gemensamma verksamhetsstöd
inom den offentliga förvaltningen. Magnus Wåhlberg, IT-arkivarie vid
TAM-Arkiv, deltog i arbetet med förstudien.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Jim Löfgren jim.lofgren@tam-arkiv.se

Vad är bakgrunden till
E-delegationens uppdrag?

– I Sverige finns det en tradition att
regeringar och riksdag undviker att styra
informationshanteringen inom offentlig sektor. Alla myndigheter har gjort
på sitt sätt, vilket har skapat mycket
stora extrakostnader. Å andra sidan har
många IT-leverantörer blivit lyckliga.
Tanken är att detta ska förändras.

handlar om strukturen i ärendena
men även om hur man tar emot dem
och paketerar dem. Man har hittills
haft olika syner på vad som är ett
ärende och vilka metadata som ska
vara kopplade. De tekniska kraven
måste också formaliseras.
Vilka ekonomiska samverkansvinster finns?

– Det gäller ärendehantering, dokumenthantering och arkivhantering.
Vi har analyserat förutsättningarna
för att ta fram gemensamma verksamhetsstöd i den offentliga förvaltningen, dels för registrering och ärendehantering, dels för digital arkivering.

- Fanns det en grundritning till
hur man bygger digitala arkiv skulle
myndigheter kunna spara 10-20 procent på utvecklingskostnad och drift,
samt ytterligare på integration mellan
system. Grundtanken är att hela eförvaltningen effektiviseras. Men vi
var mycket konservativa i bedömningarna. Besparingarna ligger antagligen
på miljardbelopp i landet som helhet
över en tio års period.

Vilka lösningar föreslås i
slutrapporten?

Vilket är sambandet mellan
e-diarium och e-arkiv?

Det här berör alltså e-förvaltning i
stort, inte bara långsiktigt digitalt
bevarande?

– En basnivå som handlar om att
ta fram standarder, ramverk, principer och mallar. Förstudien talar om
gemensamma förvaltningsspecifikationer. Nästa steg föreslås vara att
bygga gemensamma lösningar som
IT-system och e-tjänster. Detta är något som man har önskat från många
myndigheter.

- Det saknas normering inom
båda områdena, så alla myndigheter
har gjort och gör på sitt sätt. Om
man har gemensamma modeller är det
självklart lättare att utbyta information
mellan myndigheter. Detta gäller även
i kontakter med företag och privatpersoner, och det gäller vid arkivering.

Varför behövs specifikationerna?

- I så fall måste man skaffa sig
kompetens även kring ärendehanteringen. För detta måste man också få
resurser, personella och finansiella.
Annars kommer resultatet att bli en
papperstiger, eller ännu värre, något
som retar gallfeber på myndigheterna.

– Problemet är att det idag är svårt
att skicka information, allmänna
handlingar och ärenden mellan myndigheter i digital form. Ett exempel
är patientjournaler inom sjukvården.
Och detta gäller även arkivering. Det
8
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Om nu Riksarkivet får denna uppgift?

Verksamhetsstödet föreslås omfatta
e-tjänster, vad är det för något?

– Det finns exempelvis idéer om
att en ny statlig myndighet ska driva
gemensamma e-tjänster åt olika
statliga myndigheter. Termerna
e-tjänst och verksamhetsstöd är
modeord. En e-tjänst går ut på att
man låter olika brukare få tillgång
till systemfunktionalitet, exempelvis
att kunna deklarera på Skatteverkets
webbplats. Förstudien är öppen för
flera lösningar: egna system, externa
e-tjänster eller gemensamma mastodontsystem för stat, landsting
och kommun.

Vilken lösning tror du själv mest på?

– Jag tror på att de olika myndigheterna själva ska få besluta när det
gäller informationshantering och
IT-lösningar. Men att man absolut
måste sätta en nationell standard för
basnivåerna inom ärendehantering
och digital arkivering. Man kan också
utveckla gemensamma verksamhetsstöd om myndigheterna är intresserade av det i ett senare skede.
Vad skulle ett genomförande ha för
bäring på enskilda arkiv?

– I alla former av informationsutbyte skulle en standard för digital
arkivering och ärendehantering inom
offentlighetssverige kräva att även företag inom den enskilda sektorn följer
med. Även folkrörelsearkiv, mindre
arkivorganisationer och arkivinstitutioner kommer att kunna dra nytta av
detta. Kanske även e-tjänster kan bli
intressant för den enskilda sektorn.

Foto Jim Löfgren

Fakta
Magnus Wåhlberg:
”E-arkiv är en tjänst för att säkert
bevara och göra allmänna handlingar tillgängliga över lång tid, enligt
lagkrav. Det innefattar tekniska system,
hur man styr och förvaltar information
samt rutiner.”

Finns det stora förväntningar kring
det här arbetet?

– Ja, framför allt när det gäller
digital arkivering finns förväntningar
om att Riksarkivet nu ska lösa frågan
inom statlig sektor en gång för alla.
Gör man det inte kommer andra att ta
initiativet, såsom enskilda aktörer och
bolag, landstingsarkiv, kommunarkiv
och statliga myndigheter.
E-delegationens betänkande har
ställt sig positivt till förstudiens förslag. Vad händer framöver?

– E-delegationen har föreslagit
regeringen att Riksarkivet ska få
utökat mandat. Om det blir så, skulle
Riksarkivet få ökad normeringsrätt
inom digital arkivering och ärendehantering. Finansieringen är dock
fortfarande en stötesten. I utredningen gjorde vi bedömningen att
omkring 20 miljoner skulle behövas
för att utveckla specifikationer för ediarium och e-arkiv. Detta eftersom
de även skulle behöva prövas praktiskt. Specifikationerna får inte bli

kristalltorn, som ställer till det ännu
mer för statlig sektor. Det är idag
oklart hur denna finansiering ska ske.
Egentligen handlar det bara om att
omfördela pengar. Kostnaden för att
ta fram gemensamma e-tjänster skulle
å andra sidan röra sig om betydligt
större belopp, hundratals miljoner om
man även tänker på infrastrukturen.
Forskningsprojektet Centrum för
digital informationsförvaltning vid
Mittuniversitetet kan också få betydelse för utvecklingen.
Har arbetet varit roligt?

– Många duktiga människor med
rejäl kunskap har funnits med i arbetet, så det har varit roligt. Sen hoppas
jag att det hela kommer att fungera i
slutändan. Annars kan det bli svårare
att uppfylla lagkrav. Det finns också
en risk att man får mindre insyn, att
man har svårare att garantera medborgarnas rättigheter gentemot staten.
Och jag hoppas att man gör det på en
vettig nivå där man betonar främjande
framför normering.

”SLI, System för långsiktig informationsförsörjning, är ett parallellt begrepp
som först har använts av Statskontoret.”
”E-diarium handlar enligt förstudien
om allt från registrering enligt OSL till
dokumentstyrning och ärendehantering. Det behövs en enkel modell för
hur ett standardärende ska se ut med
tillhörande metadata.”

Förstudie e-arkiv och e-diarium har
syftat till att ge E-delegationen
underlag för att fatta beslut om fortsatt
arbete med utveckling av e-tjänsterna
e-arkiv och e-diarium. Arbetet leddes
av Riksarkivet. I arbetsgrupperna medverkade representanter från myndigheter och andra organ: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Riksarkivet,
Tillväxtverket samt SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Förstudien med bilagor (sök på
förstudie): www.riksarkivet.se
E-delegationens betänkande efter
rapporten: www.edelegationen.se/
betankande/en-bit-pa-vag
Centrum för Digital Informationsförvaltning, CEDIF: www.cedif.org
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Stockholms
stadsarkivs
kampanjtillsyn
Det finns flera svårigheter med systemtillsynen, Stadsarkivets
nuvarande inspektionsform, och kompletterande metoder har därför
länge känts önskvärda. För att pröva ett nytt tillvägagångssätt beslöt
Stockholms stadsarkiv att genomföra en kampanjtillsyn.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se
KAMPANJTILLSYNEN SKULLE DELS inrikta sig
mot en avgränsad del inom informationshanteringen, dels omfatta ett
område som setts som speciellt angeläget att granska närmare, nämligen
hanteringen av digital information.
Att valet föll just på detta område
tedde sig naturligt. Det digitala området har länge varit eftersatt och
behovet av stöd och rådgivning har
varit särskilt stort här. Kampanjtillsynens inspektioner blev därför också
lika mycket välbehövliga informationstillfällen. Stadsarkivet ville göra
en kartläggning av läget inom den
digitala informationshanteringen i
staden och samtidigt upplysa om dess
arbete på detta område. Stockholms
stadsarkiv har under ett antal år arbetat framgångsrikt med frågor rörande
digital information. En stor nyhet blev
till exempel lanseringen av E-arkiv
Stockholm under förra året. Under
kampanjtillsynen kunde verksamheterna informeras om e-arkivet och
deras förutsättningar för anslutning
kunde undersökas.
Inspektionerna hölls under slutet
av år 2010. Åtta olika verksamheter, såväl förvaltningar som bolag,
besöktes. Inspektionerna lades upp på
lite olika sätt. Hos några av myndigheterna undersöktes något givet
system i kärnverksamheten. När det
gällde resterande förvaltningar och
bolag inspekterades istället informationshanteringen inom någon del av
verksamheten. Denna uppdelning,
vilken innebar att sätta in informationen i sin kontext, upplevdes som
mycket fruktbar. Bara hos en myndighet inspekterades informationshan-
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teringen inom hela verksamheten.
Stadsarkivet hade vinnlagt sig om att
få till ett så brett urval av myndigheter som möjligt.
Överlag kom inspektionerna att
påminna om ordinarie inspektioner;
formalia var densamma. Nytt blev
emellertid att fokus låg på ett enda
område. Dessutom användes stickprov
i betydligt högre grad än normalt.
– Kampanjtillsynen blev en mycket
värdefull erfarenhet för tillsynsmyndigheten, säger Matilda Ekström,
som tillsammans med undertecknad
höll i inspektionerna. Den gav oss inte
bara tillfälle att bättre lära känna de
olika myndigheterna och deras digitala information – stadsarkivet kunde
också testa och applicera sina tankar
på en praktisk verklighet.

Kampanjtillsynen bekräftade den
gamla sanningen att det digitala informationsområdet hos stadens verksamheter innehåller ett stort utrymme
för förbättringar. Några områden
kunde ringas in som fick anses vara
ännu mera eftersatta än andra. Detta
gällde i första hand värderingen och
redovisningen av digitala handlingar.
Kampanjtillsynen gav upphov till flera
viktiga frågeställningar att arbeta
vidare med.
– Ett viktigt resultat blev också
insikten att det inte enbart ligger på
stadens myndigheter att själva komma
till rätta med bristerna i sin digitala
informationshantering, utan lika
mycket på arkivmyndigheten, i dess
tillsyns- och rådgivningsfunktion,
säger Matilda Ekström. 

Stadsarkivet har en del av ansvaret för att myndigheterna ska komma till rätta med
bristerna i sin digitala informationshantering, tycker Martin Ståhl och Matilda Ekström
som höll i kampanjtillsynen.

Dokumentinfo

konferenser, kurser och konsulttjänster

Höstens Kurser
- Arkivering i praktiken
- Diarieföring i praktiken
- Förändringsledning
- Arkivering av ekonomisk information
- Från diarieföring till ärendehantering
- Beställa system
- Dokumenthantering

- Processer och informationshantering
- Elektronisk långtidslagring
- Affärsplanera IT-systemen
- Effektiv utan stress
- Anläggningsdokumentation
- Strukurera teknikinformation med XML
- Strukturera teknikinformation med DITA

Vi har kurser i både Stockholm och Göteborg

Anmäl dig före 1/8 så får du vårens priser på höstens kurser!
Kontakta oss gärna för offert på interna kurser

Dokument

INFO

www.dokumentinfo.se
0302-154 30

Ange kod ARKIV vid anmälan så får du 300 kronor rabatt på kursavgiften. Gäller anmälningar till kurser
hösten 2011 om anmälan görs före 1/8.
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Arkiveringspionjärer
I november levererade Stockholms universitet studiedokumentationsregistret Lärdok för Lärarhögskolan i Stockholm på ett USB-minne till
Stockholms stadsarkiv. Lärdok blir där tillgängligt för den som vill
ha ut en digital matrikel över studenters studier och tabeller för
forskningsändamål.
Text Per Larsson per.larsson@kommunikation.su.se

LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM invigdes
1956 och lades ned den 1 januari 2008
då verksamheten övergick till Stockholms universitet. I och med detta fick
chefsarkivarie Agneta Witte Åström
i uppdrag att arkivera handlingar från
Lärarhögskolan till stadsarkivet. Både
pappershandlingar och administrativa
system såsom Lärdok skulle arkiveras och överföras till universitetets
studiedokumentationsregister Ladok.
Cirka 100 av totalt 383 tabeller i Lärdok slogs samman med motsvarande
uppgifter i Ladok.
Vid kontakter med stadsarkivet
2009 fick Stockholms universitet beskedet att alla uppgifter i Lärdok inte
behövde bevaras och två olika vägval
diskuterades. Det ena valet gick ut på
att man skulle läsa samman katalogtabeller med de tabeller som innehöll
uppgifter om studenter. Fördelen

Projektet delades in i
olika aktiviteter
– Bevarande- och
gallringsutredning
– Digital matrikel
– Flata filer
– Kvalitetssäkring av filer
– Leveransdokumentation
/utbildning
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skulle vara att man direkt i tabellerna
med studentuppgifter skulle kunna
utläsa till exempel kursbenämningar i
klartext i stället för enbart en kurskod.
Detta skulle minimera antalet tabeller
till stadsarkivet. Av kostnadsskäl valde
man i stället att göra en bevarandeoch gallringsutredning för att ta fram
vilka tabeller ur Lärdok som skulle
bevaras. En projektgrupp bildades
med representanter från universitetet,
stadsarkivet och driftcentralen vid
Uppsala universitet som deltog med
sina specialistkunskaper inom XMLprogrammering och databasuttag.
bland annat
vilken information som skulle bevaras
eller gallras mot bakgrund av de krav
som ställs på en före detta myndighets
studiedokumentationsregister. Eftersom Ladoksystemet används av flera
lärosäten i Sverige kan utredningen
vara en vägledning för framtida
arbete vid universitet och högskolor
vars Ladokbaserade studiedokumentationsregister ska levereras till en
arkivmyndighet.
Utredningen behandlade två
huvudområden. Det första handlade
om vilken information som skulle
levereras från Lärdok för att en före
detta student vid Lärarhögskolan

UTREDNINGEN BEHANDLADE

i Stockholm ska kunna erhålla ett
utdrag, en så kallad digital matrikel,
från stadsarkivet. Uppgifterna ska
stämma överens med den information
som fanns i Lärdok när myndigheten
upphörde. Det andra huvudområdet
utredde frågan om vilken information
som skulle levereras till stadsarkivet
samt vilken information som kan vara
av intresse för framtida forskning.
En avgränsning i utredningen var att
endast bevara den information som
skulle behövas för att uppfylla de krav
som ställs på ett studiedokumentationsregister enligt förordningen om
redovisning av studier vid universitet
och högskolor.
som gällde den
31 december 2007 visade sig innehålla sammanlagt 383 tabeller, varav
flera inte har använts överhuvudtaget,
så kallade tomma tabeller. Enligt
Riksarkivet är det viktigt att alla
tabeller i databasen ska klassificeras
och kategoriseras, även om de inte har
använts. Förutom dessa tabeller var
det bland annat loggar, uppgifter om
användarbehörigheter och mellanlagringstabeller som föreslogs för gallring.
Resultatet av arbetet blev både digitala
matriklar för närmare 79 000 studenter och 75 tabeller som ska bevaras för

DEN DATABASSTRUKTUR

Foto Eva Dalin

Stefan Fogelvik, Stockholms Stadsarkiv, K-G Sabel och Ylva Andersson (med USB-minne), Stockholms universitet, Håkan Lövblad,
Riksarkivet, Agneta Witte Åström, Stockholms universitet och Martin Ståhl, Stockholms Stadsarkiv.

framtida uppföljning i forskningssyfte.
Martin Ståhl, arkivarie vid Stockholms stadsarkiv, handlade gallringsframställan från Stockholms universitet.
Enligt honom kunde en ansenlig del av
tabellerna gallras med stöd av Riks
arkivets föreskrifter och allmänna råd
om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor.
Tillsammans med handläggare
från stadsarkivet granskade Riksarkivet utredningen. Vid ett RA-MS-råd
fanns representanter från olika delar
av Riksarkivet samlade. Rådet delade
den syn och de förslag som fanns med
i gallringsframställan. Riksarkivet
behövde inte fatta något myndighetsspecifikt beslut utan deras beslut
kunde stödja sig på de föreskrifter
som gäller för gallring av handlingar
från universitet och högskolor.
– Utredningen innehåller de delar
som bör ingå i en bevarande- och
gallringsutredning avseende digital
arkivering av studiedokumentationsregister vid universitet eller högskola,
säger Håkan Lövblad som är chef för
Utrednings- och gallringsenheten vid
Riksarkivet. Han har även skickat
utredningen till en kollega i Norge.
överlämnades
Lärdok på ett USB-minne till stads

DEN 26 NOVEMBER 2010

arkivet av Agneta Witte Åström,
chefsarkivarien vid Stockholms
universitet, projektledaren Ylva
Andersson och Karl-Gustav Sabel
som också deltog i projektet. Uppgifterna är därmed tillgängliga både för
de som vill ha ut en digital matrikel
över studenters studier och tabeller
för forskningsändamål. I december
anordnades en utbildning för stadsarkivets personal som handlade om
projektet i stort och om hur man ska
tolka innehållet i XML-filerna. Vid
utbildningen berömde Stefan Fogelvik, strateg vid stadsarkivet, leveransen från Stockholms universitet som
mycket bra och med en föredömlig
dokumentation.
Arbetet med den digitala arkiveringen av Lärdok har väckt intresse
inom arkivvärlden. Det är första
gången som digital arkivering sker
av information från ett större studiedokumentationsregister, i detta fall
det nationella Ladoksystemet som
används av 38 lärosäten i Sverige.
Från Riksarkivets sida har man sagt
att hanteringen av Lärdok kan lägga
ribban för hur annan studiedokumentation ska arkiveras framöver. Den
utredning som Stockholms universitet
har skrivit blir därmed en pionjärhandling på området. 

LADOK
Ladoksystemet är ett nationellt ITsystem uppbyggt av en mängd olika
delsystem och produkter. Systemet ska
vara ett stöd i den studieadministrativa
process som bedrivs vid lärosätena,
främst vad gäller att dokumentera
information kring en students närvaro
och resultat. Systemet ska även kunna
användas för planering och uppföljning och ska understödja decentraliserat beslutsfattande. Ladok används
även för rapportering till externa
mottagare som Centrala studiestödsnämnden, Statistiska centralbyrån och
Utbildningsdepartementet.
Ladoksystemet ägs och förvaltas av
ett antal högskolor i Sverige genom ett
konsortium. 38 högskolor är anslutna till
Ladokkonsortiet. Systemet består av en
systemapplikation och en databasstruktur som är gemensam för alla högskolor.
Varje högskola som använder systemet
har sitt eget studentregister som omfattar
alla de studenter som studerar/har
studerat vid den aktuella högskolan.

KONTAKTPERSONER

Ylva Andersson
projektledare och utredningsansvarig,
Stockholms universitet
ylva.andersson@studadm.su.se
Agneta Witte Åström
chefsarkivarie vid Stockholms universitet,
agneta.witte-astrom@adm.su.se
Martin Ståhl
arkivarie vid Stockholms stadsarkiv
martin.stahl@stockholm.se
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”Undertryckta
nationer” på besök i
Stockholm 1917

Dagens kamp för frihet och demokratiska rättigheter i Nordafrika och
Mellanöstern fördes tidigare mot kolonialmakterna, främst Storbritannien och Frankrike. I många fall ledde den till självständighet – i Egypten
1920, Libyen 1951, Tunisien och Marocko 1956 och i Algeriet 1962 – men
istället för till fria, demokratiska samhällen ledde den till ett nytt förtryck.
Text Martin Grass martingrass041@gmail.com
UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET såg ”de
undertryckta nationerna”, etniska
minoriteter och rörelser för nationellt
självbestämmande en chans till frigörelse, främst i det tsaristiska Ryssland
(Finland, Baltikum och Kaukasien),
men också i Osmanska riket, i Nordafrika och i Indien. Frigörelsekampen
understöddes främst av Tyskland vars
så kallade revolutionspolitik syftade
till att destabilisera och därmed få ett
övertag över koalitionen Ryssland,
England och Frankrike. De ”undertryckta” tog emot stödet men blev inte
därigenom automatiskt Tysklands
allierade, utan hade en egen politisk
agenda med egna nationella och territoriella ambitioner.

februarirevolutionen 1917
fanns förhoppningar om avgörande
förändringar, främst från den likaså
undertryckta arbetarrörelsens sida.
Dessa förhoppningar kanaliserades
genom den planerade Stockholmskonferensen 1917, en konferens i Socialistiska internationalens namn som
aldrig kom längre än till det över sex
månader långa förberedelsearbetet av
den Holländsk-skandinaviska kommittén. Stockholm hamnade på grund
av sin närhet till det revolutionära
Ryssland “mitt i världens brännpunkt”
och blev till ”ett nytt Mekka dit
pilgrimerna från hela världen tågade”,
som en tysk diplomat uttryckte det.
Organisationskommittén höll möten
med ett 30-tal delegationer från socialistiska partier samt med nationella
grupper inklusive islamiska för att
sondera fredskraven.

EFTER RYSKA
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panislamiskt möte i
Stockholm den 9 november 1917
försökte representanterna från
Algeriet, Egypten, Marocko, Tripolitanien, Tunisien, Indien, Kaukasien
och Centralasien att gemensamt få
uppmärksamhet för sina krav. Enligt
en samtida rapport var det ”kanske
för första gången i världshistorien att
muslimska representanter från olika
länder sammankom med varandra”.
Mötet kan också uppfattas som en
kritik mot organisationskommitténs
fredsutkast en månad tidigare där i
första hand europeiska nationella problem togs upp. Allmänt understöddes
dock kravet på självbestämmande med
administrativ autonomi som eftersträvansvärd lösning, samt “territoriell autonomi av nationaliteterna i Ryssland
inom en federativ republik“.

PÅ ETT STORT

var de gemensamma, men
individuellt framförda, kraven – befrielse från utländskt förtryck – också
i en varaktig freds intresse. Denna
önskan om ”nationellt existensberättigande” bedömdes också positivt i
den svenska pressen där man i övrigt
lyfte fram det exotiska och pittoreska.
Genom tillbakablickar framhöll representanterna sina länders historiska
storhet med oberoende, högtstående
civilisationer som var mer avancerade
än de senare stormakternas.

PÅ MÖTET

Tunis och Algeriets
oberoende riktade sina krav mot
Frankrike och krävde tryckfrihet, rätt
till sammankomster, förfoganderätt
över landets ekonomiska resurser och

KOMMITTÉN FÖR

sociala landvinningar, likaberättigat
tillträde till utbildning och ”aktning
för den musulmanska religionen”.
Från egyptiskt håll koncentrerade
man sig – riktat till Storbritannien
– på kraven om oberoende, rätten
att få leva i frihet, tillämpning av
internationell rätt och förfogande över
Suezkanalen som garanterat fri farled
för fredlig handel i världen.
Representanterna från Benghazi
för Tripolitanien och Cyrenaika
krävde – riktat mot Italien – slut på
orättvisa pålagor, diskriminering,
folkmord och ockupation. De pekade
på identiteten mellan religion och
nationalitet och betydelsen av islams
solidaritet och broderskap, inte olik
socialismens. Den islamiska grunden
och dess koppling till ett självständigt
statsbyggande spelade i ställningstagandena annars en underordnad roll.

Fakta
Protokollen från de separata mötena
finns i Camille Huysmans arkiv (CHA),
i Amsab-Instituut voor sociale geschiedenis Antwerpen. De har givits ut av
Martin Grass på www.labourhistory.
net/stockholm1917. I CHA finns också
det huvudsakliga materialet rörande
Stockholmskonferensen, med väsentliga kompletteringar i Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek (ARAB), bland
annat i Hjalmar Brantings arkiv, samt
i andra utländska arkivinstitutioner,
också i respektive lands UD-arkiv. Den
stockholmska pressen, med SocialDemokraten i spetsen, är också en
viktig källa.
I en av Tidens förlag 1918 utgiven
bok, med titeln Stockholm, finns
samtliga delegationers memoranda
samlade, tillsammans med organisationskommitténs frågeformulär som låg
till grund för diskussionerna, dess manifest och andra dokument, inte minst
det sammanfattande fredsutkastet som
blev konferensarbetets slutpunkt.

Det samma gällde en panislamisk
strävan trots det gemensamma uppträdandet.
representanterna lämnade Stockholm ”ganska nöjda”. Men
konkreta resultat uteblev, vilket även
gällde för socialisternas och Stockholmskonferensens fredskrav. Man
förblev ”de förbigångna” (Folkets
Dagblad Politiken 1917-11-07). De
segrande stormakterna som bestämde
innehållet i fredsfördragen, accepterade visserligen självbestämmande till
en viss grad, men ritade bland annat
om kartan i Mellanöstern enligt egna
intressen och ”gav” till exempel Egypten självständighet, dock under fortsatt
dominerande engelskt inflytande. Det
är att hoppas att de folkliga upproren
i dag är mera framgångsrika – i en
förändrad historisk situation. 

DE ISLAMISKA

Krönikan

FÖR EN TID SEDAN såg jag om filmen Erin Brockovich från år 2000, där Julia
Roberts spelar en arkivassistent som av misstag upptäcker en stor skandal.
Eller var det verkligen av misstag? Gjorde hon inte det som de flesta av oss
som arbetar med arkiv drömmer om? Hon brydde sig om vad som fanns i akterna, började undersöka sakerna närmare och drog nya slutsatser av materialet.
I likhet med tidskriften Arkiv genomgår vår bransch och profession en
rad förändringar. Makten över informationen låg länge hos den som ägde de
fysiska artefakterna som innehåller information. Boktryckarkonsten flyttade
över makten till den som kunde mångfaldiga informationen. Idag ligger makten alltmer hos den som kan organisera
”Feelgood-filmer informationen. Men vad händer med
det som aldrig hittas? Vems ansvar är
har man ju hört
det att lyfta fram arkivens överfulla
talas om men
potential? Finns det pengar att tjäna
och vem ska i så fall få tjäna dem? Och
aldrig tidigare
hur går det med e-arkiven?

om filegood-
filmer…”

MIN VÄG IN i arkivarieyrket började för
över femton år sedan, då jag studerade
för att bli byggnadsantikvarie och
trodde att jag var intresserad av gamla
byggnader. Intresset bestod snarare i
att försöka förstå samhället och dess
utveckling. Svaren fanns ofta i arkiven och att välja påbyggnadskursen i
arkivkunskap 1993 kändes därför som
ett smart drag. Inte kunde jag ana att
ämnet i sig skulle fascinera till så stor
grad att jag övergav mina antikvariska
planer och istället blev arkivarie.
Numera har jag en konsultverksamhet som gör vackra affärer av något som
många anser tråkigt och byråkratiskt.
Vi har roligt på arbetet samtidigt som vi
tar oss själva på allvar. På samma sätt hoppas jag att den omdanade tidskriften Arkiv både ska roa och tas på allvar. Vi i Föreningen Svensk Arkivtidskrift vill att den ska väcka intresse hos dem som inte redan är insatta och
samtidigt fylla på kunskaps- och inspirationsförråden hos branschkollegor.

, efter filmen var jag tvungen att delge omvärlden min insikt på
Facebook och en av vännerna där kommenterade:
– Feelgood-filmer har man ju hört talas om men aldrig tidigare om
filegood-filmer…

ÅTER TILL ERIN

Katharina Prager, avgående ordförande och
ansvarig utgivare för Arkiv katharina.prager@braarkiv.se
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Margareta och
Harriet – damerna
bakom Arkiv

I år fyller Arkiv 20 år, en tidning som inte hade varit möjlig utan två
damer som har ägnat stor kraft och tid åt både tidningen, NLA och
det ideella arbetet inom arkivsektorn. Damerna som avses är förstås
Harriet Kvist och Margareta Linday Natt och Dag.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

BÅDE MARGARETA OCH HARRIET kom in i
arkivsektorn lite av en slump och båda
från den enskilda sektorn. Att Margareta kunde utföra mycket kunde man
notera redan under hennes ungdom.
Hon byggde bland annat upp Svenska
Blå Stjärnans ungdomförbund och
1979 blev hon utsedd av den borgerliga regeringen att, som första kvinna
utan politisk bakgrund, ingå i Statens
ungdomsråd. Efter det kom hon in i
bankvärlden, först som chef inom SEB
och sedan gick hon över till Svenska
Handelsbanken. I samband med att
hon hade fått tjänsten som arkivchef
för Handelsbankskoncernen kom hon
in på arkivbanan.
HARRIET BÖRJADE SIN yrkersverksamma tid
som läkarsekreterare men vidareutbildade sig på universitet och började
doktorera i litteraturvetenskap. Som
doktorand var det rätt naturligt att
hamna inom biblioteksområdet. Men
som chef för arkiv och bibliotek på
Verkstadsföreningen (numera Teknikföretagen) kom hon också naturligt i
kontakt med arkivfunktionen. I många
år har Harriet Kvist även drivit ett eget
företag som biblioteks- och arkivkonsult och har bland annat varit annonsackvisitör för Tema Arkiv. Både Harriet och Margareta har dessutom varit
ordförande för NLA under flera år.
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Harriets tid som ordförande för NLA som man tillsammans
med Kristina Sandmark i AAS beslutade att starta en gemensam tidskrift
1991. Margaretas stora betydelse för
tidskriften kan sägas ha varit att hålla
ordning på ekonomin och tillsammans med de övriga ägarföreningarnas
ordföranden rekonstruera föreningen,
bland annat genom att se till att
ägarföreningarnas ansvar knöts ihop
med Tema Arkivs styrelsearbete. Detta
arbete möjliggjorde att styrelsen senare

DET VAR UNDER

frågor om framtiden
för arkivariekåren menar Margareta
att mycket har hänt och att man ute i
företagen idag ofta är mer benägna att
anställa väl utbildade personer inom
just arkiv- och dokumentsektorn.
– Men, påpekar hon, vad som är
absolut nödvändigt för att denna trend
ska hålla i sig är att en arkivarie både
kan marknadsföring och ekonomi. På
så vis kan arkivarien påvisa att en effektivt fungerande dokumenthantering
direkt påverkar företagets lönsamhet.

NÄR DET GÄLLER

”Arkiv fungerar som ett språkrör för de många olika föreningarna som är med”
kunde anställda en redaktör.
– Arkiv fungerar som ett språkrör
för de många olika föreningarna som är
med, säger Harriet när hon får frågan
om tidningens uppgift idag och i framtiden. Margareta tillägger:
– Då arkivarbetet i många företag
är ett ensamarbete så kan tidningen
som jag ser det främst fylla två uppgifter; dels bedriva utbildningsverksamhet, dels visa på olika utvecklingsformer och inte minst utgöra en
sammanhållande länk mellan olika
människor som arbetar med arkiv.

Även Harriet påpekar vikten av att
kunna marknadsföring och att få en
position i företaget eller organisationen
– gärna i ledningsgruppen. Hon pekar
också på det viktiga i att kunna utveckla
policies för organisationens arbete.
inte så konstigt att två
företrädare som har arbetat inom den
privata sektorn betonar behovet av att
marknadsföra sig och att kunna ekonomi. Speciellt inte två kvinnor som på
många sätt visat vikten av att synas och
att marknadsföra sig i arkivvärlden. 

DET ÄR KANSKE

Harriet Kvist
ålder:

72

bakgrund:

Fil.mag, påbörjade
doktorandstudier, Chef för dokumentationsenheten på Teknikföretagen
1976-1995. Sedan 1995 eget företag
HKvistAB 4K och aktiv i yrkesföreningar inom biblioteks-och arkivvärlden.

bor:

Österskär.

familj:

man, två döttrar och tre barnbarn.

intressen:

litteratur, film, teater, skidåkning och segling.

Margareta Linday
Natt och dag
ålder:

70

bakgrund:

ungdomspedagog med
universitetsstudier i pedagogik och
sociologi, Svenska Blå Stjärnans Ungdomsverksamhet, Statens Ungdomsråd,
eget finansbolag, Ahlsell El, SHB
centralarkiv och ordförande i NLA. Nu
pensionär på heltid!

bor: Trosa (maj t.o.m. september) och
Stockholm (oktober t.o.m. april)
familj:

hundar

tre barn, sex barnbarn och två

intressen: Barn, barnbarn, hundar,
trädgården i Trosa, bridge, släkt och
vänner, måla olja (helst landskap)
måla glas och porslin och utställningar.
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Branobel – från
oljeutvinning till
forskningsprojekt
Historien om oljeföretaget Branobel börjar redan 1840, då den svenske
byggaren och uppfinnaren Immanuel Nobel grundar en mekanisk
verkstad i S:t Petersburg. Staden var det ryska imperiets huvudstad och
porten till en väldig marknad och stora naturtillgångar.

KRÖNIKA

Text Anders Gidlöf anders.gidlof@naringslivshistoria.se

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

NOBELS VERKSTAD FICK 1870 en order från
tsar Alexander II på en halv miljon
gevär. Till gevärskolvarna krävdes
valnötsträ, och i det ärendet besökte Immanuel Nobels son, Robert
Nobel, Baku i den ryska provinsen
Azerbajdzjan. Där pyste olja och gas
bokstavligen ur jorden, och Robert
blev intresserad. Tillsammans med sin
yngre bror Ludvig köpte han 1874 ett
litet oljeraffinaderi i Baku som snart
utvecklades till ett framgångsrikt oljebolag. Bolagets namn, Branobel, är en
kortform för den ryska versionen av det
svenska namnet ”Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna Nobel”. Begreppet
Nafta kommer från det ryska ordet för
petroleum eller råolja. Efterfrågan på
olja ökade vid den här tiden successivt
då den behövdes till fotogen, smörjmedel och så småningom till bensin.
BRÖDERNA NOBEL UTVECKLADE de bästa
metoderna för att utvinna, förädla
och transportera olja, och dominerade
snart branschen. Lillebrodern Alfred
sköt till kapital, och hans dynamit
användes bland annat för att röja väg
för pipelines och järnvägstunnlar i det
bergiga Kaukasus. Branobels första
oljetanker tillverkades vid Motala
Varv. I det ryska imperiet var det också
unikt att Branobel drev egna skolor,
arbetarbostäder och pensionsstiftelser.
Branobel hade vid 1900-talets början
blivit världens näst största oljebolag
med ledningar och depåer över hela
Ryssland och Europa. Det krävdes
en rysk revolution och nationalisering
1917 för att stoppa Branobels
framgångar.
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Bakgrund
Oljefält i Baku.

familjen Nobel
besökte i slutet av 1990-talet oljefälten
utanför Baku, men kännedomen om de
lokala arkiven var dålig. Under sovjettiden hade inga arkiv gallrats, men de
låstes in för en bredare publik. Det
var genom journalisten och författaren Brita Åsbrink som Centrum för
Näringslivshistoria (CfN) fick idén att
väcka den gamla oljehistorien till liv.
Den svenska kopplingen och till synes
välbevarade arkiv gjorde ett digitaliseringsprojekt givet. Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, medlem i CfN, tillsköt medel och projektet kunde komma
igång. Projektbeskrivningen säger att
målet är att ”öppna ett hittills okänt
källmaterial och möjliggöra vetenskapliga och källkritiskt grundade studier
av en unik del av näringslivshistorien,
nämligen den europeiska oljeindustrins
ursprung och tidiga utveckling.” Från
azerisk sida förväntar man sig att det
ska bidra med ökad kunskap om landets
tidiga samhällsekonomiska utveckling.

SENTIDA ÄTTLINGAR TILL

att få en bild av vilken
dokumentation som finns bevarad. I
nationalarkivet i Baku förvaras cirka
300 hyllmeter arkivhandlingar från
företaget Branobel. Där finns kontrakt, affärskorrespondens, prisstatistik,
fotografier, ritningar och handlingar
om markförvärv, prospektering, forskning och elektrifiering. I Ryssland
finns material från huvudkontoret i S:t
Petersburg och myndighetshandlingar.
I Sverige finns på många arkivinstitutioner handlingar från kundföretag, underleverantörer, medlemmar av Nobelfamiljen och äldre medarbetare. Förra

FÖRSTA STEGET VAR

året mottog azeriska staten en donation
från familjen Oleinikoff som visade sig
innehålla arkivhandlingar från Robert
Nobel. Arkivet överlämnades vid en
ceremoni på azeriska ambassaden i
Stockholm och har redan digitaliserats
i sin helhet innan det skickades till Nationalarkivet i Baku. Även i Georgien
finns bevarat arkivmaterial. Förutom
ömsesidiga visiter i Azerbajdzjan och
Sverige besökte en delegation från CfN
Georgien i mars 2011, vilket fick stor
uppmärksamhet i georgisk tv.
BRANOBELS HISTORIA KOMMER att bli tillgänglig via två nya webbplatser, som i
sin tur kan uppmuntra till internationell
forskning och seminarier. Målsättningen är att www.branobelhistory.com ska
lanseras i början av maj 2011, där man
kan ta del av en mängd artiklar illustrerade med bilder samt enstaka filmklipp. Den som vill utföra grundligare
arkivstudier kan gå vidare till CfN:s
virtuella forskarsal, www.cfnonline.se,
och ta del av de Branobel-relaterade
arkiven i sin helhet. Digitalisering
pågår både i Sverige och Azerbajdzjan.
För att bli internationellt gångbara
och neutrala ska båda webbplatserna
lanseras på engelska. Det går däremot
inte att komma ifrån det faktum att
originaldokumenten förblir på sina
respektive originalspråk. En forskare
som vill ta del av materialet i sin helhet måste med andra ord kunna läsa
engelska, ryska, svenska och kanske
även azeriska och georgiska. 

Anders Gidlöf är ansvarig för digital
arkivering vid Centrum för Näringslivshistoria samt arkivarie och tekniskt ansvarig i
Branobel-projektet

Ibland kommer rätt avlägsna och
okända länder Sverige väldigt nära.
Det kan handla om turism, handel eller
fredsbevarande styrkor. Men det kan
också handla om en äldre gemensam
historia. År 2008 gick startskottet för
ett gemensamt dokumentationsprojekt
om en av de länge bortglömda stora
svenska industrisatsningarna i österled
under sent 1800-tal. Och i maj i år
bär projektet frukt i form av en historisk
webbplats om Branobel. Det handlar
om Ludvig och Robert Nobel, Alfred
Nobels storebröder, som från 1874
till 1920 drev oljeföretaget Branobel
med centrum i Azerbajdzjan och S:t
Petersburg. Branobel utvecklades till att
bli världens näst största oljekonglomerat med en dominerande position på
den ryska och europeiska marknaden.
Företaget försvann vid ryska revolutionen. Kvar i Azerbajdzjans huvudstad
Baku blev ett 300 hyllmeter stort
företagsarkiv. Men Branobels historia
har lämnat efter sig handlingar även
i Sverige, Ryssland och Georgien.
Historien ska nu i samarbete mellan
Centrum för Näringslivshistoria (CfN)
och bland annat Azerbajdzjans
nationalarkiv presenteras på
www.branobelhistory.com och den
virtuella forskarsalen www.cfnonline.se

Länkar och vidare läsning:
• Brita Åsbrink: ”Ludvig Nobel:
’Petroleum har en lysande framtid!’”.
Utgiven av Wahlström & Widstrand
2001.
• Göran Nilzén: ”Familjen Nobel. En
svensk industridynasti. Översikt över
arkivarier i Stockholm, Uppsala och
Lund” Stockholm 2004. Nr 1 i Arbetsgruppens för Nobelstudier (AGN)
skriftserie.
www.naringslivshistoria.se
www.branobelhistory.com
www.cfnonline.se
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Vår 
enighets
fana

På Dalarnas Folkrörelsearkiv i Falun avslutas inom kort ett
projekt med att fotografiskt dokumentera alla arkivets 314
fanor och standard som främst kommer från politiska och
fackliga organisationer, men även från nykterhetsrörelsens och
frikyrkornas organisationer. Bilderna kommer att läggas i en
databas på arkivets hemsida, www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se, i
syfte att tillgängliggöra fanorna för en bredare allmänhet.
Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com
20 ARKIV 2/2011

FANORNA HAR ALLTID haft ett starkt
symbolvärde för sina ägare. Med sitt
rika bildspråk och slående deviser var
de ett viktigt uttrycksmedel, speciellt
under 1880-talet som var en tid av
spirande industrialism och ett framväxande proletariat. Fanorna användes
i samband med demonstrationer, offentliga möten och polisprovokationer
med mera. De första demonstrationerna gällde åttatimmars arbetsdag,
rösträtt och föreningsfrihet. Idag
används fanor i samband med begravningar och pryds då med sorgflor.
Speciellt de äldre fanorna är
bildrika och allegoriska, gjorda i silke
eller ylle med handmålade och handbroderade bilder.
Anskaffandet av en fana var en dyr
investering. Då Stockholmsplåtslagarna
1892 invigde sin fana gick kostnaderna
på 200 kr – vilket motsvarade 3-4
månadslöner för en plåtslagare.

ateljén Lindblads, i början
av 1900-talet, specialiserade på att
måla fanor åt fackförenings- och

I ÖREBRO VAR

från olika skråhantverkarnas yrkesemblem, franska revolutionen och
kyrkan, men också från den antika
och den nordiska mytologin.
förknippas i första
hand med socialism och kärlek, men
det är också krigsguden Mars färg.
Inom kyrkan symboliserar den röda
färgen Kristi blod eller martyrernas lidande och ansågs ha en både
magisk och gudomlig kraft. Det har
inte alltid varit självklart att den röda
färgen skulle representera fackföreningsrörelsen. Färgen antogs i samband
med den franska revolutionen, som
en symbol för arbetarrörelsens önskan
om ett rättvisare samhälle. På många
äldre fackliga fanor syns påverkan
av franska revolutionen. Marianne
– hjältinnan från den franska revolutionen 1789 – finns således avbildad
på många svenska fanor stående på
en jordglob eller i en soluppgång.
Jordgloben visar på internationell
solidaritet och användes både av arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen.

DEN RÖDA FÄRGEN

”Folkrörelserna gav
medlemmarna möjligheten
att agera för och enas kring
en gemensam sak”
nykterhetsrörelsens organisationer.
Liknande verksamheter fanns bland
annat i Köping, Göteborg, Torshälla
och Trollhättan. Fanmålarna var
alltid män, medan de som broderade
fanorna var kvinnor. Några av dessa
kom att bli välrenommerade och
mycket kända för sitt hantverk.
är en manifestation av medlemmarnas ideal och
strävanden. De så kallade traditionella
folkrörelserna utmärks av att dessa
ofta var kampanjdrivande och hade
som mål att bekämpa det som sågs
som brister i samhället. Folkrörelserna
gav medlemmarna möjligheten att
agera för och enas kring en gemensam
sak och betraktas som ett viktigt led i
den demokratiseringsprocess som tog
sin början kring förra sekelskiftet.
Fanornas symbolspråk uttrycks
genom olika färger och symboler.
Motiven på fanorna hämtades främst

MOTIVEN PÅ FANORNA

Hammaren har fått stå för rättvisa
och hämnd och utgör tillsammans
med skäran sovjetstatens emblem.
Solen symboliserar visioner och stjärnan framtidstro. Den franska revolutionens devis: ”Frihet, jemlikhet och
broderskap” är den vanligaste texten
på fackföreningsfanorna, men texten
”Vår enighet” förekommer också ofta.
Behovet av enighet, broderskap och
solidaritet illustreras med ett handslag.
Blått är sanningens, trohetens och
ärlighetens färg och sammankopplas
sedan antiken med de himmelska
sfärerna. Himmelsguden Zeus och
jungfru Maria bär alltid blåa kläder.
I Sverige och England kom blått att
bli de konservativas färg. Den gröna
färgen är hoppets, allt levandes och
frihetens färg. De antika gudar som
förknippades med dödsriket hade svart
som sitt kännetecken. Inom kristenheten kom den svarta färgen att förknippas med död, sorg och helvetet, men

Litteratur
1. Fackliga fanor, En utställning från
LO och Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek, 1998.
2. Fanor och standard i Västerbotten, Folkrörelsearkivet i Västerbotten,
1988.
3. ”Vår enighets fana” – ett sekel
fackliga fanor, 1998.
4. Vår röda fana har inte alltid varit
röd, Helsingborg 1986.

också med skam, förtvivlan och det
otillåtna. Vitt däremot står för oskuld,
kyskhet och jungfrulighet, men symboliserar även vänskap och fred. Svart
är också ett uttryck för fascism, nazism
och anarki. Syndikalisternas fanor är
ofta svarta. 
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Arkivering
Lars Lundqvist är chef för informationsavdelningen vid Riksantikvarieämbetet. Arkiv har talat med
honom om värdet av att kulturarvsmyndigheter är aktiva i de sociala
medierna, och vad det innebär för
deras arkivering.
Text Anders Gidlöf anders.gidlof@naringslivshistoria.se

SAAB BOFORS SUPPORT AB
DOKUMENTHANTERING

”Håller ordning på allt
utom ditt skrivbord”
Få en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar
dokumenthantering. Vi håller ordning på dina
handlingar och skapar en enklare vardag för
ditt företag. Vi garanterar säker arkivering på
ett och samma ställe, eller om du hellre vill
anlita oss för konsultation om hur du bäst
bevarar dina handlingar i egen regi.
Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med
dokumenthantering? Kontakta Lars Viitanen
telefon 0586-825 52 eller maila till
lars.viitanen@boforssupport.saab.se så berättar
han mer.
www.sbsupport.se/dokumenthantering
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g av sociala medier
nätet fyllt av diskussionsforum där olika ämnen debatteras och analyseras av intresserade
privatpersoner. Påfallande ofta tas
historiska fakta och skeenden upp.
Medborgare på nätet delar med sig
av upplysningar som kan vara självupplevda, återberättade eller i många
fall subjektiva tolkningar och åsikter.
Förutom diskussionsforum fyller idag
de stora sociala medierna den funktionen, framför allt Facebook, Youtube
och Flickr.

förringas eller rentav förstöras, genom
allmänhetens kommentarer. Den
värsta rädslan har idag försvunnit. Jag
tror på att den totala öppenhet och
ständiga interaktion som sker i sociala
medier leder till att informationen till
slut blir korrekt och rena lögner rensas
bort. Se det som massans oändliga
vishet. Den information som RAÄ
får in via sociala medier värderas fortfarande källkritiskt och gör ibland att
de interna databaserna kompletteras
eller korrigeras.

Lars Lundqvist, hur ser du på RAÄ:s
förhållande till de sociala medierna?

Du anser att myndigheternas
närvaro i de sociala medierna skall
arkiveras för framtiden. Varför?

SEDAN LÄNGE ÄR

– Sociala medier ger idag olika
verksamheter en möjlighet att arbeta
öppet och transparent. De sociala
medierna ger inte bara en hög grad
av insyn utan kan vara plattformar
för former av samarbete, där personer
med olika bakgrund och kompetenser
kan bidra till olika processer.
Myndigheter arbetar ytterst på
uppdrag av medborgarna. Därför
finns få skäl till att man inte ska arbeta öppet, om man nu bortser från de
fall där juridiken säger något annat.
Det finns därför goda skäl till att
utgångsläget för myndighetsarbete
ska ske så öppet som möjligt.
Är det naturligare för en kulturarvsmyndighet att satsa på den typ av
mer jämställd dialog med medborgarna som sker via de sociala medierna, än vad det vore för exempelvis skattemyndigheterna?

– Då en kulturarvsmyndighet så
tydligt sysslar med medborgarnas
gemensamma kulturarv har man ett
behov av att umgås
med dem på ett
annat plan än
som myndighet.
Det blir en annan
situation än när
Försäkringskassan
informerar om sjukintyg eller Skatteverket kräver in en självdeklaration.
När RAÄ först satsade på sociala
medier 2007 fanns en intern rädsla
för att den anställdes unika kompetens kring exempelvis bilder skulle

– Min förhoppning är att den interaktion som sker via sociala medier

Uppstår det kontakter mellan
myndigheter och medborgare på er
egen www.k-blogg.se som annars
skulle ha kanaliserats via www.
raa.se, och därför bör arkiveras?

– Riksantikvarieämbetets webbplats www.raa.se saknar funktioner
för interaktion. Där hänvisas myndighetspersoner och medborgare till
kontakt via telefon, epost eller fax.
Innehållet på www.k-blogg.se hålls
ordnat, backas upp och avses att arkiveras. Gallring av kommentarer sker
automatiskt avseende spam. Så vitt jag
kan komma ihåg har vi endast i ett
fall haft ett ”problem”. Det gällde en
person som bad om att dennes egna
kommentar skulle ändras på grund av
att personen uttryckt sig oklart. Alltså

”Myndigheter arbetar ytterst
på uppdrag av medborgarna.
Därför finns få skäl till att
man inte ska arbeta öppet”
i en nära framtid förstås som – och
hanteras på samma sätt som – all annan information som kommuniceras,
oavsett om det sker muntligt, i ett
konferensrum, via telefon, fax, brev
eller SMS. Kort sammanfattat kan
man säga att det som har höjd och
bäring på myndighetens arbete arkiveras, medan det som är av mindre
vikt gallras. Det som är olagligt eller
olämpligt hanteras som allt annat
olagligt och olämpligt, oavsett hur det
har hamnat på myndigheten.
Interaktionen på sociala medier
är ofta till karaktären väldigt lika
muntliga samtal mellan personer, och
uppfattas oftast så av de parter som är
inblandade. De skulle kanske kunna
beskrivas som ett sorts ”arbetsmaterial” eller en normal informationsinhämtning.
Jag har själv sett mycket få fall där
medborgare kommunicerat ärenden
med höjd. Ofta handlar det mer om
support eller kundservice. Eller så har
det formen av glada tillrop, exempelvis ett ”Gilla” på Facebook.

kan människor, så långt vi kan se,
ganska väl uppfatta skillnaden mellan kanaler för ”myndighetsmässiga
ärenden” och andra som mer bjuder in
till insyn och diskussion.
Du menar alltså att i RAÄ:s digitala
arkiv kommer det stora flertalet av
alla sidor och texter att arkiveras?

– Det är klart att det finns gränser
för vad som bör arkiveras. Redan idag
sker så klart en gallring av den information som flödar in och ut från en
myndighet. Min egen arbetsplats
- RAÄ - hanterar mycket litet personuppgifter och integritetsfrågorna
är därför ganska små. 

Lars Lundqvist har varit drivande i
RAÄ:s satsning på öppenhet och deltagande i de sociala medierna. Personal
vid RAÄ har börjat blogga och twittra,
och RAÄ har lagt upp delar av sitt
bildarkiv på Flickr där värdefull hjälp
har erhållits med identifikation av äldre
fotografier.
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Kåseri

Stalkad av
ett arkiv

JAG KÄNNER MIG FÖRFÖLJD. Här tar man
intet ont anande itu med ett arkiv som
har pockat på uppmärksamhet ett tag,
och vad händer? Arkivbildaren följer
mig hack i häl vart jag än går. Han
har visserligen varit död i 56 år, men
det hjälper tydligen inte när man har
att göra med en målmedveten stalker.
Han heter Johan-Olov Johansson
och var bruksarbetare, fackligt aktiv,
Metallordförande och LO-kassör,
samt i slutet av sin bana ordförande
i Stockholms stadsfullmäktige. Han
var också en flitig författare och populär radiouppläsare av sina noveller
på 40- och 50-talet. Alla visste vem
Johan-Olov var.

gick i skolan i Tyskbo, som de flesta
uppgifter om honom hävdar, utan
också i Ängsbackens skola när den
stod nybyggd och fin lagom till höstterminen 1884. Jag bor alltså i hans
barndomshem och han gick i skola i
mitt. Men inte nog med det. I hans
dagböcker läste jag nyligen om hur
hans son döptes i ”Peters sal”. Ludvig
Peters var hans lärare och det verkar
troligt att han fick använda det stora
rummet i lärarbostaden på skolans
övervåning vid dopet, ”salen” som det
hette då. Många år senare var det vårt
vardagsrum.
I en av sina noveller, ”Granbergs
stuga”, skildrar han hur en bruksar-

När Karin Englund tog sig an Johan-Olov
Johanssons personarkiv visste hon inte
hur sammanflätade deras liv var
– och är. Var ska han dyka upp härnäst?

”Svaret var bryskt: teckningen
är usel och huset dessutom
förstört, med det där fula
trapphuset på baksidan”
Att han som barn bodde i vårt
fritidshus i södra Dalarna kände jag
till. Det kallas ”Tvåbo” och förekommer i några av hans böcker. Men jag
visste inte att pappa hade skickat en
teckning av huset till honom 1947
och frågat om han var intresserad av
den, eftersom den ju föreställde hans
barndomshem.
Svaret var bryskt: teckningen är
usel och huset dessutom förstört, med
det där fula trapphuset på baksidan.
Tjugosju år senare lämnade mina
föräldrar det som varit mitt barndomshem, den gamla nedlagda skolan
Ängsbacken och bosatte sig i stället i
Tvåbo. Deras första åtgärd var att riva
det där förhatliga trapphuset och nu
förstår jag bättre varför.
Sedan hittade jag Johan-Olovs
skolbetyg, som visar att han inte bara
24 ARKIV 2/2011

betare fått nog av matos, barnskrik
och granngräl i den trångbodda
arbetarbostaden. Han lyckas med list
och uthållighet övertala en av bönderna att släppa ifrån sig en tomtbit
vid sjön och bygger sig en egen stuga.
Min farfars stuga var ett av de första
byggena på den bondeägda marken
vid sjön. Om den är den allra första –
vilket återstår att kontrollera – är det
den som är Granbergs stuga.
Så flyttar han till Stockholm som
ombudsman på Metallarbetareförbundet och då får han väl ge sig,
tänker jag. Må vara att man ständigt stöter på varandra på en liten
bruksort, men Stockholm är väl ändå
tillräckligt stort för oss båda. Men
när jag bläddrar i ett bildarkiv hittar
jag honom som Metallordförande och
där sitter han minsann i mitt arbets-

Det förhatliga trapphuset rivs.

rum på Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek.
Men på Urvädersgränd, där jag bor
nu, där har han väl ändå inte varit, tänker jag, när jag bläddrar vidare. Jodå.
Han var medlem av Par Bricole, som
håller till ett par hus bort i gränden. 
Karin Englund
karin.englund@tele2.se

oais

Klara för e-Arkiv
verksamhetssystem

klara

arkivredovisning
processchema
dokumentplan

Leveranspaket
sip

Arkivpaket
aip

e-Arkiv

livscykelhantering rm
kontroll
konvertering
komplettering

data hantering
bevarandeplanering

Är ni Klara
för införande
av e-Arkiv?
Klara fortsätter att utvecklas och nu kan vi erbjuda
en lösning för e-Arkivering. Verksamheten kan ställa
av sin information kontinuerligt genom vår e-Arkivlösning med Klara som spindeln i nätet
För mer information kontakta Claes Bengtsson
Know IT Karlstad AB, , claes.bengtsson@knowit.se.
tel 0722 - 31 69 00. knowit.se

Presentationspaket
dip
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Noterat
Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
– Årets Arkiv
För fjärde året i rad delades utmärkelsen
Årets Arkiv ut, denna gång till Göteborgs
stadsbyggnadsarkiv som enligt juryns motivering är en slagkraftig och uppskattad
institution där verksamheten bedrivs professionellt och med ett tydligt användarperspektiv. Man har en klar inriktning när det
gäller en framtida digital tillgänglighet.
Ur ett större perspektiv har man verkligen
lyckats sätta arkivverksamheten på kartan.
När William Försth blev arkivchef för
fem år sedan såg han att de flesta som
efterfrågade handlingar ur arkivet ville ha
dem digitalt, och utifrån det kundbehovet
har man nu organiserat tillgänglighetsarbetet.
– Det finns ännu mycket att göra och
prispengarna på 20 000 kronor ska
troligen användas till grupputveckling,
säger William Försth.

William Försth med diplom och blomsterbukett, omgiven av Sara Naeslund Lems,
Niko Fastman, Staffan Smedberg och Karin Åström-Iko från Årets Arkiv-juryn.

Eskilskällan
Lördagen den 26 mars öppnades Eskilskällan, ett samarbete mellan Eskilstunas
arkiv, bibliotek och museer. Syftet är att
med gemensamma resurser erbjuda en
samlad ingång till allt källmaterial och att
ännu bättre tillgängliggöra det lokala kulturarvet – såväl arkiv som museibestånd
och litteratur. Bland databaser, lokalhistoriska böcker, kartor och släktforskarplatser
finns en forskarsal, mötesrum och en infopunkt som bemannas fyra timmar varje
vardag, samt sista lördagen i månaden.
På öppningsdagen bjöds det på tal,
föreläsningar, visningar, mingel och samtal kring de nyinredda lokalerna. Ett hundratal intresserade Eskilstunabor passade
på att lyssna och ta sig en första titt på
Eskilskällan, ett namn som numera betecknar såväl rummet som den gemensamma
webbplatsen, en lokalhistorisk tidskrift
och själva samarbetet mellan de olika
enheterna (tidigare kallat ABM). Samtliga
arkivinstitutioner och delar av Eskilstuna
stadsmuseum huserar sedan hösten 2009
i den gamla brandstationen ett stenkast
från Eskilstuna stadsbibliotek och på Eskilskällans öppningsdag premiärgick man
även den nya förbindelsegången som har
byggts mellan de två husen.
26 ARKIV 2/2011

Deltagare i samarbetet är Eskilstuna
stadsbibliotek, Svenska Deckarbiblioteket, Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna
stadsarkiv, Företagens arkiv i Sörmland,
Föreningsarkivet i Sörmland, Svenskt Barnbildarkiv och Sverigefinländarnas arkiv.
Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening
deltar dessutom som extern samarbetspartner med bemanning av släktforskardelen av Eskilskällan.

Entren till Eskilskällan.

Inget Tema i
nya Arkiv
Från och med nummer två, 2011 har
Tema Arkiv fått ett nytt utseende och har
bytt namn till Arkiv. Initiativet till namnbytet
kommer från kommunikationsbyrån
Åkesson & Curry som har fått i uppdrag
att göra tidningen.
– Vi är jätteglada över att vi har fått

”Vi är jätteglada över
att vi har fått
förtroendet”
förtroendet att vara med och göra Arkiv,
säger Yvonne Tenninge som är projektledare på Åkesson & Curry. Inte minst i
denna spännande tid för arkiven och nu
när tidningen fyller 20 år.
Bakom den nya designen står en av
byråns art directors, Assar Foddis och
ansvarig för det redaktionella arbetet är
chefredaktören Mats Janson.
– Jag ser fram emot att få vara med och
visa hur viktiga arkiven är för företagens
och myndigheternas framtid, säger han.

EU – projekt Digidaily

– digitaliserade historiska dagstidningar

ett utvecklingsprojekt hos Riksarkivet
www.riksarkivet.se

MKC - Mediakonverteringscentrum

Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

Som komplement till inskanning av microfiche/dokument
använder du med fördel våra tjänster för arkivering,
dokumenthantering och ärendehantering.

Kontakta oss för mer information.
MicroData Skandinavien AB · Klostergatan 3 · Box 466 · 701 49 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · info@microdata.nu
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Recensioner
Läsarna
1800-TALETS FOLKVÄCKELSE OCH DET MODERNA
GENOMBROTTET, GUNNAR HALLINGBERG,
ATLANTIS

Med Läsarna
har Gunnar
Hallingberg antagit utmaningen att beskriva
1800-talets
folkväckelse
icke endast
som en kyrkohistorisk
företeelse med
utgångspunkt i teologi och organisation
utan som ett bredare kulturellt fenomen.
Utgångspunkten är de influenser som kom
från 1700-talets tyska pietism med den
betoning på personlig omvändelse och
helgelse som kom att påverka de flesta
av 1800-talets väckelserörelser. Nu kunde
man prata om omvända och oomvända
präster och ”kristendomens utbredande

Vid sidan av
OLOF LAGERCRANTZ / MÖTEN MED FÖRFATTARE
FRÅN FYRTIOTAL TILL SJUTTIOTAL,
DAGBOKSANTECKNINGAR I URVAL AV

NOTERAT M.M.

RICHARD LAGERCRANTZ OCH STINA OTTERBERG,
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Förra århundradet och dess
motsägelsefullhet kan sägas
känneteckna
detta urval av
Olof Lagercrantz dagboksanteckningar
från 1940-talet
och fram till
1975, en tid
då världen stod i brand men kulturen
blomstrade.
Som chef för DN:s kulturredaktion hann
Olof Lagercrantz förstås möta många gestalter ur den svenska kultureliten – poeter,
bokförläggare och konstnärer – framförallt
i de miljöer vi kanske förväntar oss, såsom
på middagar och restauranger, men med
en öppenhet som möjligen kan förvåna.
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bland de kristna”. Detta utmanade naturligtvis den etablerade kyrkan som levde i
symbios med de styrande i samhället.
Styrkan i Hallingbergs framställning
är att han pekar på att den folkliga
väckelsen inte bara rörde sej kring den
personliga fromheten och längtan efter
det himmelska utan visar på ett socialt
och internationellt engagemang. Detta
förmedlades genom ett otal traktater,
skrifter och tidskrifter som bidrog till att
omforma det svenska samhället. När man
talar om folkrörelser brukar man nämna
tre: väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen
och arbetarrörelsen. Den tidigaste var
väckelserörelsen som många gånger
gick hand i hand med nykterhetsrörelsen.
Hallingberg visar hur man genom sina publikationer och kringresande kolportörer,
predikanter och nykterhetsivrare nådde
breda folkgrupper.
Genomgående i Hallingbergs framställning ställs ”elitkulturens” avståndstagande och även förakt för dessa folkliga
rörelser. Detta, menar han, har också

senare präglat ointresset från andra
än kyrkohistorikerna att studera denna
”delkultur”.
I den breda flora av väckelser, inom
och utom den etablerade kyrkan, spårar
Hallingberg flera stråk för ytterligare forskning, däribland den stora sångskatten,
den rikhaltiga litteraturen, väckelsen som
”populärkultur”, idéhistoria i ett bredare
perspektiv än teologin med mera. Den
omfattande notapparaten ger också
uppslag för vidare forskning.
I ett så här övergripande verk kan det
alltid finnas enskildheter att invända emot
eller önska att vissa områden ytterligare
utvecklats. På det hela taget har dock
Hallinberg gett oss ett bredare och djupare perspektiv på 1800-talets väckelserörelse och dess betydelse för omformandet av det svenska samhället. Jag ser
fram emot den aviserade uppföljaren med
titeln Kulturbygget om 1900-talet.

Därmed inte sagt att anteckningarna
inte skulle vara skrivna för publicering
– vetskapen om detta uttrycks även i
själva noteringarna. Detta till trots ger
boken ändå en spännande inblick i de
framträdande kulturpersonligheternas liv
under denna tid eftersom Lagercrantz inte
har försökt dölja sin uppfattning om den
porträtterade. Och bilden är inte helt ljus.
Förläggarfamiljen tycks dagboksskribenten finna obotligt tråkig och författarna
framställs som egocentrerade och fyllda
med de mest betungande problem – inte
minst av det psykiska slaget.
Anteckningarna fokuserar på de prominenta personer som Lagercrantz har träffat
och umgåtts med. Varje kapitel tar upp en
viss person i kronologisk följd. Men det är
också påtagligt vilken begränsning detta
innebär. Av 17 kapitel ägnas endast
ett åt en kvinnlig författare (Karin Boye)
och ett annat delas mellan paret Artur
Lundqvist och Maria Wine. Detta speglar
förstås den manliga dominansen i det
Lagercrantzka unversumet – det offentliga
rummet var i högsta grad en manlig sfär
där kvinnorna deltog i egenskap av fruar,
snarare än i egenskap av sina profes-

sioner. Men så var detta också en tid där
författarna blickade bakåt i tiden – som
när Viktor Rydberg och Bengt Lidner kommer till tals – på en obruten traditon som
går tillbaka till 1700- och 1800-talets
litteratur.
Porträttstrukturen innebär att dagbokskaraktären till stor del försvinner och dess
ursprungliga autencitet förloras. Den röda
tråden förvinner vid en genomläsning då
man ständigt förflyttas från 1940- fram
till 1970-talet. Flera av de författare som
förärats ett eget kaptiel förekommer därför
också naturligt i de andra kapitlen. Den
arkivistiska svårigheten med att strukturera
information efter personer som nämns i
dokumentationen, blir därmed extra tydlig.
Det är också slående att detta inte är
en bok om Lagercrantz. Skribenten försvinner i sina utlåtanden om de gestalter
han har träffat. Det blir till ett fragmentariskt – och rätt mycket så – samtal ifrån
det förgånga. Ett nedslag i en gången
kultursfär – där Lagercrantz själv förblir en
skuggfigur.

Magnus Lindvall
Arkivarie Svenska Baptistsamfundet/
Svenska Missionskyrkan

Lars Lundqvist
NLA

Vilse i arkivet?
EN HANDBOK I KOMMUNAL DOKUMENTHANTERING, ANNIKA HOLMBERG

Vilse i arkivet?
är en handbok
i kommunal
dokumenthantering. Den
beskriver lagar
och förordningar, registrering
av handlingar,
dokumenthanteringsplaner,
gallring och mycket mer. Den nya och
fjärde upplagan sedan 1993 har moderniserats och har många nya avsnitt, bland
annat om processorienterad arkivredovisning och elektronisk långtidslagring.
”Nutida arkivarier har en spännvidd
som är få andra yrkesgrupper förunnad”,
inleder Annika Holmberg sin bok, och

fortsätter: ”På förmiddagen kan man göra
en gallringsutredning för ett IT-system,
medan eftermiddagen ägnas åt en utställning om fattigvård på 1860-talet.” Det är
också med stor lust och pedagogisk iver
som författaren griper sig an arkivvårdens
många områden. Språket är lätt och distinkt, man får ett rikt koncentrat av kunskap
och det abstrakta konkretiseras.
En kommunarkivarie har säkert redan
mycket av kunskaperna, och att utveckla
komplexa frågor skulle kräva mer plats.
Det är dock en gedigen handbok och
checklista, såväl för arkivansvariga som
för registratorer, chefer och administrativ
personal inom kommunen som behöver
kunskap om dokumenthanteringen. Boken
används även sedan länge i högskoleutbildningar.
Författaren Annika Holmberg är kommunarkivarie i Sollentuna kommun.
Jim Löfgren
TAM-arkiv

Vad tycker
du om Arkiv?
Skriv till oss och dela med dig av
dina synpunkter till
arkiv@akessoncurry.com
De bäst motiverade åsikterna
belönas med antingen Hallingbergs
Läsarna eller Vid sidan av, Lagercrantz utvalda anteckningar. Senast
den 31 augusti vill vi ha ditt mail.
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Personarkiv
Stig Nordqvist
Civilingenjören Stig Nordqvist blev en av de kanske mest inflytelserika
stadsplanerarna i Sverige under 1950- och 1960-talen, då man banade
väg för ”bilsamhället”. I samband med ett projekt kring ingenjörernas
historia kom hans egna handlingar från denna tid till TAM-Arkiv.
Text Jim Löfgren jim.lofgren@tam-arkiv.se

1960-talet svepte
en våg av centrumförnyelser över
Sveriges städer. Hälften av Sveriges
äldre bebyggelse revs. I stadskärnorna
bereddes plats för Domus-varuhus
och parkeringsplatser. I efterhand
har kritik framförts mot rivningsraseri och betongfunktionalism med
förlorade kultur- och stadsmiljövärden som följd. Men man kan också
försöka förstå vad som hände utifrån
tidens förutsättningar. Det är vad teknikhistorikern Per Lundin har gjort i
sin avhandling Bilsamhället. Ideologi,
expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. Efter att ha haft kontakt
med trafik- och stadsplaneraren Stig
Nordqvist frågade han om TAMArkiv kunde ta hand om Nordqvists
personarkiv. Arkivet består av enbart
sju koncentrerade pärmar med maskinskrivna artikelmanus, föredrag,
och utredningsunderlag.
Frågan om stadssaneringar kom
på 1940-talet att ersättas av stadsoch trafikplanering för att möta den
kraftigt växande privatbilismens behov,
visar Per Lundin. Experter som civilingenjören Stig Nordqvist var rådgivande
inom staten som utfärdade de normer
för ny stadsbebyggelse och parkeringar
som landets kommuner skulle följa.
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för massbilismen var
förebild. Efter ett studieår i USA
1953-1954 skriver Stig Nordqvist för
ett anförande på Vattenbyggnadsbyrån: ”Vi kan väl inte bygga freewaysystem i Finspång heller? Jo, det kan
och bör vi, även om vi inte bygger
i Los Angeles-standard överallt.”
Nordqvist beskriver i detalj ett system
med ”infartsleder plus en eller ett par
länkar över samhällets centrum”.

USA:S LÖSNINGAR

30 ARKIV 2/2011

Los Angeles freeway-system inspirerade Nordqvist.

Bör vi anpassa bilismen till det gamla
samhället eller bygga ett bilsamhälle?
Rubriken inleder retoriskt Nordqvists
artikel i Industria nr 3, 1955. Analyser görs av trafiksäkerhet, restider och
parkeringsbehov. Shoppingcentrum,
bostadsområden och kontorsenheter
blir ”bilfria öar”. Så förutspåddes

från. Men bilen symboliserade även
frihet och demokrati. Och med modernitetens tidsanda rådde samstämmighet kring expertis och utveckling,
åtminstone fram till 1970-talet.
Kanske Stig Nordqvist, professor
i samhällsplanering, hade distanserat sig något från sitt värv när han

”Bör vi anpassa bilismen
till det gamla samhället eller
bygga ett bilsamhälle?”
närmast utopiskt den framtid som
inom bara något decennium skulle
förverkligas.
rationellt beräkningsbar. I Nordqvists material finner man
dessa matematiska trafikmodeller.
Bilen blev norm och skala att utgå

BILTRAFIKEN VAR

i en betraktelse 1992 om historiens
alla litterära flanörer skriver: ”En
god stadsplanerare är också en god
flanör” och ser fotgängaren som
stadens mått. 
Stig Nordqvist är född 1925

kr i rabatt
Upp till 1.800
enast 1 juli!
– anmäl dig s

Välkommen till årets forum för dig som arbetar med arkiv och e-arkiv!

E-arkiv och verksamhetsbaserad
arkivredovisning 2011
Konferens 7-8 september 2011 | HasselbacKen, stocKHolm

Vi har samlat ett antal experter och praktikfall som tar ett helhetsgrepp kring hur du övergår till e-arkivering och den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, hur du arbetar med
arkivvården i e-arkiv och hur du integrerar e-arkiv med övriga verksamhetssystem.

Ur konferensens innehåll:
• Hur du förankrar, implementerar och hittar systemstöd
för den nya arkivredovisningen
• Så implementerar du e-arkivet i praktiken enligt den
verksamhetsbaserade arkivredovisningen
• E-arkiv i samverkan – erfarenheter av att skapa en
gemensam och leverantörsoberoende lösning för
långsiktigt elektroniskt bevarande
• Vad innebär de förvaltningsgemensamma
specifikationerna för e-arkiv och e-diarium? Aktuellt
om piloterna
• Hur du bevarar publicerad information på webben
och når en automatiserad insamling, analys, paketering och leverans till e-arkiv
SPECIELLT INBJUDEN Årets arki
2011

William Försth
Chef
Göteborgs
stadsbyggnadsarkiv

v

MODERATOR
Östen Jonsson
Verksamhetsledare
Centrum för
Långsiktigt Bevarande

Anmäler du fler än 2
personer får person 3, 4, 5 osv.

50% på aktuellt pris

Ta del av praktiska erfarenheter och lyssna till:

Aktuella evenemang 2011

• Järfälla kommun
• LDB-Centrum
• Lemontree
• Region Skåne
• Riksarkivet

#SMIOS 2011

• Rättsmedicinalverket
• Sambruk
• Skatteverket
• Skellefteå Kraft
• Vinnova

Läs mer om konferensen på www.abilitypartner.se

Samarbetspartners

Sociala medier i offentlig sektor
Konferens 31 augusti - 1 september 2011
Workshop 30 augusti 2011

Juridiken kring elektronisk kommunikation,
dokumenthantering och arkiv
Kurs 13-14 september 2011
Kurs 6-7 december 2011

Arrangeras av

Posttidning B
Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Åkesson & Curry AB
Sveavägen 62
111 34 Stockholm
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Visual Arkiv-konceptet
för processbaserad informationsredovisning
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