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”Vår vision, att centralisera och skapa ett modernt och effektivt Arkivcentrum med allt under samma tak är idag verklighet”
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Arkivlagens avstraffande
– en potentiell katastrof
Det här numret av Arkiv handlar om katastrofer av olika slag. Jag rekommenderar
alla att förutom att läsa artiklarna, snarast införskaffa ett exemplar av William Försth och Inger Ligmajers eminenta handbok Disaster management. Riskhantering och
riskidentifiering för arkiv. Boken gavs ut under Arkivveckan i Västerås i våras och
har fått ett fint mottagande. Dock, nöj er inte med att bara läsa den. Arbeta även
fram en katastrofhanteringsplan så att arbetet blir enklare om olyckan är framme.
En annan typ av katastrof som vi i arkivsektorn nyligen fick kännedom om var utspelet från de två centerpartistiska riksdagshennen Solveig Zander och Emil Källström som motionerade om arkivlagens avskaffande eftersom ”den nuvarande ’datavärlden’ ställer andra krav på arkivering än tidigare”. Firma Zander & Källström
anser i motionen att idag skrivs ”näst intill inte ett enda protokoll och handlingar i
pappersbilaga” och därför, menar de, är arkivering enligt nuvarande lag överdriven.
Exakt vad detta innebär och huruvida de båda politikerna förstått framgår inte,
men plötsligt kändes det inte längre så svårt att förstå varför det en gång så stolta
landsbygdspartiet håller på att avskaffa sig självt!
Under 2012 upphörde Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv som en konsekvens av
regeringens nya kulturpolitik och den så kallade Kultursamverkansmodellen som
lägger fördelning av statliga kulturpengar på en regional nivå. Istället för enskilda
nämnden inrättades det så kallade Samarbetsrådet för enskilda arkiv. Rådet kommer inte att besluta om utdelning av bidrag men däremot fungera som ett nationellt
samverkans- och samrådsorgan mellan den nya nationella Riksarkivorganisationen
och den enskilda arkivsektorns organisationer Näringslivsarkivens Förening (NAF)
och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Som ett första resultat av rådets arbete anordnas en konferens för enskilda arkiv den 15-16 oktober där bland annat Riksarkivets nya policy för enskilda arkiv ska diskuteras. I och med att landsarkiven upphörde som självständiga myndigheter uppkom behovet att ta fram en gemensam
nationell policy istället för tolv. En åtgärd som vi inom den enskilda arkivsektorn
länge efterlyst och nu applåderar.

Per-Ola Karlsson
Ordförande Näringslivsarkivens Förening
(NAF)

Höstens höjdpunkt för min del kommer annars att bli den kraftigt subventionerade
studieresa vi i Näringslivsarkivens Förening anordnar till Manchester den 24-25
oktober. Har du som är NAF-medlem ännu inte anmält dig, gör det snarast! Gå in
på www.naringslivsarkiv.se för mer info.
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Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

Vi säkerställer bevarandet av er digitala information
- Systemet kan hantera handlingar och metadata i olika
format oavsett verksamhetssystem.
- Systemet tillåter migrering och export oberoende av
leverantör.
- Den öppna datalagringen kan även anpassas till valfri
struktur eller till etablerade standarder som Moreq2 och
Dublin Core.
- Systemet gör kontinuerliga kontroller av de elektroniska
handlingarna för att säkerställa att de inte skadats.

- Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och
är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003).
- Systemet är fullt integrerat mot Platina och W3D3.

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com

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

Stockholm

Sundsvall

Oslo

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

Olyckor
– vanligare än du tror
Katastrof är ett ord som oftast känns väldigt främmande för oss inom
arkivbranschen. Dock är det en del av den verkligheten vi lever i och
måste förhålla oss till. Bland de få händelser som folk drar sig till minnes
i sammanhanget är stadsarkivet i Köln som försvann i ett slukhål och
biblioteksbranden i Linköping. Men de är bara toppen på isberget.
Text och foto William Försth william.forsth@arkivnamnden.goteborg.se

SEDAN ETT DRYGT år arbetar jag som verksamhetschef för avdelningen Tillsyn
& Rådgivning på regionarkivet i
Göteborg. Det är en liten enhet som
består av flera olika funktioner, däribland konservatorstudion som ligger
under mitt ansvar. Denna funktion
har gett mig en helt annan insyn i hur
vanligt det är med skador på arkivmaterial. Man kan få uppfattningen
att det händer få olyckor, men det är
en falsk känsla. Det handlar snarare
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om att informationen om de olyckor
och skador som inträffar sällan sprids
i vår värld. Kanske beroende på dåligt
kunskapsutbyte, eller så är det så att
man helst håller det för sig själv då
man inte vill sprida nyheterna om de
skador man har fått på sitt material.
DET KANSKE STÖRSTA problemet med skadat material, är att de flesta inte inser
hur lång tid, och hur mycket pengar
det kostar att ta hand om det, och

BEREDSKAPSPLAN

RVR UTRUSTNING
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att återställa det i ett skapligt skick.
Att sedan gå vidare och konservera
materialet, och försöka eliminera
så mycket av skadorna som möjligt
är en ytterligare lång, och kostsam
process. Regionarkivet i Göteborg
har vid flera tillfällen varit behjälpliga
med att skapa åtgärdsplaner och ta
hand om skadat material i de fall som
olyckor har varit framme. Men det är
inte är sällan som ett skadat material
är ett efterfrågat material som man
vill ha access till så fort som möjligt.
Det är här som hanteringskedjan blir
avgörande, till exempel när det gäller
att isolera ett skadat material så fort
som möjligt och preparera det för
nedfrysning. Regionarkivets frystork
klarar av att hantera fyra hyllmeter
skadat material på en tidsperiod av tio
till 14 dagar. Ett normalstort svenskt
kommunarkiv omfattar cirka 1500
hyllmeter handlingar. Det betyder
att även om bara någon procent av
materialet blir skadat, så kommer man
att få väldigt långa ställtider till dess
att man kan komma åt det igen.
Många av de skador vi ser är förhållandevis små i sin omfattning. Det
kan handla om tio till 30 hyllmeter
material, vilket i sig är hanterbart.

”Man kan
få uppfattningen att
det händer
få olyckor,
men det
är en falsk
känsla.”
7
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arkivutrymme som man måste ta i
beaktande.
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BYGGA UPP
BEREDSKAP

I de fall som det har blivit större
omfattning på skadorna, har det
förekommit att man har fryst materialet i fryscontainers och skickat det
utomlands, exempelvis till USA där
det finns industriella frystorksanläggningar. Här kan man börja förstå att
det blir stora pengar snabbt.
Vi har för tillfället ett material på
regionarkivet som vi har varit behjälpliga med att hantera. Hanteringen
och återställandet av dessa cirka 25
hyllmeter journaler, vilka dessutom
innehöll många plastfickor som
försvårar arbetet, tror vi kommer att
kosta den drabbade runt 400 000 kronor. Eftersom det dessutom rör sig om
bevarandematerial kommer konserveringskostnader att tillkomma.
Cirka 95 procent av alla arkivlokaler finns i källarutrymmen, så också
i detta fall. Skadan uppstod genom
att ett närliggande arbete orsakade
en läcka i ett nergrävt vattenrör.
Läckaget fortlöpte under en helg, för
att upptäckas först flera dagar senare.
Materialet hade då lagts i plastpåsar
och flyttats till andra lokaler. Tillsyn & Rådgivning fick reda på det,
inte som man kunde tro genom en
förfrågan om hjälp, utan i en passus i
ett e-postmedelande där man uttryckte besväret med att köra de blöta
8
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ARBETA
FÖREBYGGANDE

journalerna i papperstuggen eftersom
man inte kunde kasta dem i befintligt
skick. Dessa är nu omhändertagna.
Men detta exempel, från en offentlig
verksamhet, visar på hur flera olika
missar bidrar till att bli ett ganska
omfattande problem, om inte annat
ekonomiskt.
började jag att
skriva en bok på ämnet riskidentifiering tillsammans med arkivarien och
konservatorn Inger Ligmajer. Bokens
syfte är att ge arkivarien verktygen för
att skapa sig en katastrofhanteringsplan. Den består av katastrofplanering
samt katastrofberedskap. Katastrofplaneringen handlar först och främst
om att identifiera och hjälpa läsaren
att förstå de risker som kan förekomma. Även om vissa risker är generella
för alla, så som brand, så är det de
individuella förutsättningarna för vart

FÖR ETT PAR ÅR SEDAN

VI SER ATT katastrofplaneringen bygger
på tre lika stora delar, där alla delar
har en funktion att fylla. För att man
skall kunna ha en fullgod katastrofplanering, måste alla delar hållas
uppdaterade, och man måste aktivt
arbeta med dem för att det skall ge effekt. Denna del av planeringen är helt
klart någonting man bör göra i grupp,
och med flera olika personer och roller
involverade. Det är viktigt att man
får en bredd på katastrofplaneringen,
speciellt i riskidentifikationen.
KATASTROFBEREDSKAP syftar till att skapa
ett slags körschema som man kan använda om någonting händer. Hur och
vad man hanterar är väldigt avgörande
för hur omfattande skadorna blir, och
hur stora kostnaderna kommer att bli.
LIKT ALL PLANERING så är även detta steg
beroende av uppföljning, vidareutbildning och uppdatering. En beredskapsplan med tillhörande telefonlista som
har flera inaktuella telefonnummer,
kan komma att kosta mycket tid och
merarbete ifall någonting händer som
måste lösas snabbt. Katastrofplanering
och -beredskap kan ses som kvalitetsarbeten vilka aldrig helt avslutas, utan
hela tiden är pågående.
DETTA ÄR ett ämne som kanske inte har
fått speciellt mycket ljus på sig, men
jag anser att det är viktigt att ta dessa
delar på stort allvar. Konsekvenserna
kan bli allvarliga. Vi som arkivarier
har ett ansvar för att skydda arkivalierna. Detta är en viktig del i det
uppdraget. 

”Katastrofberedskap
syftar till att skapa ett
slags körschema som man
kan använda om någonting
händer.”

Luckor i arkiven
En handling har tappats bort, blivit förstörd eller
är oläsbar. Luckorna finns överallt. Men ibland är
de svåra att upptäcka.
Text Gabriella Rossetti gabbirossetti@gmail.com

informationen aldrig funnits
i arkiven från början, viktiga händelser
har inte dokumenterats. Hur ska du
som arkivarie hantera denna informationsförlust? Trots ett överflöd av
information och en generös offentlighetslagstiftning i dagens Sverige har
man uppmärksammat att vissa viktiga
händelser inte ger avtryck i arkiven.
Den nya tekniken, dagens snabba
kommunikationsmöjligheter och en
mer informell kultur på myndigheterna kan bidra till informationsluckorna
i arkiven. Kommunikation via telefon,
mail, sms och andra typer av forum
dokumenteras och arkiveras inte i så
hög grad genom minnes- och tjänsteanteckningar, även om det egentligen
skulle tillföra förståelse för arbetsprocesser i en organisation.

IBLAND HAR

institutet på
Södertörns högskola har man uppmärksammat problemen med informationsluckorna och startat ett projekt
för att aktivt samla in källmaterial som
saknas. Institutet har genomfört ett
pilotprojekt, i samarbete med Riksarkivet, där man intervjuar politiska
makthavare för att fylla i luckorna i
arkiven och få en större förståelse för
bakgrunden till de beslut som fattas.
Projektet är inspirerat av Presidental
Oral History Program på University
of Virginia, där man har intervjuat
tidigare amerikanska presidenter och
deras rådgivare.

PÅ SAMTIDSHISTORISKA

forskarna för projektet är Ylva Waldemarsson. Hon menar
att det råder brist på handlingar som
beskriver gången i de politiska beslutsprocesserna eftersom utkast, minnesanteckningar från diskussioner och
informella samtal inte hamnar i arkiven, bland annat på grund av risken för
att de offentliggörs. Resultatet blir ett
fattigt arkivmaterial, som allmänheten
visserligen har tillgång till, men som
saknar viktig information.
– En arkivarie, som förmodligen har
goda kunskaper om de luckor som
finns i arkiven, borde vara väl lämpad
att leda eller initiera ett dokumentationsprojekt säger Ylva Waldemarsson.

EN AV DE ANSVARIGA

SAMARBETET MED Riksarkivet beskriver
Ylva Waldemarsson som en ”ömsesidigt kunskapande verksamhet”
där olika professioner bidrar med sitt
perspektiv, till exempel historiker och
arkivarier.
– Från arkivsidan fick vi information om vad vi borde tänka på
beträffande bevarande och tillgängliggörandet av ett muntligt skapat
källmaterial. Det kunde handla om
allt från offentlighetsprincipens konsekvenser till handfasta råd om hur
man gör ett digitaliserat källmaterial
användarvänligt och konkreta tips om
inspelningsutrustning.
EN ARKIVARIE BÖR kanske fundera över
hur man kan motverka problemet

med informationsförlust utan att för
den sakens skull göra inskränkningar
i offentlighetsprincipen. Det finns de,
som till exempel den amerikanska
arkivarien Helen Samuels, som föreslår
att det kan läggas till material där
man upptäcker att det saknas information i arkivet. Genom att tillföra icke
officiellt material som intervjuer och
fotografier kan man arbeta för att ge en
mer heltäckande bild av samtiden.
De här idéerna stämmer inte helt
överens med den traditionella synen på
arkivarien som en objektiv och neutral
beskyddare av arkivet. Men kan en
arkivarie verkligen vara objektiv?
Genom det urval som görs – det man
anser vara värt att bevara – blir arkivet
ofrånkomligen subjektivt, hävdar
många. Bara genom att klassificera och
redovisa arkivet är arkivarien delaktig
i att berätta en av flera andra möjliga historier. Som den kanadensiska
arkivarien Terry Cook uttrycker det
bör arkivarien öppna för ”berättelsen” i
arkivet. ”The telling and retelling of stories
by archivist and by multiple users, multiple ways of seeing and knowing being
invited in, rather than excluded from, the
archives.”
aktiv insats för att dokumentera organisationer ett modernt
sätt att motverka informationsförlust i
vårt samhälle som ju egentligen präglas
av informationsöverflöd. Arkivarien
måste inte nödvändigtvis vara den som
faktiskt skapar handlingar men kan
genom sin överblick och unika kunskap om sitt arkiv vara en viktig aktör i
dokumentationsprojekt. Som Samtidshistoriska institutets intervjuprojekt
visar kan samarbete mellan myndigheter, arkivarie och forskarvärlden vara
en väg framåt för att fylla luckorna i
arkiven. 

KANSKE ÄR EN
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Vikten av ett
ordnat arkiv
Varför man ska ha ett arkiv och varför man ska arkivera
handlingar kan ibland uppfattas som en ickefråga i många
verksamheter. Detta inom både det privata och inom den
statliga och kommunala sektorn. Men ofta handlar det inte
om ointresse utan om bristande kunskap. Här kan vi som
arkivarier spela en viktig roll och informera om vikten av
att ha ”koll på handlingarna”.
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Text Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com

cirkulera bland arkivarier är
”I arkivet kan ingen höra dig skrika” vilket kan ses
som ett tecken på att man inte ser arkivet som en
integrerad del av verksamheten och att man som
arkivarie jobbar helt isolerad. Inställning finns
tyvärr kvar i olika verksamheter men verkar nu
vända. Skälen till att arkivet och arkivariens roll blir
alltmer synlig har flera orsaker, som till exempel
införandet av digitala arkiv och digitala ärendehanteringssystem. Även kraven på att ha en utbildad
arkivarie har höjt arkivarien och arkivjobbets status.
Allt fler verksamheter förstår att arkivjobbet är ett
mer komplext än vad många tidigare har trott och
det är inte bara ”att sätta papper i en pärm”.

ETT SKÄMT SOM BRUKAR

Att arkivarier lyfts fram i olika tv-program har
också påverkat hur allmänheten ser på arkiv och
de spännande saker man kan hitta om man vet att
leta på rätt ställe – och det vet en arkivarie.
När det gäller kommunala och statliga verksamheter finns det ett tydligt regelverk att luta sig
mot. I den privata sektorn är det inte lika tydligt
vad som ska arkiveras och varför. Där är det upp
till var och en att själva avgöra vad som ska sparas.
är att en god ordning hjälper till att
stärka och vårda företagets varumärke. Ett företag
som har ordning på sina handlingar ses i regel som
mer trovärdigt än ett företag som inte har det.
Att vara arkivarie i den privata sektorn och jobba
för att få upp de anställdas ögon för vikten av att ha
ett väl fungerande arkiv kan vara en stor utmaning
men ingen omöjlighet. Jag har talat med arkivarier
som arbetar i den privata sektorn och jag kan även
utgå från min egen erfarenhet och vi har alla möts av

ETT BRA ARGUMENT
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ett stort intresse när man som arkivarie väl har lyft
frågan.
Det är viktigt att få alla i verksamheten att förstå
varför arkivet finns och varför det är viktigt att
handlingar ska sparas. Här är det också bra att lyfta
frågan: ”vad händer om handlingar försvinner?”.
OM MAN ARBETAR i en större verksamhet gäller det att
se till att man når ut till all personal. Ett bra sätt är
att skapa ett informationsblad om arkivet och om
hur man ska hantera sina handlingar. Här kan man
tydligt förklara vad som ska sparas digitalt, vad
som måste sparas i pappersform och hur man rent
praktiskt ska hantera sina handlingar.
I VISSA VERKSAMHETER finns det en tydligt utarbetad
arbetsfördelning av handläggare, administratörer
och kontorsassistenter. Här får man som arkivarie
lyfta fram vad varje yrkesgrupp specifikt ska tänka
på när det gäller arkivering av handlingar.

Personligen har jag upplevt ett stort intresse från
personalen när jag lyft upp arkivfrågan och vikten
av att ha ordning och reda bland sina papper. Detta
har gällt både inom privat och statlig sektor. Kollegor jag talat med har upplevt samma sak.
kommentar från anställda inom verksamheten har varit: ”Vad bra med tydliga instruktioner,
jag visste inte hur jag skulle göra och vem jag skulle
fråga”. Det är viktigt att arkivarien vågar ta ett kliv
framåt och betona vikten av ett ordnat arkiv, att
synliggöra sig själv i verksamheten och att bli en välkänd person bland de anställda. För vi gör ett viktigt
arbete och vi vet mycket av verksamheten. 
EN VANLIG

Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet
inbjuder till konferens 23-24 oktober 2013 i Stockholm

Den nya öppenheten

Öppenhet eller sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv eller samhällsglömska?
En nyhet för i år är att priset för Årets registratur delas ut under konferensen.
Under konferensmiddagen bjuds vi på toner från trattgrammofon och berättelser
från det glada tjugotalet– med Varning för Jazz!
Konferensen vänder sig liksom föregående år till dig som arbetar med informationsförvaltning:
som registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, it-strateg, informationsarkitekt,
systemförvaltare, kravställare och liknande.

Några axplock ur programmet:

Statens servicecenter – ett år efter öppnandet
Konflikten mellan öppen data och integritet
Offentlighetsprincipen i den digitala tidsåldern
Policy och processer – med stöd av standarder
Registrator – insynsrättens riddare!
Berättelser om TV-programmet ”Det hände här”
Överskottsinformation – är det allmän handling?

Cia Jarehov, Statens servicecenter
Lena Carlsson, Datainspektionen
Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd, Stockholms stad
Anki Steen, LFV
Robin Roy, KTH
Bo Eriksson och Lisa Hellman, historiker
Anna Tansjö, sekreterare i informationshanteringsutredningen (SOU 2012:90)

Dessutom extra årsmöten inför den nya föreningen – och mycket mer!
Program och anmälan senast 18 oktober på Arkivrådets webbplats www.arkivradet.se

5 100 kr för medlem i Arkivrådet AAS eller Svenska Arkivsamfundet. 6 900 kr för icke medlem. 500 kr student.

STÄNDIGT LÅGT PRIS OCH HÖG KVALITET!
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Företagsfilmen
– Medievärldens
Företagsfilmen har genomgått många olika stadier när det
gäller både kvalitet och betydelse. Det samma gäller möjligheten att arkivera dem. Medan de första filmrullarna var
pedantiskt katalogiserade kan dagens digitala filer försvinna spårlöst från nätet med en knapptryckning.
Text: Rolf Wrangnert rolfwrangnert@telia.com Foto Anders Gidlöf

FILM FÖR DOKUMENTATION och utbildning
har faktiskt en längre historia än
spelfilmen. De första filmerna var rena
dokumentationer som Tåget ankommer, Ciotats station och Arbetarna
lämnar fabriken av bröderna Lumière
1895. I dag ligger tiotusentals filmer i
en mängd olika format i Centrum för
Näringslivshistorias arkiv. Den äldsta
filmen är sannolikt Där trötta nerver
få ro från 1915, inspelad på Ingarö,
där Stockholmstelefons telefonister
sommartid kunde få vila upp sig.
Att gräva sig fram genom arkivhyllorna är som att göra en arkeologisk
utgrävning genom olika tidslager,
där filmformaten speglar vägen från
industrisamhället till informationssamhället.
SÅ LÄNGE produktionerna gjordes på 16
och 35 mm film var det dyra investeringar. Publiken skulle se de färdiga
alstren på biografer eller i visningsrum
med projektor. Varje kopia bokfördes
noga och skickades på beställning
till visningar, varpå de returnerades
till företagets eller organisationens
filmcentral. Ofta trycktes det upp
kataloger med korta beskrivningar av
filmerna, vilket underlättar enormt
när man i dag vill söka specifika filmer
eller få en översikt över ett företags
filmproduktion.
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På centrum för näringslivshistoria finns ett stort utbud av film – från filmer i
folkbildningssyfte till bankreklam.

PÅ CENTRUM för Näringslivshistoria
finns många storslagna episka berättelser i folkbildningssyfte. Ett exempel
är Den nordiske bonden, som är en
exposé över de olika förutsättningarna lantbruken i Norden har. Många
banker gjorde filmer riktade till allmänheten om nyttan av sparande och
hushållsekonomi, och tillverkningsin-

dustrin gjorde reklam- och produktlanseringsfilmer.
formligen flödar av
nostalgi är husmorsfilmerna, som
producerades av dagligvaruproducenter
för visning på biografer dagtid. Ofta
kombinerades filmvisningarna med varudemonstrationer och provsmakningEN GENRE SOM

fula ankunge
ar under de tillväxtstarka 1950- och
1960-talen. Fenomenet dog dock ut
mot 1960-talets slut, då hemmafruarna
blev allt färre och biografdöden inleddes i och med konkurrensen från tv.
BETYDLIGT MINDRE utforskade är de breda
utbildningsfilmer som till exempel
finns i arkivet hos Svenskt Näringsliv. I Marshallhjälpen efter andra
världskriget ingick ett stort informationspaket av film, som skulle höja
utbildningsnivån inom det europeiska näringslivet. Här producerades
mängder av film inom de mest skilda
ämnesområden, från instruktioner om
modern svarvning, industrihistoria,
förhandlingsteknik och affärsetik, till
personlig hygien och sexualupplysning.

företag har också lagt
ned resurser på att dokumentera sin
verksamhet gentemot såväl kunder som personal. Då handlade det
mer om att skapa en egen identitet.
Rederier har filmat sjösättningar,
banker har filmat jubileumsdagar. När
Skandinaviska Bankens 100-årsjubileum 1964 filmades med två 35 mmkameror stod Ragnar Frisk, legendarisk regissör av Åsa-Nisse-filmerna,
bakom den ena k ameran.

MÅNGA SVENSKA

skedde en förvandling som hängde ihop med tekniken.
Produktioner gjorda med dyr 35
mm-film blev färre, samtidigt som16
mm-filmen förbättrades rent tekniskt.
De svenska företagen började dokumentera sin verksamhet på platser som
Kina, Australien och Sydamerika.
Men trots mycket sämre bild, ljud och
upplösning var tv-apparaten framtidens visningsmedium.
UNDER 1960-TALET

av 1960-talet hade
videobanden börjat användas som
lagringsmedium, och de första kommersiella kassetterna, VCR, dök upp

REDAN VID SLUTET

”Att gräva sig fram genom arkivhyllorna är som att göra
en arkeologisk utgrävning
genom olika tidslager”
i början av 1970-talet. Bandspelarna
vägde upp mot 20 kilo och att klippa
video var både svårt och dyrt. Ofta
scannades 16 mm-filmer till video för
att senare kunna visas i konferensrum.
Inom bara några år hade VHS-formatet vunnit det så kallade videokassettkriget, och de första bärbara videokamerorna dök upp.
1980-talet var det rent
tekniskt så billigt att göra en företagsfilm, att alla måste ha en. Ofta visste
väl knappt beställaren vad man skulle
ha filmen till, bara man hade en film.
Från denna era kan man i dag formligen vada fram i VHS-kassetter. Borta
är den noggranna katalogiseringen av
filmerna, eftersom kassetter vräktes
ut till alla avdelningar för att sedan
samla damm.

FRÅN OCH MED

som höll kvalité
för tv-sändning, är ofta försvunna,
eftersom olika produktionsbolag
anlitades och ingen på företaget hade
överblick över alla produktioner. Det
producerades nyhetsreportage, och
hela konferenser kunde filmas. Många
programtyper togs över från tv, som
galaföreställningar och underhållningsprogram, till exempel Gäster
med gester.

ORIGINALMASTRARNA,

den kanske främsta
distributionskanalen för företagsfilm. Fortfarande dominerar gamla
beprövade genrer som produktreklam,
utbildning och information.
I DAG ÄR WEBBEN

MEN MAN KAN också se helt nya typer av
filmmaterial. YouTube har gjort det
möjligt att få miljonpublik på udda,
avantgardistiska och humoristiska
klipp. Och i dagens medielandskap
går företag in och bekostar eller bidrar
till spelfilmer, underhållningsprogram
och dokumentärer på tv. Företagsfilmen har sannerligen förändrats, och
lever nu mer inflätat än någonsin med
det som en gång var tv- och filmindustrin, samtidigt som internet är den
stora visningsplattformen. Sorgligt
nog har det inneburit en ännu större
försämring för möjligheterna till
att spara högklassigt material till
eftervärlden. Filer kan tas bort med
knapptryck utan att lämna spår efter
sig. Mycket litet finns skrivet om företagsfilmens historia, men förhoppningsvis ökar intresset nu när många
företag i praktiken har sin egen
TV-kanal. 

Fakta
Rolf Wrangnert har producerat ett
sextiotal dokumentärer och serieavsnitt
för tv, och gjort ett hundratal filmer åt
olika företag och organisationer. Han
har också studerat filmvetenskap på
Stockholms universitet.
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Det b
Arkiven måste tillgängliggöras,
men upphovsrätten ställer till
problem. För fyra år sedan bad
regeringen Upphovsrättsutredningen att ta ställning till problemet, och resultatet blev den lagändring som träder i kraft den
förste november 2013. Vad kommer ändringen att innebära för
landets arkiv?
Text Stefan Högberg
stefan.hogberg@arkivnamnden.goteborg.se

Stefan Högberg
Stefan Högberg är arkivarie vid Regionarkivet för Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad och arbetar
bland annat med upphovsrättsfrågor. Han är också en av
administratörerna av webbplatsen Tillgång.se som handlar
om digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
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idde en tumme
strandar gärna på
oklarheter kring upphovsrätten, men
kanske är det mindre känt att lagen
även reglerar analog kopiering och
utställning av verk i original. Vad gör
då ett visst alster till ett av lagen skyddat verk? Jo, allt som lagkommentaren
kallar "individuell andligt skapande
verksamhet" skyddas, vilket gör det
svårt att dra skarpa gränser. Om vi
dessutom lägger till att vägledande
rättsfall med relevans för arkiv nästan
helt saknas, att lagen förutsätter att
man känner till alla verks historia i detalj och att upphovsrätt inte följer med
äganderätt utan måste överlåtas genom
särskilt avtal, är det inte konstigt att
osäkerheten blir stor.
DIGITALISERINGSPROJEKT

2009 Upphovsrättsutredningen undersöka om lagen borde
ändras för att underlätta för arkiv och
bibliotek. Året därpå kom ett delbetänkande som föreslog flera sådana
ändringar. Utredaren, Jan Rosén, ville
bland annat att statliga och kommunala arkivmyndigheter skulle få visa
skyddade filmer ur sina samlingar,
förutsatt att man inte tog inträde eller hade något förvärvssyfte samt att
visningen ägde rum i de egna lokalerna och inte var huvudpoängen vid
arrangemanget. En sådan regel skulle
förmodligen tillåta filmvisning vid till
exempel Arkivens dag.
REGERINGEN BAD

var möjligheten att
lösa avtalslicens med en upphovsrättsorganisation för att få rätt att kopiera
och tillgängliggöra skyddade verk ur
samlingarna. Om man inte hittade rättighetshavaren, och alstret därmed blev
ett så kallat föräldralöst verk, skulle
man ändå kunna publicera med hänvisning till den licens man betalat för.
Rosén ville också göra lag av den praxis
som säger att arbetsgivare med vissa
begränsningar får förfoga över verk
ETT ANNAT FÖRSLAG

som arbetstagare skapar i tjänsten, något som blir relevant för till exempel
kommunarkiv med skyddat material
skapat av kommunens anställda.
UTREDNINGEN AVSLUTADES , men lagstiftningsprocessen drog ut på tiden. I
våras presterade regeringen till sist
lagrådsremiss och proposition, och
snart följde ett riksdagsbeslut om lagändring den förste november. Hur har
det då gått med utredningens olika
förslag på arkivfronten?

arbetstagares verk
nämns inte i propositionen. Möjligheten att visa filmer ur samlingarna
utökas däremot, men regeringen säger
sig vara rädd att arkiv och bibliotek
kan komma att konkurrera med biografbranschen. För arkivens del gäller
den nya bestämmelsen därför i princip
endast statliga och kommunala arkivmyndigheter, endast visningar i de
egna lokalerna, endast tidigare offentliggjorda filmer ur de egna samlingarna och endast visningar för enskilda
besökare – för gruppvisning behöver
man fortfarande söka tillstånd, om
man nu inte själv äger rättigheterna.
Det kan anmärkas att filmer som
utgör allmän handling rimligen redan
får visas för enskilda besökare, och att
de statliga och kommunala arkivmyndigheter som berörs förvarar just
allmänna handlingar, även om man
också tagit emot enskilda arkiv.
ARBETSGIVARES RÄTT TILL

SKYDDSTIDEN FÖR EN utgiven ljudupptagning höjs från femtio till sjuttio år
efter utgivningen. En ny bestämmelse om avtalslicenser för arkiv och
bibliotek införs, och tanken är den
som redan nämnts – att man genom
avtal med och licensavgift till en
upphovsrättsorganisation ska få rätt
att kopiera, digitalisera och tillgängliggöra verk även om man inte kan

”Men att veta
om det foto
man hittar
i magasinet
någonsin har
publicerats är
inte lika lätt.”
hitta en rättighetshavare att fråga om
lov. Även här begränsar sig lagstiftaren med vissa undantag till statliga
och kommunala arkivmyndigheter,
även om man också inför en generell
avtalslicens som kan användas av vem
som helst.
VERKET MAN VILL tillgängliggöra under
avtalslicens måste dock vara offentliggjort, det vill säga att det redan på
ett lagligt sätt har gjorts tillgängligt
för allmänheten. Detta torde skapa
problem när den nya lagstiftningen
börjar tillämpas. Kanske kan man
vara någorlunda säker på att en affisch
har suttit uppe och att en professionellt producerad film har visats,
men att veta om det foto man hittar i
magasinet någonsin har publicerats är
inte lika lätt. Den nya lagstiftningen
liknar dagens i det att arkivarien förutsätts ha all information, och risken
är överhängande att de föräldralösa
verken därmed förblir föräldralösa.
SAMMANFATTNINGSVIS påminner det hela
om Sagan om mäster Skräddare – det
såg ljust ut för arkiven i Upphovsrättsutredningens betänkande, men
till slut ”bidde det en tumme”. De nya
reglerna om avtalslicens kan säkert
komma till användning i många fall,
men löser knappast problemen kring
föräldralösa verk. 
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Porträttet

Lennart Ploom

– en stadsarkivarie i tiden och för framtiden
Fritiden tillbringar han helst i tysthet med att snickra för sig själv eller
simma konstsim med sina vänner. Men på dagarna driver han arbetet
med att ta hand om stadens information. Han är en social chef med stora
visioner och en känsla för sina medarbetare på Stockholms stadsarkiv.
Text Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se Foto Jim Löfgren jim.lofgren@tam-arkiv.se

på ett luftigt och ljust
stadsarkiv en solig junidag. Lennart har egentligen semester men är
inne under dagen för att delta i ett
upphandlingsmöte. Han är välklädd
i modern kostym och har något
pojkaktigt i sitt sätt att röra sig. Jag
erbjuds någonting att dricka och vid
kaffeautomaten kommer genast en
anställd fram och skämtar om hur
duktig Lennart är på att prata. Under
intervjun märker jag snabbt hur väl det
stämmer. Han har mycket att berätta.
Tankarna, orden och idéerna väller
fram och han är skicklig på att hitta
exakta formuleringar.

FYNDAT

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

VI TRÄFFAS INNE

om sitt liv märks
det snabbt att han inte har haft en
utstakad plan. Själv beskriver han ofta
sina vägval som att han ”bara råkade
få chansen”.
Under 80- och 90-talet pluggade
han ett potpurri av ämnen såsom historia, idéhistoria, nationalekonomi och
litteraturvetenskap. Han började arbeta
extra på Nordiska museet, först som
museivakt och senare med utställningsverksamhet. Under mitten av 90-talet
gav han sig in i ett projekt för arbetslösa akademiker och blev erbjuden en
anställning på Stockholms stadsarkiv.
Projektet handlade om att bevara byggnadsritningar. Lennart visste ingenting
om vare sig stadsarkivet eller byggnadsritningar men märkte snart vad arkiv
handlar om. Han beskriver det som
att han upptäckte en hemlig skatt som
verkade finnas till bara för några få.
NÄR LENNART BERÄTTAR
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HAN FORTSATTE på stadsarkivet och arbetade bland annat med ett verksamhetsutvecklingssystem inom staden.
En dag i början av 2000-talet såg han
ett anslag på sin arbetsplats om en
chefsutbildning som han pratade med
sin dåvarande chef om att söka. Han
blev aldrig antagen till utbildningen,
men då Lennarts närmsta chef slutade
fick han erbjudandet att bli chef
för depån. Han hade då arbetat på
Stadsarkivet i fem år (vilket med deras
mått mätt är en kort tid) och fick själv
uppfinna vad en chef skulle göra. Han
lärde sig mycket av misstagen, säger
han och jämför det med första gången
man kör bil. Efter ett tag tillägger
han glatt att han inte har körkort.
IDAG ÄR LENNART chef för Stockholms
stadsarkiv. Han beskriver hur mycket
som har hänt under hans år som chef.
Synen på ledarskap har gått från att
se chefen som en auktoritativ person
till en person som stöder de anställdas
val och beslut. När han talar om sitt
chefsuppdrag lägger han mycket tid
och vikt vid det sociala och pratar om
människorna på arbetsplatsen.

Lennart bland annat lett
arbetet med att skapa en ny organisation. Stadsarkivet har jobbat med att
hitta en gemensam känsla på arbetsplatsen och lagt vikt vid att arbeta
bort gamla rangordningar mellan
olika enheter som kan skapa negativa
självbilder bland de anställda. Han
återkommer ofta till hur viktigt det är

SOM CHEF HAR

att ha roligt på jobbet, testa nya saker
och våga misslyckas. Och på frågan
vad som är det bästa med att arbeta
på Stadsarkivet beskriver han just hur
roligt det är, den trevliga stämningen
och känslan av gemenskap som råder:
– Det är härligt att känna att det jag
tycker är viktigt också är viktigt för
andra. Vi kan vara helt överens om
detta utan att för den skull tycka
likadant.
LENNART VILL GÄRNA se en framtid där
Stadsarkivets besökare ska ha samma
relation till arkivet som till ett museum eller bibliotek.
– Folk ska känna att det bara är att
knata in hos oss, säger Lennart.
För att komma dit arbetar Stadsarkivet på många olika sätt. Just nu
pågår en utredning om Stockholms
stadsarkivs publika framtid där resultatet ska vara startskottet i förverkligandet av en rad nya idéer. Man
vill skapa fler permanenta utställningsytor, programverksamheten ska
utvecklas, öppettiderna bli längre och
forskarsalen ska göras mer öppen för
allmänheten. Diskussioner har även
inletts med Fastighetskontoret om att
göra Kungsklippan mer tillgänglig
och att göra någonting nytt av den
vildvuxna parken utanför. Lennart
leker också med tanken att locka
kaféentrepenörer till området och låta
andra aktörer hyra in sig på stadsarkivet.
Det ska bli spännande att se hur
hans visioner en dag förverkligas. 

Lennart Andres Ploom
Ålder: 47
Arbete: Chef på Stockholms
wstadsarkiv
Fritidsintressen: Spela piano,
bygga på kolonistugen och simma
konstsim.
Pappa till: Tre barn i åldrarna 7,
17 och 25 år.
Kuriosa: Har deltagit i ett inofficiellt
VM i konstsim vid tre tillfällen i Prag,
Paris och Milano.
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Värdefull
kontroll
Arkivet existerar för att spara myndigheters och organisationers information. Men det finns också för att bevara vår egen historia, för att
kunna använda vår historia idag.

FYNDAT

NOTERAT M.M.
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Text: Hillevi Arvidsson hillevi.arvidsson@hotmail.com

och nutiden för framtiden. Men hur ska vi veta vad som
är rätt att spara och vad som går att
kassera utan problem? Den här frågan
har arkivarier brottats med sedan det
tidiga 1900-talet. I arkivsammanhang
talar man om att bevara och gallra
när man diskuterar värdering. Vad
det handlar om, oavsett om fokus är
gallring eller bevarande, är värdering
av information. Vilken information
anses värdig att behålla i framtiden
och varför? Kärnan inom värdering är
därmed kontroll. Kontroll av arkivet
och vad som finns i det, samt kontroll
över historiska händelser och våra
egna minnen. Det är här det händer.
Det är här historien kontrolleras och
bevaras med hjälp av arkivariens värdering och bedömning. Från objektiv
till subjektiv, från passiv till aktiv,
rollen som värderare har blivit arkivariens främsta.

VI BEVARAR DÅTIDEN

var en av
de första att diskutera arkivhantering
och arkivariens roll under 1900-talet.

ARKIVARIEN HILARY JENKINSON
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Hans bok Manual of Archive Administration från 1922 har länge setts
som en av hörnpelarna i den grund
som den moderna arkivarien står på.
Boken skrev Hilary efter att ha sett
hur de krigsarkiv i Storbritannien han
jobbade med överbelamrades med
handlingar. Det fanns ingen ordning,
ingen kontroll, och detta var något som
måste åtgärdas. Dock var det hans åsikt
att arkivarien endast var en vårdare av
arkivet och subjektiva åsikter om vad
som skulle sparas och inte hade ingen
plats där. Sådant bestämdes istället av
organisationens administration.
Dessa tankar kom att utmanas av
amerikanske arkivarien Theodore
Roosevelt Schellenberg som 1956
publicerade boken Modern Archives:
Principles and Techniques. Han hade
fått uppdraget att reda ut den stora röran som de amerikanska arkiven drogs
med. Efter en resa till Australien insåg
han att lösningen låg i den tidigare
nedvärderade subjektiva värderingen
av handlingarna. Theodore listade
därför olika värden som existerade i

handlingarna. Genom att fastställa
dessa värden kunde arkivarien lättare
se vilka som kunde bilda ett arkiv som
var representativt för sin arkivbildare.
Detta innebar att arkivarien blev mer
aktiv och fick mer makt i arkivet. Värderingsteorin hade nu gjort sitt intåg i
arkivvetenskapen och arkivarieyrket.
IDAG VERKAR arkivarier i väst inom ett
ifrågasättande yrkesklimat där gamla
regler inte helt och hållet gäller. Det
finns en större plattform för diskussion av arkivets funktion och hur man
bäst kan hantera den information som
strömmar in. Syftet med dessa diskussioner är att hitta nya tekniker för att
värdera information på ett sätt som
är av värde för både organisationen,
samhället och forskaren. För det är
trots allt det värderingsteorin är: en
teknik för att hålla arkivet i schack.
Genom att värdera information innan
det kommer till arkivet kan arkivarien
säkerställa att enbart ”rätt” information hamnar där. Men vad är då rätt
information? Finns det inte en risk att

Krönikan

HUR SER DET UT i dagens läsesalar när arkivanvändarna sitter där och bläddrar
igenom arkivbox efter arkivbox. Vantar eller inte vantar? När började egentligen vantarna används och hur vanligt är det idag att man kräver vantar av användarna? Fotografierna verkar ha bidragit till att vantarna kom i bruk även
i arkivsammanhang i början av 1900-talet, men först framåt 1980-90-talet
verkar det ha blivit mer allmänt att använda vantar vid hantering av pappersdokument. I dag är det lite olika med
”Vad finns det
vantanvädningen på olika institutioner.

vi använder oss av ett alltför subjektivt öga och enbart sparar det vi själva
anser vara värt något?
Det finns alltid en risk att man
gallrar ut något som senare visar sig
innehålla information av värde för organisationen eller forskningen. Det är
därför det krävs en balansgång mellan
subjektivitet och objektivitet. Genom
att samarbeta med organisationen och
genomföra gemensamma analyser av
handlingarna för att hitta dess värden
kan man komma en bit på den gyllene
medelvägen. Att värdera handlingar
är att utöva kontroll och det ligger
på arkivarierna att inte utöva den
godtyckligt. Det är trots allt därför det
finns lagar att förhålla sig till, rekommendationer från Riksarkivet och ett
krav att ingenting får gallras utan att
en gallringsutredning gjorts och godkänts. Att kontrollera vad som finns i
arkivet är viktigt, men man får samtidigt inte glömma bort att man verkar
både i lagens och samhällets tjänst..
Värderingsteorin har påverkat hur
man ser på arkivet i stort och informationen som finns däri. Dessutom har
den hjälpt till att förändra arkivariens
roll och syn på sig själv och arkivet.
En modernare arkivarie har med tiden
växt fram. Kallet att enbart vårda har
med tiden ersatts av ett kall att vara ett
aktivt kugghjul i arkivets maskineri. 

för logik i att
tvinga omdömesgilla personer att
använda dessa
illasittande saker som gör dem
klumpigare och
okänsligare”

I RIKSARKIVETS ordningsregler för ”pappersforskarsalen” i Arninge står:
”Skyddshandskar av bomull (finns
inne i pappersforskarsalen) ska användas för att skydda arkivhandlingarna
från fett och smuts.”
Motsvarande regler vid Landsarkivet i Uppsala är något mer flexibla:
”Använd vantar, eftersom fett och
smuts från händerna påskyndar
nedbrytningen av arkivmaterialet.
Samtidigt skyddar Du också händerna mot smuts och damm. Se till
att vara ren om händerna om Du inte
använder vantar. Använd alltid vantar
vid hantering av: handlingar och
böcker från tiden före 1850, handritade kartor och ritningar, fotografiskt
material, pergamentsbrev och diplom,
övriga ömtåliga handlingar.”

MEN I IFLA:S NYHETSBREV, International
Preservation News varnar man för
vantar: Man blir klumpigare med
vantar. När man hanterar ömtåliga
dokument är det lätt att skada sköra papper. Smuts fastnar lättare på vantarna
än på händerna. Om man kliar sig på näsan eller stryker med handen över
bordsskivan har man samlat upp en hel del fett och rester från rengöringsmedel, som lätt flyttas över till de dokument som man ville skydda. I nummer
37, 2005 citeras en konservator, som i en diskussion på nätet deklarerar: “Jag
kräver att mina läsare ALDRIG använder vantar, utom när de handskas med
fotografier. Vad finns det för logik i att tvinga omdömesgilla personer att
använda dessa illasittande saker som gör dem klumpigare och okänsligare.”

inne på samma linje. Vantar ska bara användas i speciella fall,
som när man handskas med föremål, blysigill och liknande.
Hur gör Arkivs läsare? När infördes eller avskaffades regler om vita vantar på
de olika institutionerna? Hör gärna av er med vita-vantar-tankar. Handsken,
nej vanten, är kastad!

BRITISH LIBRARY ÄR

Karin Englund
Läs också: IFLA Newsletter ‘Misperceptions about White Gloves’: www.ifla.org/VI/4/

news/ipnn37.pdf
British Library: www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/videos/whitegloves.pdf
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Följ med till Svenska Filminstitutets bild- och affischarkiv där bevarandet
av filmhistorien just nu säkerställs - bild för bild.
Text Erik Önnevall erik.onnevall@gmail.com Foto AB Svensk Filmindustri och Erik Önnevall
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den analoga biograffilmen är en het fråga för filmarkiv
runt om i världen. I takt med att laboratorier läggs ner, reservdelar slutar att
tillverkas och resurser överlag verkar
saknas för en massdigitalisering så är
det osäkert i vilken utsträckning som
35 mm-filmer kan visas för morgondagens biografbesökare. ”För oss är
förstås den största utmaningen att
internationella beräkningar säger att
vi har 7-10 år på oss att digitalisera de
drygt 8000 filmer som ligger arkiverade i våra kylrum”, skriver Svenska
Filminstitutets VD Anna Serner på
sin blogg. Samtidigt pågår det även
satsningar som har med övriga delar av
filmarvet att göra.
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är en del av
Filminstitutets bibliotek och är precis
som den övriga verksamheten placerad i det karaktäristiska Filmhuset på
Gärdet i Stockholm. Biblioteket är en
självklar resurs för så väl husets filmvetenskapliga studenter som allmänhetens cineaster. Förutom affischer från
de flesta filmer
som har visats på
biograf i Sverige
så omfattar bildarkivets samlingar
även en ansenlig
mängd stillbilder
från svenska och
utländska filmKrister Collin,
bildarkivarie
produktioner. Det
BILD- OCH AFFISCHARKIVET
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Opiumhålan (Eric Malmberg, 1911). Filmen finns inte bevarad och visades aldrig offentligt. Tidigare plockade man mest stillbilder som filmrutor från filmremsan men det här
är en av de tidigaste där man dokumenterat scenerna med stillbildskamera parallellt
med inspelningen. © AB Svensk Filmindustri, 1911.

rör sig i första hand om scenbilder men
det finns även bilder tagna bakom kulisserna och porträtt på de medverkande. De äldsta bilderna i samlingarna är
från tidigt 1900-tal och vid den senaste
beräkningen så uppskattas det totala
antalet bilder till nästan 1,5 miljoner.
ARKIVETS HISTORIA går tillbaka till 1933
då det Svenska Filmsamfundet bildades. Namnet ändrades med tiden
till (de) Filmhistoriska samlingarna
som sedermera donerades till Svenska
Filminstitutet.

De fotografier, så kallat säkerhetsmaterial, som lämnas in från nutida
filmproduktioner är sedan flera år
tillbaka av digital karaktär. Det händer dock återkommande att analoga
fotografier lämnas in till bildarkivet
då filmbolag, fotografer och privatpersoner hittar bildsamlingar i olika
gömmor.
Sedan 2011 pågår ett omfattande
digitaliseringsprojekt där arkivets
bildsamling från svenska filmproduktioner i sin helhet ordnas upp och
skannas. Ambitionen är att med tiden

//Bildinfo://
1. Dantes mysterier (Paul Merzbach, 1931). Zarah Leander som i demon
i sin första filmroll.
Byline: © AB Svensk Filmindustri, 1931. Fotograf: Ernst Westerberg.
2. En natt (Gustaf Molander, 1931). En bakombild som visar hur trångt
det kunde var på
inspelningarna. Byline: © AB Svensk Filmindustri, 1931.
3. Opiumhålan (Eric Malmberg, 1911). Filmen finns inte bevarad och
visades aldrig offentligt. Tidigare plockade man mest stillbilder som
filmrutor från filmremsan men det här är en av de tidigaste där man
dokumenterat scenerna med stillbildskamera parallellt med inspelningen. Byline: © AB Svensk Filmindustri, 1911.
4. Krister Collin, bildarkivarie.
5-11. Skanning pågår.

Dantes mysterier (Paul Merzbach, 1931). Zarah Leander som i demon i sin första filmroll. © AB Svensk Filmindustri, 1931.
Fotograf: Ernst Westerberg.

”Som alla i arkivsektorn vet
så är det dessutom lättare att
ansöka om pengar utifrån
förslag om digitalisering.”
även säkra utländskt material som är
kopplat till svenska filmpersonligheter, som till exempel Greta Garbos
och Victor Sjöströms respektive karriärer i Hollywood.
att underlätta
för bildarkivets besökare men det var i
första hand inte en utpräglad tillgänglighetssatsning som gjorde att projektet startades.
– Samlingarna hade under en
längre tid förvarats dåligt och var i
allmänt behov av en översyn. Nu gör

DIGITALISERINGEN KOMMER

vi en ompaketering till arkivbeständigt material och flyttar successivt
beståndet till vår kylrumsanläggning
i Rotebro. För att våra användare
fortfarande ska kunna ha tillgång till
samlingarna så blev digitaliseringen
en passande lösning. Så egentligen är
det ett bevarandeprojekt som också
blir ett tillgängliggörandeprojekt.
Som alla i arkivsektorn vet så är det
dessutom lättare att ansöka om pengar utifrån förslag om digitalisering,
berättar bildarkivarie Krister Collin.
Krister har i allra högsta grad en

bakgrund inom fotokonsten med bildjournaliststudier på Nordens fotoskola
vid Biskops Arnö och utbildning på
Fotohögskolan i Göteborg (numera en
del av Akademin Valand). Det fanns
dock tidigt planer på att även slå sig in
på den arkivvetenskapliga banan, och
så blev det. Efter avslutad arkivutbildning vid Göteborgs Universitet har
han sedan 2006 arbetat på Svenska
Filminstitutet.
DET FAKTISKA skanningsarbetet utförs
för närvarande av två personer som
delar på en heltidstjänst. Fotografierna
skannas i 48 bitar färgdjup och för att
tydliggöra att ingen beskärning har
gjorts så tas även ett utrymme utanför
bildytan med. En del av bilderna är i
behov av retuschering för att komma
till sin fulla rätt vid en publicering,
men detta får ske i efterhand till förmån för ett effektivt arbetsflöde. Det
är i första hand färgfotografierna som

21

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

har farit illa av tidens tand och Krister
medger att dessa bilder kanske borde
ha fått förtur inom projektet. Trots
detta sker skanningen kronologiskt
och när jag besöker arkivet har de
kommit fram till tidigt 1940-tal och
Magistrarna på sommarlov (Schamyl
Bauman, 1941), uppföljaren till Swing
it, magistern! (Schamyl Bauman,
1940).
De som skannar utgår från Svensk
filmdatabas (www.sfi.se/sv/svenskfilmdatabas) som samlar information om cirka 17000 svenska filmer.
Metadatan som registreras är i första
hand inriktad på personerna som syns
på fotografiet och information kring
filmens inspelning. Krister berättar
att just arbetet med metadatan kan
vara tämligen tidskrävande. Ibland
kan lite detektivarbete vara på sin
plats då knapphändig information
som enbart initialer måste kopplas till
rätt skådespelare eller medarbetare
inom den aktuella filmen. De försöker
även fastställa bildernas fotograf även
om den uppgiften tyvärr oftast har
gått förlorad.
BILD- OCH AFFISCHARKIVET har ett normalt
år beställningar på över 1000 bilder.
De som använder arkivets bestånd
är i första hand bokförlag, tidskrifter
och festivaler men också filmbolag
som inte längre själva har kvar materialet. En del av besökarna är även
filmintresserade privatpersoner, till
exempel släktforskare som är på jakt
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En natt (Gustaf Molander, 1931). En bakombild som visar hur trångt det kunde var på
inspelningarna. © AB Svensk Filmindustri, 1931.

efter någon anhörig som varit verksam inom filmindustrin. Vid beställning av en bild måste den enskilda ta
kontakt med personen eller företaget
som innehar rättigheterna. Ofta kan
bildarkivet förmedla en inledande
kontakt, men ibland är det knepigt vid
de fall då fotografen, bildbyrån eller
filmproducenten är okänd. Merparten
av rättighetsfrågorna hamnar dock hos
Svensk Filmindustri som förutom att
själva ha en stor filmproduktion även
har tagit över rättigheterna från flera
andra filmbolag genom åren. Ordnar
det sig med tillstånden tas en avgift ut
innan användaren erhåller en digital
kopia av den aktuella bilden.
FOTOGRAFIERNA SOM skannas blir allt
eftersom tillgängliga i en bokningsbar
arbetsstation placerad i biblioteket.

Förhoppningen finns också att det på
längre sikt ska bli möjligt att sprida
bilderna även utanför bibliotekets
lokaler. Överlag har bildarkivets
framtida besökare goda chanser till
inspirerande möten med det bevarade.
– En nyhet blir att de som besöker oss
plötsligt får tillgång till våra samtliga
bilder som är sökbara genom arbetsstationen och inte bara de man aktivt beställt upp från arkivet. Det ger förhoppningsvis mer intuitiva sökvägar som kan
skapa nya ingångar till filmhistorien för
besökaren, säger Krister Collin.
INTE OVÄNTAT blir det en del upphovsrättsliga problem att lösa längs vägen.
Kulturarvet som bildarkivet förvaltar
har ofta kopplingar till kommersiella
bolag som fortfarande är aktiva idag.
För att en utökad tillgänglighet ska

Vi skapar ordning
i ditt arkiv!

”Inte oväntat blir
det en del upphovsrättsliga
problem att lösa
längs vägen.
Kulturarvet
som bildarkivet
förvaltar har
ofta kopplingar
till kommersiella bolag som
fortfarande är
aktiva idag.”

bli verklighet så krävs det att dessa
planer förankras väl hos rättighetsinnehavarna och att de inser de positiva
aspekterna av att öppna materialet för
allmänheten. Samtidigt anser Krister
att arkivsektorn är onödigt självkritisk
när det gäller just kravet på snabb
åtkomst för det som digitaliseras.
– Man beklagar sig ofta vid stora
digitaliseringsprojekt att det samtidigt
inte sker ett tillgängliggörande av
materialet. Jag tycker det är kortsiktigt
tänkt att detta måste lösas med en
gång. Även om det inte ordnar sig med
tillstånd förrän om tio eller tjugo år så
är det en ganska kort tid i ett arkivperspektiv. Om man har möjlighet att
få loss pengar nu så tycker jag inte att
minnesinstitutionerna behöver känna
sig misslyckade för att digitaliseringsprojeketen inte blir direkt tillgängliga
för allmänheten. 

Våra kurser är alltid
uppdaterade med de
senaste nyheterna

Mariebergs Arkivbyrå

Kontakt

Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkiv- och
dokumenthanteringsfrågor. Vi
erbjuder kurser, anpassad utbildning,
konsulttjänster och entreprenader.

Besöksadress:
Norrtullsgatan 6, Stockholm

www.sipu.se

Postadress:
Box 15107, 167 15 Bromma
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se

OK
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Bakom en roman ligger ofta ett stort antal timmar av sökande. Och arkiven finns där – för att bära vårt minne och vårt kulturarv. Josefin Roos,
roman- och barnboksförfattare, har undersökt hur skönlitterära författare
använder sig av arkiv
Text Josefin Roos annajosefinroos@hotmail.com Foto Britta Roos

författare använder
arkiven är självklart. Fackboksförfattare och historieskrivare har alltid
haft en given plats i arkivlokalen.
Men även de skönlitterära författarna
kan dra stor nytta av arkivmaterial.
I alla tider har de blandat ihop
verklighet med fiktion. De gamla
grekerna gjorde det, Shakespeare och
Strindberg lånade verkliga personer
och döpte om dem – det är inget
nytt fenomen att författare suddar
ut gränserna mellan verkligt och
uppdiktat. Skönlitterära författare
som gräver efter information i arkiv,
vaskar fram och plockar godbitar, har
oändlig frihet att göra om materialet
så att det passar den påhittade berättelse de önskar att skildra. De vill för
den skull inte se sig inom en ram av

ATT VETENSKAPLIGA
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historieskrivning – en roman kan vara
vad som helst.
GÖRAN HÄGG HAR inte baserat några av
sina romaner på arkivstudier, däremot
hans konstnärligt utformade fackböcker. När han skrev en biografi om
Stagnelius letade han efter arkivmaterial i ett stiftarkiv i Linköping där
han fann märkliga brev från en av
Stagnelius fars biskopskolleger. Även
på Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning hittade han ett länge
genom felsortering försvunnet och
vanligen felciterat brev om Stagnelius
från fadern.

värderar även
Elisabeth Åsbrink arkiven högt. Inför
boken Och i Wienerwald står träden

SOM FACKBOKSFÖRFATTARE

kvar, som baseras på unikt brevmaterial från föräldrarna till en judisk
pojke som kom till Sverige just före
andra världskrigets utbrott, letade
hon mycket i arkiv. Hon hänvisar till
behovet av hjälp från arkivarien för att
kunna hitta rätt.
– Jag vet ju inte alltid vad jag vill
hitta, jag vet bara vad jag undrar, säger Elisabeth Åsbrink. Hon pratar om
en arkiveufori som är den stora lycka
hon känner när ett dokument plötsligt
ligger framför henne, öppnar tid och
rum som hon inte visste fanns.
FÖR ATT SKRIVA sin roman Jävla John, om
John Lennons vilda leverne på 60-talet, sökte Eva Dozzi i en mängd arkiv.
Bland annat berättar hon att arkivinformationen var viktig för att veta

hur spårvagnarna gick 1963, vilka
debatter som var aktuella, hur folk var
klädda och vad man pratade om.
PETER FRÖBERG IDLING använde sig av arkivmaterialet mycket fritt i sin roman
Sång till den storm som ska komma, som
handlar om Sar, senare känd som Pol
Pot, som arbetar för oppositionspartiet och för en kommunistisk revolution i Kambodja. Peter Fröberg Idling
sökte inte bara i svenska arkiv i sitt
letande efter information.
– När jag i Kambodjas riksarkiv
sökte efter uppgifter om huvudpersonen stötte jag på en utredning av den
första internationella utställningen i
Phnom Penh 1955. Jag lät huvudpersonen i bokens andra del få planerna
för utställningen på sitt bord och
gjorde honom till en av dem som
torpederade den. Däremot flyttade jag
den nationella skönhetstävlingen, som
avslutade utställningen, så att den låg
före händelserna i boken, säger Peter
Fröberg Idling.

som bland annat
skrivit Spill – en damroman, berättar att hon har dragit stor andrahandsnytta av arkiv eftersom hon har
använt sig av brev och dagböcker som
funnits tryckta.
– Jag kan bli upphetsad och
fascinerad av en formulering eller ett
betraktande som inte värderats av tidigare läsare. Det kan bli mitt ”fynd”
i ett redan välkänt material eftersom

SIGRID COMBÜCHEN,

”Romanstoff kan göras trovärdigt genom att man hämtar
och lånar information från
arkiven. ”
jag läser det på ett annat sätt eller i ny
kontext, säger Sigrid Combüchen.
FÖR ATT SKRIVA sin roman Vägen mot
Bålberget, om häxjakt i Sverige på
1600-talet, använde Therése Söderlind sig bland annat av Naturhistoriska riksmuseets virtuella flora för
att beskriva växterna och placera dem
rätt under säsong vad gäller blomning,
dofter och var de trivs.

som bland annat har
skrivit Dosan, Helga Gregorius berättelse om en karaktär som hon har
lånat från Hjalmar Söderbergs roman
Doktor Glas, vill inte kalla arkiven
för en inspirationskälla utan för ett
verktyg.
– Ibland, när jag skrev om el, till
exempel, hade jag inte kommit någon
vart om jag inte hade hittat information om kärnkraft och värmeverk,
säger hon.
HELENA SIGANDER,

förhålla sig till en historisk skildring utan att för den skull
vara det förgångna troget. Romanstoff
kan göras trovärdigt genom att man
ROMANER KAN

hämtar och lånar information från
arkiven. Man kan hitta en text som
man inspireras av eller följa ett spår
som leder vidare till något annat.
Utan tillgången till arkiv riskerar
en text att bara vara spekulationer
eller påhitt. Romaner är, som Peter
Fröberg Idling beskrev sina böcker,
förslag på hur ett skeende kan återberättas. Skönlitterära texter vill vara
sina egna, trogna sig själva, något som
de tysta arkiven kan hjälpa dem med
utan att styra över deras autenticitet.
Skönlitterära författare är inte ofta
stränga arkivanvändare utan nöjer sig
med ytliga studier på jakt efter fakta
som kan styrka deras berättelser. De
bryter arkivets ordning, lämnar dess
icke-arbiträra och historiska utsaga,
och skapar något annat.
– FÖR ROMANER ÄR arkiven en tveksam välsignelse eller ett gift. För god fackbok
livsavgörande, säger Göran Hägg.
Arkivens bäring för skönlitterturen
sammanfattas också bra av Peter
Fröberg Idling:
– Arkiven har varit viktiga för att
samla information som kan tjäna likt
en stomme för rummet där romanen
utspelar sig. Jag kunde lika gärna
ha hittat på den, men för mig är det
här mer fruktbart. Och i en mening
mindre krävande – det är svårt nog
att hålla hela scener med alla detaljer i
huvudet samtidigt. Att delvis använda
sig av befintligt material underlättar
arbetet.
Peter Fröberg Idling pratar om
att hans romaner vill spegla verkliga
händelser. Just ordet spegling väljer
även Helena Sigander att formulera
när hon pratar om en av sina böcker,
att den är en spegling av något som
en gång hände. En roman kan vara
en spegling, av det verkliga, av det
förflutna, även om det verkliga i sig
är tolkningsbart och det förgångna
omöjligt att återställa. 

Delar av Stockholms stadsarkiv.
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Vår nya serie om oväntade handlingar eller föremål i arkiven fortsätter
denna gång med en väst. Samtidigt uppmanar vi alla som arbetar med
arkivmaterial – som arkivarier, som forskare, eller på annat sätt – att
höra av sig om förbryllande fynd i arkiven.
Text och foto: Karin Englund karin.englund@tele2.se
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på 1980-talet beslöt
att ge en årlig utmärkelse till någon
framstående person i bygden föll det
sig naturligt att kalla utmärkelsen
”Årets rumpmas”. Utmärkelsen delades ut under ett tiotal år och bestod
framförallt i äran, men också i att
man under ett år fick bära en speciella
rumpmasväst, med sitt namn broderat
på ryggen.
Men sedan blev det nedskärningar
och flytt för tidningen och man
gjorde sig av med mycket – alldeles
för mycket, tyckte reportrarna som
såg bildarkiv och tidningslägg och
annat försvinna ner i containrar. En
reporter tyckte det var synd att slänga
rumpmasvästen så han räddade den
och lämnade den till arkivet.
Där hänger den nu och fungerar
som en påminnelse om rumpmasar
och -kullor som gjort och gör en
insats för Rumpdalarna. En mycket
påtaglig påminnelse som fungerar bra
som inledning till diskussioner om
lokal historia.
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NÄR AVESTA TIDNING

Från 1985 och tio år framåt fick en rumpmas eller – kulla utmärkelsen Årets rumpmas
för sina insatser i Rumpdalarna.

KOMMUNARKIVARIEN I AVESTA , Krister
Källén, behöver inte många sekunders
betänketid när jag frågar honom om
något udda och annorlunda i deras
arkiv:
– Rumpmasvästen.
Rumpdalarna är den där nedre de-
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len av Dalarna som bildar en pusselbit
mellan Gästrikland och Västmanland, den som är streckad på kartan.
Huvudstaden i Rumpdalarna är
Avesta, ibland utmanad av Hedemora.
Invånarna i Rumpdalarna kallas för
rumpmasar och rumpkullor.

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.

Rumpdalarna ligger mellan Gästrikland i
öster och Västmanland i söder.

, som var Avestas
motsvarighet till Stockholms Topsy
Lindblom, han som fick Nalen att bli
ett slags ungdomligt kulturcenter. På
samma sätt ordnade Musse så att Avestas Folkets Park alltid fick besök av de
mest efterfrågade artisterna. Han såg
till att det fanns en spännande verksamhet, men höll också ett vakande
öga på ordningen, precis som Topsy.
Namnen på västen speglar många
olika verksamheter. Kerstin Sonnbäck är känd sångare och körledare,
Sven Ljungcrantz är lokalhistoriker,
Mats Forslund är ornitolog och Putte
Litzell ledde ungdomarna i Horndals
schackklubb till många segrar.
– En utmärkt ingång till samtal om
arkiv som minne, om bevarande och
om lokalhistoria, säger Krister Källén,
som också ställer upp som modell när
jag fotograferar västen. 
ALLA MINNS ”MUSSE”
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Ja, jag älskar
faktiskt arkiv
När Björn Elmbrant skulle skriva sin bok om kommunpolitikern Hjalmar Mehr gav han sig in i en på många sätt okänd terräng. En längre upptäcktsresa in i hans samtid var nödvändig och ibland tung,
men nyfikenheten ingav honom en eggande känsla.			

PORTRÄTTET

Text Björn Elmbrant bjorn.elmbrant@telia.com
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NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

kopterperspektiv över det som hänt
och dammsuga efter och hitta de små
karaktäristiska detaljerna som bär upp
en levande berättelse. För att bedöma
relevansen i de små detaljerna måste
man också ha överblicken. Dessa
inledande bokliga läsfrukter var också
viktiga för att veta vad man skulle
spana efter i arkiven.

Hjalmar Mehrs studentlegitimation.

jobbigt, men i efterhand var det en härlig tid de två åren
jag ägnade mig åt att samla material
till Stockholmskärlek. En bok om Hjalmar Mehr. Jag hade tidigare skrivit
två andra politikerbiografier om Olof
Palme och Thorbjörn Fälldin. Dessa
två rikspolitiker hade jag följt på nära
håll, miljöerna och frågorna kunde
jag hyfsat. För att begripa vad min
nya huvudperson sysslade med måste
jag läsa ett antal böcker för att skaffa
mig kunskaper om ett antal till synes
aparta frågor: svensk flyktingpolitik,

DET VAR FÖRSTÅS
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konflikten inom socialdemokratin
mellan vänster och höger, ryska revolutionärer i Stockholm, almstriden,
spanska inbördeskriget, sovjetiska
författares livsvillkor, journalistiken om stadshuset, allmännyttiga
bostadsföretag, frågan om svensk
atombomb – det vill säga, den typiska
journalistiska uppgiften, att veta lite
om mycket, i motsats till forskarna,
som brukar gräver ner sig i en fråga i
taget eftersom deras syfte sällan är att
skapa en berättelse.
Men jag måste både ha ett heli-

STADSMUSEET ÄR en guldgruva för den
som kvarter för kvarter, fastighet
efter fastighet vill se omvandlingen av
Stockholm. Vad fanns på Malmskillnadsgatan där Hjalmar växte upp och
hans mamma hade syateljé?
Jag hade aldrig tidigare besökt
Kungliga Bibliotekets audiovisuella
avdelning. Den var intressant. Där
fanns den mediala Hjalmar som kämpade en ojämn kamp för att anpassa
sig till en ny tid, när medierna inte
längre bara återgav vad han sa, rakt
upp och ner.
DAGENS NYHETERS pressarkiv, vars bruna
kuvert med klipp jag som ung journalist på Expressen på 60-talet kunde
sitta i timmar och plöja igenom, hade
nu blivit Scanpix, en avdelning av
bildbyrån med samma namn, som
erbjuder sina tjänster på kommersiella villkor. Jag minns inte vad det
kostade, men det var nog kring 900
kr för en dag. Dyrt, men klippen ger

en snabb och koncentrerad bild av
personer och händelser. Nackdelen
är att de flesta klipp kommer från
nästan enbart från DN och Expressen. Ett mycket bredare urval finns
i KB:s mikrofilmade dagstidningar
i Humlegården. Vet du bara vilken
dag du ska leta på och har gott om tid
är det en oumbärlig källa. Fördelen
jämfört med DN/Scanpix är att du
även kan kika på artiklarna bredvid
de du egentligen är ute efter. Du kan
då sniffa in själva tidsandan och hur

beskrevs i en rapport som rödhårig
fast hon aldrig hade varit det. Hennes amerikanska föräldrar på besök
i Stockholm misstänktes vara fredsaktivister eftersom de hade bott på
samma hotell som deltagarna i en
fredskonferens.
Jag skrev i min bok om dessa
sopor, fast besökare hos Säpos arkiv i
Arninge egentligen har tystnadsplikt.
Att jag inte har fått några efterräkningar måste bero på att någon insåg
att jag hade mer rätt än fel.

”Jag blev vänligt bemött
i Arninge men det var en
chock att se vilket skräp
Säpo hade samlat in.”
stora nyheterna om Hjalmar Mehr
var, jämfört med andra potentater i
hans samtid.
MINA RELATIONER TILL Säpo var lätt surrealistiska. Jag hade skrivit och frågat
om man kunde titta på de noteringar
som säkerhetspolisen hade i sitt arkiv
om Hjalmar, hans hustru Liselotte
och hennes älskare Ilja Ehrenburg.
Som svar fick jag en lapp om att
en försändelse fanns att hämta på
Postens utlämningsställe i Alvik. Det
var en stor vit plastpåse. Jag minns
hur mannen bakom disken försökte
låtsas som ingenting när han såg
avsändaren. Men det var inte någon
avlyssningsutrustning inne i påsen,
inte heller några hemliga dokument.
Bara det högst prosaiska meddelandet
att jag borde vända mig till Riksarkivet i Arninge. Behövde man skicka en
plastpåse för det?

bemött i Arninge men
det var en chock att se vilket skräp
Säpo hade samlat in. Visst var det helt
nödvändigt att personer med äventyrliga kontakter som Hjalmar och
hans hustru Liselotte noga övervakades. Men resultatet? Där fanns klipp
från nazisttidningar på 30-talet om
Hjalmar, av föga värde för att bedöma
hot mot rikets säkerhet. Liselotte

EN FANTASTISK KÄLLA var Arbetarrörelsens
Arkiv. Där finns 70 hyllmeter, som
Hjalmar hade samlat under sin livstid.
Det krävdes på sin tid en lägenhet på
Drottninggatan om 166 kvadratmeter,

där en erfaren arkivarie under några
år sorterade materialet innan det
hamnade hos detta arkiv. Att Hjalmar
bokstavligen samlade in allt om sitt
politiska liv är väl en politikerreflex,
att ständigt vara garderad om man
skulle bli påhoppad. Han närde väl
också en fåfäng förhoppning om att
skriva sina memoarer, fast när han
hade tid att göra det, hade krafterna
tagit slut.
Jag kan inte skryta med att jag
läst mer än en bråkdel. Men jag har
läst Mehr-arkivets brevsamlingar,
eftersom man på 50- och 60-talen
fortfarande skrev sådana. Fantastiska
brev på tio sidor eller mer där Hjalmar
skäller ut Aftonbladets chefredaktör
för att denna inte i tidningen tryckt
hans senaste tal in extenso, för att i
nästa andetag diskutera politisk taktik
på hög nivå. Men också gripande brev
där han argumenterar för att få sin
vankelmodiga kollega Joakim Garpe
att stanna som borgarråd, fast lusten
och orken sviker honom.
I dag skriver vi korta mail med
bu eller bä, som det är tveksamt om

JAG BLEV VÄNLIGT

Hjalmar Mehrs studentuppsats på ämnet "Arbetare och arbetsgivare".
29

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1

”Efter ett tag plockade han fram några Konsumkassar som han hade med sig. Jag förstod efter tag när vi gick igenom pappren att
det var innehållet i två av Arbetarrörelsens
Arkivs kartonger, ”
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KRÖNIKA

av Arbetarrörelsens Arkivs kartonger,
som jag tittat i, men som varit rätt
tunna.
Bland annat fanns en utskrift av
ett möte med Gamla Tyranner, en
sammanslutning av stadshuspolitiker,
ett av de få tillfällen där Hjalmar själv
försökt sammanfatta sin politiska gärning, träffsäkert och intressant.
Jag fick innehållet i Konsumkassarna, tackade för hjälpen och kunde
efter några dagar lämna tillbaka de
dokument som varit på drift till den
rättmätige ägaren, Arbetarrörelsens
Arkiv.
Tänk vilken attraktionskraft som
kan finnas i gulnade dokument! 
Kollegieblock med Hjalmar Mehrs anteckningar inför ett möte med Olof Palme inför
kongressen 1978 och hans oefterhärmliga formulering om löntagarfondsutredninge:
"Vad är det för problem vi sysslar med? Varför sysslar vi med dem? Och vari består
problemen? För och emot?".

de sparas eller om de ens är värda att
spara. Då skrevs brev som utförligt
vrider och vänder på saker och ting.
TVÅ SAKER I MINA relationer med Arbetarrörelsens Arkiv kan vara värda att
nämna. Den ena är en svart idrottsbag
med blåa ränder. Inne i den fanns
Hjalmars grundmaterial till det
betänkande av Sandlerkommissionen
som handlade om baltiska krigsförbrytare i Sverige, en utredning som
han jobbade med 1946-1948 och som
har hemligstämplats. Hjalmar hade
tagit med sig pappren när han slutade
på kommissionen, för han tänkte väl
att en dag skulle historien ge honom
rätt. När han blev landshövding 1971
och flyttade från sin lägenhet på Rörstrandsgatan fick en vän till honom
ta hand om bagen. Vännen förvarade
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idrottsbagen under många år i garaget
till sin sommarstuga på den yttersta
spetsen av Svartsjölandet. Sedan
fanns den i garderoben hemma hos
Hjalmars dotter Katrin. Jag kunde
överlämna materialet till Arbetarrörelsens Arkiv, unikt och spännande på
många sätt, även om hemligstämpeln
på det slutliga utredningsbetänkandet
i Riksarkivet numera är hävd.
var ett möte med
en passionerad Hjalmarbeundrare i
lobbyn till Arbetarrörelsens Arkiv, som
då ännu låg på Upplandsgatan. Han
ville generöst hjälpa mig och hade flera
värdefulla iakttagelser. Efter ett tag
plockade han fram några Konsumkassar som han hade med sig.
Jag förstod efter tag när vi gick igenom pappren att det var innehållet i två
DEN ANDRA DETALJEN

Artiekl ur Socialdemokraten om Hjalmar
Mehrs resa till inbördeskrigets Spanien
år 1938.
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