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En tidskrift om arkivets alla aspekter

”Hur lång ä r
en ’arkiviad’?”
Sid 3

Tema: Arkivveckan

Kommunernas
arkiv 150 år!
Ny artikelserie: märkliga fynd
Lär dig nätverka!
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”Vår vision, att centralisera och skapa ett modernt och effektivt Arkivcentrum med allt under samma tak är idag verklighet”
Göran Kristiansson, Landsarkivarie Riksarkivet, Landsarkivet i Lund

”Vår vision, att centralisera och skapa ett modernt och effektivt Arkivcentrum med allt under samma tak är idag verklighet”
Göran Kristiansson, Landsarkivarie Riksarkivet, Landsarkivet i Lund

Läs mer om Arkivcentrum Syd:s nya lokaler,
sammanslagningen och om hur de bäst utnyttjat
de 44 hyllmilen som står till förfogande.
Läs mer om Arkivcentrum Syd:s nya lokaler,
sammanslagningen och om hur de bäst utnyttjat
www.bruynzeel.se/lund
de 44 hyllmilen som står till förfogande.
www.bruynzeel.se/lund
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Inriktningsbeslut
om samgående
Arkivveckan är avslutad och vi är fle a som redan ser fram mot nästa arkivvecka.
Hur långt ska det vara mellan dessa arkivveckor? Hur lång är en ”arkiviad”? Vid
avslutningen meddelades att nästa arkivvecka blir år 2017 någonstans i Sverige.
Vem är redo att ta över stafettpinnen från årets värdpar Västerås stadsarkiv och
Arkiv Västmanland?
Vid arkivveckan var det fle a arkivföreningar som passade på att hålla sina årsmöten. Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundets styrelser hade gemensamt tagit
fram ett förslag till inriktningsbeslut om samgående. Bakom inriktningsbeslutet
finns en gemensam vision om framtiden och verksamhetsbeskrivning. En modern
förening måste spegla professionernas förändrade roller i en ständigt föränderlig
värld. Därmed skapas möjligheter att bli en mer aktiv samhällsaktör. Idag arbetar
de två föreningarna på liknande sätt med ungefär samma mål och målgrupper. Båda
föreningarna ”brottas” med samma återkommande problem, att få ihop en aktiv
styrelse, att få ihop en budget för verksamheten och att erbjuda verksamhet i hela
landet. Kompetens och idéer skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt och onödigt
dubbelarbete skulle kunna undvikas så att mer tid och kraft kan frigöras till arbete
med nya viktiga frågor.

Katarina Ekelöf
Ordförande Arkivrådet AAS

Båda föreningarnas årsmöten gav grönt ljus till inriktningsbeslutet om samgående.
Det innebär att ett arbete startar omgående med att förbereda beslutsunderlag inför
ett extra årsmöte i oktober vid den gemensamma höstkonferensen. Medlemmar i
de båda föreningarna inbjuds att medverka i en referensgrupp för den nya föreningens stadgar med mera. Till referensgruppen har även representanter från närstående
föreningar bjudits in. Senast till nästa ordinarie årsmöte februari 2014 kommer en
eventuell sammanslagning att vara genomförd.
Arkivrådet AAS höstkonferens kommer att samarrangeras med Svenska Arkivsamfundet. Konferensen äger rum 23-24 oktober i Stockholm och temat är Den
nya öppenheten – en konferens om öppenhet och sekretess, öppen data och allmän
handling, öppet kulturarv och samhällsglömska. En nyhet för i år är att vi kommer
att dela ut priset för Årets registratur! Årets underhållning är en DJ på trattgrammofon – Varning för Jazz. Bokningarna börjar redan trilla in. Konferensplanering
är ett av fle a exempel där de båda föreningarna kan samverka.
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Vi säkerställer bevarandet
av er digitala information
Marknadens modernaste system
finns att avropa från ramavtal!
• Systemet kan hantera handlingar och metadata i olika
format oavsett verksamhetssystem.

• Systemet gör kontinuerliga kontroller av de elektroniska
handlingarna för att säkerställa att de inte skadats.

• Systemet tillåter migrering och export oberoende av
leverantör.

• Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och
är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003).

• Den öppna datalagringen kan även anpassas till valfri
struktur eller till etablerade standarder som Moreq2

• Fullt integrerat mot FormPipe Platina
och FormPipe W3D3.

och Dublin Core.

Kontakta oss på FormPipe Software så berättar vi mer
www.formpipe.se

info@formpipe.com

08-555 290 60

Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

Ida Infront är en ledande leverantör när ärendehantering
och säker informationshantering är avgörande för din
verksamhet. Genom vår erfarenhet och våra produkter
hjälper vi dig att leva upp till dina åtaganden. Vi skapar en
effektivare, säkrare och enklare vardag för dig, din verksamhet och dina kunder. Med Ida Infronts produkt iipax
archive kan vi ge dig en helhetslösning för e-arkiv med

Linköping
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Stockholm

Sundsvall

bland annat arkivering, lagring, administration, arkivredovisning och åtkomst. Med vår erfarenhet från ett flertal
stora och små e-arkivinföranden blir ditt införande tryggare
och säkrare. Att vara teknikledare är stort, att vara tankeledare är större.
Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se

Oslo
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Det var nödvändigt att v
– men först m åste v i läsa t exten

Trudy Huskamp Peterson var en av inledningstalarna vid Arkivveckan
i Västerås. Hennes anförande hade rubriken ”Internationellt arbete med
att dokumentera krigsförbrytelser och rättsövergrepp”. Det gav henne
också anledning till re ektioner över nationalismen, över mänskliga rättigheter o ch över a rkivariens v iktiga roll.
Text och foto Karin Englund karin.englund@tele2.se

ett resonemang om
nationell identitet under artonhundratalet och nittonhundratalets första
del, då man byggde monument, skrev
nationalsånger, samlades in sagor
och putsade upp sin ärorika historia.
Nationsbyggandet ledde också till en
ny syn på rikets handlingar, arkiven,
som en del i det nationsförstärkande
arbetet. Självständiga arkivinstitutioner skapades, vackra arkivbyggnader
uppfördes; som den pampiga byggnaden för Riksarkivet, 1890 eller USA:s
nationalarkiv från 1933.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

PetersOn inleder med

Intresset f ö r arkiven som förvaltare av
en nationell historia innebär givetvis
också en risk. Vid krig, revolutioner,
statskupper, men även vid regeringsskiften av mindre våldsam natur, kan
det uppstå önskemål om att fixa till
arkiven, ta bort sådant som besvärar,
skapa en ny nationell berättelse eller
överbetona en gammal.
När ett land gör sig av med en förtryckarregim är det viktigt att man
hanterar övergången på ett sätt som
så långt möjligt skyddar sanningen,
ställer de ansvariga till svars och ger
offren upprättelse. När det gäller regeringssanktionerade kränkningar av
mänskliga rättigheter kan inte samhället gömma sig för sig själv, säger
Peterson. Hon identifierar fyra viktiga
punkter för övergångsprocessen:
Att ställa den tidigare regimen till

6

Under arkivveckan i Västerås i maj samlades över fyra hundra personer från arkivsektorn.
Här symboliserade av "Aseaströmmen" från 1989, av konstnären B G Broström.

svars, att förvissa sig om att inte ”bad
people” återvänder till makten, att få
fram sanningen om vad som hände,
att bygga upp igen, ersätta skador och
kompensera för lidanden.

Hon betonar att varje sådan diskussion
måste börja med att man har trovärdiga
data att utgå från. Minnen kan blekna
eller förändras, lögner kan få fäste. Dokument och inspelningar är mer beständiga.
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tt vända historiens blad
”human rights archivist” vilket låter förvillande likt
human rights activist, och det har
hon inget emot. Hennes budskap kan
sammanfattas med den sydafrikanska politikern Alex Borains ord om
den försoningsprocess som Sydafrika
gick igenom på 1990-talet: ”Det var
nödvändigt att vända historiens blad,
men först måste vi läsa texten.”

Hon kallar sig

läsa texten, få
veta vad som hänt, höra vittnesmålen
och bekännelserna innan de kunde
vända blad och gå vidare. Och då vill
det till att det finns människor som
kan vittna, eller dokument som man
kan använda i sökandet efter sanningen.
– Polisrapporter, säger Peterson
torrt, hör till de rikaste källorna.
Sydaf rikanerna behö vde

”En nation m åste möta sin h istoria, både det heroiska och det
plågsamma, för att k unna gå
vidare tillsammans.”
Peterson menar att alla samhällen
har anledning att se tillbaka och
beskriva verkligheten som den var.
Det förflutna håller inte tyst. Det
finns många som minns, eller tror sig
minnas. En nation måste möta sin
historia, både det heroiska och det
plågsamma, för att kunna gå vidare
tillsammans, för att bryta onda cirklar
av våld och hämnd som annars kan
förlängas i generationer, eller århund-

raden. Hon beklagar att USA inte
haft någon sanningskommission eller
mer omfattande intern debatt om
den roll som USA har spelat i många
internationella konflikter.
Undangö mda skeenden i ett lands historia tas ofta upp till granskning först
när det börjar bli svårt att hitta dokumentationen. Som ett exempel nämner
hon indianbarnens skolgång i Kanada

Herbert Hoover, USA:s president, sade när han lade grundstenen till Nationalarkivets byggnad 1933: "This temple of our history will
appropriately be one of the most beautiful buildings in America, an expression of the American soul."
7

Arkiv_nr2_13.indd 7

2013-05-27 15:55

LEDARE
NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

”Rätten att få veta h andlar
också om r ätten att få veta
vad som nns i a rkiven.”

Alex Borain var en av arkitekterna
bakom den sydafrikanske Sannings- och
försoningskommissionen som genomfördes 1996 - 1998.

och USA från mitten på 1800-talet
och hundra år framåt. De internatskolor, som barnen i praktiken tvångsrekryterades till, hade som uppgift att
”avindianiserade” dem. Dödligheten
var hög, övergrepp vanliga och förnedring ett inslag i vardagen. Skolorna drevs oftast av ”non-governmental
organizations”, vars dokumentation
är knapphändig. De källor man kan
hitta i dag är personliga vittnesmål
från elever, lärare och andra anställda.
Ett annat exempel är de över hundra
tusen japaner (och amerikaner med japanskt ursprung) som tvångsinternerades i USA under andra världskriget.
Där fanns få dokument. När man väl
fattade beslut om kompensation, på
1990-talet, fanns bara oläsliga hålkort
med uppgifter om varje individ. Till
sist lyckades man dock uppbringa en
gammal hålkortsläsare, så att det gick
att få fram uppgifterna.

till begreppen
rätten att få veta (för individen) och
skyldigheten att minnas (för staten).
Hon betonar arkivariernas viktiga roll
i alla dessa skeenden. Det är viktigt
att väga in aspekter om mänskliga
rättigheter när material bedöms eller
gallras: Kan någon behöva åberopa

PetersOn återkommer

8

Trudy Huskamp Peterson har varit riksarkivarie i USA, arkivarie för F N:s High Commissioner for Refugees och hon har arbetat med sanningskommissionen i Sydafrika, med
dokumentation av brott mot mänskligheten i Guatemala, med arkivfrågor i Ryssland
efter Sovjetunionens fall, med mänskliga rättigheter i F ilippinerna och med Marshallöarnas skadeståndskrav efter de kärnvapenprov som utfördes på öarna av USA. Hon
är ordförande för ICA:s Human Rights Working Group.

detta i framtiden? Rätten att få veta
handlar också om rätten att få veta
vad som finns i arkiven om bra register och förteckningar och till syvende
och sist om kunniga arkivarier.
handlade till stor
del om arkivariernas roll som demo-

Hennes anf ö rande

kratins väktare, som de mänskliga
rättigheternas skyddsvärn och som en
motståndsrörelse mot historieförfalskning. När jag talade med en tidigare
kollega efter föreläsningen sade han:
”Det här var riktigt upplyftande. Man
känner sig ju som värsta hjälten!” 
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Att använda
arkiven
Under arkivveckan handlade många seminarier om hur
man kan använda arkiven. Lyssnarna kunde ta del av hur
man tillgängligg jort både sina lokaler och delar av sitt material och hur det a nvänds p å olika s ätt.
Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

som satte kultur och välmående i
fokus på ett mycket konkret sätt var ”Back on track”
där Jim Hedlund (Riksarkivet och Landsarkivet
Östersund) och Eva Tegnhed (Föreningsarkivet i
Jämtlands län) berättade om hur de har arbetat med
ungdomar som av olika anledningar inte har gått
ut gymnasiet. Genom ett väl genomtänkt kulturprojekt har de gett dessa ungdomar möjlighet att
växa som människor och medborgare. Och att söka
information i arkiven har väckt deras intresse inom
olika område och fått flera av dem att återvända till
skolan.

Ett seminarium

hört Karin Sjöberg (Malmö
stadsarkiv) berätta om arkivlådor som läromedel i
skolan. Här fick vi ta del av hur man har jobbat på
liknande sätt inom med minneslådor inom äldreomsorgen. Lådorna har plockats ihop efter olika
teman och man har fått hjälp av hembygdsföreningar med föremål som passat in. I äldreomsorgen
har man sedan haft samtal kring det som finns i
lådan och på så sätt väckt minnen och associationer till liv. Personalen i omsorgen har lärt känna
sina boende bättre och fått flera ämnen att ta upp i
kontakten med de ibland svårt dementa patienterna.
Karin Sjöberg beskrev också de problem som kan
uppstå med minneslådor, både när det gäller praktisk hantering och hur de används, bland annat hur
man undviker att lådorna blir stående i något hörn
oanvända. Hon betonade också att bara för att man
är ”äldre” är det inte alls säkert att ”gamla tider”
intresserar en, något många av oss nog tar för givet.
Många har kanske

Arkiv_nr2_13.indd 9

Ett annat praktiskt användande av arkiven berättade
Maria Larsson Östergren (Riksarkivet Landsarkivet
i Visby) om. Vi fick följa med in i Landsarkivets
lokaler och den satsning som har gjorts för att alla
ska kunna använda sig av arkivet. De flesta har redan hört frågeställningar som ”när ska vi ha öppet”
och ”hur tar vi emot besökare?” många gånger men
de tål att upprepas. För vem kan använda ett arkiv
som är stängt när folk är lediga? Maria påpekade
att både miljön och programmet måste anpassas för
olika grupper.

”För vem k an a nvända ett a rkiv som ä r
stängt när folk ä r
lediga?”
bara konstatera att det finns många
olika sätt att använda arkiven och att det också görs.
Många av de arkiv jag har besökt i mitt yrkesliv
har varit små, trånga och inte sällan legat i källaren – men de flesta har varit trivsamma. Därför
blev jag lite förvånad då Elisabeth Åsbrink (SVT)
i panelsamtalet lyfte fram myten om det dammiga,
smutsiga, fuktiga och röriga arkivet. De har säkert
funnits, kanske finns det fortfarande ett och annat,
men kan vi inte få släppa den bilden och istället
titta på arkivet som en ljus, trivsam och fantastisk
plats där man både kan hämta upp minnen och få
självförtroenden att växa? 

Slutligen kan j ag

2013-05-27 15:55

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA

Kommunernas
arkiv 150 å r!
Det ska v i ra!
Det var när kraven på ett mer decentraliserat samhälle växte som den
gamla sockenstämman ersattes av kommunalstämma och kommunalnämnd. I år rar kommunerna 150 år av självstyre och som arkivbildare. Anneli Brattgård på Ekerös kommunarkiv tipsar om sätt att uppmärksamma j ubileet.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

i kommuner kom
till stor del att följa den gamla sockenindelningen och inte mindre än cirka
2500 kommuner bildades år 1863.
Idag är de 290 till antalet efter att två
omfattande sammanslagningar har ägt
rum under nittonhundratalet.

Sveriges indelningen

Vilka handlingar förvaras då i kommunala arkiv? Eftersom alla kommuner
i princip haft samma uppdrag gentemot sina medborgare kan man förvänta sig att hitta ungefär samma sorts
handlingar i alla kommunarkiv. De
handlingar som uppstår i kommunal
verksamhet har alltid en nära relation
till medborgarens liv och leverne. På så
vis skiljer sig kommunala myndigheters arkiv från exempelvis statliga där
mycket av materialet gäller en övergripande nivå.
F ö r att få en uppfattning om vilka
handlingar som finns i ett kommunarkiv ska vi följa ”Karin”, en helt vanlig
medborgare. Vilka spår sätter hennes
liv i kommunens arkiv?
Redan när Karin föds kommer visst
ansvar för henne att ligga hos kommunen. Det första ärendet som rör Karin
uppstår hos socialtjänsten eftersom
Karins föräldrar inte är gifta, och den
första arkivhandlingen är därför en faderskapsutredning. Inte långt därefter

kommer föräldrarna att anmäla henne
till kommunens barnomsorgskö. Därefter går Karin ett antal år på förskolan
och sedan börjar hon i kommunens
skola. Under dessa år upprättas en hel
rad handlingar som gäller Karin. Ansökningar, platserbjudanden, fakturor,
betyg, elevvårdsjournal, studieplaner,
adresslistor, ämnesprov och elevfoton.
Efter utbildningen söker Karin
jobb och bostad i kommunen. En
personalakt läggs upp och där samlas

de handlingar som rör hennes anställning såsom anställningsavtal, rehabiliteringsutredningar, omplaceringar
och till slut pensionshandlingar. I det
kommunala bostadsbolaget kan vi
hitta lägenhetsansökan, kontrakt och
hyresregleringar.
Så bildar vår huvudperson familj
och beslutar sig för att köpa en fastighet i kommunen, en fastighet som hon

dessutom tänker bygga om. Nu sänder
Karin in ansökan om byggnadslov, men
hon anmäler också att hon behöver
sophämtning och anslutning till det
kommunala vatten- och avloppssystemet.
Ett felsteg i en trappa på arbetsplatsen gör att Karin hamnar hos kommunens egen företagshälsovård där
man för en patientjournal. Med tiden
kommer Karin att gå i pension, åldras
och söker omsorg i den kommunala
äldrevården. Ansökningshandlingar,
beslut och journaler kommer att
hamna i kommunens arkiv.
Hur kan man då lyfta fram det här rika
materialet ur arkivet och beskriva
kommunens och medborgarnas historia? Här följer några exempel på hur
man lyft fram arkivmaterial särskilt
för detta jubileumsår. De utvalda
exemplen är sådana som alla som så
önskar kan ta del av. Varför inte använda dem till egen inspiration?
Till sist vill jag dela med mig av en
tanke till er: Om det inte var för
kommunernas arkivhandlingar skulle
det bli ett ganska historielöst firande!

Grattis alla kommunarkiv på 150årsdagen! 
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Firande under året
• I Sollentuna kommun har man gett ut ”Mamsell Cooper,
magister Göransson och alla de andra”, en bok som djupdyker i Sollentunas historia, skriven av kommunarkivarie Annika Holmberg. Fokus ligger på de människor som har levt
och verkat i kommunen och artiklarna blandas med många
och intressanta bilder från kommunens bildarkiv. Boken kan
köpas hos Sollentuna kommun på www.sollentuna.se.

• Kommunfullmäktige i Södertälje fick extra fint besök då
en representant för 1863 års kommunalstämma gästade
dem. Han berättade om Södertälj es historia och ledamöterna fick ta emot kopior av kommunens första protokoll.
Södertäljes fullmäktige finns att se som webb-tv på www.
sodertalje.se.

• Stockholms stad har också satsat på firandet. Man
kan följa Stockholms historia med en ny artikel varje dag
på webben i, just det, 150 dagar. Dessutom delas det ut
en specialskriven stadshistorisk barnbok till alla stadens
skolbarn i klasserna F-6. Den som vill veta mer om allt detta
kan gå in på www.stockholmskallan.se och läsa mer.

• I Sandviken firade man redan förra året, bland annat
med en hemsida och genom att trycka en jubileumstidning
som delades ut till alla hushåll och företag. För mer information, se www.sandviken.se.
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Var är

brudarna?

Musikaliska a kademien b edriver ett stort projekt, L evande Musikarv,
där s vensk konstmusik f rån 1600-talet och f ram t ill idag i nventeras
och görs t illgänglig. D et gäller b åde b ortglömda t onsättare o ch mer välkända, vars noter snarare hotas av ”multnande p apper o ch bleknande
bläck” ä n av g lömska.
Text och foto: Karin Englund karin.englund@tele2.se

Sverige har haf t många duktiga tonsättare genom åren och deras verk
finns i stor utsträckning i Musik- och
teaterbiblioteket som har samlat noter
i 240 år. Som alltid när det gäller
arkivmaterial som har samlats under
lång tid finns flera samlingar och olika
sorteringsprinciper. Och som ofta när
det gäller vårt kulturarv har kvinnorna
hamnat lite i skymundan. Inom projektet Levande Musikarv drivs delprojektet, Kvinnliga tonsättare: bevarande
och tillgängliggörande av ett kulturarv,
där Johanna Grut är ansvarig. Hon har
inventerat kvinnliga tonsättaren och
det är nog egentligen först i vår digitala
tidsålder som det går att få grepp om
materialet och överblick över den omfattande produktionen.

berättar att inventeringen
blev allt mer komplex ju mer hon satte
sig in i materialet, så som det ju nästan
alltid blir. Rimligen, tänkte hon, borde
det gå att fånga in de kvinnliga tonsättarna genom att kontrollera tre olika
källor: personarkiven, originalhandskrifterna och den så kallade Serie 1
med sina 6000 poster och dess uppföljare, Lellkykatalogen, som numera har
digitaliserats i sin helhet.

Johanna Grut

Här går olika inventerings- och
digitaliseringsprojekt i varandra,
eftersom inventeringen av de kvinnliga tonsättarna hade stor nytta av
Lellkykatalogen, samtidigt som

Kataloglåda som kan framstå som "mer eller mindre förvirrande för vanliga låntagare".

Lellkykatalogen, tack vare Johanna
Gruts projekt, hade tillförts ett
hundratal poster från en kortlåda med
sånger som helt enkelt hade missats
vid indexeringen. Det innebar att tre
kvinnor med efternamn på H – Amalia Hjelm, Thecla Hjort och Emelie
Holmberg – föll bort, men är nu åter
sökbara i den digitaliserade Lellkykatalogen, DigiLellky.
riktigt ska förstå inventeringarnas och digitaliseringarnas
välsignelser demonstrerar Johanna Grut
Lellkykatalogens sökbegrepp för mig
och jag måste hålla med om att den inte

F ö r att j ag

är lätt att leta i. När den byggdes upp
i början på 1940-talet var det ändamålsenligt att dela in noterna efter den
musikaliska besättningen. I en nutida
presentation av katalogen konstateras
lakoniskt att sökbegreppen inte alltid
är ”helt självförklarande”. Ja, man går
till och med så långt att man medger
att Lellkys 300 olika kategorier kan
vara ”mer eller mindre förvirrande för
vanliga låntagare”.
till exempel letar efter en musik
av Emelie Holmberg bör man veta
hon skrev sånger och att ackompanjemanget var piano samt att hon skrev

Om man
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på svenska. Sedan är det bara gå till
katalogen och leta under S = sång och
P = piano samt Sv för svenskt, dvs SP/
Sv och så bläddrar man under bokstaven
H och där finns hon. Tonsättaren Anna
Boyd hittas i stället under KbQ , vilket
betyder att hon skrivit ett stycke för
damkör, ackompanjerat med orgel. Inte
helt självförklarande, som sagt.
I dag kan låntagare i stället söka och beställa noter direkt från de digitaliserade
korten ur katalogen. När noterna lånas
katalogiseras de i Libris och vartefter
kommer alltså alla noter som överhuvudtaget efterfrågas att vara tillgängliga
i Libris i stället.

mer självklara källorna
hittade Johanna Grut verk av kvinnliga
tonsättare på inte mindre än tjugo olika
placeringar. Den placering som känns
mest rafflande, eller riskabel, i sammanhanget betecknas RU och när man inser
vad den står för förstår man att kvinnorna har levt farligt: RU ska utläsas
Rariteter, Utrensat.

Utö ver de tre

Nu har Johanna Grut förtecknat sjuttiotre kvinnliga tonsättares verk och
deras sammanlagt över tusen verk som
finns förtecknade på musikbibliotekets
webbplats. Det är ingen tvekan om att
hon tycker att kvinnorna har blivit illa
behandlade. Ta titelbladet till ett pianostycke av Valborg Aulin. Det är hon
som är kompositör. Hennes bror, Tor
Aulin har skrivit om musiken till violin
och piano. Och vem står med dubbelt så
stora bokstäver på omslaget? Just precis,
broder Tor.

verk som Johanna Grut har
hittat har helt enkelt bara varit bortglömda, andra har varit felställda eller
okatalogiserade. I en helt okatalogiserad
samling danser och marscher för piano
på 4,5 hyllmeter gjordes några ”kvinnofynd”. Och fyra kvinnliga tonsättares verk har försvunnit spårlöst. Bara
katalogkorten är kvar.

Många av de

Det handlar
om all slags musik, programmusik,
sagospel, vaggsånger, stråkkvartetter, kantater och körverk. Vanligast är
pianostycken och sånger med pianoackompanjemang. Två operor finns med,

Vad har kvinnorna skrivit?

J ohanna Grut är ansvarig för projektet Kvinnliga tonsättare: bevarande och tillgängliggörande av ett kulturarv.

Fritiofs saga av Elfrida Andrée och I
Firenze av Helena Munktell, samt en
operett, Skatten, av Helfrid Lambert.
som har skrivits för
att fira någon särskild händelse visar
Johanna Grut några exempel som tyder
på att man nog hade rätt kul med sitt
komponerande. Eller vad sägs om ett
stycke för fyrhändigt piano, som heter
Festmarsch i anledning af ett nyförvärfvadt paraply av Valborg Lundberg?

Bland kompositioner

Det nymodiga bilåkandet i början
av 1900-talet krävde också sina musikstycken, som Automobilgalopp av
Lotten af Edholm. Hon var hovdam
hos änkedrottning Josephine och just
för denna komposition finns proveniensen säkrad, tack vare ett brev
från hovdamen till hertiginnan av
Dalarne.
Hertiginnan hade bett hovdamen
köpa noter till ett automobilstycke,
men det fanns inte något sådant i
musikaffärerna så vad ska en stackars
flicka göra? Komponera en automobilgalopp själv, förstås! 

Fakta
Samverkanspartners inom det stora
projektet Levande Musikarv är: Musikaliska akademien, Statens musikverk,
Svensk Musik, Sveriges Radio, olika
musikvetenskapliga institutioner, Vitterhetsakademien, Stiftelsen Marcus
och Amalia Wallenbergs Minnesfond,
Riksbankens Jubileumsfond, Statens
Musikverk, Kulturdepartementet och
Svenska Litteratursällskapet i Finland.
Det sträcker sig från 2012 till 2018.
Johanna Gruts delprojekt inom Levande Musikarv startade hösten 2012
och avslutas i vår. En eventuell fortsättning kan handla om att skanna utvalda
verk och göra dem nerladdningsbara
via nätet. Redan idag finns några verk
skannade.
Förteckningen över kvinnliga tonsättare
finns i låneexpeditionen på Musik- och
teaterbibliotekets, samt på deras webbplats under rubriken Rariteter. Det går
bra att låna noter eller beställa kopior
av dem via låneexpeditionen.
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Arkivarien som väktare
av hemligheter
Tankar kring tysk och svensk samtidshistoria och
arkivväsendets eventuella konspirativa karaktär.
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Text Rikard F riberg von Sydow rikard@fribergvonsydow.se F oto Wikimedia Commons

F ö rutom att arbeta som arkivarie är
jag även disputerad forskare och hade
i denna roll nöjet att för ett tag sedan
föreläsa vid en vetenskaplig konferens
på ett svenskt universitet. Konferensen
var tvärvetenskaplig och jag bestämde
mig för att det kunde vara intressant att
besöka ett par andra föredrag när jag
själv var klar med min föreläsning. Ett
av föredragen handlade om arkivtillgång och utfördes av en historiker i
samtidshistoria. Jag bestämde mig för
att besöka detta, ovetande om att min
närvaro, som ”arkivarie undercover”,
skulle ge mig många intressanta insikter
om hur arkivarien betraktas av de som
använder sig av arkiven.

fick mig att reagera.
Forskarna berättade om erfarenheter
från främst svenska och tyska arkiv och
arkivarien beskrevs som en person med
betydligt mer makt än jag själv upplever
mig att jag har då jag möter forskare.
I slutänden leddes diskussionen in
på det möte som kan uppfattas som
konspirativt, mellan den forskare som

Diskussionen

möter arkivet som buntar och kartonger
som bärs in från okända rum, och den
personal som förmedlar denna information. ”Fick jag verkligen allt material?
Täcker verkligen de förteckningar som
jag har sett hela beståndet?” Frågor som
faktiskt rättmätigt kan ställas av den
som möter arkiven.
Under de senaste å ren har två mycket
viktiga böcker om känsliga arkivbestånd publicerats. Först kom Birgitta
Almgrens Inte bara spioner – Stasiinfiltration i Sverige under kalla kriget där
ett helt avsnitt används till att beskriva
hur forskarvärlden krockar med arkivvärlden i frågor rörande öppenhet och
utlämnande. Här kan vi se hur arkivmaterialets känslighet bedöms mycket
olika beroende vilken myndighet som
ska lämna ut det. Alldeles nyligen
publicerades även Christoph Anderssons Operation Norrsken – Om Stasi och
Sverige under kalla kriget där vi både
kan se tydliga svårigheter i att finna de
skriftliga källorna, samt även en inblick
i hur arkivväsendet kunde se ut och
användas i ett totalitärt samhälle.
Andersson beskriver Stasis egen arkivenhet, avdelning 9/11, som förvaltade över
en hyllmil gamla akter från tredje riket;
alltid redo att användas när det visade
sig att någon västpolitiker förekom
i rullorna som en nazistsympatisör.
Dessa kunde sedan användas i ”Aktive
massnahmen”, aktiva försök att sprida
känslig information eller desinformation på andra sidan järnridån. Här
finner vi arkivarien mitt i händelsernas
centrum. Med pappret i högsta hugg
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Stasis mäktiga byggnad
i Berlin- Lichtenberg.

som ett vapen i informationskriget. Ett
synnerligen konspirativt agerande!
i Sverige tid att agera
konspirativt? Jag har mycket svårt att
tro det. De flesta underliga utlämningar
och det mesta krånglet – något som
jag själv upplevt på båda sidorna av
lånedisken – beror troligtvis på dåligt
ordnade arkiv, bristande förteckningar
och tidsbrist från arkivariens sida. De
problem som beskrivs i Almgrens bok
kan dessutom vara kopplade till brist på
möjligheter och resurser att samverka
och diskutera myndigheterna i mellan.
Även om detta självfallet är bättre än
förekomsten av en dold agenda så är det
inte bra alls. Som vi kan se av diskussionen så är förekomsten av krångel
vid utlämnande något som leder till
företroendeproblem gentemot arkivprofessionen. Problem som vi troligtvis
enbart kan möta genom att agera öppet
och försöka beskriva varje steg vi tar i
arbetet med att presentera materialet
för forskaren när den efterfrågar det.
Det motsatta problemet är ännu värre
– en forskare som inte använder sig
av arkiven överhuvudtaget eller som
enbart använder de mest lättillgängliga delarna. Vad som av Nils Nilsson i
den klassiska läroboken Arkivkunskap
benämndes som ”forskning av antologikaraktär”. En forskning där enbart de
mest tillrättalagda delarna av myndigheternas skrivna ord används. Så vi ska
inte vara rädda för den misstänksamma
forskaren. Vi ska se denne som en engagerad frände i strävandet efter en god
arkivkultur. En kultur som både den ivriga forskaren och den framåtsträvande
arkivarien kan ha nytta av. 

Har då en arkivarie

Fakta
Rikard Friberg von Sydow är doktor i
etik och arkivarie inom Försvarsmakten.
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Porträttet

Katharina Prager

– mångsysslande entreprenör o ch a rkivarie
Hon h ar d römt om a tt bli fest xare o ch byggnadsantikvarie, hållit
på med i mprovisationsteater och jobbat med a rkivens b etydelse för
demokratifrågor. Sedan t retton å r tillbaka d river hon sin egen a rkivrma s om idag h ar tio a nställda.
Text Eva Lupin eva.lupin@braarkiv.se F oto J im Löfgren jim.lofgren@tam- arkiv.se

F ö rst hade j ag planer på att bli byggnadsantikvarie eftersom jag är så
intresserad av gamla byggnader, säger
Katharina Prager när vi möts över en
fika. Efter Berlinmurens fall märkte
jag hur stadens gamla hus hade fått
stå orörda trots att människor hela tiden hade bott i dem, till skillnad från
Stockholm där man hade bevarat sina
gamla byggnader genom att restaurera
dem i olikfärgade pastellnyanser.
Att reflektera över de olika sätten
kulturarv bevaras är typiskt för Katharina Prager.

blev Katharina
aldrig byggnadsantikvarie. I stället
hamnade hon på kulturvetarlinjen
med inriktning på arkivvetenskap.
Katharina jobbade på en rad olika
nämnder, och under hennes tid på
Omsorgsnämnden under 90-talet
skedde något som var av vikt för
hennes karriärval. Mitt under den
brinnande debatten om ”värstingarnas” seglatser – som av vissa medier
framställdes som oförtjänta belöningar bekostade av skattemedel – hade
Katharina tillgång till material som
visade en annan verklighet. Dessa
tonåringar, menar hon, hade knappast
fått sina resor gratis. I stället hade de
”betalat dyrt” hela sina liv. Insikten
om den komplicerade sanningen som
dolde sig bakom mediernas förenklade rubriker gjorde henne ödmjuk,
samtidigt som den fyllde henne med
handlingskraft.

Av olika anledningar

En annan tid som Katharina speciellt
minns, är arbetet med internationell
utbildning som hon deltog i under sex
år. Det var ett projekt finansierat av
SIDA där Riksarkivet ur ett
hundratal ansökningar hade valt ut 25
personer från en rad olika länder, för
att delta i en kurs med tyngdpunkt på
sambandet mellan arkiv och demokrati. Katharina minns det som en
inspirerande period i sitt yrkesliv.
Även om dessa komplicerade frågeställningar sällan gör sig påminda
i hennes dagliga uppgifter, så tillför
vetskapen om dem något till hennes
jobb. Hur det än är, säger hon entusiastiskt, så är hennes arbete aldrig
tråkigt. Smått blandas med stort, och
för att verkligen få saker och ting att
hända i arkiven krävs kunskaper utanför de rent arkivvetenskapliga. Att
ha förståelse för mekanismerna som
styr en arbetsgrupp är till exempel en
viktig del. Inte för att förstå arkiven
som sådana, utan för att stötta och
hjälpa de som jobbar med dem.
Katharina få r vägen från anställd arkivarie till chef över sitt eget företag, att
låta som en slump, men något i hennes personlighet motsäger detta, och
man anar att även hennes orubbliga
beslutsamhet kan vara en bidragande
orsak. Under hennes anställning på
Familjebostäder, föreslog någon att
hon och ett par kollegor i branschen
skulle söka pengar från SABO, för
att finansiera skrivandet av en bok

om Bostadsföretagens dokumenthantering. Katharina nappade, tog
tjänstledigt och skrev boken tillsammans med Sara Naeslund och Viveca
Nyström. Den blev en riktig snackis
i branschen och de belönades med en
resa till Amsterdam och blev inbjudna
att föreläsa på Stockholms universitet, Men istället för ett föredrag
om boken höll de en föreläsning om
arkivariens yrkesroll.
Sex månaders tjänstledigt blev tre och
vips var Katharina egen företagare.
Sedan dess har det rullat på. Svårigheter avskräcker henne inte. Antingen
klarar man av dem, eller också inte,
tycks hon mena. Går det inte får man
släppa taget och gå vidare. Kanske har
livet lärt henne detta. Född i Wien
av en svensk mamma och en österrikisk pappa kom hon till Sverige från
Tyskland som sjuåring. Hon menar
att hon då var tvungen att ompröva
allt som hon tidigare hade lärt sig.
Kanske gjorde den tidiga omställningen att hon lärde sig att tänka
utanför ramarna vilket hennes taktik
för att marknadsföra sig är ett bra
exempel på. Att vara bra på att göra
reklam för sig, resonerade hon, handlar om att kunna anpassa sig till olika
situationer, och vad kan då vara mer
lämpligt än improvisationsteater? Sagt
och gjort, hon anmälde sig till en kurs
(trots att hon aldrig lyckades övertyga
sin revisor om att den borde gå att dra
av på företaget). 
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Katharina Prager
Katharina Prager bor på en liten
restaurerad bunkerbåt från Gävle
varv i Tampas marina i Stockholm.
Där kan hon utöva sitt intresse för
”byggnaders” bevarande. Sin hemliga
dröm om att jobba som festfixare när
hon vid sidan om; sambon Viktor är
nämligen i nöjesbranschen och har
jobbat med både Ladies Night och
After Dark.
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När h istorien
känns verklig
De esta av oss har väl någon gång öppnat en arkivbox och funnit något
som g jort oss förbryllade och ny kna. I enskilda arkiv förekommer det
ofta handlingar som är unika och inte liknar andra, i myndighetsarkiv
är det inte lika vanligt, men det förekommer. I en ny artikelserie berättar
vi om o vanliga f ynd som v i h ar stött på i a rkiven.
Text och foto: Anneli Brattgård anneli.brattgard@gmail.com
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Att tyska frimärken från andra världskriget hade porträtt av Hitler är inte
kosntigt, menar Anneli Brattgård som
hittade dem i UD:s arkiv. Men de är "en
påminnelse om historien".

Vad ä r det märkligaste jag har sett i ett
arkiv? Det jag först kom att tänka
på, var ett ”vardagsföremål” som dök
upp på Riksarkivet när man packade
upp UD:s arkiv från generalkonsulatet i Hamburg. Någon gång runt
andra världskriget har man packat
ner kontorets handlingar i de säckar
som skulle skickas hem till Sverige
med kurirpost. Och bland alla dessa
handlingar fanns det en svart bok som
innehöll frimärken. Många frimärken
i olika färger och valörer, men alla
med porträtt av samma man: Adolf
Hitler.
Kanske inte så jättemärkligt, men när
man ser dessa vardagliga föremål så
blir historien verklig på ett påtagligt
sätt. Det är klart att frimärkena i
Tyskland i denna tid föreställde Adolf
Hitler, på samma sätt som Sverige
har porträtt av sin regerande kung på
sina frimärken. Jag hade bara aldrig
tänkt på att den brevskrivare som

under kriget skulle skicka ett brev
från Tyskland, och som behövde
ett frimärke, antagligen höll ett lite
porträtt av Adolf Hitler i sin hand.
Och en märklig omständighet i den
här historien är väl just det att en
mängd ostämplade frimärken kom att
skickas från Tyskland till Sverige och
”till ingen nytta”. För vad skulle man
använda ostämplade tyska frimärken
till i Sverige? Och just därför finns de
kvar i sin svarta bok sedan mer än ett
halvt sekel tillbaka.
Vi som j obbar med arkiv vet att det alltid finns en viss stöldrisk av värdefullt
arkivmaterial. Inte minst äldre och
sällsynta handlingar med samlarvärde
lever farligt när de plockas fram. Men
hur är det med frimärken? Och hur är
det med frimärken med Adolf Hitler?
Det är väldigt svårt att få ett svar på
hur man ska värdera tyska frimärken
från andra världskriget. Det finns ett
samlarintresse för dem, men de är inte

sällsynta. Speciellt inte de med Adolf
Hitler på. Frimärksexperterna som jag
har tagit kontakt med vill inte uttala
sig, utan hänvisar till frimärkskataloger och nätauktioner. En enkel sökning gör gällande att man kan ropa
in några på de flesta auktionssajter.
Kanske folk har sparat dem på samma
sätt som man sparat andra ”minnen”
från kriget, exempelvis ransoneringskort och tidskriftssidor?
Men egentligen så spelar det ju ingen
roll hur ovanliga de är eller hur värdefulla de skulle kunna vara. Just dessa
frimären, i rött, grönt, gult och brunt
och i olika valörer har sitt värde i och
med sin unika proveniens. De ska
bevaras i UD:s arkiv som en påminnelse om historien: Det fanns en gång
ett generalkonsulat i Hamburg, vid
tiden för andra världskriget, där man
förvarade frimärken i en svart bok. 

Vad har du hittat?
Hör av dig till Arkivredaktionen och
berätta vad du har hittat för märkliga
handlingar i dina arkiv. Kanske just
ditt tips kan bli en artikel i kommande
nummer.
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Konsten att
nätverka
Många som börjar arbeta som arkivarier upplever att de saknar ett nätverk eller mentor när de kommer ut från utbildningen. Men det nns
både mentorprogram och många erfarna arkivarier som gärna hjälper
till och s varar p å f rågor, det gäller b ara att lyfta p å luren o ch r inga.

KRÖNIKA

Text och foto: Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com

som arkivarie? Är inte det
ensamt? Är det inte tråkigt att hålla
på att sortera papper hela dagarna?
Detta är några av de frågor som
arkivarier kan få när de berättar vad
de arbetar med. Det är i och för sig
inte konstigt då arkivarieyrket inte
har varit en levande del av verksamheten under många år. Men i och
med digitaliseringen har ju också
arkivariens yrkesroll ändrats på så sätt
att en arkivarie idag även bör ha goda
datakunskaper och en god uppfattning om olika system och standarder.
Nu krävs ett större samarbete med
IT-avdelningar och med de anställda
på arbetsplatserna generellt. Därför är
det viktigt för arkivarieyrket att vår
kompetens och vårt kunnande i både
hantering av analoga och digitala
frågor lyfts fram.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Arbetar du

som arkivarie kan i
mångt och mycket vara ett ensamt
yrke i den meningen att du ses som
din arbetsplats expert på allt som
rör arkivfrågor. Har du några år på
nacken är det med all säkerhet inget
problem men om du är nyutexaminerad kan det te sig ganska så skrämmande. Skulle jag ta mig själv som
exempel får jag anses som ganska ny
i yrket med mina två och ett halvt
år i branschen. Det här med att få
anses som expert på arkivfrågor var
något som hände mig när jag som
nyutbildad arkivarie fick anställning
som arkivkonsult. Anställningen var
en projektanställning och jag var nu

Men att arbeta

ansvarig för att ordna myndighetens
arkiv efter den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen.
Jag hade i och med min utbildning
en viss säkerhet med mig in i mitt
nya yrke men det jag kände att det
jag saknade var en mentor, någon att
vända mig till när jag hade frågor i
både små och stora spörsmål. Efter att
ha talat med andra arkivariekollegor
har jag förstått att många har upplevt
det samma som jag.
Thorleif Persson, arkivkonsult på SBU
och Första AP-fonden, berättar att
när han började sin första anställning som arkivarie var det en projektanställning tillsammans med en
kurskamrat på arbetsplatsen där det
redan fanns två erfarna arkivarier som
de kunde vända sig till.
– Det var en stor trygghet att det
fanns erfarna kollegor att fråga till
råds, berättar Thorleif. När jag slutade
denna projektanställning och började
arbeta som ensam arkivarie på nästa
ställe kände jag att jag hade skaffat
mig en stabil grund att stå på. Jag
hade tyckt att det annars hade känt
lite ensamt och läskigt att ha fått
anställning som ensam arkivarie på en
arbetsplats. Man anses ju då som den
som är expert på allt som rör arkiv.
I Sverige f inns i dag arkivarieutbildningar både med och utan praktik. Gott så.
Utbildningarna med praktik är ofta på
heltid vilket gör dem svåra att kombinera med andra studier eller arbete.
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”Det fanns m ånga a rkivarier
ute på landets statliga o ch
kommunala a rkiv som v ar
villiga att hjälpa ti ll.”

Här finns det dock stora chanser att
knyta kontakter. Fråga om inte din
handledare kan tänka sig att ställa
upp som mentor en tid efter det att du
gått ut din utbildning och nu ska ge
dig ut i yrkeslivet.
De utbildningar som saknar praktik är
till största del distansutbildningar och
då kan man kombinera utbildningen
med arbete som exempelvis arkivassistent. Eftersom chansen att få ett
arbete är mindre än att få en praktikplats gäller det att ligga på. Skriv
till ett arkiv och be om att få komma
dit och praktisera en vecka eller två,
och på så sätt skapa en kontakt inom
yrket.

min egen erfarenhet av
att be om hjälp märkte jag, till min
stora glädje, att det fanns många
arkivarier ute på landets statliga och
kommunala arkiv som var villiga att
hjälpa till. De delade gärna med sig
av sin kunskap och kom med goda råd
och svar på frågor om både stort och
smått.

När det gäller

arrangerar Arkivsamfundet ett lyckat mentorskapsprogram (se Arkiv nr 3, 2012) som man
kan anmäla sig till genom en särskild
ansökan. Mall till ansökningsbrevet
finns på Arkivsamfundets webbplats.
Men vikten av mentorskap är en fråga
som ändå bör lyftas fram mer hos
landets arkivarieutbildningar. Mer information bör ges till eleverna om att
det finns erfaret och kunnigt folk som
gärna hjälper till när de nyutexaminerade arkivarierna går ut i yrkeslivet.
Rådet ska vara: Fråga! Ring! Mejla!
Du kommer att få svar. På samma
sätt vore det en idé att uppmuntra
arkivarier till att anmäla sitt intresse
för att agera mentor till nyutexaminerade arkivarier under det första året.
Detta skulle kunna bli ett givande
och tagande från båda sidor – gammal
kunskap möter ny.

Sedan sj u å r tillbaka

som läser till arkivarier och
till alla er som sitter ute på era nya arbetsplatser och tycker att det kan kännas lite ensamt och övergivet ibland.
Ta kontakt med era kollegor på andra
arkiv! Ni kommer bli bemötta med
både värme och ett genuint intresse
av att svara på era frågor och glöm nu
inte – det finns inga dumma frågor. 

Så till alla
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När Margaret Thatcher avgick från sin post som premiärminister grundade hon en stiftelse för att sprida sina idéer över hela världen. För G unnela Björks del betydde det en annorlunda arkivupplevelse i arbetet med
sin biografi ver den nyligen avlidna p olitikern.
Text Gunnela Björk gunnelabjork@gmail.comF oto Margaret Thatcher F oundation

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Thatcher
gjorde sig själv odödlig

fram en kapsel i brun
kartong; öppna den kluriga lilla
knuten med ett enda ryck, på med vita
vantarna, lyfta upp, försiktigt bläddra,
tyda, försöka förstå, lägga ännu en
liten pusselbit och kanske börja ana ett
mönster. Många, många timmar jag
har tillbringat i arkiven och njutit av
nästan varje ögonblick.

Att beställa

På 1990-talet var det främst Arkivcentrum i Örebro som var min hemvist. Här fanns spåren efter dem som
på olika sätt hade arbetat för att vidga
kvinnors möjligheter att vara med och
påverka samhället under seklets första
decennier. Jag njöt av att ha min egen
kaffekopp i forskarköket och svor över
de obekväma stolarna.
Tio å r senare började jag forska om
förhållandet mellan politik och medier
med Olof Palme i fokus. Nu flyttade
jag min kaffekopp till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek på Upplandsgatan i Stockholm. Likadana kapslar
och knutar, samma doft och atmosfär.

blev jag ombedd av
ett förlag att skriva en kortare populärvetenskaplig biografi m Margaret
Thatcher, Storbritanniens premiärminister 1979-1990. Boken var klar och
tryckt i januari 2013. Men några vita
bomullsvantar har jag inte använt den
här gången. Istället har biblioteken
och webben försett mig med material.
I Storbritannien finns en stark

F ö r ett par å r sedan

tradition som näst intill påbjuder att
höga politiker och andra makthavare
efter förrättat värv skriver sina memoarer. Därmed får de ju också möjlighet
att berätta sin version av vad som har
hänt och på så sätt påverka eftervärldens bild av den egna gärningen.
Vilket privilegium det har varit att via
biblioteket kunna beställa och låna
dessa böcker och därtill ett urval av de
många biografier och forskningsrapporter som skrivits om Thatcher på
olika håll i världen!
Men det räckte inte. Jag kunde förstås
ha rest till Churchill Archive Centre i
Cambridge. Dit donerade Thatcher sitt
arkiv, inte till sitt eget universitet, Oxford, eftersom det mot all kutym hade
vägrat att utse henne till hedersdoktor.
Oxford kunde aldrig förlåta henne för
de kraftiga nedskärningar som drabbade universiteten på 1980-talet.
Men resan till Cambridge visade sig
onödig. Efter sin avgång 1990 grundade Thatcher en stiftelse: Margaret
Thatcher Foundation, vars syfte var att
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”Oxford kunde
aldrig förlåta
henne för de
kraftiga nedskärningar
som drabbade universiteten på
198 0-talet.”

På www.margaretthatcher.org nns ett stort bildmaterial för fri användning. Däribland
detta foto från ett möte med Ronald Reagan.

på olika sätt att sprida hennes idéer
över världen. Stiftelsen genererade
av olika skäl aldrig så mycket pengar
som det var tänkt, men har gjort en
bestående insats genom att samla in
och tillgängliggöra en stor del av hennes arkiv för allmänheten på CD-Romskivor som skickades ut till universitetsbibliotek i hela världen. Idag finns
stora delar av detta material på webben
(www.margaretthatcher.org) till nytta
för den som vill skriva eller forska om
Thatcher, thatcherismen och brittisk
och europeisk 1900-talshistoria.

Här f inns inte bara offentligt material
som tal, uttalanden, protokoll och
diarier utan också artiklar, intervjuer,
bilder och videoinspelningar. Även
en del privat material finns utlagt,
som notisen om hennes födelse i den
lokala tidningen The Grantham Journal
17 oktober 1925 samt personliga brev
och meddelanden.

Margaret Thatcher Foundation finns tydligt angivet. Den ska
bland annat verka för största möjliga
acceptans för demokrati, fri marknad,

Syf tet med

lag och ordning och ett starkt försvar.
Det ringer förstås en och annan
varningsklocka för den källkritiska
forskaren. I sista hand är det stiftelsen
som bestämmer vilket material som
ska tillgängliggöras – men det gäller
ju å andra sidan de flesta personliga
arkiv: någon har inte bara bestämt
vad som ska finnas där utan också vad
som inte sparas åt eftervärlden.
härnäst vet jag inte.
Ensamarbete hemma vid datorn har
sina fördelar, men går inte på långa
vägar upp mot direktkontakten med
källmaterialet och den atmosfär som
finns i ett arkiv. Undrar var min kaffekopp ska stå framöver? 

Vad j ag ska gö ra

Gunnela Björk
docent i historia vid Örebro universitetFörfattare till boken Margaret Thatcher.
En biografi (Historiska Media 2013)
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Arkivet som
emigrerade
Att arkiv liksom böcker har sina öden, det vet alla. Men att arkiv också kan
emigrera är kanske inte så känt. Släkten von Saltzas arkiv är ett sådant.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text och foto Thomas Skalm thomas.skalm@kb.se

Adelssläkten von Saltz a är idag bortglömd men var ursprungligen en
gammal tysk ätt som via Estland kom
till Sverige och introducerades på det
svenska riddarhuset år 1731. Flera av
medlemmarna gjorde sig bemärkta
som militärer och åtnjöt bland annat
stort förtroende hos Gustaf III.

(1775-1859)
stod högt i gunst hos kronprins Karl
Johan, troligen genom gemensamma
intressen i frimurarorden. Därigenom kom han att bli en framstående
person inom hovet, utnämndes till
överstekammarjunkare och blev
1843 den siste att upphöjas i grevlig
värdighet. Han var inte bara militär
och hovfunktionär utan skrev också
historiska berättelser i tidens smak,
med titlar som De sista folkungarna
och Snö Sigvaldsson, alla sedan länge
olästa. Hans starka religiositet och
intresse för mystik avspeglas i de
många manuskripten rörande religiösa
ämnen. Det mest spridda verket var
en bönbok som kom ut i 42 upplagor.
På antikvariat kan man fortfarande
hitta memoarboken Familjeanekdoter
och minnen från barndomen (utg. 1912)
som skildrar hans barn- och ungdom
i den västgötska lantadeln under
1700-talets slut.
Edvard Fredrik von Saltz a

Sonsonen Carl Fredrik von Saltz a

(1858-1905) började sina studier vid
Konstakademien men var missnöjd

”När släktens siste medlem
i S verige h ade avlidit 1926,
skeppades d ärför familjens
arkiv över ti ll USA.”
med undervisningen och reste efter
ett par år till Bryssel och Paris. Hemkommen anslöt han sig till opponentrörelsen och medverkade vid Konstnärsförbundets bildande. Reaktionen
mot den konservativa konstsynen
kanske var en bidragande orsak till att
han 1891 emigrerade med sin familj
till USA där han försörjde sig som
porträttmålare och lärare på ett flertal
olika konstskolor i bland annat St.
Louis, Chicago och New York.
siste medlem i Sverige
hade avlidit 1926, skeppades därför
familjens arkiv över till USA och den
där fortlevande grenen. Genom åren
fördelades emellertid arkivet mellan
olika släktingar och kunskapen om
dess ursprung liksom om det svenska
språket började falla i glömska.
För cirka tio år sedan började därför
Nicholas Adams, arkitekturhistoriker
i New York och barnbarnsbarn till
Carl Fredrik von Saltza, att från sina
kusiner samla in handlingarna med
tanken att återföra dem till Sverige
där de skulle vara till större glädje.
Han kontaktade Kungliga biblioteket

När släktens

och under 2005 kom lådorna med
släktens arkiv åter till, om inte hembygden, så i alla fall till hemlandet.
Genom denna insats räddades arkivet
säkerligen från att splittras och försvinna i källare och på vindar i USA.
Arkivet som idag omfattar fyra hyllmeter utgörs av handlingar rörande
medlemmar av släkten von Saltza
från 1600-talet till 1920-talet. Nästan
hälften består av ovan nämnde Edvard
Fredrik von Saltzas manuskript.
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...och återvände
Till höger: Manuskript skrivna av
Edvard F redrik von Saltza.
Nedan: Receptbok från 1700- talet
i släkten von Saltzas arkiv.

handlingarna i
arkivet utmärker sig en utnämning av
Carl Fredrik von Saltza (1717-1801) i
det franska regementet Royal Suédois, undertecknad av Ludvig XV år
1743. Andra märkvärdiga handlingar
är till exempel beskrivningen av en
sjöexpedition 1756 av amiralen Didrik
Henrik Taube, vars dotterdotter var
gift von Saltza, samt några kok- och
receptböcker från 1700-talet.

Bland d e mer udda

för dagens forskare
är nog ändå handlingarna rörande
herrgården Mem vid Göta kanals
utlopp i Slätbaken, och ett 80-tal
underlydande gårdar och torp, huvudsakligen i Östergötland. Lagfarter,
köpehandlingar, bouppteckningar,
husesyner och andra handlingar från
1600-, 1700- och 1800-talen bör vara
av stort intresse för lokalhistoriker
och byggnadsforskare. 

Av stö rst intresse

Fakta
Släkten von Saltza finns idag inte kvar
i Sverige men fortlever i USA. En på
sin tid känd medlem var simmerskan
Chris von Saltza som tog tre guldmedaljer i de olympiska spelen 1960.
Arkivet återfinns under acc.nr 2005/
44 på enheten för handskrifter, kartor
och bilder på Kungliga biblioteket.
Thomas Skalm är arkivarie vid enheten
för handskrifter, kartor och bilder på
Kungliga biblioteket
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Bildarkiv från industriföretag har sällan blivit föremål för akademisk
forskning i S verige, en brist som nu har uppmärksammats av industriminnesforskaren Jan a f G eijerstam
Text Anders Gidlöf anders.gidlöf@naringslivshistoria.seF oto F agersta bruks bildarkiv

LEDARE
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NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Bilder av
bruksandan

De bildarkiv från svenska industriföretag som är publikt tillgängliga är
visserligen ofta till glädje för hembygdsintresserade, tidigare anställda
och industriminnesintresserade, men
det finns egentligen inget svenskt
exempel på större och djupare studier
av industriella bildarkiv som källor
till sin samtid. Även internationella
exempel är få. Det finns två antologier
från 2005 med studier av bildarkivet
efter den tyska industrikoncernen
Krupp, och David Nyes analytiska
studie från 2005 av amerikanska
General Electrics bildarkiv.
Bristen på svensk forskning på området
har nu uppmärksammats av industriminnesforskaren Jan af Geijerstam,
född 1951. Han är ursprungligen
journalist men har i många år ägnat
sig åt industriminnesforskning. Han
disputerade 2004 i ämnet vid Avdelningen för Teknik- och Vetenskapshistoria vid KTH. Jan har bland annat
varit drivande i dokumentationspro-

Egnahem 1955. Per- Ols området bebyggdes under och efter kriget. Tomtpriset var så billigt
som 75 öre/m2. Brukets anställda erbjöds ett lån på 4500 kr varav 3000 kr avskrevs efter
fem år. Som motprestation förband sig den anställde att arbeta åt bruket i minst fem år.

jekt kring industrialisering i Sverige
och olika delar av Sydostasien och
Indien, och är sedan 2010 ordförande
i Svenska Industriminnesföreningen.
Kort sagt, Geijerstam har många utställningar, publikationer i skrift, radio och TV samt inte minst forskning
och undervisning på sin meritlista.
För närvarande är han verksam som
en fristående forskare och skribent.

”Vi v ill också studera a lternativa
berättelser om l ivet, platsen och
samhällsutvecklingen.”

Våren 2013 ansökte Jan af Geijerstam
tillsammans med historiker och Fil
Dr Stefan Backius om projektmedel
från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt med Fagersta bruks
bildarkiv i fokus. Projektet, som skall
pågå under tre år 2014-2016 om
ansökan beviljas sammanfattas så här
i ansökan till Vetenskapsrådet:
Under årtiondena efter det andra
världskrigets slut 1945 hade mindre
industrisamhällen en viktig roll för
det svenska välståndets framväxt och
utveckling. De var ofta brukssamhällen som var starkt beroende av ett
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F orsbackavägen 1958. Under 1950- talet påbörjades en omfattande modernisering av bostadsbeståndet i F agersta.
De gamla arbetarbostäderna revs och nya hyreshus byggdes.
27

Arkiv_nr2_13.indd 27

2013-05-27 15:56

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

enda eller ett fåtal större industriföretag och har beskrivits som präglade
av samförstånd, trots stora klyftor
ifråga om inkomst, boende och social
position. Många av dessa orter låg
i Bergslagen och samförståndet har
beskrivits som bruksanda.
Bilder av bruksandan. Fotografiska perspektiv på
brukssamhället 1945-1990 är grundtanken att denna bruksanda inte var
något som bara uppstod, utan att det
stora företaget aktivt och medvetet
strävade efter att hålla bruksandan vid
liv. Vi vill undersöka hur detta gick
till genom att speciellt studera hur
företaget använde fotografiet.
Som exempel har vi valt dels valt
brukssamhället Fagersta i norra
Västmanland och en stor mycket väl
bevarad bildsamling från Fagersta
Bruks AB/Fagersta AB, dels valt att
rikta fokus mot efterkrigstiden, perioden 1945-1990, en period då samhället förändrades mycket kraftigt och då
bruksandan därför utsattes för stora
påfrestningar.

I f orskningsproj ektet

och mycket rika
samlingar av fotografier som skapats
av de svenska industriföretagen och
brukets bildsamling i Fagersta är en
av de största mest väl bevarade med
uppskattningsvis 30 000 bilder från
perioden 1945-1990. Under denna
period satsade Fagersta AB aktivt på
att bygga upp och utveckla en egen
bildproduktion med heltidsanställda
fotografer.

Det f inns många

Som samhället växte Fagersta kraftigt
under efterkrigstiden och tätortens
befolkning okade från cirka 14 000
personer år 1950 till som mest nära
17 000 tjugo år senare. Sedan började
nedgången och med början åren efter
1970, slog stålkrisen hårt. Idag har
hälften av alla arbetstillfällen inom
stålindustrin försvunnit och nu bor
cirka 11 000 personer i Fagersta.
Bilderna i arkivet är bevarade
på ursprunglig plats och här finns
stora och väl bevarade textarkiv samt
många äldre människor som kan berätta om bildernas innehåll, tillkomst
och användning. Denna direkta

koppling till ett historiskt, geografiskt
och socialt sammanhang ger forskningsprojektet unika förutsättningar.
Projektet ser bildmaterialet som ett
uttryck för bolaget som kommunikatör och ideologiproducent med en betydande maktställning i lokalsamhället. Hur och varför skapades bilderna?
Hur kom de till användning? Vad
berättas? Vad ville man uppnå? Vi vill
också studera alternativa berättelser
om livet, platsen och samhällsutvecklingen, det som valdes bort och inte
användes. Finns metaberättelser?
mycket lite forskning om
industriföretagens arbete med fotografier. Detta gör projektet speciellt
viktigt. Det kommer att utveckla
våra kunskaper om fotografiets roll i
historisk forskning och stärka bilden
som historisk källa. Speciell betydelse
får det genom att uppmärksamma de
svenska industriföretagens bildarkiv
som en viktig källa till samtidshistorien. Projektet kommer också att
bidra till kunskapen om de svenska
brukssamhällenas historia. Detta

Hittills f inns
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kommer att ha betydelse för lokalhistorisk forskning och för kulturturismen.
under tre år av
industrihistoriker Jan af Geijerstam
och historiker Stefan Backius, båda
knutna till Örebro universitet. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Peter Nyblom som arbetade
i femton är på bruket i Fagersta,
men som sedan många år tillbaka är
yrkesverksam fotograf och ansvarar
för bildarkiven vid Bruksmuseet i
Fagersta. Den lokalhistoriska forskargrupp som är knuten till Bruksmuseet
i Fagersta och de väl besökta bildvisningarna vid museet ger mycket
goda kontaktytor. Det är hög tid att
systematiskt ta del av deras kunskap
för att utforska bildernas tillkomst,
användning och betydelse. 

Proj ektet genomf ö rs

Är ni redo att avsluta
allmänna arkivschemat
till 2014?
Vi håller kursen som
hjälper er lösa uppgiften.

3.
2.
1.

19–20 NOV
Uppföljning och handledning av
dokumentationsarbetet kring arkivet.

8–9 OKT
Kartläggning och uppföljning samt hur
man får med sig organisationen på tåget.

27–28 AUG
Uppstart.
Vi sparkar igång förteckningsarbetet.
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INNEHÅLL

Recensioner

Arkivrådet AAS
Trettio år i arkivbildningens tj änst
Hansen, Lars- Erik

Inom alla professioner gäller det
att legitimera och
utveckla yrkesgruppen – särskilt för arkivarier, en profession
som alltjämt söker sin
plats. Att den processen också hänger
samman med samhällets förändringar
visar historien om Arkivrådet AAS.
Arkivrådet AAS startade 1982 som ett
nätverk för myndighetsarkivarier. Man ville
profilera sig gentemot Riksarkivet, som
man ansåg inte såg verksamheternas nya
behov, utan ägnade sig åt traditionell arkivering och en oförstående tillsynsverksamhet. Förkortningen AAS stod något ironiskt

Bergslagshistoria
Årsbok 2011-2012
Utgiven av F ö reningen
Bergslagsarkiv 2012

Jag vill redan från
början erkänna att
mitt förhållande till
Bergslagen hitintills
har varit i princip
obefintligt. Det ska
det nu bli ändring
på. Efter att läst Föreningen Bergslagsarkivs senaste årsbok känner jag att det
finns all anledning att både fördjupa sig i
och att besöka detta historierika område.
Årsboken ägnas åt malmens väg ”från
gruva till järnbutik” och innehåller tretton
välfyllda artiklar som var och en belyser Bergslagens gruvdrift och malmens
användningsområden. Eftersom jag själv

för Allmänna Arkivstadgan och namnet
blev så etablerat att det har behållits.
Arkivrådets upphov kan förstås mot
fonden av den offentliga förvaltningens
expansion, rationalisering och datorisering. Att arkivfrågan är dubbel speglas
även i den anglosaxiska världen där
man har två åtskilda professioner, dels
inom ”Records Management” dels inom
”Archives”. Idag håller denna klyfta på att
överbryggas nationellt inom vår offentliga
informationsförvaltning där arkivbildningen
alltmer integreras.
Den roll föreningen Arkivrådet AAS
har spelat för arkivarier i Sverige kan
knappast underskattas. Man har arbetat
med att stödja och utveckla den egna
professionen och dess arbetsfält, bland
annat genom att arrangera en lång rad
arkivmässor och konferenser för arkivarier
och registratorer. Man startade den publikation som nu är tidskriften Arkiv. Man
blev remissinstans och man arbetade

är intresserad av släktforskning fastnade
jag genast för historien om den förtvivlade sliparänkan Vidén och hennes svåra
livsöde. Allt var inte bättre förr och för en
ung, fattig änka var livet allt annat än lätt.
Och efter att ha läst historien om den
försvunna silvergruvan i Hedesunda måste
väl varje läsare fundera på att åka dit
och leta efter den gömda silverskatten?
I den historien får vi också ta del av hur
man går till väga för att undersöka om
det finns dolda gruvgångar under marken, eller är allt bara en skröna?
Den tekniskt intresserade kommer
inte att bli besviken. Här finns flera bra
beskrivningar av hur malmen tas om
hand, vilka uppfinningar som har uppstått
vid svenska bruk, och om de lok som
trafikerat gruvorna.
Det som överraskade mig mest var
järnhandelns historia. Ett stycke ”modern”
historia som snart kanske bara finns att
ta del av i beskrivningar och bilder?

med standardisering, något som just nu är
aktuellt med forum iFörvaltning.
Boken är en jubileumsskrift där både
tidigare aktiva i föreningen och andra
arkivarier kan känna igen sig i yrkets
utveckling och mest angelägna frågor.
Kärnan utgörs av intervjuer med tidigare
aktiva och drivande personer i arkivrådet
AAS. Deras röster och minnen träder fram
i ett levande och ofta även roligt samtal
kring det som varit, där engagemanget
inte går att ta miste på.
Vi får även en överblick av Arkivsveriges historia och dess aktörer, däribland
de övriga arkivföreningarna inom olika
sektorer.
J im Löfgren
jim.lofgren@tam- arkiv.se

Järnhandeln, som alldeles nyss fanns att
besöka, har idag blivit en del av det stora
byggvaruhuset. Därför känns det helt rätt
att man har passat på att dokumentera
järnhandelns verksamhet nu innan minnet
har bleknat. Den klassiska järnhandel
som jag växte upp bredvid är idag en
innekrog.
Om jag fick önska mig något mer i
årsboken så vore det en översiktskarta,
ett bra hjälpmedel för oss som inte är så
bevandrade i området. Kanske något för
nästa produktion?
Föreningen Bergslagsarkivs årsbok har
väckt mitt intresse för att lära mig mer om
Bergslagen. Årsboken tar jag med mig
på min resa dit, den kommer att fungera
utmärkt som min guide på de olika platserna. Kanske ses vi där? Kanske hittar vi
en gömd silverskatt?
Anneli Brattgård
anneli.brattgard@ekero.se
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Klara

– Arkivariens expertsystem
är ett lättanvänt och effektivt
system för att hantera både det analoga och digitala
arkivet. Redovisning i Klara kan ske enligt såväl det
allmänna arkivschemat som processorienterad arkivredovisning. Kundens verksamhet, processer, dess
handlingsslag och handlingstyper samt aktiviteter beskrivs i Klara, helt
integrerat med arkivförteckningen.
Klara arKivredovisning

Med Klara som navet i informationshanteringen kan vi erbjuda en effektiv
helhetslösning, hela vägen från datafångst till långtidsbevarande.
verKsamhetssystem

arKivredovisning
processchema
doKumentplan/

hanteringsanvisningar

Leveranspaket
sip

Arkivpaket
aip

e-arkiv

livscyKelhantering
Kontroll
Konvertering

Komplettering
datahantering
bevarandeplanering

Presentationspaket
dip

erbjudande!

Under en begränsad tid erbjuder vi alla organisationer som idag har
Visual Arkiv, motsvarande licens för Klara helt gratis. Vi erbjuder dessutom
programvara och stöd för att flytta över informationen i Visual Arkiv till
Klara. Läs mer och ladda ner produktblad på Knowit.se/Klara
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