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Grattis FALK!
Detta nummer av Arkiv som du håller i handen fokuserar på föreningen
FALK, som jubilerar.
I 40 års tid har FALK samlat arkivariekåren i Sveriges kommuner och landsting
och verkat som en professionsförening - ett arkivskrå för verksamma i kommun
och landsting, och under de senaste åren även för de nya regionerna.
Vi har ett otal FALK-konferenser bakom oss som har lämnat spår av nyvunna
kunskaper, nya kontakter och glada minnen hos medlemmar, andra deltagare
och föredragshållare.
Det är vi aktiva medlemmar som är föreningen, det är vi som är substansen;
som deltagare på konferens, som anställd på en kommun eller landsting som
genom erfarenheter delar med sig i text, samtal eller som föredragshållare
till andra.
Genom åren har styrelsen i FALK hållit föreningen i god vigör och fört
verksamheten framåt, både i motvind och i medvind, och det ska vi
fortsätta med!

Göran Gullbro, ordförande FALK

Vi har lärt oss att samarbete är melodin för framgång. Samarbete i vår
profession och även samarbetet som FALK bedriver. Tidskriften Arkiv är
ett exempel, AVEC och Arkivens dag är två andra. Dessa samarbeten sker i
SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. SASS är en samverkansform
för alla nationella arkivföreningar i landet tillsammans med Riksarkivet.
Vi i FALK ska bli ännu bättre på samarbete.
Det är mycket på gång i Arkivsverige framöver.
Bildande av storregioner, kommande dataskyddsförordning, en rad införandeprojekt av e-arkiv runt om i landet, och år 2018 fyller Riksarkivet och därmed
hela arkivsektorn 400 år. Det ska vi alla vara med och uppmärksamma. Och
inte minst har vi fått vår första kvinnliga riksarkivarie, Karin Åström Iko.
Grattis Karin!
Vi ses väl i Visby 16-18 maj på AVEC 2017, för att fortsätta samtalet, bygga
kunskap, kontaktnät och ha kul?

Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK),
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Arkivförbund (FA).
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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

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

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

Oslo
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Inför den planerade stora kommunsammanläggningen
vid 1970-talets början, då Sveriges kommuner minskades
från cirka 1000 till knappt 290, bildade Svenska
Kommunförbundet och Riksarkivet en gemensam
arbetsgrupp. Deras huvuduppgift var att se över tidigare
råd och anvisningar för den kommunala arkivvården.
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Text Cristina Wahlström cristina.wahlstrom@telia.com

FALK

en spännande historia
fanns det
naturligtvis stora arkivbestånd ute i
landet, men mycket få arkivinstitutioner med utbildad personal. Detta blev
inledningen till en enorm reformprocess och uppbyggnaden av en professionell kommunal arkivverksamhet.
Att Riksarkivet tog uppgiften på
stort allvar framgår tydligt av att de
två arkivråden Nils Nilsson och Josef
Edström båda var med i gruppen.
Dessutom deltog arkivarien Britt
Hedberg, Uppsala landsarkiv, med stor
erfarenhet av kommunala arkiv. En av
kommunförbundets tre representanter
var från början en arkivman verksam
på det kommunala fältet, stadsarkivarie Sture Mårtensson i Norrköping,
tyvärr avliden redan 1973. Han ersattes
året därpå av kommunförbundets egen
arkivarie Axel Norberg. Någon representant från det kommunala arkivfältet
utsågs därefter inte på ﬂera år, vilket
senare påtalades av föreningen.
Den första fristående kommunala
arkivinstitutionen i Sverige vid sidan
av Stockholms, Göteborgs och Malmö
stadsarkiv var Borås stadsarkiv, som
inrättades redan 1948. Stadsarkivarie
var Torgny Bondestam. År 1955
började stadsarkivarie Sven W Olsson

REDAN VID 1970-TALETS BÖRJAN
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uppbyggnaden av Västerås stadsarkiv.
Till Eskilstuna stadsarkiv kom arkivarien Bror-Erik Ohlsson 1964 och
tre år senare började arkivarie Sture
Mårtensson från landsarkivet i Lund att
planera för inﬂyttning av ett stadsarkiv i
nybyggda lokaler i Norrköpings rådhus.
Själv tillträdde jag tjänsten som
Uppsalas första stadsarkivarie i
september 1971. För att få ett bättre
grepp om vad jag gett mig in på gjorde
jag en rundresa till de sju stadsarkiv
som då fanns.
med stor glädje konstatera att
otroligt mycket har skett sedan dess
och att FALK idag är en förening med
många medlemmar. Det är också roligt
att Uppsala kommun och dess stadsarkiv stått värd för tre konferenser.
Det var stadsarkivarie Jan Frisk
i Göteborg som bjöd in till de allra
första kommunala arkivdagarna 1972.
Därefter hölls ett möte i Svenska
kommunförbundets regi på Kommunskolan i Sigtuna och den 3 juni
1976 inbjöd Stockholms stadsarkiv till
de tredje kommunala arkivdagarna på
Hässelby med stadsarkivarien Sven
Olsson som värd. På konferensen
diskuterades livligt om arkivbildning,

diarieplaner, behovet av arkivkurser
för kommunalt arkivverksamma, gallring, diarieplaner, ADB, mikroﬁ lm
med mera.
i en förening hade inför mötet diskuterats
i en mindre grupp och vi var några
som kom väl förberedda med utkast
till stadgar med mera. Under mötet
presenterades också ett förslag om
att i skrivelse till den ovan nämnda
Kommunarkivgruppen bland annat
gemensamt framföra:

BEHOVET AV ATT ORGANISERA SIG

JAG KAN

1. Att gruppen efter Sture Mårtenssons död 1973 saknade representant
från det kommunala arkivfältet, vilket naturligtvis försvagat gruppen.
2. Att risken torde vara stor att bilden
av det kommunala arkivfältet, dess
behov och svårigheter skulle bli
mycket ofullständig med endast en
kommunrepresentant eftersom det
fanns stora och ofrånkomliga skillnader mellan arkivfunktionerna i
exempelvis Malmö stad och småkommuner som Flen eller Ekerö.
3. Att eftersom denna grupp var det
forum där kommunalt arkivanställda bäst kunde få sina problem

och synpunkter beaktade och
sakkunnigt prövade och de ﬂesta
av oss då arbetade isolerade ifrån
likasinnade, ofta med svårighet att
vinna gehör för sin problematik så
borde vi få vara med i gruppen och
medverka i utformningen av de
riktlinjer efter vilka vår verksamhet
skulle bedrivas.
4. Att konferensen därför skulle
begära representation i kommunarkivgruppen, vilket också skedde.
Resultatet av Stockholmskonferensen
blev att Föreningen för Arkivanställda
i kommun och landsting bildades den
3 juni 1976. Närvarande vid beslutet
var drygt 20 personer: representanter
från två landsting i Stockholms och
Västmanlands län, personal från
stadsarkiven i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Norrköping, Örebro och
Eskilstuna samt arkivpersonal från
åtta kommuner. Med på konferensen
var också Kommunförbundets arkivarie och representanter från Riksarkivet.
Den första styrelsen bestod av
stadsarkivarie Sven Olsson, ordförande och ytterligare två ledamöter:
stadsarkivarie Arne Carlsson,
Norrköping och landstingsarkivarie
Torbjörn Norman, Västmanlands
läns landsting. Kassör utom styrelsen
blev Leif Gidlöf och revisorer Klas
Havrén, Stockholms läns landsting,
och Anna Christina Meurling, Lunds
landsarkiv (egentligen representant
för Lunds kommun).
Föreningens mål blev att ”tillvarata
medlemmarnas icke-fackliga intressen, främja yrkeskontakter och utbyte
av information” (stadgar §2). Årsavgiften de första åren var 25 kronor.
Efter viss turbulens vid årsmöte
och konferens i Örebro två år senare
på temat ”Människan i samhället.
Kring forskningens behov i dag
och i framtiden av akter i sociala
och medicinska arkiv” förändrades
föreningens inriktning radikalt. En
spännande utveckling inleddes som
snarare var inriktad mot regelbundna
medlemsutskick av för verksamheten
aktuell information, arkivkurser och
praktisk arkivvård än arkivvetenskapliga studier.
Genom kontakt med samtliga
landsarkiv gjordes en inventering av i
vilka kommuner det fanns arkivarbetare/arkivpersonal, som kunde kontaktas

Uppsala 1984, Cristina Wahlström leder en visning på Falkkonferensen i Uppsala 1984. (Foto: okänd Falk-medlem)

”Föreningens mål
blev att 'tillvarata
medlemmarnas ickefackliga intressen,
främja yrkeskontakter
och utbyte av
information'.”

Kalmar 1989, på bilden syns bland andra Eva Malmberg,
Per Clason och Ingegerd Ström. Jan Appelqvist ställer frågor.
(Foto: Mikael Frankius)
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Tema: FALK 40 år
om intresse för medlemskap, information och utbildning.
DEN NYA STYRELSEN ﬁck också ﬂera uppdrag av årsmötet 1978. Bland annat
skulle en skrivelse angående den
föreslagna gallringen av socialregister
och socialdossierer överlämnas till
regeringen. Föreningen blev dessutom
väl representerad vid ett symposium
i Sigtuna anordnat av Forskningsrådsnämnden om ”Socialforskningens
datatillgång” där för medlemmarna
viktiga frågor kring gallringen diskuterades.
Styrelsen tog nu aktivt del i planeringen av de regelbundet återkommande arkivdagarna. Uppvaktning
skedde av Landstingsförbundet och
Kommunförbundet med positivt resultat. Från båda håll lämnades därefter
välvilligt biträde med såväl lokaler som
föreläsare vid ﬂera konferenser.
I OKTOBER 1981 överlämnade styrelsen
en skrivelse till riksarkivet angående
utbildning av arkivanställda i primär- och landstingskommunerna.
Här påpekades att hänsyn till den
kommunala självstyrelsen och kommunallagens bestämmelser inneburit
att staten generellt sett minskat sin
kontroll över kommunerna. Att detta
kunnat ske berodde på att kommunerna nu byggt ut sina tjänstemannaorgan med fackutbildad personal.
Motsvarande ökning av kompetensen
hade dessvärre inte kunnat ske
inom den kommunala arkivtjänsten
främst beroende på dåligt deﬁnierade
kompetenskrav och brist på utbildad
arkivpersonal. Önskemål framfördes
därför här om ett utökat erfarenhetsutbyte mellan statlig och kommunal
arkivtjänst och man hemställde att
riksarkivet vid behandling av frågor
rörande arkivutbildning skulle beakta
följande önskemål och förslag:
• att den yrkesinriktade kursen i
arkivkunskap skulle utökas och
få ett sådant innehåll att den gav
tillräckliga kunskaper för självständig arkivtjänst i kommun och
landsting,
• att möjligheten att utöka nämnda
kurs i arkivkunskap med en längre
praktikperiod skulle undersökas,
• att riksarkivet kunde markera att
kommande Yrk-kurser i arkivkunskap liksom eventuell övrig

Kalmar 1989, lunchfoto, kalmarkonferensen. (Foto: Mikael Frankius)

”Det är troligen den
största utmaningen
landets arkivarier
hittills har stått inför
– och utmaningen
står kvar.”

Kalmar 1989, konferensdeltagare utanför Kalmar slott.
(Foto: Mikael Frankius)

Malmö 1992, nyvald ordförande Torsten Bäck med
ordförandeklubban. (Foto: okänd Falk-medlem)
9

Nyköping 1993, festdeltagare lyssnar till en härold vid
Nyköpingshus,i förgrunden Liv Else Lundervold.
(Foto: Torsten Bäck)

Örebro 1996 Ingmarie Wiggh bär på förfriskningar, på bilden
syns också Göran Dolff och Gun Kardell-Berg.
(Foto: okänd Falk-medlem)

Möte i Helsingfors 1983 med Nordiska kommunarkivgruppen.
Fr v. Arne Skivenes, Marianne Liljeqvist, Bror-Erik Ohlsson, Birgitte Dedenroth-Schou och Henrik Gautier. I övre raden okänd
ﬁnsk arkivarie, Jan Frisk och Cristina Wahlström. (Foto: okänd)

FALK-konferensen i Jönköping 2014, från vänster
Erik Norgren, Margarita Korenkova och Lars Harbe.
(Foto: Maria Bjersby Stenudd)
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arkivutbildning skulle vara avsedd
för arkivarier inom såväl statlig som
kommunal och enskild sektor,
• att riksarkivet kunde markera att
kommunförbundets kurs ”eﬀektivare arkivvård” (som då getts
några år) var otillräcklig som enda
teoretiska och praktiska bakgrund
för en tjänsteman med ansvar för
en kommunal arkivfunktion,
• samt att arkivseminarier och annan
vidareutbildning borde anordnas
gemensamt för statliga och kommunala arkivarier.
1982 inbjöds också
kommunarkivarier från Norge, Danmark och Finland och ett nordiskt
arkivsamarbete inleddes. Året därpå
var styrelsen inbjuden till möte i Helsingfors. Intensivt arbete ledde senare
också till att en internationell kommunarkivgrupp bildades inom ICA, ”
Section of Municipal Archives”.
Fortsatt träget arbete inom FALK-

TILL MÖTET I ESKILSTUNA
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styrelserna men också lyhördhet och
positivt mottagande har inneburit
att mycket av detta i dag känns som
självklarheter. Den kommunala
samrådsgruppen för arkivfrågor som
bildades 1984 med representanter från
såväl kommuner och landsting som
riksarkivet har genom åren haft stor
betydelse för arkivverksamheten.
Viktigt var också att föreningen
accepterades som remissorgan i frågor
rörande förändringar inom arkivsektorn. Utbyggnaden av den kommunala
arkivvården i landets kommuner och
landsting ledde till att medlemsantalet
ökade kraftigt. År 1988 var det hela
222 stycken.
Ett tema som med viss regelbundenhet återkommit på FALKs
konferenser är IT-frågorna och den
långsiktiga arkiveringen. Kanske är
det inte så förvånande. Det är troligen den största utmaningen landets
arkivarier hittills har stått inför – och
utmaningen står kvar. Experiment-

lustan vad gäller dataanvändning i
den kommunala förvaltningen var
också stor och dessvärre ofta rätt naiv
särskilt vad gällde behoven av och
möjligheterna att långsiktigt bevara.
På arkivkonferensen 1995 i
Göteborg - där en av föreningens synnerligen aktiva och inom detta ämne
mycket kunniga medlemmar Bo Thalén
var värd - var temat Digitalt kulturarv.
Det var också han som inledde
konferensen 2004 i Norrtälje på temat
Digital långtidslagring
Mycket har hänt de gångna åren,
ABM-samverkan och en arkiv- och
museiutbildning har startats vid
Uppsala universitet, ständiga omorganisationer och förändringar av den
kommunala verksamheten har krävt
nytänkande och professionalism. Det
allra mest glädjande för en gammal
stadsarkivarie, som älskar sitt yrke, är
nog ändå att se den enorma utveckling
som skett inom kommunernas och
landstingens arkivverksamhet. ³

Arkivveckan i Visby – Lite softare än Stockholmsveckan, lite mer spännande än Medeltidsveckan. (Foto: Mostphotos, jagen51)

Arkivveckan
2017 i Visby
Med sin bredd och storlek är Arkivveckan både
en unik konferens och en samlande punkt för
arkivverksamma i Sverige. Här samlas
arkivarier från alla sektorer i Sverige.
Text Maria Larsson Östegren maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

i Visby den
16-18 maj 2017, och det blir därmed
den femte gången i ordningen som
konferensen anordnas sedan starten i
Lund 2002. Arkivveckan har därmed
kommit att bli en samlande punkt för
arkivverksamma i Sverige. Det som
gör konferensen unik i jämförelse med
andra konferenser är bredden och storleken. Här samlas arkivarier från alla
sektorer i Sverige. Genom att ha ﬂera
parallella spår under en större del av
konferensen, ges också en bredd i programmet och en variation som innebär
att det ﬁnns både matnyttiga och
intressanta föredragshållare oavsett
verksamhetsområde och inriktning
inom professionerna. Därtill kommer

ARKIVVECKAN ARRANGERAS

gemensamma sessioner tänkta att
ge ett bredare perspektiv för att höja
blicken och ge möjlighet till reﬂektioner kring yrket och de frågeställningar
som upptar vardagens arbete.
med att spikas
och kommer att presenteras i stora
drag på arkivveckans hemsida i början
av december. Fyra huvudsakliga spår
planeras, med inriktning på e-arkiv
och informationsförvaltning och alla
de frågor och utmaningar som ﬁnns
kopplade till denna utveckling. Men
blicken kommer också riktas mot
demokrati och kulturarvsfrågor och
hur kulturarvet kan brukas på olika
sätt och ibland också missbrukas.
PROGRAMMET ÄR I FULL FÄRD

Mindre teman kommer att röra professionen och utbildningen, samt frågor
rörande upphovsrätt och hur den påverkas av den digitala utvecklingen. Som
vanligt kommer också arkivföreningarna att passa på att förlägga sina
årsmöten i samband med evenemanget.
att äga rum på
Wisby Strand. Som lokala värdar
för evenemanget står Regionarkivet
Gotland och Riksarkivet-Landsarkivet i Visby. Arrangörer av Arkivveckan är som vanligt SASS (Svenska
arkiv i samverkan för synlighet),
bakom detta samarbete står arkivföreningarna i Sverige tillsammans
med Riksarkivet. ³
KONFERENSEN KOMMER

AVEC 2017
När: 16–18 maj 2017.
Var: Wisby Strand
Congress & Event, Visby.
Webb: www.arkivveckan.se
Facebook: sv-se.facebook.com/
Arkivveckan/
Lokala värdar: Regionarkivet
på Gotland & Riksarkivet
– Landsarkivet i Visby.
Arkivveckan arrangeras för
femte gången sedan 2002.
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Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)
– och kommunernas ansvar
Att fristående skolor måste ta hand om sina handlingar
och se till att de ﬁnns i god ordning för utlämnande och
för bevarande är välkommet. Men om kommunerna ska
ansvara för detta, vilket skolinspektionens utredning
föreslår, återstår många frågor.
Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se Bild/kollage Kim Sonntag

VEM gör VAD?
är överens om, och
det är man också i de remissvar jag
läst, att oﬀentlighetsprincipen är bra
och att den behövs i all skatteﬁnansierad verksamhet. Så också i fristående
skolor. Många av oss har också upplevt vilka problem medborgare ställs
inför när de söker handlingar från
exempelvis nedlagda friskolor. Ofta
gäller frågorna betygskopior och skolhälsovårdsjournaler, men även andra
handlingar som rör åtgärdsprogram
och utredningar av olika slag kan vara
av stor vikt långt efter att en elev har
slutat i skolan. Det är visserligen inte
många barn eller föräldrar som tar in
arkivbildning i bedömningen när de
väljer skola, däremot är förtvivlan stor
hos många som upptäcker att det inte
ﬁnns ett spår av skolgången i något
arkiv.

JAG TROR ATT VI ALLA

av detta problem med betygskopior i fristående skolor löstes med
den nya skollagen, men en elev som
har slutat skolan före år 2012 kan
fortfarande ha svårt att få kopia på
sina slutbetyg.
Utredningen Ökad insyn i fristående skolor kom därför som en
mycket positiv överraskning. Oﬀentlighetensprincipen eller motsvarande
behöver stärkas i valfrihetens tidevarv.
Medborgare som väljer verksamheter

EN DEL
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utanför kommunens egna bör ju
kunna lita på att det ingår en viss
trygghet också i dokumentation.
Att fristående skolor, i likhet med
kommunens, måste ta hand om sina
handlingar och se till att de ﬁnns i
den goda ordning som krävs både för
utlämnande och för bevarande är därför mer än välkommet. Men jag tror
att ﬂer än jag satte eftermiddagskaﬀet
i halsen när vi kom till den del av
utredningen där arkivmyndigheten i
kommunen plötsligt blir inblandad.
För det första föreslår utredningen
med självklarhet – och utan att ha
tittat på andra alternativ, eller för den
del konsekvenserna – att ansvaret för
tillsynen ska ligga hos kommunerna.
Inte hos exempelvis skolinspektionen
som är den myndighet som ger tillstånd till att bedriva verksamheten.
Här se jag en svår problematik när
det gäller kommunernas pondus vid
kommande inspektion. Fristående
skolor ingår ofta i stora koncerner; hur
inspekterar man en sådan verksamhet
ur ett dokumenthanteringsperspektiv? Vem tar ansvaret för att brister
åtgärdas och hur följer vi upp dem?
I ett remissvar från Friskolornas
riskförbund tar man också fasta på
just denna problematik. Friskolornas
riksförbund föreslår att man på annat
sätt än med en oﬀentlighetsprincip,

exempelvis genom reglering i skollagen, ser till att skydda vissa typer av
handlingar.
Kommunen ska alltså inspektera dokumenthanteringen i enskild
verksamhet. Av erfarenhet vet vi att
arkivarien knappt hinner med sina
egna verksamheter, och om man som
vissa kommuner har många fristående
skolor känns uppgiften övermäktig.
Att man har rätt att ta betalt känns
som en klen tröst – kan avgiften vara
så hög att den motsvarar arbetet? Hur
ska vi kunna värdera vad en tillsyn ska
kosta? I utredningen ﬁnns inget förslag om avgifter för andra åtgärder så
som utbildning och rådgivning, något
som är oundvikligt för att en inspektion alls ska ha någon verkan.
NÄR INSPEKTIONEN är gjord och man
upptäcker att huvudmannen misssköter sin arkivbildning, då börjar
det bli riktigt spännande. Då tänker
man sig i förslaget att kommunen ska
kunna tvångsomhänderta arkivet mot
en avgift. Jag kan inte tolka om detta
är den sanktion som tillsynsmyndigheten kan ta till, eller om det ﬁnns
andra tvångsåtgärder. Om en skola
läggs ner, då ska också kommunen ta
över arkivet. Med andra ord kommer
kommunen, hur det än går, förr eller
senare bli ansvarig för fristående

skolors arkiv om inte skolan väljer
att ﬂytta hela sin verksamhet till en
annan kommun. Det positiva med
det är att vi vet var handlingarna kan
återsökas. Det negativa tror jag att
varje kommunarkivarie själv kan sätta
ﬁngret på. Att ta emot en skolas arkiv
är i praktiken inte speciellt krångligt
om det är välordnat men ett krävande
arbete om det är ovårdat. I vår egen
verksamhet får vi arkivhandlingarna
i portioner. Från fristående skolor ska
vi ta emot en hel arkivbildning.
Vore det inte bättre om vissa handlingar, på samma sätt som slutbetygen,
levererades med jämna intervaller?
Regelbundna leveranser är inte bara
praktiska utan ger oss också möjlighet
till att bedöma kvalitet och ﬂöde. Men
med slutsatsen i utredningen så får
vi ”vänta” på leverans till den dag då
man beslutar att lägga ner skolan, eller
missköter den. Jag har inte tittat på
någon statistik om hur många fristående skolor som läggs ner varje år men
jag antar att det inte är helt ovanligt
att det rör på sig i den här branschen
som i andra företagsbranscher?
handlingarna som
vi eventuellt ska ta emot att se ut?
Arkivbildningen på våra egna utbildningsförvaltningar kan vi vara med
och påverka genom dokumenthante-

OCH HUR KOMMER

”En elev som har slutat
skolan före år 2012 kan
fortfarande ha svårt att få
kopia på sina slutbetyg.”
ringsplaner och gallringsbeslut. Hur
kommer det att gå i den fristående
skolan? Kommer vi ha mandat att se
till att arkivbildningen ”synkar” med
framtagande och bevarande? Idag
är en viktig fråga de elektroniska
system som köps in och som kanske
ska kunna leverera till våra e-arkiv,
men hur det blir det med e-system
som kan ”tvingas” ta över? Och hur
beräknar vi avgifter för den typen av
övertagande där hela system kanske
måste anpassas?
EN ANNAN BRIST i utredningen är den
del där man har tittat på hur mycket
diarieförda handlingar en kommunal
skola har idag. Felet, anser jag, ligger
i att man inte på något vis har försökt
att fångat det ﬂöde av icke diarieförda
handlingar som skolor har. Att bara
titta på diariet ger inte en rättvis
bild av det administrativa arbete som

förekommer på en skola. Och en god
administration är en förutsättning för
en god arkivbildning. Friskolornas
riksförbund påpekar också att kostanden för administrationen för små
friskolor kan bli mycket hög med en
genomför oﬀentlighetsprincip.
Slutligen vill jag understryka att
jag ser mycket positivt på en oﬀentlighetsprincip i fristående skolor. Vi vet
att många skolor inte har haft någon
plan för att bevara handlingar och
att de som ﬁnns bevarade kan vara
svåra att komma åt. Ett lagkrav på
att sköta sin dokumenthantering och
arkivbildning är därför efterlängtad.
Men utredningen om hur detta ska gå
till ger istället för svar många nya frågetecken och ny oro. Inte minst: Hur
ska jag som representant för arkivmyndigheten i en kommun känna mig
bekväm med att kliva in och granska
en enskild verksamhet? ³
13
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Under det kreativa eventet och ”hackathonet” Hack4Heritage
förvandlades Stockholms stadsarkiv till en plats för kreativ
användning av öppna svenska, nordiska och baltiska kulturarvsdata.
Cirka 60 deltagare lade slutligen fram sammanlagt 13 kreativa projekt
och lösningar. Vinnarna av det nordiska Slush-priset, som delades ut i
regi av Nordisk Innovation, har sedan dess utvecklat sin idé och
deltagit i startup-eventet Slush i Helsingfors.
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Text Moa Ranung moa.ranung@riksarkivet.se Foto Rolf Källman

#Hack4
Heritage
Hur kan det
se ut? I oktober samlades cirka 60
deltagare en hel helg på Stockholms
stadsarkiv för kreativ användning av
öppna kulturarvsdata och annat öppet
kulturarvsinnehåll. Deltagarna under
det kreativa eventet och hackathonet
Hack4Heritage bestod av en bred
skara i form av programmerare,
akademiker, professionella från kulturarvssektorn, designers, slöjdare,
studenter med ﬂera. Evenemanget
arrangerades av Digisam, ett sekretariat vid Riksarkivet som arbetar med
samordning av digitalisering av kulturarvet, i samarbete med Stockholms
stadsarkiv.

KULTURARVET I DINA HÄNDER.

nella hack, ett ﬁnskt, ett danskt, ett
svenskt och ett norskt, som har hållits
under året genom ett nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata, med
stöd av Nordisk Innovation. Det innebar också att data och innehåll från
andra nordiska länder samt Baltikum
kopplades till eventet. Totalt bidrog
hela 17 svenska organisationer till
Hack4Heritage med data eller andra
resurser i form av exempelvis bilder
och ljudﬁ ler. Många representanter
från organisationerna fanns på plats
för att presentera sina data, svara på
frågor från deltagarna och inte minst
vara med och skapa.
utgick deltagarna
från tre teman i sitt skapande: koncept, kod och kreation. Det mesta av
arbetet skedde digitalt i deltagarnas
egna datorer, men samarbetspartnern
Slöjd Stockholm gjorde det möjligt
för deltagare att också integrera slöjdmaterial i skapandeprocessen och att
”tänka med händerna” för att få idéer
UNDER HACK4HERITAGE

att tillgängliggöra kulturarvet ännu mer för
allmänheten, att se till att kulturarvet
används på nyskapande sätt och att
skapa en plattform för fortsatta samarbeten på området öppet kulturarv,
både nationellt och internationellt.
Hack4Heritage är ett av fyra natio-

HACK4HERITAGE HANDLADE OM
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kring digitala lösningar. Alla deltagare utsåg på söndagen gemensamt ett
vinnande lag i varje kategori.
Priset för bästa koncept gick till
MuseumGo, ett spel där användaren
får lösa uppdrag i ett museum och
samla medaljer. Priset för bästa kod
gick till ChurchSearch som ger användaren upplysning om kyrkor i närområdet. Priset för bästa kreation gick till
The Voice of Technical Heritage, en
idé om en ljudguide på museum i form
av ”bollar” som besökaren rör vid för
att spela upp information.
ETT SÄRSKILT PRIS för lösningar som hade
nordiska kopplingar delades ut av en
jury, i regi av Nordisk Innovation, och
innebar att vinnarna ﬁck utveckla sin
idé med stöd av innovationsexperter
för att sedan delta och pitcha sin
lösning under start-up eventet Slush
i Helsingfors. Detta gällde också för
alla andra vinnande lag av det Nordiska Slush-priset från övriga nordiska
länder och hackathon. Priset gick

Teamet bakom projektet Fashion of time mitt i sin skapandeprocess.

Karin Glasemann från Nationalmuseum
som bidrog med data och processledare
Sanna Marttila från Open Knowledge.
Finland

Matpaus för att mingla
och tanka energi.
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Samarbetspartnern Wikimedia Sverige
hade representanter på plats.

”Det mesta av arbetet skedde digitalt
i deltagarnas egna datorer, men
samarbetspartnern Slöjd Stockholm gjorde
det möjligt för deltagare att också integrera
slöjdmaterial i skapandeprocessen.”
under Hack4Heritage till myMuseum,
en mobilapp som ger dig som museibesökare tips i mobilen kring vad som
kan vara av särskilt intresse för dig,
baserat på vad du uppgett att du gillar
och vilka intressen du har. Appen
drar också nytta av den semantiska
webbens möjligheter och länkar dig
vidare till fördjupad information om
det du vill veta mer om.
för att det nordiska samarbetet ska ge ﬂer ringar på
vattnet och ser närmare på i vilket
format en möjlig uppföljare av Hack4Heritage skulle kunna ske. Många
av deltagarna har redan uttryckt ett
intresse kring att fortsätta skapa med
kulturarvet framöver.
Hack4Heritage visar att det går
att göra enormt mycket tillsammans
under kort tid så länge det skapas
utrymme för det.
Se hemsidan för mer information:
www.hack4heritage.se ³

DIGISAM ARBETAR NU
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Deltagare lyssnar
koncentrerat på
projektpitchar

Dokumenthantering Lön & personal | Patent | Säkerhet | Telefoni

För utveckling av din verksamhet

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

6HYnUDGHPR¿OPHUSn

www.visalfa.se

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

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
ƃGTCTCOCXVCN

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
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Vilse i statistiken

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se Illustration Kim Sonntag

som en vanlig förfrågan i
en kommunarkivaries liv, en journalkopia önskas. Jag knallar ner till de
låsta hyllsektionerna där jag förvarar
skolhälsovårdsjournalerna, som
detta fall gäller. Jag plockar fram den
efterfrågade journalen och efter att ha
gjort alla kontroller, kopior och annat
som ska till, så är kopian på väg till
mottagaren. Jag går för att lägga tillbaka originalet på sin plats och för att
”markera” i den stora röda boken att
jag haft ett utlämningsärende. Sedan
glömmer jag av den saken, det var ju
ett rutinärende, tills min chef behöver
statistik till verksamhetsberättelsen.
Det är då det slår mig att jag denna
månad bara haft två arkivärenden! Ve
och fasa! Vad gör jag egentligen hela
dagarna? Två rutinärenden på en hel
månad. Statistiken talar sitt tydliga
språk, det är knappt lönt att ha en
arkivarie i den här kommunen. Vi
kan ju inte ha personer som bara sitter

DET STARTAR
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av sin tid månad in och månad ut.
Nä, vet hut! Titta bara på statistiken!
Eller vänta nu… vad säger egentligen
de där två markeringarna i röda
boken?
Jo, vad ingen vet är att det ena
ärendet krävde sju telefonsamtal, fyra
mailkonversationer, ett medgivande
som aldrig kom fram och slutade med
ett rekommenderat brev som kom i
retur eftersom det saknades en fullmakt hos mottagaren. Allt som allt
tog detta många timmar, men hur får
man med det i statistiken? Hur visar
man att ett ”rutinärende” inte var så
mycket rutin som man kan tro?
på hur jag ska kunna förmedla hur mycket tid ett ärende
”egentligen” tar, så springer jag på ett
liknande problem, men omvänt. Man
har hos en förvaltning bestämt sig för
att skanna in sina akter eftersom det
är så stor efterfrågan på handlingar

MEDAN JAG FUNDERAR

från dessa akter. Det låter ju jättebra.
Statistiken visar också att man ﬂera
gånger om dagen hämtar fram akter
ur arkivet. Så då vore det väl en vinst
att istället ha dem inskannade? Det
tar ju sådan tid att gå in i närarkivet,
hämta fram akten, sedan gå till kopiatorn… och ja, ni vet vad jag menar.
Det låter ju toppen att skanna in
eländet. Eller vänta nu… hur lång tid
tar det egentligen?
Jag börjar ställa de där besvärliga
frågorna när jag ser vilken mängd det
är som ska skannas.
– Hur lång tid tar det egentligen
att skanna en akt?
– Jo, det tar mellan 30 minuter och
en timme.
– Jaha ja, men hur lång tid tar det
då att gå och hämta en akt och sedan
ta en kopia och sätta tillbaka akten?
– Nja, det tar väl ungefär fem
minuter.
– Men då hinner ni ju på den tid

DEC

NOV

OKT

SEPT

AUG

JULI

JUNI

MAJ

APRIL

MARS

FEB

JAN

det tar att skanna en akt kopiera ur
minst 6 andra?
– Jo visserligen, men vi har ju så
många begäran om kopior. Titta bara
på statistiken! Det vore ju så bra att ha
dem skannade.
Aha, men begär man ofta ut från
samma akt? Om man nu gör det så
är det ju värt varje krona att skanna,
tänker den luttrade arkivarien. Men
nähä, det gör man inte. I själva verket
kan det vara så att det aldrig är någon
som begär något ut ur akt A, och ur
akt B kanske man tar en kopia vart
trettionde år!
Plötsligt är det som i statistiken ser
ut som är frekvent kopierande ur akter
bara är sporadiskt kopierande, det är
mängden akter som gör att det ser
mycket ut. Medan rutinuppdraget, att
lämna ut kopior ur journaler, i själva
verket tog massor av tid i anspråk.
Man kan verkligen gå vilse i statistiken… ³
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Porträttet

Eva Karlsson
För många medlemmar är hennes namn näst intill
synonymt med FALK och hon står för en positiv kraft, ett
driv och en stabilitet. Tidskriften Arkiv bad Eva Karlsson
berätta om sitt liv och varifrån hennes historie- och
arkivintresse har kommit.
Text Eva Karlsson eva.karlsson@allingsas.se

Allt började vid
Gräfsnäs slott
i Västergötland var en
starkt bidragande orsak till mitt historieintresse och min väg till arkiven.
Jag växte upp i stationssamhället
Gräfsnäs, då Bjärke kommun, numera
Alingsås. Slottsruinen ligger vackert
vid sjön Anten och slottets dramatiska
historia fångade mig som barn. Redan
när jag var 12-13 år var jag med i en
studiecirkel om Gräfsnäs historia.
Min far var sågverksarbetare, uppväxt på ett torp i Risveden och min
mor kom från Skepplanda socken.
Hon var hemmafru, som många var
på 1960-talet, och diversearbetare.
Det var hemsömnad, säsongsarbete i
plantskola och städjobb.

GRÄFSNÄS SLOTT

Klass 1-2 gick jag i
Erska gamla småskola. Sedan ﬂyttade
min klass till Centralskolan i Sollebrunn för årskurs 3-6. På högstadiet
blev det buss till Nossebro eftersom
Bjärke kommun hade ett avtal med
Essunga kommun om att skicka sina
elever till deras nya skola. Hösten

JAG ÄR FÖDD 1960.

20 ARKIV 4/2016

1976 kom jag äntligen till Alingsås
och där blev det tre års humanistisk
halvklassisk linje på Alströmergymnasiet. Det gick bra på gymnasiet
men det blev inga mer studier. Visst
drömde jag om att läsa historia eller
arkeologi, men det fanns ingen studietradition i släkten eller i bygden.
Nästan alla hade så kallade vanliga
jobb. Jag ﬁck jobb på ett småföretag
i Gräfsnäs, som sålde lotterier och
idrottspriser till föreningar. Jag ﬁck
ﬂer och ﬂer administrativa uppgifter.
Jag bokförde, räknade löner och
skötte krav. Efter ett par år blev det
riktigt tråkigt. Fritiden var roligare.
Jag var engagerad i hembygdsrörelsen
med att bland annat inventera torp.
Då kom jag i kontakt med arkiven via
husförhörslängderna som jag läste på
mikroﬁ lm.
ﬂyttade jag ihop med min
man på hans lilla skogsgård, Backås,
mellan Alingsås och Gräfsnäs. Då
blev det renovering, skogsarbete och

ÅR 1980

lite odling. Våren 1985 ”ﬁck jag för
mig” att jag skulle läsa A-kursen
i historia i Göteborg. Kom in och
ﬁck kämpa för att få studieledighet.
Det var underbart roligt att läsa och
framförallt fångades jag av ekonomisk
historia. Det var fantastiskt att få teori
och bakgrund till det jag sett när jag
inventerade torp och släktforskade.
Tyvärr blev det bara en termin men
den var otroligt viktig för mig. När
jag kom tillbaka till mitt gamla jobb
vantrivdes jag ännu mer.
ﬁck jag se en annons där
Alingsås kommun sökte en arkivassistent på 50 procent. Jag sökte, kom till
intervju och ﬁck tjänsten. I maj 1987
klev jag in på Rådhuset i Alingsås och
ännu har jag inte gått ut därifrån. Jag
var första person på tjänsten i Alingsås. Det hade precis kommit en revisionsrapport om att det var illa ställt
med arkivvården. Det var den gamle
stadsjuristen som skulle handleda mig.
Problemet var, att varken han eller jag,
ÅR 1987

hade arkivkunskap. Kommunarkivet
var dock ﬁnt, ganska stora magasin i
källaren på ett äldreboende, ett par
kvarter från Rådhuset. Där vandrade
jag runt med arkivförteckningarna
i handen och botaniserade bland
hästuttagningsnämnder och vackert
inbundna protokoll. Allt välordnat av
Landsarkivet i Göteborgs ambulerande arkivpersonal. Därifrån kom också
en räddande ängel i form av Thomas
Selling. Han pratade med stadsjuristen
så att jag ﬁck gå kommunförbundets
kurs Eﬀektivare arkiv hösten 1987.
Det var ﬂera tillfällen under hösten

”Det var underbart roligt att
läsa och framförallt fångades
jag av ekonomisk historia.”
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”Det har varit en ynnest
att få besöka så många
kommuner i vårt land
och uppleva så mycket
av vårt kulturarv.”
med hemuppgifter. Här träﬀade jag
ett härligt gäng som gav mycket kunskap och inspiration, nämligen Rolf
Hagstedt, Karin Tengdelius, Lotta
Snickare och Sirpa Rundström. Bland
kurskamraterna vill jag nämna Iréne
Wretemo, Maud Åström och Eva
Palmroth. Vi hängde ihop på många
kurser och konferenser. Många år
senare hade jag den stora förmånen
att ha Iréne i FALK:s styrelse. Framåt
jul hade jag fått någotsånär ordning i
huvudet på gallringsråd och oﬀentlighetsprincipen samt kommunallagens
paragrafer om arkiv. Någon arkivlag
fanns ännu inte.
Kommunledningskontoret omorganiserades och jag ﬁck en tjänst som
registrator på 50 procent. Det var
skönt att ha heltidsanställning. Jag
ordnade med utbildningar för arkivredogörarna och vi gjorde arkiveringsoch gallringsplaner. I maj 1988 hölls
FALK:s konferens i Sundsvall. En
rolig resa med nattåget, i sällskap
av bland andra landstingsarkivarien
i Älvsborg, Gudrun Rydberg tog
mig dit. Tillsammans med nyvunna
kollegor från kursen ”Eﬀektivare
arkiv” hade vi några fantastiska dagar.
Ordföranden, Birgit Arfwidsson
Bäck, gjorde ett stort intryck på
mig. FALK:s konferenser var årets
höjdpunkt och många orter besöktes de kommande åren – Kalmar,
Borås, Tanum, Malmö, Nyköping,
Göteborg, Örebro, Helsingborg,
Stockholm, Västerås, Uppsala, Gävle
och Norrtälje. För mig har också de
återkommande kurserna Eﬀektivare
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arkiv under ledning av Sirpa Rundström och Per Matsson gett värdefull
kunskap och god gemenskap.
hade jag kommunförbundets uppdrag att skriva Bevara
eller gallra nr 3 – kultur och fritid.
Genom kommunen ﬁck jag läsa
administrativ teknik vid Göteborgs
universitet och arkivkunskap vid
Borås högskola. 1993 ﬁck jag tjänsten
som kommunsekreterare men behöll
rollen som kommunarkivarie. Det var
lärorikt att vara med på kommunstyrelsens, och dess arbetsutskotts
sammanträden. Förutom att bli
välinformerad så lärde jag mig ”spelet”
mellan politik och förvaltning. Vid
millennieskiftet lämnade jag kansliet
och tog med mig arkivfrågorna till
IT-enheten där jag också arbetade
med IT-säkerhet och införande av
dokumenthanteringssystem.
ÅREN 1988-1990

var Alingsås kommun värd
för FALK:s konferens. På årsmötet
tillträdde jag posten som ordförande. Jag hade blivit uppringd av
valberedningens ordförande Eva
Lindelöw Sjöö och tackade ja till att
bli nominerad. Oj, så spännande och
roligt! Jag var en föreningsmänniska
men jag var helt ny i styrelsen och
hade aldrig varit ordförande. Den
första konferensen jag var med och
arrangerade var i Sundsvall 2006. På
den tiden var FALK:s kassa skral,
men tack vare lyckade konferenser, ett
seminarium tillsammans med SKL
om IT och arkiv (2008) och en hårt
ÅR 2005

arbetande styrelse kunde vi vända på
siﬀrorna. ”Mina” styrelsekamrater var
fantastiska, arbetsvilliga och kreativa.
Vid tillträdet kände jag inte till den
roll som FALK har i samverkan med
övriga arkivföreningar kring tidningen Arkiv och inom SASS – Svenska
arkiv i samverkan för synlighet. De
möten föreningarna hade på Riksarkivet ett par gånger per år ihop med
riksarkivarien var intressanta även om
syftet inte alltid var så tydligt.
Styrelsen blev med åren kunnig på
att ordna konferenser. Vi lärde oss att
knyta kontakter med bra konferensbyråer och vi blev goda kravställare.
Under mina år hade vi konferens
i Sundsvall, Karlstad, Tällberg,
Norrköping, Uppsala och Eskilstuna.
Vi deltog i arrangerandet av Avec i
Göteborg och Västerås.
EFTER ÅTTA ÅR som ordförande avgick jag
vid årsmötet i Västerås 2013. Jag lärde
mig enormt mycket som ordförande
i FALK, givetvis mycket om alla
slags arkivfrågor men framförallt om
samarbete och ledarskap. Kunskap
jag har tagit med mig in i uppdraget
som kanslichef i Alingsås kommun.
Det har varit en ynnest att få besöka
så många kommuner i vårt land och
uppleva så mycket av vårt kulturarv.
Allt ifrån traktorer i Eskilstuna till
att måla dalahästar i Tällberg. Jag vill
avsluta med ett stort tack till alla mina
styrelsekamrater genom åren. ³

Eva Karlsson
Gör kanslichef i Alingsås kommun
Bor Backås, Anten i Alingsås kommun
Familj Maken Henry och vuxna
barnen Erik och Aina
Bakgrund Kommunarkivarie
Motto Alla kan
Intressen Historia, natur och
friluftsliv, litteratur. Åker gärna skidor.
Fågelskådare
Dold talang Kan slå med lie
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Stockholms
1869
När man arbetar i arkiv stöter man hela tiden
på intressanta handlingar som beﬁnner sig
lite vid sidan om det man just i det aktuella
ögonblicket är på jakt efter. I de allra ﬂesta
fall ﬁnns det inte heller någon möjlighet
att gå vidare med det man hittat. Men
ibland kan man helt enkelt inte låta bli.
Text Mats Hayen mats.hayen@stockholm.se Foto Stockholmskällan

när jag hittade Stockholms överståthållarämbetes högtidliga förordning rörande stadens
kälkbackar från 1869. Kälkåkning
vintertid hade under 1700-talet blivit
ett problem i Stockholm och ett
ﬂertal förordningar från det århundrandet förbjöd alla former av kälkåkning inom stadens område. Under
andra halvan av 1800-talet hade dock
bruket av kälkar i stadens backar
blivit så vanligt att stadsfullmäktige
och stadens myndigheter beslutade sig
för att tillåta kälkåkning i vissa branta
gatpartier och under vissa tider på
dygnet. Dessa regler publicerades som
”särskilda ordningsföreskrifter för
Stockholm utöver vad Kungl. Maj:ts
nådiga ordningsstadga för rikets städer innehåller”.

DET HÄNDE MIG

se). Så här lyder en bit av förordningstexten:
”Kälkbacksåkning må ej utan
polismyndighets särskilda tillstånd
företagas å andra för allmänna rörelsen upplåtna platser än nedannämnda,
nemligen:
1:o Landtmäteribacken; 2:o Qvarngatan emellan Kronqvarnsgränden
och Tullgatan; 3:o Skepparegatan från
Qvartersgatan nedåt Nya gatan; 4:o
Saltmätaregatan från höjden vid Marquardsgränden till Kungstensgatan; ...”
Texten fortsätter med samtliga
godkända gator och backar. Den sista
backen är nummer 14:
”Stora Bondegatan från höjden
ofvanom Borgmästaregränden åt
ömse sidor.”
har i boken Mina
drömmars stad skildrat en kälkfärd
år 1873 på Stora Bondegatan från
höjden vid Vita Bergen och ner till
Hammarby sjö:
”[De] For mellan de tomma vita
fälten, mellan små grå kåkar som
stack upp ur snön, förbi tekniska
fabrikens gula stenhus, över Sopgränden, mellan kolerakyrkogården
och Seniorberget vid Barnängen,
där gubbarna från Träﬀen hackade
makadam på vardagarna. Här avtog
PER ANDERS FOGELSTRÖM

års förordning
fanns dessutom en äldre karta i arkivet med höjdkurvor över Stockholms
topograﬁ. Den kartan är från 1870.
Jag beslöt mig för att rita ut de
oﬃciella kälkåkningsbackarna på
kartan med höjdkurvorna och på så
sätt visualisera var och hur lagenlig
kälkåkning kunde äga rum i Stockholm år 1869. Resultatet blev kartan
härintill. Den ﬁnns publicerad på
Stockholmskällan (stockholmskallan.

TIDSMÄSSIGT NÄRA 1869
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hastigheten, det bar nästan uppför ett
ögonblick. Men den fart som fanns
kvar räckte för att övervinna det lilla
motlutet och så for de iväg igen, den
branta sista biten av Stora Bondegatan
ner till Barnängsbryggan och ut på
isen. Där ﬁck Henning bråttom att
bromsa, några risker ville han inte ta,
bara några dagar tidigare hade en hel
pojkskock kört ner i en vak. (s. 184).”
I en enda kälkfärd lyckas Per
Anders Fogelström i det här citatet att
fånga ett helt områdes historia.

kälkbackar
Barnens kälkbacke vid Carl XIII:s torg. Teckning
i Ny Illustrerad Tidning av K. A. Ekvall, i nr 3 den
19 januari 1867.

Nästa år - 2017 - fyller för övrigt
Per Anders Fogelström 100 år och
Stockholms stadsmuseum och Per
Anders Fogelströms Vänner planerar
många evenemang. Kanske ska man
även söka polistillstånd för en kälkåkningsdag i Bondegatans backe ner
mot Barnängsgatan?. ³
Stockholms ofﬁciella kälkåkningsbackar 1869
869 enligt
Överståthållarämbetets särskilda ordningsföregsföreskrifter för Stockholm utöver vad Kungl. Maj:ts
nådiga ordningsstadga för rikets städer innehåller.
nnehåller.
Given Stockholm den 11 januari 1869.
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Tema: FALK 40 år

Berta – en levande
Berättelsen om Berta, en levande uppslagsbok med erfarenheter och idéer, är en
historia om vikten av att bygga ett nätverk
och använda det rätt.
Text Petra Dornbusch Petra.dornbusch@riksarkivet.se

som ensam kommunarkivarie med en arkivassistent till
min hjälp i Järfälla kommun. Jag hade
då arbetat sex år på en Stockholms
stadsarkiv och upplevde ganska snabbt
att verkligheten, där arkiv var en stödfunktion och inte en huvudfunktion,
var ganska ensam och lite tung. ”Hjälp”
tänkte jag! Hjälp kom! Tillsammans
med några ﬂer nyrekryterade kommunarkivarier och några mer rutinerade
kom vi överens om att träﬀas och börja
stötta varandra. Nätverket hade sitt
första möte år 2000 och det inföll den
8 februari, då Berta har namnsdag.
Därav namnet. Vi var lite av en gnälloch terapiverkstad i början– ”ingen
förstår oss, jag får inga resurser, hjälp,
nu har de hittat på det här…”
Alla kommuner hade inte egna
arkivarier, så vi var inte så många från
början. Ryktet om vår existens spred
sig. Vi ﬁck frågan om personer som

JAG HADE PRECIS BÖRJAT

26 ARKIV 4/2016

sköter och ansvarar för arkivfrågor
utan att vara arkivarier, ﬁck lov att
vara med. De som var utbildade arkivarier blev då handledare i de mest
basala frågorna och lösningarna. Vi
beslutade därför att endast formella
kommunarkivarier skulle ingå, av den
anledningen att syftet med nätverket
var att vidareutveckla och stödja oss
kommunarkivarier. Vad gör Berta?
Vi malar frågor och svar till varandra.
Vi träﬀas 1 gång/termin och har
ambulerande värdskap i turordning.
utvecklas Berta. Vi delar
tips och råd med varandra – ”jag
gjorde så här när det hände mig, så
här ser mina mallar ut, jag tog hjälp
av, jag pratade med, jag har läst att….”
Vi börjar jämföra; kopieringstaxor,
regelverk, förteckningsteknik, löner,
arbetsbeskrivningar, mandat. Vi
blir ﬂer i nätverket; ﬂer kommuner

SOM ALLT ANNAT

anställer kommunarkivarier och ﬂer
utökar sina resurser till mer än en
arkivarie hos arkivmyndigheten. Även
arkivarier börjar anställas hos förvaltningarna och frågan kommer då om
de kan få vara med. Återigen tar sig
Berta en funderare och kommer fram
till att syftet återigen är att stödja och
vidareutveckla kommunarkivarier.
Förvaltningarnas arkivarier har ett
annat perspektiv, de är mer nischade
inom sitt respektive område. Dessutom börjar nätverket bli för stort för
att kunna ha den personliga prägel
som gör Berta så bra. Det blir svårt
att hitta mötesrum för väldigt stora
grupper. Vi mailar frågor och svar. Vi
träﬀas 2-3 gånger/termin, fortfarande
med ambulerande värdskap enligt
samma turordning.
BERTA BÖRJAR verka mer proaktivt – ”jag
får inte gå på den kursen, den är så
dyr, men om föreläsaren kommer hit
och vi är några som delar på kostnaden? Vi kan nischa utbildningen till
bara kommunarkivfrågor! JA, det blir
ju ännu bättre. Vi kan även fortsätta
prata med varandra efter utbildningen
om vad som lärdes ut, tolkning och
tillämpning. Vi kan vidga gruppen

uppslagsbok
till arkivarienätverket med de i södra
länet.” Berta testar det ganska många
gånger. Utbildningar hålls hos den
kommun som har en bra och ledig
utbildningslokal. Vi enas om rutiner
för hantering av skolhälsovårdsjournaler och dokumenterar dem. En stor
fördel för ett län där elever har stor
rörlighet över kommungränserna när
de senare ska leta efter sina vaccinationsuppgifter, till exempel.
Små undergrupper bildas som tar
fram underlag som alla diskuterar och
får ta del av med nytt regelverk, bearbeta vissa systemleverantörer som vi
anser behöver utveckla ”arkivvänliga”
funktioner, starta dialog med ITchefer om hur frågan om den digitala
informationen ska hanteras.
Vi samlar ihop lönestatistik och
ansvar och roller och beskrivningar
för att ha med oss när vi går in i diskussioner med våra chefer. Vi är med
i utvecklingen och vi kan visa att vi är
det. En motfråga som är vanlig idag
är att våra chefer undrar hur Berta gör
när vi kommer med ett förslag.
Nu har nätverket 15 kommuner
som deltar med en till två, i vissa fall
tre arkivarier. E-postkommunikationen svämmar över allas brevlådor.

Nätverket Berta består av alla
kommunarkivarier i den norra
delen av Stockholms län. Det är
ett aktivt nätverk med deltagare
från 15 kommuner.

”Den stora fördelen med
nätverk är just att man inte
behöver vara ensam och svag.”
Nätverket använde sig en period av
www.arkivet.ning för kommunikation
och har en intern grupp på sidan. Här
skrivs frågor och svar samt anteckningar från möten läggs upp samt
mallar och andra bilagor/exempel. När
denna sida/funktion läggs ner är Berta
återigen hänvisad till översvämmade
e-postlådor. Som alltid när det är en
lös konstellation utan budget så blir
det svårt när det blir lite större och
administration blir mer betungande.
en liten del av Berta
som gått lite längre och avropat e-arkiv
tillsammans. Fler sådana konstellationer är att vänta ur Berta-nätverket eller
andra samverkansgrupper.
BERTA-FEMMAN ÄR

DEN STORA FÖRDELEN med nätverk är just
att man inte behöver vara ensam och
svag, men inte heller stor och klumpig. Berta är ett stabilt nätverk som

funnits i över 15 år och många har
varit med länge. Vi känner varandra
ganska väl. De nyare deltagarna har
övrigas erfarenheter att ta del av –
som en levande uppslagsbok – och det
är ju hela syftet med nätverket.
Den stora fördelen med just Bertanätverket är att det alltid har varit en
prestigelös och familjär stämning. Vi
avslöjar våra brister och tillkortakommanden för varandra, vi får stöd när
vi möter motgångar, råd när vi är
rådvilla och vi delar med oss i medgångar.
Nätverk behöver ny energi och
därför är det bra att några slutar och
några nya kommer till. Jag passar på
att tacka för mina 16 år när jag nu har
börjat arbeta inom statlig sektor på
Riksarkivet. I Berta har jag lärt mig
så mycket; jag har frågat, svarat, stöttat, fått råd, jämfört, skrattat, suckat
och fått nya vänner. ³
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Rapport från 2016 års arkivkongress i Seoul:
Archives, Harmony and Friendship

Arkiv fyllda av
världsminnen
Under International Council on Archives i Seoul ﬁck de
skriftliga sydkoreanska världsminnena från Joseon-dynastin ett välförtjänt utrymme. Mer än några andra historiska texter visar de dels att tillgängliggörande av arkivmaterial ibland kan vara mycket komplicerat, dels att arkiv
kan användas mycket brett och för många olika syften.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

SEOUL ÄR med sina tio miljoner invånare
världens 16:e mest folkrika stad och
domineras av en modern stadsbild.
Men paradoxalt nog är Seoul en stad
där det förﬂutna spelar en stor roll.
Sydkoreanerna framhäver gärna sin
historia, och de historiska lämningarna, bland annat från Joseon-dynastin,
gör sig starkt påminda – framför allt
i Gamla stan, på den norra sidan om
ﬂoden. Här ligger till exempel de fem
kungliga palatsen. Den historiska
stadskärnan, som med europeiska
mått är enorm, innesluts av en ofantlig
stadsmur, som snirklar sig upp och ner
på de fyra bergen vilka omger Seoul.
Staden och den koreanska kulturen var också två av de bidragande
anledningarna till att arkivkongressen
i Seoul blev en mycket minnesvärd
upplevelse. Att kongressen var så välplanerad och professionellt genomförd
kan bero på att Seoul, som stad räknat,
är världens femte största arrangör av
internationella konferenser. Det var
också lätt att se att värdlandet tillmätte kongressen en viktig betydelse.
Vid öppningsceremonin hälsades
deltagarna välkomna av både FN:s
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generalsekreterare, sydkoreanen Ban
Ki-Moon, och av landets president,
Park Geun-hye, den senare genom ett
inspelat tal. Arkivkongressen ägde rum
i evenemangscentret Coex, som ligger
i stadsdelen Gangnam på den södra
sidan om den stora Hangangﬂoden
som delar Seoul i två lika stora delar.
ARKIVKONGRESSEN GAV en återspegling av
alla de viktiga frågor som vi står inför
idag på arkivområdet och innehöll
många intressanta och relevanta
föredrag. Trots det var mötet med
det koreanska kulturarvet och med
landets världsminnen bland de mest
intressanta under dagarna. Ett ﬂertal
av föreläsningarna handlade också
om dem, och de lyftes fram genom en
utställning i kongressbyggnaden.

innehåller ﬂera aspekter som är intressanta
i en mer generell diskussion kring
tillgängliggörande och användande
av arkiv. Hela tretton till antalet har
Sydkorea de ﬂesta världsminnena i
Asien, och de kommer också på fjärde
plats i världen.
DE KOREANSKA VÄRLDSMINNENA

regerade Joseon-dynastin mellan 1392 och 1910. Denna dynasti
blev den sista att styra landet, innan
Korea invaderades av Japan, som
koloniserade landet och behöll det
fram till 1945. Joseon-dynastin var en
kulturellt mycket högtstående dynasti,
och åtta av de tretton världsminnena
härstammar från den tiden. Som
ett utslag av konfucianismen hade
historieskrivningen och arkivtraditionen en central betydelse i Joseondynastins Korea. Vid det kungliga
hovet hade historikerna en aktad roll.
Deras uppgift var att dokumentera
allt som hände och sades, även sådant
som kungarna uttryckligen bad dem
att inte dokumentera. Hovhistorikernas minutiöst förda anteckningar om
hovlivets olika sidor utgjorde sedan,
tillsammans med administrativa
handlingar, grunden för de kungliga
annalerna (sillok), vilka sammanställdes efter varje kungs död.
I KOREA

anmärkningsvärda i detta
dagliga dokumenterande var kanske
inte mängden, utan det faktum att
hovhistorikerna garanterades fullstänDET MEST

FOTO: SHUTTERSTOCK.

International Council
on Archives i Seoul
2016 års internationella arkivkongress
hölls i Seoul, Sydkorea. Kongressen
ägde rum mellan den 5 och 10 september och organiserades av Sydkoreas
nationalarkiv tillsammans med ICA,
International Council on Archives.
Totalt samlades nästan 2000 deltagare
från 190 länder, för att lyssna på 256
talare från 58 länder. Temat denna
gång var ”Archives, Harmony and
Friendship”. Föredragen var indelade i
åtta huvudspår, som handlade om t.ex.
digitalt bevarande, arkiv och mänskliga
rättigheter samt olika samarbetsformer
på arkivområdet. I ett annat huvudspår
var koreanska arkiv i fokus, och det
är detta spår som kommer att belysas
närmare här.

2016 års ICA-kongress hölls i Seoul, Sydkorea. Temat var ”Arkiv, harmoni och vänskap”

digt oberoende, eftersom kungarna
inte tilläts att läsa annalerna. De var
bara tillgängliga för historikerna
själva, och efter några generationer
även för personer som dessa själva
valde att visa annalerna för. På så sätt
kunde en förbluﬀande objektivitet
uppnås, något som inte var tänkbart
i andra länder, som exempelvis
Kina där kejsarna kunde påverka
historieskrivningen. De koreanska
hovhistorikerna förmedlade alltid det
historiska skeendet på ett för dem
kritiskt och sanningsenligt sätt. Att
ändra i annalerna eller att otillåtet
visa upp deras innehåll kunde bestraffas med halshuggning.
upprättades
mellan 1392 och 1863, det vill säga
under totalt 472 år, och är med sina
1893 volymer världens i tid längst

DE KUNGLIGA ANNALERNA

förda källa om en enskild kungadynasti. Annalerna omfattar 32
hyllmeter och togs upp på Unescos
världsminneslista redan 1997. De
återger inte bara trovärdiga uppgifter
om livet under Joseon-dynastin, utan
är också tack vare sin detaljrikedom
en informationskälla av sällan skådat
mått. Annalerna tar bokstavligen
talat upp allt i dåtida statsaﬀ ärer, och
är därför också en viktig källa för
Koreas grannländer, Kina och Japan.
Men annalerna berör också många
andra sidor av det dåtida samhället,
som ekonomi, kultur och religion.
Annalerna trycktes sedan med rörliga
tecken, en teknik som gick ut på att
sätta ihop lösa tecken- eller bokstavstyper inför varje sida i tryckningen,
istället för att som tidigare skära till
varje individuell sida i en fast träform.
Tekniken hade funnits i Korea sedan

Utöver föreläsningarna tillkom många
andra evenemang, som workshops,
interna ICA-möten och besök på olika
arkiv och andra kulturinstitutioner samt
resor till sevärdheter i och utanför
Seoul. Kongressen lockade många
utställare, och besökarna ﬁck tillfälle att
pröva på olika aktiviteter, som att klä ut
sig i traditionella koreanska kläder. Galamiddagen blev ett uppskattat inslag.

åtminstone 1200-talet, alltså ett par
hundra år innan boktryckarkonsten
slog igenom i Europa.
Annalerna skrevs på klassisk
kinesiska, som användes av de lärda
i Korea på den tiden, trots att landet
ﬁck sitt eget alfabet redan år 1446.
Alfabetet hade utvecklats av kung
Sejong själv tre år tidigare, och den
instruktion till det nya alfabetet,
som kom ut 1446, är ett annat av
Sydkoreas världsminnen. För att göra
annalerna begripliga för dagens koreaner ﬁck de därför först översättas till
modern koreanska, vilket tog 26 år att
slutföra. För ett tag sedan påbörjades
ett nytt gigantiskt projekt, nämligen
att översätta annalerna till engelska.
Projektet löper under en 20-årsperiod
och beräknas kosta 300 miljoner kr.
Materialet har också digitaliserats och
ﬁnns sökbart på internet.
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Uigwe: På Unesco:s världsminneslista ﬁnns också de kungliga protokollen, som
med sin makalösa detaljrikedom i bild och skrift återger hovceremonier från
1600-talet och framåt. Källa: Sydkoreas nationalmuseum.

Detta gör oss återigen påminda om
hur svårt och tidskrävande det kan
vara att tillgängliggöra och föra ut ett
historiskt arkivmaterial till en bredare
publik. I detta fall har språkhinder
och bristande kunskap om det dåtida
samhället, med dess speciﬁka begrepp
som förekommer i källorna, varit mest
begränsande. Tillgängliggörande är
inte alltid synonymt med att bara
digitalisera och metadatasätta arkivhandlingar, utan kräver ibland mer.
är det kungliga sekretariatets journaler (seungjeongwon ilgi). Till skillnad från
annalerna spänner de inte över hela
Joseon-perioden, utan ﬁnns ”enbart”
bevarade från tiden 1623-1910. De

ETT ANNAT VÄRLDSMINNE

Sillok: I de kungliga koreanska annalerna
berättas om livet under Joseon-dynastin.
Annalerna är världens i tid längst förda
källa om en enskild kungadynasti. Här en
volym från 1392, dynastins första år vid
makten. Källa: Sydkoreas nationalarkiv.
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upprättades i bara ett exemplar,
medan annalerna trycktes i ﬂera och
dessutom förvarades på olika platser
i landet. Sekretariatets journaler var
därför mer utsatta för de krig som
drabbade Korea, till exempel den
japanska invasionen på 1590-talet, då
det största kungliga palatset i Seoul
förstördes i en brand, med samtliga
arkivhandlingar som förvarades där.
Trots att journalerna inte täcker en
lika lång tid är de också en värdefull
källa för att studera Joseon-dynastin
och utsågs därför till världsminne
2001. Till saken hör att de är ännu
mer utförliga än annalerna. Med sina
242,5 miljoner tecken i 3243 volymer
innehåller de fem gånger så mycket
information. De förmedlar delvis
andra uppgifter om det historiska
skeendet än annalerna och fungerar
därför som ett bra komplement till
dessa. Även här berörs en mängd
områden. För att bara nämna ett
exempel: Eftersom vädret betraktades
som viktigt under Joseon-eran lämnar
journalerna exakta väderleksrapporter
för varje dag under de 288 åren. De
möjliggör därför meteorologiska
studier som ingen annan källa. Även
de kungliga journalerna har tillgängliggjorts digitalt på webben. Vid
ICA-kongressen framkom att det
fanns önskemål om att översätta även
dessa till koreanska, ett projekt som
uppskattningsvis skulle ta mellan 40
och 100 år att genomföra.
tre världsminnesmärkta arkivbestånd är kanske
det tredje, de kungliga protokollen
AV JOSEON-DYNASTINS

(uigwe), det bestånd som ter sig allra
mest häpnadsväckande för en internationell publik. Protokollen saknar helt
motstycke och ﬁnns bevarade från
och med 1600-talet. De blev världsminne 2007.
I protokollsvolymerna ﬁnns
ingående uppgifter om kungliga ceremonier, både i skrift och i bild. Dop,
bröllop, begravningar, banketter,
statsbesök och fester av alla de slag
skildras med en detaljrikedom som får
en att häpna. Protokollen tillverkades
i ﬂera exemplar, och det vackraste
av dem (i bäst kvalitet) tillställdes
kungen själv. Totalt består beståndet
av 3895 volymer, och en viss hovhändelse kunde uppta ﬂera band. En del
av volymerna återlämnades nyligen
av Frankrike, som stal dem under
1800-talet.
Med hjälp av dessa noggranna
uppgifter går det att få en exakt
kännedom om olika historiska händelser och ceremonier under Joseon-

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Sydkoreanska
världsarv på webben
• De kungliga annalerna:
sillok.history.go.kr/main/main.do
Ett av många exempel på hur Joseon-dynastins arkiv har använts: den kända vaktavlösningsceremonin vid huvudpalatset Gyeongbokgung, idag en mycket uppskattad
turistattraktion, kunde återskapas på 1990-talet, tack vare exakta uppgifter i de
kungliga protokollen.

dynastin, vilka på så sätt har kunnat
återskapas i modern tid. Ett exempel
på detta är den kända vaktavlösningen
vid Gyeongbokgungpalatset.
aspekt på hur
arkivmaterialet har kunnat användas
i nutid visas i relationen till många av
de historiska byggnader, vilka gick
förlorade under 1900-talets förödelser, men som kunnat rekonstrueras
med hjälp av de kungliga protokollen.
I dessa skildras förutom ceremonier
också uppförandet av fästningar,
gravmonument, palats och otaliga
andra byggnader. Ett exempel är återuppbyggandet på 1970-talet av Hwaseongfästningen, som skadades svårt
under Koreakriget, men som idag är
ett av Koreas elva världsarv. För att
kunna övertyga Unesco-kommittén
om att fästningen hade återuppbyggts
på ett korrekt sätt räckte det med att
hänvisa till de ursprungliga 1700-talsritningarna i de kungliga protokollen,

EN ANNAN INTRESSANT

där byggandet av Hwaseongfästningen återges in i minsta detalj.
har Joseon-arkiven för
den breda allmänheten? Även om
det ﬁnns bevis för att de till viss del
används i amatör- och släktforskning,
och inte bara för akademiska syften,
tror jag att arkivens potential kanske
snarare ligger på ett annat plan och att
de har en identitetsskapande roll. Det
ﬁnns ett stort och levande intresse för
Joseon-dynastin i Sydkorea, inte minst
i medierna. Dynastins arkiv levererar
ofta stoﬀ till ﬁ lmer och TV-serier,
men även till skönlitterära verk.
Man kan ibland förvånas över att
arkiven inte beaktas mera i samhället,
till exempel av ﬁ lmindustrin. Det borde ﬁnnas obegränsade möjligheter till
dramatiska gestaltningar av den informationsskatt som arkiven innehåller.
Det ökade historieintresset talar för
det. Den sydkoreanska succéﬁ lmen
Kungen och clownen från 2005 visar
HUR STORT VÄRDE

• De kungliga journalerna:
sjw.history.go.kr/main.do
• De kungliga protokollen:
uigwe.museum.go.kr

också att sambandet mellan arkiv och
ﬁ lm både är möjligt och fullt realistiskt. Filmen sågs av 12,3 miljoner
människor på bio och tar sin direkta
utgångspunkt i en berättelse om en
hovnarr i de kungliga annalerna.
JOSEON-DYNASTINS HANDLINGAR exempliﬁerar att det kan ﬁnnas arkiv av
ett stort allmänintresse, men där
folk i gemen kanske inte i samma
utsträckning använder materialet för
egna forskningsändamål. Detta kan
vara värt att tänka på när vi talar om
att arkiven bör användas mera. Hur
ska begreppet ”använda” tolkas? De
koreanska världsminnena åskådliggör att arkiv kan användas på olika
sätt. För de ﬂesta människor kanske
användandet begränsar sig till att bara
betrakta, och beundra, arkivhandlingarna, ungefär som museala föremål,
på webben eller i verkligheten. ³
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Riksarkivet Marieberg
har öppnat igen efter
ombyggnaden
Den första november öppnade Riksarkivet Marieberg för
besökare igen, efter att ha varit stängt i över ett år. Nu möts
besökare och anställda av uppfräschade och moderniserade
lokaler. Den långa ombyggnadsperioden är därmed slut och
de delar av Riksarkivets verksamhet som under denna tid
varit utlokaliserade har under hösten fått ﬂytta tillbaka.
Text Marie Lennersand marie.lennersand@riksarkivet.se

har
ombyggnaden inneburit en organisatorisk utmaning eftersom det
var nödvändigt att all verksamhet
kunde fortsätta oförhindrad trots att
arbetslokalerna omvandlats till en
periodvis ganska kaotisk byggarbetsplats. De allmänna handlingar som
Riksarkivet förvarar ska i enlighet
med tryckfrihetsförordningen alltid
vara tillgängliga. Det innebar att
under den tid läsesalen i Marieberg
var stängd för renovering ﬁck
utlämnande ske någon annanstans –
därför har läsesalen på Krigsarkivet
fått fungera som ersättare. Dit har
det dagligen gått transporter av
arkivhandlingar som beställts från
Marieberg, och tillströmningen av
forskare har varit förhållandevis stor.

FÖR RIKSARKIVET MARIEBERG

i närmare fem decennier – de stod
klara 1968. En faktor att ta hänsyn
till i planeringen var att Riksarkivet Marieberg av Stockholms
stadsmuseum placerats i den högsta
kategorin i deras klassiﬁceringssystem för kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, så kallad blå klass. En
sådan byggnad räknas som ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.
I planeringen av ombyggnaden var
detta givetvis en stor utmaning.
Riksarkivet Marieberg ska vara ett
modernt riksarkiv, med funktionella
kontorslokaler och publika lokaler
som är anpassade efter nutida besökares behov. Samtidigt är det ett
krav att den unika karaktären med
dess 1960-talsarkitektur bevaras.
stod klart för
inﬂyttning lagom till Riksarkivets
350-årsjubileum i november 1968.
Byggnadens tillkomst var dock
kantat med problem och drog ut på
tiden. Redan vid 1900-talets början
hade det stått klart att Riksarkivets
gamla hus på Riddarholmen inte

RIKSARKIVET MARIEBERG

Marieberg gällde i
första hand administrationsbyggnaden, där både kontor och publika
delar ﬁnns. Bara i mindre utsträckning har arkivlokalerna påverkats.
Behoven av en rejäl renovering var
stora, efter att lokalerna varit i drift

OMBYGGNADEN I
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räckte till, och att det behövde byggas något helt nytt istället. Såväl
arkivlokaler som kontor och forskarsal ansågs vara bristfälliga och levde
inte upp till de krav man ställde på
den här sortens verksamhet.
var att hitta en lämplig
plats för det nya Riksarkivet, som
helst skulle ligga nära övriga statliga
myndigheter på Riddarholmen i
Stockholm. Med tiden ändrades planerna, och under 1930-talet siktade
man istället på att bygga en rejält
tilltagen skyskrapa vid Karlaplan på
Östermalm. I samband med andra
världskriget omvärderades dessa planer, då det i händelse av krig ansågs
alltför riskfyllt att förvara historiskt
värdefulla arkivhandlingar i ett höghus. Om ﬁentliga bombanfall riktades mot Stockholm skulle Riksarkivet
beﬁnna sig i ett alltför utsatt läge.
EN SVÅRIGHET

hittade Riksarkivet en
alternativ plats för den nya arkivbyggnaden. Efter förslag från Byggnadsstyrelsen fastnade man under
SÅ SMÅNINGOM

Foto: Henrik Lithner/Riksarkivet
Riksarkivet i Marieberg, ritad av arkitekterna Åke Ahlström och Kjell Åström invigdes 1968.

1940-talet för stadsdelen Marieberg
och en tomt som var belägen vid foten
av Västerbron. Där projekterades
för en arkivbyggnad som skulle vara
bland de mest avancerade i hela
världen. Borta var tanken på skyskrapor, nu skulle arkivlokalerna istället
inrymmas i atombombsäkra bergrum.
EFTER MÅNGA års projektering inleddes
bygget i Marieberg tidigt år 1960,
men kom även fortsättningsvis att
dra ut på tiden. Sprängningsarbetena
för bergrummen visade sig vara mer
komplicerade än man först hade trott,
vilket gjorde att de underjordiska
arkivlokalerna försenades. Sedan kom
det verkliga bakslaget, då regeringen
beslutade om totalt byggstopp för all
statlig byggverksamhet. Arbetet med
huvudbyggnaden ovan jord i Marieberg försenades i ett par år, trots att
arkivlokalerna redan var helt färdiga
och inredda med kompakthyllor. Inte
förrän i november 1968 var allting
klart och personalen kunde ﬂytta in.
Riksarkivet Marieberg av idag ser
inte riktigt ut som det gjorde 1968.

Vissa förändringar av lokalerna har
gjorts inte minst utifrån de förändrade krav som med tiden kommit att
ställas på kontorslokaler. Diskussioner har i många år förts om eventuella
större förändringar, till exempel att
man skulle bygga på en extra våning
på huset eller uppföra ytterligare en
byggnad intill. Någon mer omfattande renovering eller ombyggnad
har dock inte ägt rum förrän nu,
och den medförde inte några yttre
förändringar. Något sådant skulle
vara svårt att få tillstånd till, då en del
av motiveringen till att Riksarkivet
Marieberg blev kulturminnesskyddat
är att byggnaden anses utgöra ett tidstypiskt exempel på den modernistiska
tanken om ”hus i park”.
Orsaken till den nu genomförda
ombyggnaden var att stora åtgärder
krävdes för stammar, ventilation, el,
datanät, ytskikt och sådant. Samtidigt passade man på att förbättra
läsesalen och övriga publika lokaler,
bland annat utifrån en utredning om
Riksarkivets publika tilltal där också
besökare tillfrågats om synpunkter.

Syftet har varit att anpassa byggnaden
efter verksamhetens behov, med till
exempel bättre datorplatser för besökare. Den gamla lilla läsesalen har
också fått en entresolvåning, något
som funnits som förslag i ﬂera decennier. Istället för läsesal ﬁnns där nu
istället en ny föreläsningssal och rum
för visningar och utställningar. Andra
förändringar består i att tillgängligheten till lokalerna ökats för funktionshindrade, med bland annat en ny
och mer rymlig hiss. Dessutom har
ambitionen varit att höja säkerhetsnivån i läsesalen, där det installerats en
säkerhetssluss av liknande modell som
tidigare införts på danska Rigsarkivet.
Nu när ombyggnaden av Riksarkivet Marieberg är avslutad kan
verksamheten återgå till det normala
igen, fast i nyrenoverade och mer
ändamålsanpassade lokaler. Det här
var dock bara den första etappen av
om- och utbyggnaden av Riksarkivets
lokaler i Stockholm. Näst på tur står
Riksarkivet Arninge, där planeringen
av en ny arkivdepå och en tillbyggnad
av kontorslokalerna pågår för fullt. ³
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Rapport från IRMS-konferensen i Brighton

Dags att axla

HJÄLTEROLLEN
34 ARKIV 4/2016

Informationshanteraren som superhjälte. De värden och de
bedrifter en arkivarie, registrator eller systemförvaltare
kan tillföra sin verksamhet gick som en röd tråd genom
årets upplaga av IRMS-konferensen i England. Registratorn
Erik Önnevall var på plats och tog med sig några ledord
hem värda en yrkeskår av hjältar.
Text Erik Önnevall erik.onnevall@gmail.com

Information and
Records Management Society har
funnits sedan 1983 och har sedan dess
arbetat för att främja en god dokumenthantering genom att fungera
som ett kunskapsnätverk för yrkesverksamma inom informationsförvaltning i stort. För nittonde gången i
ordningen gick deras årliga konferens
av stapeln i Brighton tidigare i år.
Temat var ”Information Superheroes”
vilket på olika sätt belystes av årets
talare som representerade bland annat
universitet, myndigheter samt kulturarvssektorn.

DET BRITTISKA SÄLLSKAPET

det vara av intresse
att försöka bena ut termen ”records
management”. Wikipedia beskriver
den som “the professional practice of
managing the records of an organization throughout their life cycle, from
the time they are created to their
eventual disposal”. Som registrator
har jag lätt att känna igen min egen
arbetsvardag i den beskrivningen. Jag
ﬁck själv intrycket att konferensen
riktade sig till såväl systemförvaltare som registratorer och arkivarier,
och programmet var minst sagt
fullspäckat med upp till fem olika
föreläsningar som pågick samtidigt
på olika platser. Mellan pauserna
minglades det i utställningsytan där
branschen presenterade sina produkter
och tjänster.

INLEDNINGSVIS SÅ KAN

från IT-företaget
Gorkana pratade under rubriken
”Everybody is an Information Manager” om hur alla idag har gått och
blivit en slags document controller.
Så har det inte alltid sett ut. Blickar
vi tillbaka så var yrkesgruppen med
sekreterare de som tidigare skapade
pappersdokument när de upprättade
brev och andra skrivelser genom att
en chef eller handläggare dikterade.
Pappersdokumenten hölls tryggt

KATHERINE SCHOPFLIN

ordnade vilket inte alltid är fallet idag
då i princip samtliga medarbetare i
en verksamhet producerar handlingar
på egen hand. Detta är inte fel i sig
men problem kan uppstå när medarbetare saknar den rätta kunskapen
och utbildningen om hur och varför
de måste hålla dokumenten under
ordnade former. Informationshål kan
därför uppstå på grund av okunskap
och detta är självklart ett uppdrag
för oss superhjältar inom arkiv och
registratur att ta oss an.
Arkivarien Louise Bruton gav
en intressant inblick i hur hon var
med och införde en namnstandard
för dokument inom Historic Royal
Palaces. Bra metadata säkerställer
nämligen kommande aktiviteter och
förändringar när det gäller livslängden för ett dokument. Under parollen
”Make it simple, short and ﬂexible”
minimerade och förenklade de sin
egen standard och tillät även viss
kontrollerad valfrihet i hur en dokumentﬁ l bör döpas.
make it fun, make it
unavoidable, var ytterligare ledord
som användes när namnstandarden
ﬁck en visuell identitet i form klistermärken och ett informationsblad
i behändig visitkortsform som kunde

MAKE IT USEFUL,

placeras på lämplig plats vid skrivbordet eller vid datorn. De hade också en
uppmärksammad lansering med texter
på intranätet och ett tillhörande quiz
som medarbetarna kunde delta i.
Projektkoordinatorn Charlotte
Atkinson föreläste engagerat om
hur Lloyd’s Register arbetar med
kulturarvsfrågor. Lloyds grundades 1760 av sexton pensionerade
sjökaptener och förde från början
loggbok över alla skepp som lade till
i Storbritannien. Samlingarna består
av unik information med en mängd
fantastiska ritningar som inte ﬁnns
någon annanstans och verksamheten
omfattar idag både ett utbildningsoch ett kulturarvscenter. Sedan en tid
tillbaka driver de projektet Undaunted
som syftar till att öppna upp och
tillgängliggöra samlingen på nya och
bättre sätt. Satsningen föregicks av
konstaterandet att deras arkivbestånd
var outnyttjat och inte gynnade
samhället. Det sistnämnda är något vi
alla borde ställa som krav på informationen inom oﬀentlig verksamhet. Ett
dokument kan vara skört i sin analoga
form och omfattas av upphovsrätt,
men innehållet är likt förbaskat
kulturarv, menade Charlotte. Hur kan
det bäst tillgängliggöras och användas
trots eventuella tillkortakommanden?

”Det är speciellt den
ostrukturerade informationen som finns på olika
läsplattor, hårddiskar och i
e-postkonton som är i fara.”
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Arbetsplatsens hjälte
I rollen som arkivarie, registrator eller
systemförvaltare har du ett stort ansvar. Men
vad betyder det i praktiken? Erik Önnevall är
visserligen inte från en annan planet och han
har heller inte blivit biten av en radioaktiv
spindel, men likväl sitter han på svaren.
VILKEN SLAGS INFORMATION

Det är speciellt den ostrukturerade
informationen som ﬁnns på olika läsplattor, hårddiskar och i e-postkonton
som är i fara. Dessa dokument är
svårt att samla ihop eller ens skapa en
överblick av. Ett av våra uppdrag är
således att hitta, identiﬁera och säkerställa att dessa dokument blir omhändertagna och upprätta rutiner som
motverkar dokument i det fördolda.
Begränsningar i hur medarbetare får
arbeta inom tekniska plattformar kan
underlätta vårt arbete, men folk hittar
ofta egna sätt att arbeta på ändå.

verksamheter ofta ansetts som enbart
en satsning av teknologisk karaktär.
Krutet har lagts på den tekniska
plattformen och inte på rutinerna
och arbetssätten runt omkring. Att
få folk att bli bättre på informationshantering kan också motarbetas av att
medarbetare tenderar att minnas just
de misslyckade tekniska implementeringarna. Detta gör dem ﬁentligt
inställda från start när något nytt
återigen ska införas. Arbetet med
informationshantering måste vävas in
och bli en naturlig del av en verksamhet i stort. Det får inte bara bli ett
bihang som i bästa fall hängs på mot
slutet av en process.

NÄR SKA VI SUPERHJÄLTAR GÖRA ENTRÉ?

Så tidigt som möjligt! Vi måste få
vara med tidigt i processen när till
exempel ett nytt tekniskt system
ska upphandlas. Enligt tradition
har informationsinvesteringar inom

VAD ÄR DET VI SYSSLAR MED
OCH HUR SKA VI ARBETA?

Vi utbildar och kommunicerar hur
en god informationshantering ska
uppnås. Vi bör därför lära oss så
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ÄR DET VI MÅSTE RÄDDA?

Hjältar på konferens.

mycket som möjligt om verksamheten
vi arbetar inom. Vad är dess syften,
hur arbetar folk dagligen och vilka
slags lärdomar kan vi dra av detta?
Hur kan vi göra det enklare att göra
rätt? Vi bör använda alla kommunikationskanaler som vi har tillgång till,
ju ﬂer desto bättre. Vi bör bjuda in oss
på de möten som vi anser att vi bör
medverka på. Vi bör sträva efter att
vara pålitliga experter, problemlösare
och lyssnare som på ett lättförståeligt
sätt kan kommunicera med övriga
medarbetare. Vi bör arbeta strategiskt
och verka för att ständigt inﬂuera och
förändra arbetssätt till det bättre.
VI SVÄVAR ÖVER HELA VERKSAMHETEN!

”Spara originalet!
Håll informationen
digital! Gör den
relevant!”
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En registrator eller verksamhetsarkivarie kan röra sig över hela verksamheten och detta är något unikt.
Vi bryr oss om allt och alla inom en
arbetsplats. Det kan stundtals upplevas som ett ok i det dagliga arbetet
men är till en fördel i längden. Vår
yrkesgrupps värde ﬁnns i kunskapen,
vägledningen och det övergripande
ansvaret.
Var ödmjuk inför framtiden. Ett
digitaliseringsprojekt kan ta ﬂera
år och den tekniska utvecklingen
går snabbt, både sett till tekniken
och kraven från allmänheten och
användarna. Ha därför hela tiden
pulsen på samtiden. Spara originalet!
Håll informationen digital! Gör den
relevant! Jobba för att informationen
ska vara uppdaterad och användbar!
Utbilda dig själv! Var djärv! ³

Karin Åström Iko
ny riksarkivarie
Den 1 oktober tillträdde Karin Åström Iko som ny riksarkivarie, efter
att Björn Jordell under våren gått i pension.
– Det ska bli ett roligt och utmanande uppdrag, säger hon. Riksarkivet är den ledande myndigheten inom sitt område, och jag ser
fram emot att både få företräda arkivsektorn och att få vara med
och utveckla den.
Karin Åström Iko har tidigare varit bland annat krigsarkivarie och
divisionschef för Riksarkivets nationella division, men också ordförande i DIK-förbundet och ordförande för utmärkelsen Årets arkiv.
Med sin gedigna bakgrund inom arkivsektorn är hon ett välbekant
ansikte för personalen på Riksarkivet och för övriga aktörer inom
området. Själv betonar hon sin breda erfarenhet inom arkivarieyrket
som en tillgång i rollen som högsta chef över en myndighet med en
bred verksamhet.
– Inför framtiden ser jag det som viktigt att arbeta med frågan
om vad Riksarkivet ska ha för roll, både internt och inom hela arkivsektorn. Då kommer det vara en stor tillgång att jag som arkivarie
verkligen har jobbat med allt möjligt både på Riksarkivet och på
myndighet. Jag har arbetat med allt från tillsyn och gallringsutredningar till forskarservice och att svara på förfrågningar, samt mycket
annat. Det gör att jag kan förstå olika aspekter av verksamheten

och har fått en stor kunskap om arkivsektorn. Efter min tid i DIK har
jag inblick i hela kulturarvsområdet och ett brett nätverk inom detta.
– Inför framtiden ﬁnns det större perspektiv som jag som riksarkivarie ser fram emot att få engagera mig i. Riksarkivet har en viktig
förvaltningsroll, bland annat inom utvecklingen av e-arkiv, men ska
samtidigt vara en central aktör inom kulturarvsområdet och forskningen. De här olika rollerna för Riksarkivet ser jag fram emot att
arbeta vidare med under min tid som riksarkivarie.
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Höstkonferens i samverkans tecken
Folkrörelsernas arkivförbund (FA) och
Näringslivsarkivens Förening (NAF) fortsätter
att närma sig varandra. Höstkonferenserna
för de båda föreningarna hölls gemensamt
i Eskilstuna den 20-21 oktober 2016 med
samverkan och samarbete som tema.
Föreningsarkivet i Sörmland bildades
1966 och fyller alltså 50 i år, medan det
är 20 år sedan starten av Företagens arkiv
i Sörmland. De två föreningarna bildade
Arkiv Sörmland tillsammans år 2013. Att
hålla den gemensamma höstkonferensen i
Sörmland passade därför mycket bra.
Konferensdeltagarna hälsades välkomna
till Sörmland av Landshövding Liselott Hagberg. Konferensprogrammet, som var ett
resultat av samarbetet mellan NAF, FA och
Arkiv Sörmland, innehöll föreläsningar, paneldebatt och diskussioner i tvärgrupper, en
bussresa genom Sörmland till Åkers Bruksarkiv, fest, besök i arkivhuset och i Eskilskällan.
Hela konferensen med drygt 60 deltagare från hela landet andades samverkan.
Arkivcentrum Örebro och Arkiv Sörmland
berättade om hur det fungerat i praktiken

med sammanslagningarna av föreningsarkiv och företagsarkiv. Representanter från
Skåne och Västra Götaland berättade om
erfarenheterna av de nya regionbildningarna. Och alla konferensdeltagare engagerades i den pågående diskussionen om ett
samgående mellan FA och NAF. Mötets
mening verkar vara att det är en bra idé.
Arkivchefen för Arkiv Sörmland, Annika
Bergsland, kommenterar konferensen efter
avslutningen.
– För oss på Arkiv Sörmland har det varit
fantastiskt kul att få ta emot representanter
från hela enskilda arkivsverige och vi hoppas att deltagarna har fått ett gott intryck av
vad vi gör i Sörmland. Att konferensen hölls
i Munktellmuseet är självklart för oss eftersom museet är en viktig samarbetspartner
och vår största deponent. Under två dagar i
Eskilstuna har olika perspektiv på samverkan
och samarbete presenterats och diskuterats.
– Det har varit en god stämning och
jag tolkar det som att viljan till samverkan
dominerar stort. Att visa enighet gentemot
omvärlden och att vara en gemensam röst

Annika Bergsland, Arkivchef

för enskilda arkiv i Sverige kan motivera en
sammanslagning av de två arkivföreningarna. Vi känner oss hedrade att de två föreningarna NAF och FA ville ﬁra 70-årsjubileum med oss i den gamla fabriken, omgivna av traktorer och under kristallkronorna.
Det har varit två intensiva dagar.
Karin Englund

...och Sjöberg
blir landsarkivarie

Eivergård ny
chef på Arab...
Den 1 oktober 2016 tillträdde Mikael Eivergård tjänsten som institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Huddinge. Han
efterträder Nina Sjöberg som blir landsarkivarie vid Landsarkivet
i Uppsala. Mikael Eivergård är FD i etnologi och har under de
senaste året varit forskningsansvarig för projektet Heterogena kulturarv, ett samarbetsprojekt mellan ﬂera museer om svenska rättighetskamper. Innan dess har Eivergård bland annat varit museichef på
Örebro läns museum och forskningschef på Jamtli i Östersund.
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Sedan den 1 oktober är Nina Sjöberg landsarkivarie i Uppsala.
Sjöberg kommer närmast från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek där hon har varit institutionschef sedan februari 2014. Hon
har också med sig erfarenheter från Riksdagsbiblioteket och riksdagens arkiv där hon varit verksam i olika roller i närmare tio år.
Bland annat har hon arbetat med utgivningen av ståndsriksdagens protokoll och varit projektledare vid digitaliseringen av det
äldre riksdagstrycket. Nina Sjöberg har doktorerat i kyrkohistoria
på ämnet Hustru och man i Birgittas uppenbarelser, vilket betyder
att hon har ett långt historiskt perspektiv från medeltiden fram till
modern arbetarhistoria. Som den stora utmaningen och möjligheten i sitt nya uppdrag framhåller hon tillgängliggörandet av arkiv.

Hur viktig är information för er organisation?
Varje dag föds nya handlingar. Efter en tid börjar de leva egna, aktiva liv och ger
sedan upphov till att nya handlingar föds. Men när de inte är så aktiva längre,
behöver de tas omhand av era experter som med rätt utrustning och stöd från
oss kan se till att handlingarna kan fortsätta att förse verksamheten med visdom
och erfarenheter.
VPÄUUZTLKLY\UKLYOLSHPUMVYTH[PVULUZSP]ZJ`RLS¶MYrUKL[H[[KLUMKZ[PSSKLZZ
att den ska slutförvaras.
VPOHYSZUPUNHYMYHSSHMHZLYPPUMVYTH[PVULUZSP]¶]PRHUOQpSWH[PSSH[[ZR[HVT
den hemma hos erLSSLYZrRHU]PMY]HYHKLUOVZVZZ¶]HYRLUUPLSSLYPUMVYTH
tionen märker någon skillnad.
Vi hjälper er att ta hand om er viktigaste tillgång!
(Förutom medarbetarna förstås.)

CGI Sveriges största IT-tjänsteföretag
CGI grundades 1976 och är en ledande global leverantör av tjänster
inom IT och affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi
kvalitativa tjänster inom business consulting, systemintegration och
outsourcing.
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