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En tidskrift om arkivets alla aspekter

”Utan det viktiga förarbetet kanske man inte alls
är redo att leverera när
e-arkivet väl är på plats.”
Sid 3

Tema: Arkivpedagogik

Gränslöst på
Årets arkiv
Ett yrke i förändring

Så minglar du som arkivarie
1

ÄNTLIGEN EN SMART
ARKIVLÖSNING
Coor SmartArchive är den digitala vägen till ordning
och reda på alla slags dokument inom offentlig och privat
sektor. Coor SmartArchive ger dig enkel och kostnadseffektiv hantering av beslut, avtal, HR-akter, fakturor
och andra viktiga dokument. Arkivtjänsterna följer OAIS,
RA-FS, ISO 27000 och PuL. Användarna har rollbaserade
behörigheter för säker access till sina dokument. Du kan
klassificera, söka och sortera utifrån valfria metadata.

Coor SmartArchive en av de lösningar som ingår i
Coor Smart Solutions, en grupp tjänster och produkter
som underlättar vardagen för dig och dina kollegor på
företaget eller i organisationen.
Läs mer om Coor SmartArchive på
www.smartoffice.coor.com

Lägg vikt på förarbetet
Innan e-arkivet är på plats och innan information förbereds för e-arkivering
finns en hel del att ta tag i. I flera av de pågående e-arkivprojekten kan vi se att
verksamheten ännu inte förstår hur mycket av e-arkivfrågorna som egentligen rör
regelverk.
Frågan om e-arkiv handlar mycket om verksamhetsutveckling, att ta fram
förutsättningar i en organisation för att på en strategisk nivå styra upp regelverk,
ta fram krav på teknisk infrastruktur, informationssäkerhet och hur information
ska organiseras, värderas och gallras. Det handlar om yrkesroller och mandat som
behöver ändras samt nya former för samarbeten. SKL:s rapport om anslutningen
till nationella digitala tjänster, bland annat e-arkiv, gör det tydligt att flera
organisationer väljer att vänta. Vad kan man då göra för att förbereda sig för
e-arkivering?
Vid FAI-konferensen arrangerade vi en workshop: Pre-pre-ingest – eller vad
du hade önskat att du visste innan du började e-arkivera. Vi ville visa vikten av
att göra ett förarbete innan man börjar e-arkivera. Det finns flera bra metoder
och verktyg, till exempel PAIMAS (Producer- Archive Interface Methodology
Abstract Standard) med beskrivningar av vad som behöver göras inför anslutning
till e-arkiv, vilka roller som bör vara involverade och vad man behöver komma
överens om innan. Ett annat bra stöd är TRAC (Trusted Repository Audit
Checklist) en checklista för att se vad som behöver finnas på plats för att
kunna hävda att man har ett e-arkiv värt att lita på. Ändå är det relativt få som
egentligen arbetar proaktivt. Hur många har till exempel färdiga regelverk för hur
informationen ska hanteras eller en färdig finansiering för hela den tid e-arkivet
ska finnas? Hur många gör klart för verksamheten vad som ska levereras, vilka
kriterierna är för att man ska anse att överföringen är tillåten och vem som
ansvarar för vad inför överföring till ett e-arkiv? Arbetet börjar långt innan
e-arkivet är på plats. Utan det viktiga förarbetet kanske man inte alls är redo att
leverera när e-arkivet väl är på plats.

Katarina Ekelöf
Ordförande Föreningen för arkiv
och informationsförvaltning

Workshops är ett nytt och uppskattat inslag vid FAI:s konferenser och vi planerar
för fler arrangemang med praktiska övningar samt möjlighet till fördjupning.
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S. 26

Nytt liv
i arkiven

Vem är arkiven till för, arkivarien eller användaren?
I takt med att kraven stiger på ökad tillgänglighet inser allt fler nyttan med och vikten av arkiven. I denna
utveckling får pedagogiken en allt tydligare roll för att
möta såväl yngre som äldre användare för att lära ut
hur arkiven kan användas i skolarbete, folkbildning,
utställningar, webbplatser och marknadsföring.
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Myterna
i skolböckerna
Att historieundervisningen har vidarebefordrat myter är
ingen nyhet. Under senare år har myterna, delvis tack
vare den nya läroplanens ökade krav på källkritik, uppmärksammats och även tagit ny form. Vad är då en myt
och hur kommer man till rätta med problemet? Arkivs Lars
Lundqvist har tittat på historieberättandet och de faktorer

som styr att myterna överförs från en generation till nästa.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

ATT HISTORIEUNDERVISNINGEN I många
länder och under historisk tid ofta har
vidarebefordrat myter är ingen nyhet.
Myterna har däremot ändrat karaktär,
i alla fall ur en svensk kontext. Från
att tidigare ofta rört sig om kungarnas liv och leverne och möjligen militärhistoria, har förflyttningen mot
social historia och allmän politisk
historia ändrat myternas karaktär.
Särskilt i högstadiets historieböcker
finns en stor grad av mytbildning –
även om gymnasieskolan de senaste
åren, med den nya läroplanens ökade
krav på källkritik, i regel verkar ha ett
mer kritiskt förhållningssätt till de
historiska skeendena.
Vad är då en myt? I det här sammanhanget handlar det inte om myter
av det mer konspiratoriska slaget,
eller rena vanföreställningar som att
man under medeltiden trodde att
jorden var platt. Även om sådant nog
historiskt förekommit även i läroböckerna, och har förmodligen ofta
utgått från ett folkligt perspektiv.
PÅ SENARE ÅR HANDLAR det alltså sällan om totala lögner eller sagor som
återberättas. Snarare handlar det dels
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om grova förenklingar, dels om att
författarna har politiska eller ideologiska skäl till att lyfta fram vissa delar
av historien. I en tid där nihilismen
är den rådande ideologin och sanningsbegreppet inte bara relativiseras,
utan även ifrågasätts mer allmänt,
har källkritiken fått en ny betydelse.
Samtidigt, närmast som en motpol
till detta, har de berättande källorna
ofta lyfts fram i forskningen. Som om
de berättande källorna blir oproblematiska då man inte längre kan hävda
någon objektiv sanning.

När jag har granskat skolböcker,
främst inriktade till elever på högstadiet, har det dock blivit tydligt
att förhållningssättet till källor och
till faktaläget ofta är ytterst bekymmersamt. Störst problem verkar det
vara när det handlar om att beskriva
den svenska historien. Måhända syns
det extra tydligt inom detta område,
då det begränsade utrymmet för att
berätta om den övriga världshistorien
nästan bara ger utrymme för ganska
kortfattade faktaartiklar.
Samtidigt är historieberättandet på
lägre nivåer i skolan givetvis problematiskt. Det ska både vara intressegivande och givetvis inte för akademiskt till sin karaktär. Problemet blir
att författarens egna uppfattningar
kommer till uttryck på ett sätt som
kanske inte är helt relevant. Frågan
man då till viss del bör ställa sig är
ifall man ska försöka beskriva ett
skeende, när man ändå inte kan göra
det rättvisa?
Mytbildningen handlar därmed
ofta om det perspektiv man vill lyfta
fram. I bland annat Jarl Torbackes
Historia för högstadiet låter man
skolbarnen få veta om den kvinnliga

rösträtten att trots alla aktivitet från
kvinnohåll dröjde det länge innan de
politiska partierna på allvar intresserade sig i frågan. Högern var emot
kvinnlig rösträtt, liberalerna förhöll
sig passiva. Socialdemokraterna, som
hade kvinnlig rösträtt på sitt program, sköt också undan frågan.
Eftersom liberalerna grundades
med syfte att införa allmän rösträtt,
men inte kunde få gehör för detta
hos framförallt högern, blir historieskrivningen mycket besynnerlig.
Det faktum att det ändå dröjde med
införandet av kvinnlig rösträtt kan i
sig motivera ett genderperspektiv på
frågan, men för detta krävs inte att
man skriver om historien.
GENERELLT TAS OFTA mytbildningen fram
när det gäller att beskriva personer
i historien. Ett ganska intressant
exempel visar Christer Öhman på
i Historia för högstadiet, där han
med berättande källor minsann kan
beskriva hur Rutger Maclean var som
person och återberättar anekdoten

om en bonde som klagar på arrendet,
varvid Maclean passar på att höja
det, så att bonden ska anstränga sig
mer. Medan denna del av historien
framställs som ren fakta, kan Öhman
däremot förklara för läsaren att den
senare delen i anekdoten, där det berättas att bonden tackar Maclean för
att han höjde arrendet, troligtvis kan
avskrivas som "en historia".
Nu är det väl få moderna lärare
som använder skolböcker längre,
eftersom de håller en sådan undermålig kvalitet, men denna blandning
av att förklara komplexa delar, viljan
av att lägga in egna politiska/ideologiska värderingar i texterna och att
därtill använda berättande källor som
faktaunderlag, gör framställningarna
rätt besynnerliga.

företagarna, mer eller mindre, har
varit hemska utsugare och de borgerliga politikerna mest har bråkat om
skattetrycket.
ATT ANVÄNDA ARKIVPEDAGOGIK mer i
undervisningen även på högstadiet,
kan därmed vara ett sätt att få upp
elevernas ögon för hur historia skapas.
För trots kritiken ovan av historieböckerna, måste det ändå fastslås att
det givetvis är svårt att skriva historia
utan vinkel. Men källmaterial kan i
alla fall kanske hjälpa till att peka på
olika sätt att beskriva ett händelseförlopp, utan att det blir komplext eller
för opedagogisk. 

historieforskning
kunnat komplettera bilderna av en del
händelseförlopp, men sällan tas nya
forskarrön in i beskrivningen av skeendet. På så sätt blir det lätt till myter.
Samtidigt är det kanske omöjligt att
göra framställningar för komplexa för
mindre barn. Å andra sidan är många
av författarna betydligt mer måna om
att framhäva fördelarna med Kina
och Sovjetunionen, än att nyanserna
bilden av Sveriges historia. I den
senare berättelsen vinklas det ofta så
att det ser ut som om Socialdemokraterna har byggt upp landet, medan

I VISSA FALL HAR SENARE

”Vi insåg att dagens svenska
historieundervisning har stora
brister vad gäller källkritik.”
7

Materialet på Företagskällan är
hämtat från bland annat webbplatser,
böcker, tv-program och tidskrifter.
Förhoppning är att materialet ska
vara lättillgängligt, lätt att använda i
undervisningen och passa för samarbetsprojekt över ämnesgränserna.
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SKOLINSPEKTIONEN PUBLICERADE NYLIGEN en
granskning som visar att gymnasieelever tränas för lite i källkritik och att det
finns stora brister på hur man handskas
med källor. Helén Ängmo, tillförordnad
generaldirektör på Skolinspektionen,
förklarar på skolinspektionen.se att
”förmågan att kritiskt tolka och värdera
källor är central inför högskolestudier
och en viktig medborgarkompetens.
Därför är det en mycket angelägen
uppgift för skolorna att träna eleverna i
detta”. Men hur når man ut till sko-
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Företagskällan inspirerar
till skarpare undervisning
i källkritik
Gymnasieelever har bristande kunskaper i källkritik, enligt Skol
inspektionen. Det vill Centrum för Näringslivshistoria ändra på genom
skolwebben Företagskällan där pedagoger inspireras till nya, kreativa

sätt att lära ut en källkritisk blick.
Text Anahi Davila anahi.davila@naringslivshistoria.se

historia. Materialet är strukturerat
utifrån teman, tidsperioder och
läroplaner, så att det enkelt kan
användas i undervisningen. Sara
Johansson, som har varit med och
byggt Företagskällan, förklarar att
idén föddes då det stod klart att det
inte fanns tillräckligt med undervisning i skolorna om svenska entreprenörer och att det saknades en
djupare bredd i förståelsen av svenskt
näringsliv och den enskilda aktörens
betydelse.
– Vi insåg dessutom att dagens
svenska historieundervisning har
stora brister vad gäller källkritik.
Därför har vi underlättat för pedagoger genom att lägga tyngd på att
förklara på webbsidan hur elever kan
arbeta med källor och behärska en
adekvat källkritisk syn, säger Sara
Johansson.

lorna? Och hur uppmuntras pedagogerna till att fånga in elever som ser
likgiltigt på vikten av källkritik?
för Näringslivshistoria en skolwebb riktad till
lärare. I dag heter den Företagskällan och är en plats där skolpedagoger
kan finna inspiration samt plocka
bland material och skapa lektioner
efter egen önskan genom att botanisera bland artiklar, filmer, bilder och
ljud från det svenska näringslivets

ÅR 2014 STARTADE CENTRUM

FÖRETAGSKÄLLAN HAR VÄXT MED hjälp av
workshops och ett kontinuerligt
samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och lärare från olika
institutioner runt om i landet. Mötet
och arbetet med lärarna var en ögonöppnare då man har tagit för givet
att skolorna i landet jobbar digitalt
och att varje elev har tillgång till en
stationär dator eller egen laptop. Det
visade sig att många skolor inte har

ekonomi att förse alla elever med
bärbara datorer – ibland finns endast
en stationär dator på hela skolan.
Därför skickar Företagskällan även
ut dvd-filmer på beställning. Enligt
Sara Johansson visade det sig att
flera pedagoger helst ville ha artiklar
och annat inspirationsmaterial på
webbsidan så att de själva kunde
komponera sina egna lektioner.
Dock insåg man på Företagskällan
att även färdiga lektioner skulle läggas upp. Dessa skulle kunna hjälpa
lärare att vinna tid i en stressig
skolmiljö där det idag går åt mer tid
till administrativa uppgifter än till
undervisningen.
ständigt med nytt material och har flitigt
med besökare. Sara hoppas på att
fler skolor ska våga vidga sina vyer
och använda sig av arkiven genom
att besöka sajten. Ska arkivpedagogiken tas på allvar måste man nå ut
till så många som möjligt genom att
ständigt se behovet och fylla det.
Arkiven sitter på en ovärderlig
och lättillgänglig skatt. Det enda
som krävs för att inte nonchalera det
kollektiva minnet är att inte blunda
för de källor vi har. Och ska vi tolka
källor så ska det göras med källkritiska ögon. 

IDAG UPPDATERAS FÖRETAGSKÄLLAN

”Vi insåg att dagens svenska
historieundervisning har stora
brister vad gäller källkritik.”
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LÅT ELEVERNA DYKA
HISTORISKA KÄLLORN
I en tid då berättelser står högt i kurs är historie
ämnet en guldgruva. Och att visa upp historien
som den ser ut i arkiven, med originaldokument
och bilder ger konkretion åt de 
historiska
skeendena. Folkrörelsearkiven har här en

v iktig roll; Folk i rörelse är ett av många projekt
som visar vägen till de historiska källorna.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.com

på gymnasiet, eller ett gymnasiegemensamt
ämne, som det heter sedan gymnasiereformen 2011. Alla som går på
gymnasiet ska läsa historia, oavsett
studieinriktning.
I de nya kursplanerna för historie
ämnet lyfter man särskilt fram
den historiska utvecklingen från
1800-talet och framåt. Demokratins
framväxt betonas, liksom arbetet
med historiska källor och vikten av
att söka, granska, tolka och v ärdera
källor. I det sammanhanget är
folkrörelsernas historia central och
folkrörelsearkiven kan bidra med sina
källor från demokratins utveckling i
Sverige.

HISTORIA ÄR ÅTER ETT KÄRNÄMNE

historieämnets
stärkta ställning kan matchas av folkrörelsearkiven har framförallt förts
inom arkivpedagogiska kretsar. Folkrörelsernas Arkivförbund beslöt 2008
att ”adoptera” projektet Folk i rörelse
som då var ett samarbete mellan Skånes Arkivförbund, Folkrörelsearkivet
i Gävle, Historielärarnas förening,
Malmö Högskola och Historiska
institutionen vid Lunds universitet.
Det digitala läromedlet ”Folk i rörelse” ger exempel på hur demokratin
tar form och växer fram mellan åren
1870-1921 inom de olika folkrörel-

serna. Tanken är att göra bilder och
dokument tillgängliga via nätet, med
hjälp av dokument som visar idéerna
och människorna som drev fram
förändringarna. En ambition har
varit att presentera unga personer, el-

DISKUSSIONERNA OM HUR
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ler kända demokratiförespråkare som
unga. Hur tänkte de, vad drev dem,
hur gick det? De folkrörelser som
presenteras är politiska rörelser, nykterhetsrörelser och väckelserörelser.
står högt i kurs
är historieämnet en guldgruva. Och
att visa upp historien som den ser ut
i originaldokument och bilder ger
en extra konkretion och leder ofta
till de två spontana, helt motstridiga
reaktioner som Sven-Eric Liedman
skriver om i ”Hets! En bok om skolan”. Den ena: Så olikt! Den andra:
Så likt!
Att religiöst fritänkande personer
kunde bestraffas och till och med
landsförvisas kommer kanske som
en överraskning för en del gymnasieelever. Att unga kvinnor kunde
välja krigsskola för en karriär som
frälsningssoldat i något främmande
land, likaså. Och det kan vara både
underhållande och lärorikt att läsa
hur folkskollärarinnan Johanna Wiberg i Österfärnebo argumenterar för
kvinnlig rösträtt: ”En bondgumma
sade, att hon hade skrivit på två
gånger, ifall hon varit ung, en annan
röt: ’inte vill vi ha nån rösträtt inte’,
åter en annan att hon ej fick skriva på
för sin man.”

I EN TID DÅ BERÄTTELSER

beklagar sig:
”Något mera trögarbetat än att söka
samla namn för F.K.P.R. (Föreningen
för Kvinnans Politiska Rösträtt) i
denna landsända kan man knappt
tänka sig!” Dessutom försvinner
namnlistor på mystiska sätt och det är
”särdeles svårt att få tillbaka utlämnade listor. En är totalt på villovägar.
Den hade vi lärarinnor skrivit våra
namn på, men då den nu inte kan
återfås, ha vi skrivit om igen på en
annan”. Ja, vart tog den listan vägen?
Det skulle man kanske kunna få en
intressant diskussion om i klassrum-

ESTER TAUBE I NEDERKALIX

1914 blev Gunhild Andersson rekryt hos
Frälsningsarmén och 1918 fördes hon ur
soldatrullan i Gävle för att åka till Frälsningsarméns krigsskola i Stockholm.
Som färdig löjtnant hade hon siktet
inställt på att bli missionär. I maj 1921
reste Gunhild från Göteborg till London
med sju andra svenska officerare. På
hösten gick resan vidare från Hull till
Bombay på skeppet Calypso, som förde
med sig endast frälsningsofficerare.
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met. De handskrivna breven är ofta
svårtydda och därför finns de också i
en renskriven version intill bilden av
originalet.
Projektet Folk i rörelse (www.
folkirorelse.se) går för närvarande på
sparlåga men vi hoppas inom Folkrörelsernas arkivförbund att kunna
bygga ut det framöver och fortsätta
samarbetet med gymnasielärarna i
historia och samhällskunskap. 

Var sak på sin plats.
Och hur de ska hamna där.
Dokumenthantering, dokumentstyrning
och arkivering. Såväl digitalt som fysiskt.
I våra arkiv är ordningen total och allt i
tryggt förvar.

Nobeli Business Support, 691 80 Karlskoga
Telefon: 0586-825 00 www.nobeli.se

Nykterhetspropagandan var ofta av det
avskräckande slaget.

Dokumenthantering
Anlita en expert

dokumentinfo.se/konsulttjanster
Här klagar Ester Taube i Nederkalix
över att namnlistorna försvinner, som
kvinnorna skrivit på för kvinnlig rösträtt.

Bli en expert
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”Tanken är att göra
bilder och dokument
tillgängliga via nätet,
med hjälp av doku
ment som visar
idéerna och människ
orna som drev fram
förändringarna.”
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Välkommen till
Stockholms stadsarkiv
Fler öppna ytor, längre öppentider och starkare närvaro i sociala medier
är några av förändringarna som ska göra Stockholms statsarkiv mer
publikvänligt. Tre röster berättar om hur arkivet ska bli ledande, utgå
ännu mer från användarens perspektiv och bli ett självklart nav i staden.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com Foto Stephanie Wiegner
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xxxxxxx
Biblioteket på Stadsarkivet rymmer bland annat landets sannolikt största Stockholmiana-samling men även annan litteratur om Stockholms stad och län. Här finns litteratur inom specialområden som svensk historia, genealogi och biografi, arkivvetenskap, kyrkohistoria,
polis- och brottshistoria, kvinnohistoria och arkitektur. Tidskrifterna berör ämnen som historia, arkiv och hembygds- och släktforskning.

arbetar i
arkiv tänker många på en grådaskig
byggnad mitt ute i ingenstans där
spindelväven frodas och där personalen är lite skönt kufig. Den bilden har
Stockholms stadsarkiv de senaste åren
velat ändra på. Sedan 2012 finns ett
tydligt uppdrag från Stockholms stad
att förstärka karaktären av en publik
institution. Eller som Ann-Sofi Forsmark, chef för avdelningen Omvärld
och service uttryckte det; Stadsarkivet
är till för att serva de som är utanför
huset, det vill säga alla stockholmare.
Ann-Sofi Forsmark har ett förflutet
inom museibranschen och kom till
Stockholms stadsarkiv för dryga

NÄR MAN BERÄTTAR ATT MAN
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fyra år sedan. Stadsarkivarien Lennart Plooms tanke var att få en mer
utåtriktad och publik verksamhet dit
folk sökte sig. Under 2012 utförde
Ann-Sofi Forsmark en förstudie där
man tittade på hur de anställda såg
på sin verksamhet och vad man skulle
kunna göra för att locka dit invånarna
i Stockholm. Man gjorde även enkäter
med stadens invånare.
en rapport och
senare en handlingsplan som fastställdes i Kulturnämnden. I denna
pekades fyra områden ut som Stockholms stadsarkiv skulle fokusera på
under 2014 – 2016: Publika ytor och

FÖRSTUDIEN UTMYNNADE I

läsesalsservice, pedagogik, programverksamhet och utställningar,
kommunikation och varumärke samt
fastighet och omgivningar.
De publika ytorna har under
sommaren och hösten 2015 byggts
om och färdigställdes för bara några
veckor sedan. Besöksdisken har minskats och flyttats längre in i lokalen där
personalen har god utsikt både över
besöksdatorerna samt över läsesalen.
I anslutning till denna finns en liten
shop. Läsesalen har fått nya stolar och
man har även sett över övriga publika
ytor, till exempel tidskriftshörnan och
cafédelen. Den stora förändringen
är att man har öppnat upp ytorna.

Färgerna i lokalen går i pastelltoner
och ingår i Stadsarkivets variant av
Stockholms stads grafiska profil.
Kommunikationschef Susanna Uppling berättar att man försöker ge ett
enhetligt och modernt intryck genom
att använda den grafiska profilen i
både lokaler och tryckt material. Den
besökare som varit uppmärksam har
kanske noterat det streck som går igen
både i lokalen men även i programbladen. Strecket symboliserar sju
våningar under ytan, det vill säga de
våningsplan som finns i klippan under
besökarnas fötter. Ann-Sofi Forsmark
berättar att man även har satsat på en
ombyggnation av föreläsningssalen.
Den tidigare väggen på föreläsningssalen gjordes öppningsbar och idag är
det inte omöjligt att programpunkten
Onsdagshistorier, populärhistoriska föreläsningar i samarbete med
Stockholms universitet, besöks av 130
personer. Susanna Uppling berättar om besökare som kommer redan
klockan 12 och tar en plats till föreläsningen klockan 13. Tanken bakom
onsdagsföreläsningarna är, enligt
Lennart Ploom, att delge besökarna

Stadsarkivet tar årligen emot cirka 35 000 besökare. Kunder och besökare letar ofta
efter information om sin bakgrund eller information som har stor betydelse för deras
liv. Den mest efterfrågade informationen görs tillgänglig digitalt på webben och i
läsesalen på Kungsklippan 6.

aktuell forskning men även att locka
dit nya besökare som annars kanske
inte hade besökt arkivet. Ett besök
på en av föreläsningarna kan leda till
återkommande besök till Stockholms
stadsarkiv i annat syfte. Ann-Sofi
Forsmark berättar att man försöker ha
ett evenemang varje dag, bland annat
visningar av magasinen på tisdagar.
besöksantalet har
man senarelagt öppettiderna och även
börjat ha öppet en lördag i månaden
med programverksamhet och framtagning av arkivhandlingar. Lennart
Ploom berättar att besökssiffrorna
har fördubblats sedan 2007, i resterande Norden har trenden varit den
motsatta. Sedan några år tillbaka
mäts antalet besökare med fotoceller
vid ingången. Valet att gå över till

SOM ETT LED I ATT ÖKA

”Från Stockholms stadsarkiv
har man de senaste åren bör
jat satsa på sociala medier och
man har bland annat en väl
fungerade facebooksida där
spännande historier ur arki
ven lyfts fram.”

denna mätningsmetod var att man
vid flertalet stickprover upptäckte
att antalet besökare i lokalen var det
dubbla i jämförelse med hur många
som skrivit in sig i besöksliggaren.
Mätning med fotocell, som används
av flertalet besöksinstitutioner, ger en
mer rättvisande bild. Under 2014 besökte 31 000 personer Kungsklippan,
att jämföra med Riksarkivets 45 000
besökare (dock mäter inte Riksarkivet
med fotocell i dagsläget). Ann-Sofi
Forsmark berättar att passerade 4646
besökare genom dörrarna bara under
oktober 2015, och prognosen för hela
2015 är närmare 40 000 besökare, att
jämföra med 2011 års 24 000 besökare. Man tar varje år emot 22 000
förfrågningar från allmänheten.
även ingått i det publika arbetet att nå ut till
Stockholms 700 000 elever. Som ett
led i handlingsplanen anställdes försommaren 2013 Kettil Mannerheim
som arkivpedagog. Kettil och hans
kollegor har lagt upp flera skolpaket
som återfinns på den externa webben. I dessa finns flera workshops som
lärare kan använda sig av, bland annat
demokratins framväxt och Stockholm
under första världskriget. På längre
sikt ska man försöka vända sig mer
mot ytterstaden och nå de elever som
finns där. I handlingsplanen återfinns

FÖRUTOM FÖRELÄSNINGAR HAR DET
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även en satsning på kommunikation.
Ann-Sofi Forsmark berättar att flera
personer har arbetat med kommunikation, men att ingen har haft det
som sitt specifika uppdrag. Hösten
2013 kom Susanna Uppling med i
bilden. Hon inledde med att göra
en intressentanalys som mynnade ut
i en kommunikationsstrategi som i
stora drag går ut på att Stockholms
stadsarkiv ska vara ett angeläget
arkiv och uppfattas som en modern
verksamhet. Nyligen har Stadsarkivet
tagit fram en egen vision som säger
att Stadsarkivet ska vara ett ledande
arkiv, ett nav i staden och alltid utgå
från användarnas perspektiv. Susanna
Uppling, liksom Ann-Sofi Forsmark
och Lennart Ploom, poängterar att
Stockholms stadsarkiv är stockholmarnas arkiv och med det i ryggen,
menar Susanna Uppling, har man en
skyldighet att göra sig mer kända. I
kommunikationsstrategin har Stockholms stadsarkiv identifierat målgrupperna allmänheten (personforskare,
stockholmsintresserade samt historieintresserade), nya stockholmare, andra

inom branschen samt forskare, lärare,
näringsliv samt slutligen media och
opinionsbildare. För varje målgrupp
finns ett kommunikationsmål. Från
Stockholms stadsarkiv har man de
senaste åren börjat satsa på sociala
medier och man har bland annat en
väl fungerade facebooksida där spännande historier ur arkiven lyfts fram.
Susanna Uppling berättar även att
Stockholms stadsarkivs webbplats fick
ett nytt utseende och ett nytt upplägg
i början av 2015, detta i ett led att
göra den mer användarorienterad.
Man har även följt upp att webbplatsen lever upp till satta mål genom att
undersöka hur ett antal användare
söker rätt på olika uppgifter och låta
dem komma med förbättringsförslag.
DEN SOM HAR BESÖKT Stockholms stadsarkiv har, om man kommer från Stockholms central, förmodligen fått en
pulshöjning av den långa stentrappan.
Kommer man från Hantverkargatan
eller Rådhusets tunnelbanestation är
det dåligt skyltat och tankarna som
uppstår första gången är ”har jag gått

Long-Term Archive
by Formpipe

fel?” Även detta vill man råda bot på
och har fått bygglov för att dels markera byggnaden bättre med tydliga
skyltar på fasaden, dels vid ingången.
Man ska även ha en skylt nedanför
trappan vid Kaplansbacken. Kungsklippan är idag relativt svåråtkomligt
för den som är handikappad eller har
svårt att gå och här berättar Lennart
Ploom att de har börjat titta på möjligheterna att bygga en hiss i berget
för besökarna. Samtliga tre instämmer att frågan om tillgänglighet är
väldigt viktig. I framtiden diskuteras
en eventuell lokal i Liljeholmen och
där funderar man kring hur lokalen
ska nyttjas på bästa sätt, berättar Lennart Ploom och Ann- Sofi Forsmark.
I Sverige är Stockholms stadsarkiv
lite av en föregångare när det gäller
att satsa på den publika verksamheten
och det lät på samtliga som att resten
av Arkivsverige börjar haka på den
utvecklingen. Kanske kommer vi
framöver att se en helt ny, mer inbjudande sida, av våra arkiv. Eller som
Som Lennart Ploom sa, "poängen är
att använda arkiven". 

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.
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- 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

Arkivpedagogik
landet runt
Arkivpedagogiskt forum träffades den 16 september i Malmö stadsarkiv för en genomgång av aktuella projekt och verksamheter. Man
antog också en policy för verksamheten, som Eva Tegnhed skriver
om i krönikan på sidan 19. Här är korta glimtar från presentationerna av arkivpedagogiken, landet runt.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

ESKILSKÄLLAN

I Eskilstuna är Eskilskällan en
mötesplats och lokalhistoriskt
centrum där Eskilstuna stadsarkiv,
Stadsmuseet, Arkiv Sörmland och
biblioteket samarbetar. Det finns
både ett virtuellt rum på nätet och
en ny mötesplats i gemensamma
lokaler, som invigdes den 19 september. Eskilskällan ger ut en tidning
två gånger per år och temat i senaste
numret är Jämställdhet. Eskilstuna.
se/eskilskällan
LANDSARKIVET I UPPSALA

Landsarkivet samarbetar med Lärarhögskolan i Uppsala och ger lektioner inför studenternas uppsatsarbete
med information om arkiven och tips
om arbetsmetoder. Lärarna behöver
påminnas om att arkiven finns och

hur man bäst använder dem i undervisningen. Även i lärarfortbildningen
ingår workshops i arkivkunskap.
GEOCACHING I VÄSTERBOTTEN

Folkrörelsearkivet i Västerbotten har
anordnat historiska vandringar på
ett nytt och annorlunda sätt. Genom geocaching letar eleverna upp
en plats, till exempel ett gammalt
sågverk. Sedan får de nya koordinater för att leta sig fram till andra
platser med anknytning till sågverket. Utrustningen har bekostats med
Skapande skola-pengar och verksamheten riktar sig till årskurs nio och
till lärarna i historia och idrott.
SAMER I ÖSTERSUND

Arkivet i Östersund har startat ett
projekt med samiskt perspektiv för

”Genom geocaching letar
eleverna upp en plats, till
exempel ett gammalt sågverk.
Sedan får de nya koordinater
för att leta sig fram till andra
platser med anknytning till
sågverket.”

skolor för att fylla en kunskapslucka
och bristen på undervisningsmaterial. Projektet är tänkt att ske
i samarbete med Härnösand som förvaltar material från det nordsamiska
området.
STOCKHOLMS STADSARKIV

På stadsarkivet i Stockholm är man
nu klar med ombyggnaden och kan
också ta emot Stadsmuseets faktarum medan man bygger om där. Det
innebär ett intensifierat samarbete
och ömsesidigt lärande. Programverksamheten vid arkivet byggs ut
med öppna magasinsvisningar både
på dagtid och kvällar. Samarbetet med universitetet består främst
av heldagsträffar med A-kursen i
historia och arbetsuppgifter kopplade
till Stockholmskällan. Varje onsdag
är det populära träffar på arkivet,
”Onsdagshistorier”, med 120 personer varje gång.
FYRISKÄLLAN I UPPSALA

Folkrörelsearkivet, stadsarkivet och
den lokalhistoriska delen av biblioteket har nya gemensamma lokaler,
Fyriskällan, som invigdes den 11
oktober. I Uppsala har man också
ett samarbete med Wikipedia med
utbildning både för allmänhet och
anställda om hur man skriver i Wikipedia med arkivmaterial som grund.
Dessutom drivs ett gymnasieprojekt
om den allmänna rösträtten.
15
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ARKIV
– ett yrke i förändring

Är det dags att sätta upp ett nationellt krav på vem som ska
få kalla sig arkivarie? Arkivs Marie Thorn har grävt i hur arbetsgivare, yrkesverksamma, studenter och högskolor ser på
frågan. Två saker har blivit tydliga: det är ett ämne som berör,
och det skapas snarare fler frågor än svar när diskussionen
kring arkivariens yrkesroll och utbildning tar fart. I den första
delen av två tar hon tempen på studenter och högskolor.
Text Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com

ARKIVARIEYRKET HAR UNDER de senaste
åren genomgått stora förändringar,
dels genom digitaliseringen, dels
genom införandet av den processbaserade informationsredovisningen.
Förr sågs det som en merit att ha
läst humaniora i kombination med
arkivstudier. Idag upplever en del arkivarier och även studenter att dessa
kunskaper är på väg att ersättas av
kunskaper kring det digitala och av
praktisk yrkeserfarenhet – både som
arkivarie och som arkivassistent. Men
framför allt har fokus satts på arkivariens personliga egenskaper. Att vara
en god pedagog ses som en merit.
ATT KRAVPROFILEN HAR förändrats ter sig
naturligt då själva yrket är inne i en
förändringsfas och detta avspeglas
både på arbetsplatser och i utbildningen. I arbetet med denna artikel
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blev det tydligt att både yrkesverksamma och studenter upplever att de
nya höga kraven inte står i paritet till
de förändringar som skett. Samtidigt
finns det de som tycker precis tvärt
om, att de nya kraven är ett måste
för att klara av de alltmer komplexa
arbetsuppgifterna.
HUR SER DÅ STUDENTERNA på den framtida
arbetsmarknaden för arkivarier?
William Åkerström som snart har
läst klart sin magisterkurs vid Mittuniversitetet, MIUN, uppfattar att
kraven kan skilja sig åt mellan arbetsgivare, men att de humanistiska och
kulturvetenskapliga högskolepoängen
inte värderas lika högt av många
arbetsgivare som IT-kompetens och
arkivvetenskaplig utbildning, särskilt
om fokus ligger på informationshantering och inte bara på arkiv.

En del studenter ställer sig
frågande till att man i platsannonser
ställer krav på erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Eftersom det är ett nytt område
inom yrket har få arkivarier en större
erfarenhet av det.
Studenterna upplever att de har
fått lära sig om processer, men då
omvandlingen av ett arkiv från det
gamla arkivschemat till det nya inte
ens är genomfört på alla arbetsplatser, anser de att det är svårt att klara
av som nyutexaminerad arkivarie.
Katarina Svensson som snart är
färdig med sina studier tycker att det
inte alls är konstigt att arbetsgivaren
ställer dessa krav. Hon tror inte att
arbetsgivaren menar att man måste
ha arbetat med exempelvis verksamhetsbaserad arkivredovisning, men att
man ska veta vad det innebär. Denna

VaRI E
uppfattning delas av Reine Rydén
universitetslektor i arkivvetenskap vid
Uppsala universitet. Han menar att
den verksamhetsbaserade arkivredovisning är nyare men också kan ses
som grundläggande och att det bara
är naturligt att studenter förväntas
känns till den.
De flesta studenterna tror att de
breddade kraven kommer att bli
dominerande i framtiden och att
det tillsammans med de förändrade
arbetsuppgifterna bara är till fördel
för framtidens arkivarier – både statusmässigt och lönemässigt. Många
menar att satsningen på masterutbildning i arkivvetenskap, arkivarieyrkets alltmer framträdande roll på
arbetsplatsen och de mer komplexa
arbetsuppgifterna kommer att höja
arbetets status och att det framöver
kommer att bli ett alltmer attraktivt
yrke.
UTGÅNGSPUNKTEN I DENNA artikel var
att det finns en slags samsyn mellan studenter, verksamma arkivarier
och lärosätena om varför man läser
arkivvetenskap, det vill säga, att man
läser ämnet för att bli arkivarie. Men
det var fel. Bilden av hur man ser på
utbildningen var mer komplicerad
än så. Frågorna till Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Uppsala

universitet samt Lunds universitet om
hur de såg på detta med förändrade
krav, fick flera intressanta svar. En
sak stack ut, nämligen att det finns
en skillnad mellan hur arkivarier och
studenter ser på sin utbildning kontra
hur lärosäten ser på den.
efter svar från
Erik Borglund, docent vid Arkiv- och
datavetenskap, numer knuten till
forskningscentret Risk and Crisis
Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet. Han skriver att det
fortfarande finns många studenter
som tycker och tror att man blir
arkivarie efter att ha läst arkiv- och
informationsvetenskap vid MIUN.
Han menar att man får en examen i
arkiv- och informationsvetenskap –
ingenting annat.
”Du blir inte arkivarie av att ha
läst vissa saker. Arkivarie är en titel,

DENNA DISKUSSION BÖRJADE

en benämning på en tjänst som innehåller vissa uppdrag. Det är arbetsgivaren som ställer krav på arkivariens
uppgifter och kompetens. Arkivarie
kopplas till ett uppdrag, inte till en
utbildning.”
ERIK BORGLUND FORTSÄTTER och menar
att det finns många som läser andra
ämneskombinationer men som är
betjänta av att ha läst arkivvetenskap
men att dessa aldrig kommer att
arbeta som arkivarier.
”Både den som har läst data, juridik, statsvetenskap kan vara betjänt
av detta. Att sedan de allra flesta
studenter vi har väljer att försöka
bli arkivarier är en helt annan sak.
Du blir inte arkivarie om du läser på
universitet, det blir du när du arbetar
med detta. Det finns faktiskt arkivarier utan högskoleutbildning men
som ändå är arkivarier, eftersom det

”En sak stack ut, nämligen att
det finns en skillnad mellan
hur arkivarier och studenter
ser på sin utbildning kontra
hur lärosäten ser på den.”
17
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”Du blir inte arkivarie av att ha läst
vissa saker. Arkivarie är en titel, en
benämning på en tjänst som innehål
ler vissa uppdrag. Det är arbetsgivaren
som ställer krav på arkivariens uppgif
ter och kompetens. Arkivarie kopplas
till ett uppdrag, inte till en utbildning.”
inte finns ett nationellt krav på vad
man ska ha läst för att kallas arkivarie […] Därför är jag och MIUN
mycket restriktiva med att säga att vi
utbildar arkivarier, vi utbildar snarare
informationsexperter.”
DE FLESTA STUDENTER som kontaktades i
samband med artikeln ser sin arkivarieutbildning som en ren yrkesutbildning. Ett par har fil.kand-examen i
andra ämnen men har valt arkivvetenskapen enkom för att de upplevde
att arkivarieyrkets framtid såg ljus ut.
En del yrkesverksamma arkivarier ansåg att Borglunds uttalande
bara var hårklyverier och dumheter.
En arkivarie med sex år i yrket gav
följande svar: ”Det är tröttsamt att
läsa ett sånt resonemang. Den som
skrev det där trodde nog att hon eller
han höjer yrkets status, men det blir
tvärtom. Klart att de som läser arkivvetenskap gör det för att bli arkivarier
i alla fall var det så när jag pluggade
– alla på kursen gjorde det – jag tror
faktiskt att alla såg på utbildning som
en ren yrkesutbildning.”
ANDRA ARKIVARIER GAV Borglund rätt och
menar det fungerar så när man läser
på universitetet – man tillskansar sig
kunskap i ämnen som arkivvetenskap, statsvetenskap, historia eller
arkeologi, men inte ett yrke. Som en
arkivarie sa: ”Jag har läst arkeologi,
har en akademisk examen i ämnet,
men eftersom jag inte har arbetat
med det kan jag ju inte kalla mig för
arkeolog.”
Några var lite osäkra på hur de
skulle se på utbildningen. En student
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skrev: ”Själv läste jag som de flesta
andra arkiv- och informationsvetenskap för att få ett jobb, alltså som
om det vore en yrkesutbildning,
samtidigt väl medveten om att det
egentligen är en akademisk utbildning. Kopplingen mellan akademin/
forskningen och yrket blir stark i och
med att det krävs högskolepoäng i
arkivvetenskap för att få arbeta som
arkivarie (eller kalla sig för arkivarie?).”

D

e allra flesta tycker
att Erik Borglund har
pekat ut ett problem –
detta med att det inte
finns några nationella
krav på vad som krävs
för att kallas för arkivarie. Många tycker
också att det är på
tiden att man sätter
upp dylika krav, inte minst för att det
då blir svårare för både arbetsgivare
och bemanningsföretag att sänka
kravprofilen. Det skulle även kunna
öka yrkets status och göra det svårare
att ”lönedumpa” genom att ta in folk
med ”likvärdig kunskap”.
Svaren från några av de andra utbildningarna visar på att det finns ett
behov av att tydliggöra vad en arkivarie är – vilka kunskaper krävs, vad
ska ingå i en arkivaries utbildning?
Charlotte Hagström, docent/lektor i etnologi och arkivvetenskap, vid
Lunds universitet:
”Jag skulle säga att mina studenter efter avslutad masterutbildning
är arkivvetare. Utbildningen i Lund
är yrkesförberedande men ingen

yrkesutbildning i snäv bemärkelse
[…] Men med en examen i arkivvetenskap kan de arbeta som arkivarier
men också som registratorer med
mera. Visst finns det arkivarier utan
högskoleutbildning men jag tror det
sker stora förändringar vad gäller det
i takt med att det blir fler som läser
arkivvetenskap och då inte minst på
masternivå.”
historia och
ansvarig för Arkivvetenskap vid
Stockholms universitet anser att
frågan är komplex. ”Problemet är att
”marknaden” efterfrågar erfarenhet
och inte kunskap […] jag tycker att
kunskaper i arkivvetenskap har en
större bredd och generell räckvidd
än en person som jobbat sig till titeln
arkivarie, den personen har ju då bara
erfarenhet från en verksamhet, vilket
ger betydligt snävare kunskaper än
de som går vår arkivvetenskapliga utbildning […] Kursen (på Stockholms
universitet, reds anm.) är svår och
därför är den förlagd på avancerad
nivå, det krävs således akademiska
förkunskaper för att kunna ta till sig
kursen […] Därmed vill jag säga att
vi utbildar arkivarier som kan arbeta
inom offentlig och privat sektor och
som får en bred kompetens för att
arbeta med olika verksamhetsinformation oavsett var tjänsten är förlagd.
Vår utbildning är en professionsutbildning och därför har vi också en
lång praktik inlagd på kursen så att
studenterna får möjligheter att pröva
olika former av arbetsuppgifter inom
fältet arkiv och informationshantering/verksamhetsinformation.”

MAIJA RUNSIC, DOCENT I

Krönikan
MÅNGA AV OSS SOM JOBBAR med arkiv känner nog att det finns långt mycket mer
att göra än vad vi hinner med. Att ta emot leveranser, ordna, förteckna, bevara,
tillgängliggöra, tillhandahålla och arbeta publikt – allt ska göras. Samtidigt står
många av arkiven i konkurrens med andra verksamheter i kommun, region eller
på riksnivå. Alla vill ha pengar. Att vara relevant för bidragsgivarna är livsviktigt. Men hur blir vi det?

tillhandahålla, vi måste ta emot, vårda, bevara och tillgängliggöra. Arkivpedagogik och publikt arbete är det som lättast faller bort från
”att-göra-listan”. Samtidigt går det inte att rationalisera bort ”marknadsföringen”. Om ingen använder arkiven kommer viljan att finansiera oss inte att
öka, snarare minska. En orsak till att det inte prioriteras tror jag är att vi har
varit otydliga med vad arkivpedagogik är, och varför det är lika viktigt som alla
andra verksamhetsområden. Vi har till och
med haft svårt att definiera verksamhetsområdet. En del tänker på det barnperspektiv de
flesta av oss är ålagda att ha, andra tänker på
klipp och klistra med äldre damer. Ytterligare
andra kopplar ihop arkivpedagogiken med
att tillgängliggöra öppna data, medan några
främst ser arkivpedagogik som det vi gör på
Arkivens dag eller när vi har visningar. Tänk
efter själv – vad är det för dig?
VI HAR PRESS PÅ ATT

Reine Rydén, docent i historia,
universitetslektor i arkivvetenskap vid
Uppsala universitet
”I Sverige finns det ingen arkivarieexamen jämförbar med till
exempel lärar- eller sjuksköterskeexamen. Nu för tiden har nog de flesta
arkivarier utbildning i arkivvetenskap, men något tvång är det ju inte.
När du kommer ut på en arbetsplats
är det innehållet i arbetsuppgifterna
som avgör om din yrkestitel ska vara
arkivarie eller något annat, det är
arbetsgivaren som bestämmer om den
saken. Men samtidigt är det förstås
så att utbildningen förbereder för en
anställning med traditionella arkivarieuppgifter. Vi pratar också en hel
del om arkivariens yrkesroll och hur
den håller på att förändras. I så måtto
kan man säga att det är en yrkesutbildning, men jag vill gärna framhålla att en masterexamen i ABM
med inriktning arkivvetenskap ger en
betydligt bredare kompetens än så.”

”Till slut kom
vi fram till att
vi skulle behöva ha en gemensam policy,
eller en avsiktsförklaring
till vad vi faktiskt menar när
vi säger att vi
arbetar med arkivpedagogik”

ARKIVPEDAGOGISKT FORUM lever idag som ett
obundet sektorsövergripande nätverk med
drygt 100 personer anslutna till en mejllista.
Två gånger om året arrangeras möten då vi
träffas och diskuterar erfarenheter, problem
och framgångskoncept med varandra. På
dessa möten har vi också diskuterat begreppet arkivpedagogik. Till slut kom vi fram till
att vi skulle behöva ha en gemensam policy,
eller en avsiktsförklaring till vad vi faktiskt
menar när vi säger att vi arbetar med arkivpedagogik. Som ett stöd i diskussioner med
uppdrags- eller bidragsgivare, och också
som ett tydliggörande för oss själva när vi
inom sektorn pratar om verksamhetsområdet
arkivpedagogik.

har nu pågått under ett år.
Sara Grut på Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, NCK, har bidragit med modell över gränsdragningen mellan rollen som arkivarie respektive arkivpedagog.
I september 2015 hittade vi slutligen en formulering som alla deltagare kände
sig nöjda med. Både definitionen och policyn i sin helhet kan du läsa bland
annat på Föreningsarkivet i Jämtlands läns hemsida (faj.se). Förhoppningsvis
bidrar den till att arkivpedagogiken upplevs som ett mer professionellt verksamhetsområde än tidigare och att det arkivpedagogiska arbetet inte längre räknas
bort från ”att-göra-listan”. 
ARBETET MED POLICYN

Eva Tegnhed, arkivchef Föreningsarkivet i Jämtlands
län och sammankallande för Arkivpedagogiskt forum
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Porträttet

Karin Sjöberg
Efter tjugo år av banbrytande pedagogiskt arbete har arkivpedagog
Karin Sjöberg fått Nordiskt centrum för kulturarvspedagogiks årliga
pris för framstående insatser inom det kulturarvspedagogiska området. Sjöbergs arbete har bidragit till att omvärlden upptäckt det spännande arkivpedagogiska arbetsfältet.
Text och foto Martin Schönbeck martin.Schonbeck@malmo.se

– ATT JAG NU FÅR DENNA UTMÄRKELSE är en
otroligt fin bekräftelse på allt arbete
jag har lagt ner. Men det är också en
viktig bekräftelse på det arkivpedagogiska arbete som arkivkollegor bedriver och har etablerat runt om i landet,
säger hon när vi träffas på hennes
arbetsplats på Malmö stadsarkiv.
Karin Sjöberg ville först bli
lärare, men i stället började hon
studera etnologi och konst. Att hon
så småningom skulle komma att bli
arkivpedagog visste hon förstås inte
då. Efter studierna hamnade hon i
museibranschen där hon under flera
år arbetade med att skapa utställningar i både Stockholm och Skåne.
Viljan att förmedla kunskap hade hon
fortfarande med sig.
– Ja, det pedagogiska tänket är en
viktig del av utställningsbyggandet.
Man har en idé om vad som ska förmedlas och sedan gäller det att göra
ett bra urval och en snygg presentation som väcker nyfikenhet hos den
tilltänkta målgruppen. Det är ju också
så jag arbetar som arkivpedagog.
I MITTEN AV 90-TALET kom Sjöberg i
kontakt med Eva Sjögren vid Skånes Arkivförbud, som verkade för
att utveckla den arkivpedagogiska
verksamheten i landet. När Sjöberg
anställdes på Skånes Arkivförbund
1997 var hon Sveriges första arkivpedagog.
– Jag var först med titeln, men
jag var inte den första som jobbat
pedagogiskt med arkiv, säger hon och
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berättar att det med den nya titeln
inte fanns så tydliga ramar för vad
yrket skulle omfatta.
– Visst fanns det saker jag skulle
göra, men jag fick också själv möjlighet att utforma tjänsten och hitta
metoder för att levandegöra arkivet i
mötet med skolan. Naturligtvis har
jag fått inspiration av andras arbete,
men också i samarbete med andra.
Mycket har jag också själv utvecklat,
säger Karin Sjöberg.
sedan 1997 har det
hänt mycket med inställningen till
pedagogik på landets arkiv. I dag är
det vanligare att jobba publikt och att
jobba mot skolor.
– Att få ha varit en av dem som
drivit den utvecklingen, och se att det
faktiskt har gett resultat, är fantastiskt
roligt.
Även skolan har förändrats under
de tjugo år som gått. I dagens läroplan
finns uttalade mål om att elever ska
ha kunskaper om historiska källor och
källkritik. Som en del i det arbetet
har Karin Sjöberg och kollegan vid
Malmö stadsarkiv, Kerstin Martinsdotter, utarbetat arkivövningar till
läroböcker i historia på gymnasiet för
Gleerups läromedel.
– Arkiven är självklara i det sammanhanget. Vi har ju källorna. Nu
har vi verkligen chans att visa vilken
resurs arkiven kan vara för både skolor
och lärarutbildningar. Arkivens tid är
här, säger hon.
Något som återkommer i hennes

UNDER ÅREN SOM GÅTT

arbete är gestaltning och att väcka
liv i dokumenten. Ett exempel på det
är teaterprojektet ”Satisfaction” som
handlade om tre unga livsöden i Lund
i slutet av 1800-talet; en kvinnlig
frälsningssoldat, en kvinnlig student
och konstnären Carl Fredrik Hill.
Tillsammans med Månteatern skrevs
en pjäs om dem utifrån de källor som
fanns i arkiven.
– Det var viktigt att de var unga,
ville något och vågade göra något
som de trodde på trots en stor skepsis
från övriga samhället. Det måste bli
levande, säger hon.
Det skapades också en workshop
till pjäsen, där eleverna fick problematisera vad som var fakta och vad
som var fiktion.
Karin Sjöbergs dagliga
arbete handlar om att ständigt förbereda arbetsmaterial som besökande
skolklasser kan arbeta med. I maj kom
hennes och hennes kollega Anette
Sarnäs ut med boken ”På gränsen
mellan krig och fred. Minnesbilder
från Malmö 1939-1945” som innehåller minnen, fotografier och dokument
från tiden.
– Ett av de första projekten jag
gjorde som ny arkivpedagog handlade
om barn under Andra världskriget.
Med den här boken känns det som
att cirkeln är sluten, säger hon. Sedan
tillägger hon att det naturligtvis inte
är så.
– Allt är fortfarande öppet. Arkiven är oändliga! 

EN STOR DEL AV

Karin Sjöberg
Arbete: Arkivpedagog på Malmö
stadsarkiv.
Bakgrund: Etnologi- och konststudier.
Arbete med museiutställningar och
dokumentation. Arkivpedagog på
Skånes Arkivförbund och från 2011 på
Malmö stadsarkiv.
Bor: I Lund.
Familj: Man och två barn.
Motto: Arkivet är livet.
Intressen: Allt mellan himmel och jord.
Senast lästa bok: ”Röd kärlek. En Östtysk familjehistoria” av Maxim Leo.
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Gräns
löst
ARKIVENS
DAG

Ingenting nytt sker under solen, det visste
redan kung Salomo. I tider av konflikter
och flyktingströmmar är detta viktigt
att påminna sig om. Under Arkivens dag
den 14 november slog arkiv över hela
Sverige ett gemensamt slag för detta. På
temat gränslöst visade de upp exempel på
personer och företeelser som har utmanat,
korsat eller passerat gränser. För att förstå
nutiden och framtiden måste vi känna till
drivkrafterna, normerna och människorna
bakom dessa skeendena. Och här spelar
arkiven en avgörande roll.

Finlandsaftnar organiserades ofta under krigsåren över hela landet. Med
underhållning och samvaro
skapades tillfälle att samla
in pengar till förmån för
broderfolket i öster. Arrangemangen kunde verkligen
variera i storlek och innehåll. Affischen kommer från
Föreningen Nordens arkiv.
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Vietnamaktivister visar upp en
nytillverkad banderoll i FNLlokalen, 1970-tal. Ur Uppsala
FNL-grupps arkiv.

Bilden är ett vykort och visar
gränslös vänskap mellan grannsocknarna Leksand och Rättvik.
Här är "gärdesgården" riven!

Romsk kvinna i Varberg,
1943. Bilden ingick i en
utställning på biblioteket i
Varberg på Arkivens dag.
Ur Ringarums bildarkiv.
Foto: Märta Ågren/Hallands kulturhistoriska
museum.

Få länder blev så plundrade av
Nazi-Tyskland, räknat per invånare, som Norge. Vardagsvaror blev
lyxvaror och hungersnöd hotade.
I Sverige väcktes folkopinionen då
ockupationsmakten blev alltmer
brutal. Affischen kommer från
Föreningen Nordens samlingar i
arkivet.

Vietnamdemonstranter i Första
majtåget 1972 på Vaksalagatan i
Uppsala. Foto: Henrik Carlsson.

Politisk affisch föreställande en kambodjansk,
en vietnamesisk och en
laotisk soldat.
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Röda Korset etablerade ett fältsjukhus
i den sydkoreanska staden Pusan.
Det var det första icke-amerikanska
sjukhuset i Korea och man behandlade
soldater från båda sidorna. Bilden
kommer från Röda korsets Örebro
distrikt.

Signe Berlin, född
1885, var en globetrotter och filmare
från Göteborg. Hon
deltog i Svenska
Amerika Liniens första
kryssning runt Medelhavet 1927 och sen
på fler kryssningar
under 1930-talet,
bland annat runt Sydamerika och Västindien, till Afrika, runt i
Asien och till världsutställningen i New
York 1939. Dessutom
reste hon mycket runt
i Sverige och Europa,
då ofta med tåg.
Signe lärde sig filma
omkring 1932 och
filmade mycket från
sina semesterresor.
Göteborgs sjöfartsmuseum visade några
av hennes filmer på
Arkivens dag.

Det är 100 år sedan folkmordet mot kristna
grupper i det Osmanska riket skedde. Tidigare
i år restes ett minnesmonument i Örebro över
de som fallit offer för folkmordet. För att vara
med vid invigningen av monumentet hade den
syrisk-ortodoxa kyrkans patriark Ignatius
Aphrem II rest till Örebro från Libanon.

Pansarskeppet Sverige.
Foto: Sixtus Janson, 1920-tal
Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Varbergs Lottakår 1930.
Lottorna äter ärtsoppa efter utspisning till skyttarna.
Bildkälla: Folkrörelsernas
arkiv i norra Halland.

Joe Hill, världsmedborgaren, föddes i Gävle 1879
som Joel Hägglund och
migrerade till Amerika
1902. Där bytte han namn
till Joseph Hillstrom, därefter till Joe Hill. Han dömdes
till döden 1915 men var
troligtvis oskyldig. Han
hyllas fortfarande världen
över för sina sånger.
I arkiven finns spår av
hans tid i Gävle. Bilden,
från Länsmuseet i Gävleborg visar modern Margareta Catharina Hägglund
med sina sex barn. Joel
står längst till vänster.

Spanska sjukan
slog hårt. Foto
från begravning i
Haverö, 1918.
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Emigranter på kajen i Göteborg på
1920-talet. Personerna väntar på
att gå ombord ett av Svenska Amerika Liniens fartyg mot New York.

I Joel Hägglunds betyg
från 1:a klass. Han började
småskolan 1886, troligtvis
i Lilla Islandsskolan som då
var alldeles nybyggd. När
han sedan började folkskolan verkar det troligt att
han gick i Södra gosskolan,
vilken också var alldeles nyinvigd. Skolarkiven finns information om en stor andel
av de barn som bott i Gävle
med omnejd. Man kan hitta
uppgifter om betyg, hemvist,
födelsedata, vitsord, frånvaro. Från vissa skolor finns
uppsatser, elevarbeten och
skriftliga prov.

Under föredraget Kartor och ritningar i landsarkivet - ett gränslöst material, visade Sten Nyman
bland annat en karta över ön S:t
Barthelemi som var en svensk
koloni från 1784 och fram till
1878 då den såldes till Frankrike.
Än i dag bär öns vapen Sveriges
tre kronor. Bilden ur ett bergmästararkiv.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningens fredskongress i Varberg
1915. Kongressprotokollet översändes till alla världens regeringar och parlament och anses ha
varit vägledande vid bildandet av
såväl Nationernas Förbund som
Förenta nationerna.
Foto: Gustaf Björkström/Svenska
freds arkiv.
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En eftermiddag i juni år 2015 ringde telefonen på Region Gävleborgs
Landstingsarkiv. I receptionen på det närbelägna Gävle sjukhus stod en
man som presenterade sig som Tommy och han ville se fotografier på sin
morfars far. Tommy visade sig vara son till ett länge hemligt barnbarn till
Erik Lindström, den berömde lasarettsläkaren vid Gävle lasarett. Därmed
rullades en mycket speciell släkthistoria upp.
Text Sandra Söderman sandra.soderman@regiongavleborg.se
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PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Doktor
Lindström

Personalen vid Gävle lasarett. Doktor Erik Lindström sitter i mitten.
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kontakt mellan Landstingsarkivet och Katarina,
Lindströms kända barnbarn. Tommys
och Katarinas berättelser, tillsammans
med dokumentationen i Landstingsarkivet, berättar historien om en läkare
vars öde berör än idag. Mer än ett
sekel efter att allt började.
Erik Lindström föddes den 14 december år 1862 i Västmanland. Hans
far ska ha varit förvaltare på Engsö
slott som då ägdes av adelsätten Piper.
Lindström började studera teologi
vid Uppsala universitet men övergick
tidigt till medicin. Därefter arbetade
han bland annat vid Kronprinsessan
Lovisas vårdanstalt, Serafimerlasarettet och vid lasarettet i Karlshamn. I
Gävle lasarettsdirektions protokoll
från den 20 juni år 1901 finns antecknat att direktionen tagit del av Kungl.
Maj:t brev till Kungl. Medicinalstyrelsen i vilket det framgår att Lindström
utnämnts och förordnats till lasarettsläkare vid Gävle lasarett. I november
samma år deltog Lindström för första
gången vid lasarettsdirektionens
sammanträde och fick då beviljat att
”i läkarbostaden få indraga elektriska
glödlampor”.

TOMMY FÖRMEDLADE OCKSÅ

GÄVLE LASARETT VAR fortfarande nytt då
Lindström kom till Gävle år 1901.
Lasarettet hade invigts den 12 november år 1887 och kunde stoltsera med
moderniteter såsom elektrisk belysning och vattenklosetter. Lasarettet
var förlagt till platsen Carlsborg i
utkanten av centrala Gävle och som
överläkare fick Lindström flytta in i
överläkarbostaden tillsammans med
hustrun Anna, dottern Elsa och sonen
Per Gunnar. Överläkarbostaden
kallades Villa Carlsborg och innan
lasarettet byggdes hade villan varit
utvärdshus som var berömt för att vara
ett av landets första utskänkningsställen som införde varieté.
Lindström blev lasarettets centralgestalt och han lät sig gärna fotograferas tillsammans med personalen
och läkarföreningens medlemmar. På
fotografierna syns han ofta sittandes
i mitten med ett vänligt leende på
läpparna och med en hand auktoritärt
instoppad innanför läkarrocken. Enligt hans kollega doktor Landelius var
Lindström en utomordentligt skicklig
kirurg som hade både allmänhetens
och kollegornas ”synnerliga förtro-

Julpyntad sjuksal på Gävle lasarett. Doktor Lindström ståendes längst bak till vänster
tillsammans med två unga patienter.

Lindström, näst längst till höger, opererar i en av lasarettets operationssalar. Kanske
var det i denna sal han opererade sin son Per Gunnar.

ende”. Lindström ska ha månat extra
mycket om lasarettets sjuka barn och
det har berättats om hur han i juletid
gav dem små julklappar. I direktionsprotokollet från år 1901 framgår också
att direktionen beviljade ett anslag om
150 kronor ”att användas till spridande
av julglädje”. En möjlig förklaring till
hans engagemang skulle komma 114
år senare när hans släktingar besökte
Landstingsarkivet och berättade mer.
Lindströms hustru Anna Holm var
dotter till riksdagsmannen Per Holm.
Innan hon gifte sig med Lindström
hade hennes föräldrar och alla syskon
avlidit till följd av olika sjukdomar.
Prövningarna var därmed inte över
för bara ett år efter flytten till Gävle
avled Anna själv i sviterna efter ett
utomkvedshavandeskap. År 1905 kon-

taktade Lindström prosten i Annas
hemtrakt Norberg. Hans önskan var
att donera pengar för att möjliggöra
inrättandet av ett barnhem till minne
av Anna. Barnhemmet skulle heta
”Barnhemmet Anna Holms Minne”
och verka ”för flickor som sakna nödvändig föräldravård”.
LINDSTRÖMS TVÅ MODERLÖSA barn växte
upp på sjukhusområdet. Dottern Elsa
skulle förbli bosatt på sjukhusområdet då hon som vuxen gifte sig med
lasarettets syssloman och de bosatte
sig i lasarettets sysslomannabostad.
Där växte deras dotter Katarina och
hennes syskon upp.
Lindströms son, Per Gunnar, flyttade som vuxen från ett Carlsborg
till ett annat, nämligen från villa
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”Lasarettet hade invigts den
12 november år 1887 och
kunde stoltsera med moderniteter såsom elektrisk belysning och vattenklosetter.”
Carlsborg vid Gävle lasarett till staden
Karlsborg i Västergötland. Där blev
han underlöjtnant vid Luftvärnsregementet. Från Per Gunnar härstammar
Tommy.
förfölja läkarfamiljen. Någon gång på 1920-talet
fick Per Gunnar hudcancer. Enligt
uppgift opererade Lindström själv sin
son för att försöka rädda hans liv men
ingen journal har dock återfunnits i
Landstingsarkivet. Kanske lät man bli
att föra journal över självaste lasarettsläkarens son. Enligt efterkommande

SJUKDOMAR FORTSATTE ATT

opererades Per Gunnar i ansiktet då
Lindström försökte avlägsna den hud
som var värst angripen av sjukdomen.
Per Gunnar hade rykte om sig att
vara en stilig man och kanske var det
därför som Lindström beslutade sig
för att inte skära så mycket som han
annars skulle ha gjort.
Lindström kunde inte bota sin son.
Istället ordnade han så att Per Gunnar
kom till Radiumhemmet i Stockholm.
Radiumhemmet som hade grundats
år 1910 var Sveriges första onkologiska klinik och där fanns landets
främsta experter inom cancervård.

Trots det gick Per Gunnars liv inte
att rädda. Enligt efterkommande låg
Per Gunnar på sin dödsbädd när han
anförtrodde sin far en stor hemlighet. Det Lindström inte kände till
var att år 1925 hade Per Gunnar fått
en utomäktenskaplig dotter. Den lilla
flickan hade döpts till Gunvor och
adopterats bort till en fattig familj.
Beskedet om det okända barnbarnet
kom som en chock och i samband med
Per Gunnars död år 1928 donerade
Lindström ytterligare 10 000 kronor
till barnhemmet i Norberg.
DET LINDSTRÖM GJORDE därnäst var olikt
det många andra män i hans position
skulle ha gjort i dåtidens Sverige. Han
bestämde att lilla Gunvor skulle hämtas hem! Han sökte upp adoptivfamiljen men väl på plats såg han hur mycket flickan och adoptivföräldrarna höll
av varandra. Det resulterade i att han
inte hade hjärta att ta henne därifrån.
Istället ordnade han så att familjens
hus totalrenoverades samt upprättade
en livränta åt flickan. Många år senare

Forum För
kommunsekreterare
konferens i Stockholm 2-3 februari 2016

UR PROGRAMMET
Effektivt samspel mellan kommunsekreterare & politiker
Anna Sandborgh, Public Partner
Digitaliseringen i kommunen – mer än bara IT
Ulrika Mild, utvecklare, Kungsbacka kommun
Informellt ledarskap – hur leder en kommunsekreterare?
Jenny Broberg Kudryk, utvecklingschef, Tjörns kommun

FÖRDJUPNING
Avancerad juridik för kommunsekreterare
Under ledning av Olle Lundin, Uppsala Universitet
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Är du redo
att mötas
framtiden
krav ?

började det betalas ut pengar till den
då vuxna Gunvor utan att hon visste
varifrån de kom. Efterforskningar
visade att pengarna kom från livräntan
som hennes farfar upprättat åt henne.
Samtidigt fick hon veta att den snälla
damen som besökt henne när hon var
barn var hennes biologiska faster, det
vill säga Lindströms dotter Elsa vars
namn Gunvor också delade. Historien
om sitt ursprung förde Gunvor senare
vidare till sin son Tommy.
I Landstingsarkivet finns spåren
från dessa människoöden bevarade.
På fotografier syns julpyntade sjuksalar där den hårt prövade Lindström
delade ut julklappar till sjuka barn.
Vad tänkte han på där han gick mellan sjuksängarna? Tänkte han på sin
hustru som förlorade hela sin familj
och som själv dog så ung? Tänkte han
på sitt ofödda barn som dog tillsammans med sin mor? Tänkte han på sin
son som han inte kunde rädda? Tänkte
han på en förlorad liten flicka som
hette Gunvor?
Kanske skulle han då ha blivit trös-

Läkarmöte år 1923. Doktor Lindström sitter näst längst till vänster.

tad av att veta att när den här texten
skrivs, i oktober år 2015, har Gunvor
hunnit fylla 90 år. Enligt Tommy,
Gunvors son, får hon fortfarande
en summa pengar varje år från den
livränta som upprättades av hennes
farfar. I Norberg existerar fortfarande
stiftelsen Anna Holms minne som än

idag verkar för att hjälpa behövande
barn.
Lindström själv blev 73 år gammal.
Han ligger begravd på kyrkogården
i Gävle, bara ett stenkast från Gävle
sjukhus där han levde och verkade som
lasarettsläkare vid Gävle lasarett. 

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

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

29

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

Kåseriet

Så minglar du som a
Arkivarier har länge haft rykte om sig att
vara inbundna och …tja, dammiga. Hur bemöter man de som fortfarande lever i denna
villfarelse när man träffar dem på ett mingel?
Arkivs Lars Lundqvist lär ut några tips.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

EN GÅNG HAMNADE JAG PÅ en julmiddag
bredvid en lagerarbetare som arbetade
på ett stort statligt bolag. Jag blev helt
ställd av situationen. Jag menar, vad
ställer man för följdfrågor till någon
som arbetar på ett lager? Har du haft
en spännande beställning idag? Har
ni haft någon ovanlig restprodukt
den här veckan? Nej, det är förmodligen inte en särskilt bra fortsättning
på dialogen. Det är kanske också
svårt att uttrycka helt uppriktiga
stödord som "intressant" eller "spännande". Den enda som lyckats få det
att låta intressant med lagerarbete är
egentligen Stig-Helmer Olsson, men
å andra sidan fick han ändå kontrollera brödrostar. Vi får nästan vara glada
att Lasse Åberg inte gjorde honom
till arkivarie.
För jag kan tänka mig att många
gäster på tillställningar som besöks
av just arkivarier ställs inför samma
problem. Vad sjutton ställer man för
följdfrågor till någon som jobbar i
ett arkiv? Lustigkurren försöker väl
drämma till med dammstrategin:
"Jasså, då dammar du snart igen antar
jag". I vår värld är det också tyvärr så
att ju mer pengar man tjänar, desto
mindre tid har man i regel ägnat åt
att bilda sig. Detta underlättas inte av
den något nedlåtande attityd om vårt
yrkesval som vi ibland kan antyda
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bakom den inte allför ogenomskinliga mask som våra medminglare
förklär sig i.
Hur bemästrar man då denna arkivistiska knut? Det finns egentligen
tre alternativa strategier att använda
sig av. Dessa är:
1. Skämt är bästa försvar
2. Spela-med-strategin
3. Arkivarieambassadören
Den första strategin går i huvudsak ut på att bemöta skämten så gott
det går. På alla skämt om damm är
det lätt att svara något likt nedanstående:
- Ja, oja, det är så dammigt att en

ekonom som letar sig ner dit, aldrig
lär kunna återfinnas.
- Ja, oja, det är så dammigt att en
domare nästan framstår som spirituell
i jämförelse.
Spela-med-strategin innebär att
man själv anammar den bild som
den minglande gestalten försöker
applicera på yrket. Det ger mest en
inre tillfredsställelse och får vederbörande att tröttna. Ofta är det bra att
överdriva.
- Yrket går mest ut på att plocka
bort gem. Gem har en rätt spännande
historia och tänk på vilket otroligt
estetiskt tilltalande form de har! Själv
samlar jag på dem och har nu fått
ihop en riktigt fin samling. Jag har
342 röda plastgem, 942 vanliga och
222 gula plastgem. Egentligen är
det intressant att de röda gemen är
mycket vanligare än de gula. Jag menar, gul är en mer signalerande färg.
Detta får vederbörande otrevliga
minglare att snabbt hitta nya offer att
håna. Ifall de är tröga att få iväg kan
man alltid dra till med slutrepliken:
- Du kanske vill komma hem till
mig och titta på min gemsamling?

rkivarie

Har du ordning på din
fastighetsdokumentation?
Nytt kurstillfälle

Du skulle till och med kunna få hålla
i ett gem från 1948 som nästan är
guldfärgat...
om man nu inte vill
skrämma iväg minglaren till andra
offer i lokalen, eller själv framstå som
imbecill, är att helt enkelt sprida en
enormt stor entusiasm för yrket och
vara en arkivarieambassadör. För ofta
fungerar det att själv visa en styrka
och ett stort självförtroende kring det
man håller på med, för att få tyst på
de haglande fördomarnas brus.
– Damm? Skulle inte tro det. Digital långtidslagring och damm går
inte vidare bra ihop. Mitt ansvar är
att se till att vår historia blir bevarad
på ett adekvat sätt för framtiden. Det
är oerhört viktigt för att vi ska kunna
klara av legala krav, men även om
man faktiskt tycker att det vi gör idag
är viktigt för framtiden. Därtill är
jag ytterst ansvarig för att offentlighetsprincipen, denna snart 250-åriga
princip, upprätthålls på myndigheten i utlämnande av handlingar. Jag
arbetar därmed i en tradition för
att möjliggöra framtida tillgång till
information, och att dokumentera
dagens verksamhet på ett adekvat
sätt och som säkrar bevarandet och
underlättar återsökningsfunktionaliteten för framtiden.
Naturligtvis kan man variera strategi tre på olika sätt. Men det viktiga
är att inte låta sig nedslås av att vår
omgivning inte har den bildning som
torde vara självklar. Men nedslås inte
av det. Utan sprid budskapet om att
världen blir bättre bara vi arkivarier
får lite mer att säga till om. 
DET BÄSTA FÖRSVARET,

25 februari 2016
Mer information hittar du på
www.sipu.se
Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

Anmäl dig på www.sipu.se
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se
Adress: Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Orgnr: 556111-9099

Vi gör ert arkiv bra
Med ett bra arkiv kan ni ta
tillvara era rättigheter, komma
ihåg era skyldigheter och
upptäcka nya möjligheter.

08-662 86 60 | braarkiv.se
31

LEDARE
INNEHÅLL

Människan
bakom spelen
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I förra numret av Arkiv skrev Anders Houltz från Centrum
för näringslivshistoria om vikten av att mer aktivt börja
dokumentera den svenska dataspelsbranschen. Några som
redan har påbörjat ett sådant arbete är föreningen Spelarkivet
som sedan 2013 verkar för att samla in, bevara, tillgängliggöra
och sprida kunskap om svensk spelhistoria och spelkultur.
Text Erik Önnevall erik.onnevall@gmail.com Foto Johanna Rylander, Malmö museer
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et var Henrik Erngren Othén som fick
idén till ett spelarkiv
i samband med att
han började studera
till arkivarie på Göteborgs universitet.
Han arbetade tidigare som tv- och
datorspelsutvecklare, men arbetsvillkoren var inte de bästa och när Henrik
började bilda familj så tog han beslutet
att en omskolning var på sin plats. Ett
historieintresse samt en allmän kärlek
till ordning och reda ledde honom
till arkivvetenskapen. Drömmen som
växte fram under studietiden var att
skapa ett spelarkiv med fokus på dokumenten, handlingarna och historierna
kring spelhistorien till skillnad från
bevarandet av spel som enbart ett
fysiskt medieobjekt.
tillsammans med Petter Björkstrand och Olle Nordquist
på Malmö stadsarkiv ett bolag för att
på allvar försöka göra slag i saken. De
lyckades få ekonomiskt bidrag från
Riksarkivet vilket möjliggjorde en
förstudie kring behovet av ett svenskt
spelarkiv. Förstudien undersökte
svenska spelföretags intresse av att
leverera material till ett tänkt spelarkiv
och kontakt fördes med allt från små

2013 BILDADE HAN
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indiebolag till stora etablerade företag.
Responsen var positiv och 2014 sjösatte de webbplatsen Spelarkivet.nu. De
fick även förstärkning av ytterligare
en arkivarie från Malmö, David Osser,
och i september samma år bildades
föreningen Spelarkivet.
en ideell förening
tycktes vara den bästa formen att driva
ett spelarkiv på eftersom det totala
fokuset blir just på dokumenteringen
av spelhistorien utan några övriga
ekonomiska drivkrafter. På detta sätt
slipper spelkulturen konkurrera med
övriga bevarandeprojekt som ofta har
varit situationen på en traditionell
arkivmyndighet. Samtidigt ser Henrik
fördelar med ett allmänt utbyte av
erfarenheter och idag har samarbeten
inletts med både Kungliga biblioteket och Malmö stadsarkiv. Det är till
exempel stadsarkivet i Malmö som har
sagt ja till att fungera som föreningens
depå för det insamlade arkivbeståndet.

HENRIK BERÄTTAR ATT

DET FÖRSTA ARKIVMATERIALET som samlades
in var en intervju med Arne Fernlund, mannen bakom Space Action,
ett av de första svenska kommersiella
datorspelen. En reflektion som Henrik
gjorde efter detta var att det kanske är
just de enskilda indieutvecklarna som

Arkivarien Henrik
Erngren Othén är en av
grundarna till Spelarkivet. Hans första spelkonsoll var en Mattel
Intellivision som började
säljas i Europa 1982.

ett spelarkiv borde intressera sig för
i första hand. Dels borde det finnas
mycket material bevarat då spelutvecklandet är ett personligt engagemang,
dels finns det även en sårbarhet i
materialet då den individuella programmeraren plötsligt på eget bevåg
kan byta bana utan att dokumentationen säkras upp av ett bakomliggande
företag. Framför allt finns fortfarande
chansen att intervjua de första spelpionjärerna som i allra högsta grad är vid
liv. Att lyfta fram människan bakom
spelet och inte enbart produkten
verkar genomsyra Spelarkivets syn på
det mångfacetterade området som är
spelkultur.
ästa steg för föreningen blir att finputsa
intervjufrågorna de
utgår ifrån och att
presentera en tydlig
struktur för insamlingsprocessen inför
spelföretagen. Detta skapar seriositet
och tydliggör hur bevarandet går till.
Det är även viktigt att upprätta en
fungerande avtalsform som spelföretagen kan godkänna. Henrik berättar
att de har varit i kontakt med succébolaget Mojang som står bakom försäljningsframgången Minecraft. Sedan

”Att lyfta fram människan
bakom spelet och inte en
bart produkten verkar ge
nomsyra Spelarkivets syn
på det mångfacetterade om
rådet som är spelkultur.”
bolaget blev uppköpt av Microsoft är
det dock oklart hur det fortsatta samarbetet blir. Ett tidstypiskt exempel på
hur internationella framgångar eventuellt kan försvåra dokumentationen
av betydande svensk spelkultur.
TILL VARDAGS ARBETAR Henrik som estrateg inom Uppsala kommun, men
hans hjärta klappar fortfarande lika
starkt för spelvärlden. Framtiden för
Spelarkivet spår han som ljus även
fast heltidsjobb och familj tar upp en
hel del tid för personerna i styrelsen.
Föreningen måste ständigt försöka
hitta tid till att genomföra fler intervjuer och det råder ingen tvekan om
att det finns många spår att följa upp
i jakten efter nya berättelser, ritningar,
illustrationer och koder. Henrik
nämner att arkivstudenter säkert skulle
kunna göra betydande insatser och
att sådana gärna får höra av sig. Han

ser inget värde i att ensam kämpa för
att spelhistorien ska bli bevarad utan
välkomnar Centrum för näringslivshistorias upprop till dokumentation
och samarbeten. Ju fler desto bättre.
Tillsammans är det möjligt att bygga
ett hem för detta betydelsefulla kulturarv. Pixel för pixel. 

33

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

Konferensintryck
Runt femhundra besökare från ett åttiotal länder samlades på ICA:s
internationella arkivkonferens i Reykjavik för att lyssna till föredrag
på temat Archives: Evidence, Security and Civil Rights. En av de föredragshållare som fascinerade publiken var Søren Bitsch Christensen,
stadsarkivarie i Århus. Hans presentation handlade om stadsarkivets
arbete med crowdsourcing.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

ICA:S TREDJE, ÅRLIGA, internationella
arkivkonferens hölls i slutet av september 2015. Värdskapet hade denna
gång gått till Island, och de isländska
värdarna överträffade sig själva, i sin
organisation och gästfrihet. Konferensen pågick under två dagar och
förgylldes av en helkväll på kongresshuset Harpa i Reykjaviks hamn.
Som vanligt blev variationen på föredragen stor. Ett flertal av dem kretsade kring samarbetet mellan arkiven
och deras användare. Användarna har
kommit att spela en alltmer framskjuten roll i arbetet med att tillgängliggöra arkiven. De har blivit, för att tala
med NARA (amerikanska nationa-

larkivet), ”Citizen Archivists”. Ett
exempel på det är crowdsourcing, eller
användarregistrering, där allmänheten bjuds in att på olika sätt förenkla
tillgången till arkivinformation, till
exempel genom metadatasättning eller
transkribering. Fenomenet har växt i
omfattning internationellt, och även i
Sverige har vi sett en viss ökning.
I DANMARK HAR STADSARKIVET i Århus tagit
fasta på detta och välkomnar öppenhjärtigt sina brukare att delta i olika
tillgängliggörandeprojekt. (Läs mer
på aarhus.dk/stadsarkivet).
Detta arbetssätt framstår som
särskilt lovvärt eftersom det rör sig

Søren Bitsch Christensen funderar över nya tillgängliggörandeprojekt.
Fotograf: Søren Kjeldgaard.
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om en mindre arkivinstitution, och
kanske är det just av den anledningen
som arkivet har valt att arbeta så. Här
känner nog många arkivarier igen sig.
De ordinarie resurserna räcker inte till
för sådant som inte hör till det mest
prioriterade. Här blir användarna en
stor tillgång, och kontakten med dem
är därför väl värd att vårda.
Stadsarkivet i Århus har visat att
användarna kan sättas in brett i dessa
projekt, inte enbart i indexeringen
utan även i till exempel skanningsarbetet. Av stadsarkivets projekt
framgår också att crowdsourcing kan
användas för olika sorters arkivmaterial, inte bara för sådant som i första
hand associeras med arkivens flitigaste användare, släktforskarna, det
vill säga kyrkoboksmaterial.
Ett projekt som nyligen slutfördes
framgångsrikt var digitaliseringen
av den lokalhistoriska skatten ”Sejrs
sedler”. Det är en kartotekssamling
på 120 000 kort, med ämnesord från
tidningen Århus Stiftstidende (17941950), som nu gjorts sökbar på nätet.
Projektet varade i ett år och sysselsatte 100 frivilliga.
NU HAR TUREN KOMMIT TILL Århus fullmäktigeprotokoll (byrådsforhandlingerne),
även detta en ovärderlig kunskapskälla om stadens utveckling under de
senaste 150 åren.
På Stockholms stadshus bedriver vi
för tillfället ett motsvarande projekt,
i samarbete med Stockholms stadsar-

från Reykjavik

Årets ICA-konferens hölls i Reykjavik. Foto: Reykjavik Convention Bureau.

kiv. 1200 volymer av fullmäktigetryck
från och med kommunens tillblivelse
år 1863 skannades nyligen in och väntar nu på att indexeras och göras tillgängliga i Stockholms stads e-arkiv.
Vi kommer i detta arbete att få all
anledning att titta på den lösning som
Århus tar fram, även om just crowdsourcing som metod inte kommer att
bli aktuell denna gång, åtminstone
inte i ett första skede. Projektet kommer att generera en arbetsmetod och
en metadatamodell, som andra kommuner i Sverige förhoppningsvis kan
låna inspiration från i sitt arbete att
tillgängliggöra sina fullmäktigeprotokoll. På en del håll har man redan
kommit i gång. Ett exempel på det är

samarbetsprojektet Svensk Lokalhistorisk Databas (SLHD), där ett antal
sydsvenska kommuner publicerar historiska socken- och kommunalstämmoprotokoll: lokalhistoria.nu.
OMVÄRLDSBEVAKNING HAR visat sig vara
oumbärlig på arkivområdet. Men
hur kommer man åt den information
som man behöver? Det är inte alltid
så lätt. Ibland kan man (kanske av en
slump) få vetskap om olika nyheter
på internet, men långtifrån alltid, eftersom man inte vet vad man ska leta
efter och vilka sökord man ska ange.
Språkbarriären blir då mycket tydlig.
Exemplet med Århus byrådsforhandlinger illustrerar detta. Som en snabb

och enkel möjlighet att skanna av vad
som händer internationellt har ICAkonferenserna därför ett stort värde.

En intressant redogörelse för hur utvecklingen inom crowdsourcing har sett ut
i Sverige kan man ta del av i Amanda
Hanssons masteruppsats för Uppsala
universitet, ”Crowdsourcing som til�lämpningsmetod hos svenska arkivinstitutioner – En kvalitativ undersökning ur
ett maktperspektiv”.
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heter av arkivpedagogik med pedagogiska grundprinciper. Ett pågående
arbete i Uppsala (Landsarkivet, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet ) är att
i dialog med lärare utveckla pedagogiska former för skolan.
Peter Olausson från Karlstads
universitet och Berith Sande från
Föreningsarkivet i Värmland pratade
om ”Samverkan mellan arkiv och
utbildning i Karlstad.” Föreningsarkivet och universitetet i Karlstad har
redan en längre tid samarbetat kring
arkivarieutbildningen och delade med
sig av sina erfarenheter.
”Riksarkivets syn på regional samverkan”, var titeln på Ulf Anderssons
(Landsarkivet i Göteborg) anförande. I Riksarkivets instruktion
är det inskrivet att Riksarkivet ska
samarbeta med de enskilda arkiven.
Riksarkivet bör utveckla sin roll i ett
regionalt sammanhang nu då kultursamverkansmodellen har införts,
regeringsuppdragen avseende regional
tillväxt tillkommit och Riksarkivet
självt har genomgått en omorganisering. De landsarkiv som arbetar i stora
distrikt vill gärna bli mera synliga och

Den 10-11 juni hölls Riksarkivets Samarbetsråds konferens för enskilda arkiv med temat
”Kunskapsutveckling och enskilda arkiv.”
Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

PÅ KONFERENSEN BEHANDLADES huvudsakligen följande teman: forskning och
utbildning, samverkan mellan arkiv
och utbildning och arkivpedagogik.
Frågor som diskuterade var hur
de kunskaper som är relevanta för de
enskilda arkiven utvecklas och kan få
en mera framskjuten position inom
arkivarieutbildningarna? Hur vill vi att
samarbetet mellan universiteten och
arkiven ska se ut? Och vilka är de viktigaste frågorna att samarbeta kring?
Konferensen riktade sig till de
rikstäckande och de regional enskilda
arkivens chefer, Riksarkivets divisions- och avdelningschefer liksom
landsarkivarier och medarbetare i det
enskilda processteamet, samt personer
tillhörande högskole- och universitetsnätverket för arkivutbildning.
Myndigheten för Kulturanalys, som
har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter
av genomförda åtgärder inom kulturområdet, medverkade också. Moa
Almerud representerade Myndigheten
för Kulturanalys och berättade hur
detta arbete går till.

informerade
inledningsvis om nyheter från Riksarkivet och bakgrunden till konferensen, efter att Stockholms Stadsarkivs
chef Lennart Ploom hade hälsat
konferensens 54 deltagare välkomna.
Från Mittuniversitetet medverkade
Karen Andersson och Håkan Gustafsson och presenterade det tvååriga projektet EnArk – De enskilda
arkivens digitala kulturarv. Målet för
EnArk är att bedriva forskning om
behovet av arkivlösningar hos företag

RIKSARKIVARIEN BJÖRN JORDELL
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och föreningar och att hitta tjänster
som stärker arkivorganisationernas
roll som mottagare av digitala arkiv. I
anförandet betonades utvecklandet av
principerna för långsiktigt digitalt bevarande. De enskilda arkivens behov
av kunskap för att att bygga e-arkiv
diskuterades. Arkivarieutbildningen
vid Mittuniversitetet kan här bidra till
kompetensutvecklingen. Initiativet
till att EnArk togs av Näringslivsarkiv i Norrland, Föreningsarkivet i
Västernorrland och Mittuniversitetet.
ETT PLANERAT SAMARBETSPROJEKT - EEArk
- mellan ett antal enskilda arkivinstitutioner och högskolor/universitet
i Mälardalsområdet presenterades av
Samuel Edquist från Södertörns Högskola, Anders Gidlöf från Centrum
för Näringslivshistoria och Magnus
Åhgren från ARAB. Syftet med det
planerade projektet är att utarbeta
system för digitalt långtidsbevarande
bevarande inom enskilda sektorn för
såväl stora som små institutioner inom
den enskilda sektorn. En ambition är
också att skapa en teknisk plattform
för digital arkivering och att tillgängliggöra det digital arkivmaterialet.
Anna Karin Hermodsson från
Landsarkivet i Uppsala, Niklas
Malmsjö från Uppsala Stadsarkiv, Per
Agius och Örjan Simonsson båda från
Folkrörelsearkivet i Uppsala, höll en
gemensam presentation med rubriken.
”Arkivpedagogik i samverkan”.
På våren 2015 hade kursen
A rkivpedagogik premiär på Södertörns Högskola. Den gavs i samarbete
med Arkiv Sörmland. Målet för kursen var att förena praktiska erfaren-
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LING OCH
För utveckling av din verksamhet

För utveckling av din verksamhet

För att:
samarbetar gärna med de enskilda
arkiven. Regional samverkan ser
Riksarkivet som någonting värdefullt
och positivt.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de enskilda arkiven är en
ovärderlig del av kulturarvet. 

beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat
skapa en struktur för e-arkivet
få genomslag för strukturen i
verksamheten

”Riksarkivet bör ut
veckla sin roll i ett
regionalt samman
hang nu då kultursam
verkansmodellen har
införts, regerings
uppdragen avseende
regional tillväxt till
kommit och Riks
arkivet har genomgått
en omorganisering.”

Se våra demofilmer på

www.visalfa.se

xxxxxxxxxx
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FAI-konferens

LEDARE
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Registratorsfokus på årets

Som registrator upplever man ofta att flertalet konferenser vänder sig
mer till arkivarier och att man ibland blir lite bortglömd inom den egna
branschen. Därför var det extra roligt att gå på årets FAI-konferens där
både föredrag och workshop vände sig till vår profession. Som en extra
bonus delades priset Årets registratur ut till en organisation som utmärkt
sig extra under året.
Text och foto Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com

MED ÖVER 160 ANMÄLDA var årets FAIkonferens fulltecknad långt innan
sista anmälningsdag. Det var ett
högt tryck vid anmälningsbordet
och en härlig stämning under både
pausmingel och middag. Fokus på
konferensen låg på e-arkiv, standarder, administratörens framfart varvat
med mycket matnyttiga föreläsningar
kring tidseffektivitet och mingelteknik (myten att vår profession är
tyst och tillbakadragen krossades
definitivt på denna konferens). Och
självfallet, registratur.
Första dagens eftermiddag erbjöd
workshopen Registrator 2.0 – en
profession i förändring där Maria
Kallberg, via telefon, berättade om
sin avhandling The Emperor´s New
Clothes – Recordkeeping in a New
context där hon skrivit om utvecklingen som yrket har genomgått
och om en kommande förändring.
De 20 deltagarna delades upp i fyra
olika grupper där fyra olika frågor
diskuterades, bland annat yrkets
status, vad som utmärker professionen idag samt vilka andra yrkesgrupper som inkräktar på vår roll.
Det blev många livliga diskussioner
med kontentan att registratorer i
många fall inte blir respekterade för
sin yrkeskunskap och att statusen
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skulle behöva höjas för yrket. Alla var
dock inte säkra på att lönen, som i
många fall är skrämmande låg, skulle
följa efter om statusen höjs.
för Årets
registratur ut av nyhetsbyrån Sirén.
Priset instiftades för flera år sedan för
att lyfta funktionen registratur som
man menar är otroligt viktig för att
Sveriges grundlagar ska efterlevas.
Kriterierna för priset är kunskap om
tryckfrihetsförordningen, snabbhet,
tillgänglighet, pålitlighet, ett tänkande som innefattar miljön, ansvarstagande och engagemang. Priset
gick i år till Skatteverket som med
motiveringen att ”genom systematiska
utlämnanden av stora mängder hand-

PÅ KVÄLLEN DELADES PRISET

lingar efter ofta komplicerade önskemål visar Skatteverket registratorer
och handläggare prov på pålitlighet,
professionalitet och gedigen kunskap
om offentlighet. Därmed ger verket
landets medier en god förutsättning
för att bedriva en god ekonomijournalistik.” Jan-Erik Aho och Erika
Barvér från Skatteverket tog emot
priset under rungande applåder.
intressant
föredrag av Susanne Lager från UHR
(Universitets- och högskolerådet) och
Eva Lupin från Bra Arkiv. Efter en
sammanslagning av tre myndigheter
och två verksamheter stod UHR med
en registratorsfunktion där gemensamma arbetsrutiner saknades och

DAG TVÅ BJÖD PÅ ETT MYCKET

”Det blev många livliga dis
kussioner med kontentan
att registratorer i många
fall inte blir respekterade
för sin yrkeskunskap och
att statusen skulle behöva
höjas för yrket.”

Från vänster: Robin Folkö, tf nyhetschef på nyhetsbyrån Sirén, Erika Barvér och Jan-Erik Aho, båda från Skatteverket.

arbetsuppgifter låg på individnivå.
Resultatet blev en arbetssituation där
de hamnade efter med arbetsuppgifterna, alla arbetade på sin kammare
och en tydlig prioriteringsordning av
arbetsuppgifterna saknades. I detta
växte arbetsbördan och personalen
kände en stor press. Efter två månader kontrakterades en konsult från
Bra Arkiv som hjälpte till med att
börja styra upp verksamheten. Detta
landade i ett arbete med att kartlägga
registraturens processer, ta fram

gemensamma lathundar och rutiner samt att begränsa öppettiderna
internt för att skapa arbetsro hos
personalen. En prioriteringsordning
skapades för att göra personalen väl
förtrogen med vilka arbetsuppgifter
som ska prioriteras om personalstyrkan minskar, till exempel om en eller
fler personer är sjuka.
Lärdomar att ta med sig från föreläsningen var att se till att alla kan allt
för att minska personberoendet samt
att ledningens stöd behövs när det

Syns du så finns du!
Annonsera i ARKIV

Kontakta Bengt så berättar han mer:

Bengt Åkesson
Tel: 08-402 41 54
Mobil: 0706-68 41 51
E-post: b.akesson@akessoncurry.com

gäller bemanning. Föredraget väckte
många goda idéer om hur en framgångsrik registratur kan drivas utan
onödig stress. Detta är en fråga jag
tror att många verksamheter brottas
med.
I stort sett två väldigt intressanta
och lärorika dagar som lämnade
undertecknad med mycket inspiration
om den kommande tiden. 

Framtidens arkiv
Full kontroll via internet

SafeBox är med sin unika säkerhetsgrad det första
arkivet i Sverige som uppfyller RA-FS 2013:4. Dina
dokument är tryggt, torrt och stöldsäkert arkiverade i
vår Green Building-klassade byggnad. Vårt detaljerade
lagringssystem gör det lätt att hitta enskilda dokument
när du vill hämta ut dem. SafeBox – din arkivarie långt in
i framtiden!
På www.safebox.se kan
du se en kort film som
visar hur arkiveringen
fungerar och hur lagret är
uppbyggt.

39

Hur viktig är information för er organisation?
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