”Viktiga baskunskaper
förmedlas parallellt med
fantasieggande visioner.”
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MAN HINNER
LÄRA SIG EN HEL
DEL PÅ 60 ÅR

Efter mer än sextio års arbete med att skapa flexibla och effektiva
förvaringslösningar kan vi erbjuda all den kompetens som krävs för att
också hjälpa er. Vi skräddarsyr en lösning med allt från fast förvaring till
våra utrymmessnåla kompaktlösningar.
Kontakta oss så berättar vi mer:
Telefon: 031-771 70 00
www.bruynzeel.se

Arkivvecka i Visby
Välkommen till Arkivveckan i Visby i bästa försommartid! Sist vi sågs var
vi i Västerås för fyra år sedan. Då som nu samlades över 400 deltagare från
professionen och företagen i vår speciella marknad.
Både Arkivveckan och tidskriften Arkiv är bra exempel på god samverkan
mellan arkivföreningarna i Sverige och Riksarkivet. Vi formar innehållet
tillsammans och deltagarna samsas här för att förkovra sig, debattera och
framtidsspana för hela Arkivsveriges räkning. Dessa dagar kommer att ge
avtryck på hur utvecklingen kommer att se ut för våra hjärtefrågor.
Förhoppningen är både att ge en helhetsbild över vad som är aktuellt och
samtidigt tydliggöra vägval framöver. Seminarierna kommer både att ha
djup och bredd. Viktiga baskunskaper förmedlas parallellt med fantasi
eggande visioner. Beslutsfattare, användare i vid mening samt profession
söker sig fram mellan de olika mötesplatserna som vi erbjuder.
Första dagen inleds av våra värdar på Gotland och en representant från
regeringen. Maja Hagerman funderar därefter kring arkiven i framtiden.
Därefter blir det en blandning av stora och små seminarier fram till avslut
ningen. Internationella exempel och överblick, e-arkiv, historisk forskning,
Arkiv 400, nutidsdokumentation, föreningarnas och Riksarkivets verksam
het och medborgarnas tillgång till arkiven är bara ett litet axplock av vad vi
har att se fram emot.

Torgny Larsson
Ordförande FA

Tidskriften ägnar i detta nummer särskild uppmärksamhet åt AVEC 2017.
Förhoppningsvis vill du även fortsättningsvis läsa det som skrivs här för
att hålla koll på vad som händer och för att få en fördjupning i våra olika
yrkesroller.
Detta nummer av Arkiv ser du som deltagare i Visby först. Veckan där
efter når tidskriften prenumeranterna. Under Arkivveckan i Visby kommer
vi som ansvarar för din tidskrift att ha ett särskilt utställarbord där du kan
möta oss öga mot öga. Använd din möjlighet att ge oss både ris och ros.
Det allra viktigaste är ändå de personliga mötena och utbytet av olika erfa
renheter – en effekt av veckan är den inspiration som kommer att kunna
kanaliseras på hemmaplan och vi hoppas att det också kommer att märkas i
kommande artiklar i Arkiv.

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),
Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
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Dokument

www.dokumentinfo.se

INFO

Erbjudande

30/6

T.o.m

Utbilda dig i höst
Specialpris på våra kurser

Våra kurser är alltid populära!

Anläggningsdokumentation
Arkivera i praktiken
Diarieföra i praktiken
eArkivera i praktiken
Dokumenthantering i praktiken
Dokumentstyrning och kvalitet
Leda och styra diarieföringen
Sekretess i praktiken

Boka höstens kurs
redan nu!

Anmäl dig före 1 juli
Få ett lägre pris och boken “Öppna myndigheten” av Johan
Eriksson

4900kr

30/6

5300kr

1/7

se vår hemsida www.sipu.se
Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

dokumentinfo.se/kurser
Dokumenthanteringsplan.se

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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I dagarna samlas en
stor del av Sveriges
arkivverksamma
i Visby under
Arkivveckan.
Tidskriften Arkivs
Lars Lundqvist
berättar om
bakgrunden till
detta evenemang
som har vuxit till
en återkommande
kulturinstitution.
Text Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net

träffas arkivverksam
ma emellan och utbyta erfaren
heter av olika slag har ökat allt sedan
1950-talet. Denna tid av kontors
rationalisering – men långt innan den
digitala tidsåldern hade förändrat för
utsättningarna för arkivfunktioner
na på det sätt som har blivit tydligt
under senare år – innebar på många
sätt en utveckling av arbetssätt och
att arkivering började ses som en mer
integrerad del av den moderna byrå
kratin. Så länge professionen i huvud
sak var en intern fråga inom riks- och
landsarkiven, var också samordning
en inom sektorn enkel. Om det på
1950-talet var byråkratiseringen inom
den statliga och privata sektorn som
var pådrivande, har bilden fram till
idag dock kunnat bjuda på en betyd
ligt mer bred färgpalett.
En stark utvecklingsperiod för sek
torn och kanske framförallt profes
sionen kom att ske under 1990-talet.
Detta var en period då arkivarie
yrket utvecklades väldigt tydligt.

BEHOVET AV ATT
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”Redan
Arkivveckan
i Lund 2002
blev en stor
succé och man
beslutade sig
sedan för att
låta stafetten
vandra vidare
till en konferens
i Stockholm
2004.”
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Några exempel på detta är att arkiv
utbildningarna började benämnas
vetenskaper och att de även fick pro
fessorer kopplade till ämnet – först i
Stockholm och sedermera även vid
Mittuniversitet. Arkivlagens tillkomst
hade förstås också sin betydelse.
Ett annat är att det första Arkivens
dag arrangerades i november 1998
och presenterades i samband med att
Stockholm var kulturhuvudstad, om
än förstås med aktiviteter i hela land
et. Allt detta mynnade ut i ett behov
av ett djupare samarbete mellan arkiv
föreningarna och Riksarkivet, även
om nämnda parter (exklusive Svenska
Arkivsamfundet) redan tidigare hade
samarbetat kring den tidning som du
just nu håller i handen. Måhända är
det dagens splittring i en allt tydligare
Foto: Maria Bjersby Stenudd

Organisationskommittén i full fart med
att göra ordning väskorna inför AVEC i
Västerås.
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Foto: Maria Bjersby Stenudd

NLA:s bokstånd vid förra arkivveckan i Västerås med Elisabeth Ivarsson och Anastasia Pettersson som försäljare.

tudelning mellan förvaltarskapet av
information i stora myndighetsstruk
turer kontra de mer klassiskt inriktade
arkivinstitutionerna som har fått luf
ten att gå ur något. För även om anta
let utbildningsorter har ökat sedan
dess och några har disputerat i ämnet
vid Mittuniversitet, är det lätt att få
uppfattningen att utvecklingen inom
professionaliseringen ändå har stannat
av. Men kanske är det helt enkelt inte
längre rimligt att försöka tala om en
arkivarieprofession?
OVANNÄMNDA FAKTORER och händelser
kan ses som en förhistoria till bildan
det av SASS. Under en idékonferens
våren 2000 kom denna lösa samman

slutning (Svenska arkiv i samverkan
för synlighet), bestående av arkiv
föreningarna och Riksarkivet till
stånd. Den första tiden drevs arbetet
till stor del framåt av Christer Boge
feldt och hans lilla kansli på Riksarki
vet. Även om alla ställde upp initialt i
arbetet och man kunde planera för en
arkivvecka i Lund, så har det egent
ligen alltid funnits en viss spänning i
organisationsformen, där föreningar
nas intresse av att delta har varierat,
särskilt under de första åren. 
Det, i vissa fall, synliggjorda oin
tresset har dock inte varit förorsakat
av Arkivveckan så mycket. Däremot
har en del föreningar periodvis tyckt
att det har handlat för mycket om

SASS
SASS, Svenska Arkiv i
Samverkan för Synlighet, är
de svenska arkivföreningarnas
samarbetsorgan tillsammans
med Riksarkivet. SASS blev den
logiska följden av det samarbete
kring Arkivens Dag som växte
fram 1998. Förutom Arkivens
Dag blev Arkivveckan tidigt
en angelägenhet för SASS.
Idag omfattar samarbetet även
tidskriften Arkiv, gemensamma
presentationer hos Riksdagens
kulturutskott och Kulturdepartementet samt firandet av Arkivåret
2018 – Arkiv 400. Samarbetet
kring SASS har blivit allt viktigare
för arkivföreningarna.
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”I dag har också antalet
seminarier ökat genom
att vi likt Västerås har tre
parallella spår under en
stor del av konferensen.”

hade arbetat fram ett mycket ambiti
öst programupplägg, men som starkt
begränsade antalet möjliga lokaler.
Bland annat krävdes en stor mängd
rum för parallella workshops med
mera. Till slut hittades dock en lokal
som någorlunda väl kunde sägas vara
möjlig att genomföra arkivveckan på,
nämligen anrika Berns salonger.
att Syndikalisterna
hade satt Berns i blockad. Orsakerna
till den konflikten är kanske för peri
fer för att ta upp här, men det blev i
vilket fall känsligt för vissa att ha kon
ferensen på nämnda plats. Vi bjöd till
och med in dåvarande VD:n för Berns
och Syndikalisternas lokala ordföran
de för att få en rättvis bild av situatio
nen. Ett rätt bisarrt möte där ankla
gelserna dem emellan haglade ut i
mötessalen uppe på Kungsklippan.
Samtliga föreningar tyckte egentli
gen att det trots allt var okej att hålla
Arkivveckan där. Men då började pro
tester komma in utifrån. Bland annat
hörde en del föreläsare av sig (som bli
vit kontaktade av syndikalisterna), och
DET VAR BARA DET

 rkivens dag, vilket en del företräda
A
re inte har uppfattat som att förening
ars medlemsgrupper har haft så stor
nytta av. På så sätt har Arkivveckan
varit en av de aktiviteter som har kun
nat vara en samlande kraft och har
även, tror jag, räddat samarbetet mel
lan arkivföreningarna och fått det att
utvecklas till att bli den stabila grund
som det står på idag.
Arkivveckan i Lund 2002 blev en
stor succé och man beslutade sig redan
då för att låta stafetten vandra vidare
till en konferens i Stockholm 2004.
Ett logiskt steg blev då att konceptet
vid nästa tillfälle vände sig till Väst

kusten och Göteborg 2008, för att
sedan återvända till Stockholm igen.
Så var det tänkt i alla fall. Det skulle
nämligen ha blivit en konferens 2011 i
Stockholm, men så blev det inte.
Orsaken till att den blev inställd
var helt politisk och kanske en följd
av de krav på konsensus som ofta är
så pass viktigt både i den lösa kon
stellationsform som SASS utgör och
i en liten sektor där alla krafter och
allt engagemang behövs för att kun
na genomföra aktiviteterna. Därtill
givetvis symbolvärdet av att arkivvärl
den står enad. Det hela inleddes med
att undertecknad med några andra
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Prisutdelning på gång från
Avec i Västerås.

Torgny Larsson
sorterar namnbrickor
till de närmare 500
deltagarna i Västerås.
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antalet seminarier ökat
genom att vi likt Västerås har tre
parallella spår under en stor del av
konferensen. Detta som ett sätt att
försöka täcka in alla de olika områ
den som arkivsektorn innehåller. Det
unika signumet för Arkivveckan är
annars, till skillnad från de många
kommersiella aktörerna på konferens
marknaden, att Arkivveckan försö

I DAG HAR OCKSÅ

Foto: Maria Bjersby Stenudd

sa att de tänkte utebli om arkivveckan
hölls på Berns.
Snart fanns inget annat val än att
flytta evenemanget till annan lokal.
Men då uppstod ett nytt problem. En
av föreningarna vägrade av politis
ka skäl att godta ett lokalbyte och att
man därmed skulle gå med på syndi
kalisternas krav som de ansåg orätt
färdiga. Så vad fanns annat att göra
än att lägga ner Arkivveckan i Stock
holm och istället flytta den ett par år
framåt i tiden och rikta in sig på Väs
terås som värdstad istället. Så gjordes
också och 2013 ägde en lyckad Arkiv
vecka rum på Aros Congress center.
Ett aber för Arkivveckan kan väl
sägas vara att den inte har ägt rum
regelbundet, debaclet i Stockholm
obeaktat. Orsakerna till denna irre
gularitet har varit flera. Ett har varit
att arkivföreningarna som är med och
arrangerar Arkivveckan lägger ner en
avsevärd tid på evenemanget och att
det därför inte har funnits resurser
att ordna det så mycket oftare än vad
som hittills varit fallet. Ett annat har
varit att man velat undvika att förläg
ga aktiviteterna samtidigt med andra
stora konferenser som Nordiska arkiv
dagar och International Council of
Archives stora möten vart fjärde år.
Ett tredje att en del arkivföreningar
har andra konferenser som måste stäl
las in de år Arkivveckan äger rum.
Då planeringshorisonten för sådana
här arrangemang är minst ett par år,
är det också svårt att ha aktiviteten
oftare än vart tredje år, utan att i så
fall ha en mer permanent organisation
för det inom SASS och kanske också
för själva SASS i sig självt. Idag byg
ger arrangemangen också till stor del
på att hitta lokala arkivinstitutioner i
den aktuella evenemangsstaden för att
det ska vara möjligt att dra projektet
i hamn. Lösningen i Västerås och nu
i Visby har därför också varit att det
funnits ett delat lokalt värdskap.

Underhållning till middagen. Vad som inte syns på denna bild
är f.d. riksarkivarien Björn Jordell som eldslukare (en talang
som han utvecklade i sin ungdom).

ker fånga in bredden inom sektorn
och på så sätt vara en aktivitet för
hela Arkivsverige. Därför är det trå
kigt att kulturministrar i vissa fall
har valt att utebli från Arkivveckan såsom nuvarande Alice Bah Kuhnke.
Detta visar både på hur mycket det
ännu finns att göra för att uppmärk
samma arkivfrågor och hur betydelse
fullt SASS’ arbete är. Förutom Arki
vens dag och arrangerandet av Arkiv
veckan är en viktig del i SASS arbete
nämligen att försöka arbeta gente
mot politiker och departement för att
påvisa arkivens stora betydelse. Detta
i en kultursektor där uppmärksam
heten främst riktar sig till de utövande
konstarterna.
Nu har fyra år passerat sedan för
ra Arkivveckan och det är åter dags

för Visby att få möta glada arkivarier
i det brus av nyväckt kunskap, glädje
och nyfikenhet som kommer att präg
la deltagarna även i årets upplaga av
Arkivveckan! Jag är övertygad om att
den kommer bli lika lyckad som tidi
gare arrangemang. 

AVEC år för år
Lund 2002
Stockholm 2004.
Göteborg 2008
Västerås 2013
Visby 2017
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AVEC eller avec - det ä
För den oinvigde är AVEC ofta höljt i ett
mytologiskt skimmer. Om detta beror på
arkivarieyrkets magiska glans eller om
det snarare beror på en förväxling med
rusdrycker efter middagen ska vara osagt.
Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se
Foto Christopher Eriksson Scandinav
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student på arkiv
vetenskapen blev jag första gång
en varse det fenomen som kallas för
AVEC. Jag hade redan lagt ner en del
möda på att förstå Arkivsveriges upp
delning i olika föreningar och samar
beten och nu fick jag ytterligare något
att fundera över. När jag hade avko
dat ”AVEC” som ”Arkivveckan” kän
des allt uppenbart, men bara en liten
stund för arkivveckan visade sig bara
vara i tre dagar. Se där!
Inte undra på att den högt uppsatte
kommunledningspersonen som sitter
till höger om mig vid konferensbordet

SOM LAGOM FÖRVIRRAD

t är frågan
höjer på ögonbrynen då han tjuvläser
min analoga pappersalmanacka över
min axel. Med stora, klara röda bok
stäver står över ett helt veckouppslag
”AVEC”. Jag kan riktigt se hur hans
hjärna går igång och hur fundering
arna går kring denna aktivitet. Att
det i mindre bokstäver står ”på Got
land” och ”Årsmöte för Falkarna” gör
honom säkert än mer förbryllad. Vad
är det för hemlig sekt arkivarien ingår
i? Varför ska de träffas på en ö som är
känd för sina medeltida riddarslag?
Jag kan nästan höra hur han funderar
över om det har med fågelskådning

att göra och om Gotland har någon
specifik art av falkar som man bör
se. (För inte tänker han väl på starka
drycker?)
Jag låter honom dock hållas, och
inte säger han något heller, just då.
Inte förrän efter ett par dagar kom
mer frågan om vad som pågår när han
ser att jag på min dörrtavla tydligt har
textat ”Torsdag eftermiddag: AVECplanering, Stockholm”.
NÄR DET GÅR UPP för honom att jag ska
planera en konferens för arkivarier
och inte aktiviteter som sker efter

pågår i tre dagar. Tja, man kan ju inte
ha svar på allt.
Mina arbetskollegor, som är mer
förstående, tycker att själva ordet
AVEC bör tydas på kreativa sätt. Så
vad sägs om dess förslag nertecknade
på min dörrtavla:
Arkivarier Visar E-arkiverade Citat
Arkiv: Vem E Chef?
bör upplysa dessa
kreativa personer om vad de fyra bok
stäverna egentligen står för? Jag avstår
och tänker att lite mystik runt arkiva
rieyrket är trivsamt, men om de frå

FRÅGAN ÄR OM MAN

”Vad är det för hemlig sekt
arkivarien ingår i? Varför ska
de träffas på en ö som är känd
för sina medeltida riddarslag?”
middagar ser han gruvligt besviken ut
och kan inte förstå vad arkivarier har
att diskutera. Vi ska ju ändå bara sit
ta i arkiv. Jag låter honom sväva i den
föreställningen och tänker på Inge
mar Stenmarks kända citat att det
”inte är lönt att förklara för någon
som inte förstår”.
Döm om min förvåning när han
senare kommer tillbaka och berät
tar att han av ren nyfikenhet kollat
programmet för AVEC och erkänner
att han har haft fel. Arkivarier verk
ar trots allt ha väldigt mycket på sina
agendor. Men han undrar förstås var
för det heter Arkivveckan när det bara

gar, då ska jag berätta allt om vår fina
konferens, om våra fantastiska förelä
sare och om våra härliga kollegor runt
om i landet. 
P.S. Jag vill till slut höja ett varnande
finger. Om en av dina, icke arkivverk
samma, gäster vid middagsbjudningen
höjer sin röst och säger: ”Nu vore det
trivsamt med AVEC!” Då är det inte
så att de vill höra om förvaltnings
gemensamma specifikationer eller för
djupa sig i senaste kulturpropositio
nen. Nej, de vill helt enkelt att du ska
öppna barskåpet och servera starka
drycker. D.S.

AVEC och Avec
AVEC eller Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet.
Ett resultat av samverkan inom ramen för SASS är Arkivveckan som samlar arkivverksamma och intressenter för aktuell information, diskussion och kontakt över arkivsektorsgränserna. Arkivveckorna samlar i regel mellan 400 och 500 deltagare.
Avec är spritdrycker som man njuter av efter middagen till kaffet. Vanliga exempel
är cognac, whisky, mörk rom, punsch med mera. Avec är en kortform av det franska
uttrycket café avec le petit verre som betyder kaffe med det lilla glaset.
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Statskontorets genomly s
av Riksarkivet är klar
Riksarkivet behöver förbättra sitt stöd till myndigheterna i
övergången till en digital förvaltning, men samtidigt är deras
uppdrag och roll i detta sammanhang otydligt definierad
från regeringens sida. Detta slår Statskontoret fast i sin
myndighetsanalys av Riksarkivet (2017:4) som var klar i mars.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net
ÖVERLAG GER STATSKONTORET dock Riks
arkivet godkänt i sin analys. De pro
blem som man lyfter fram handlar i
huvudsak om resursbrist, men på en
del områden ser man ändå möjlighe
ter till förbättringar och utveckling
av verksamheterna. De interna bris
ter som framhålls handlar främst om
avsaknad av rutiner för uppföljning
och att den nya organisationen som
genomfördes i samband med sam
manslagningen av landsarkiven och
Riksarkivet, till en arkivmyndighet,
har haft vissa problem att sätta sig.
Statskontoret påtalar att det finns en
uttalad ”vi- och dem-känsla” inom
myndigheten och att den nya orga
nisationsmodellen som är byggd på
divisioner i vissa fall har varit otydlig
när det gäller vilka mandat de olika
funktionerna har haft.
Riksarkivet kritiseras också för
att endast tre procent av arkivbestån
det har digitaliserats. Även om Stats
kontoret i sin bedömning inser att det
inte ligger någon ekonomisk vinst i
att digitalisera analog information,
tycks man ändå mena att det är ett
självändamål att digitaliseringen ska
öka. Samtidigt vill man dock även att
Riksarkivet utreder vilka konsekven
serna skulle bli av att göra den digi
tala informationen tillgänglig kost
nadsfritt. En ekvation som alltså skul
le innebära ökade kostnader i dubbel
bemärkelse. Samtidigt visar man för
ståelse för att man inte gör något åt att
främst äldre arkiv (och inom enskilda
sektorn) inte är förtecknade, eftersom
sökfrekvensen är liten sett till mate
rialet. Frågan skulle egentligen förtjä
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na en något mer omfattande reflexion,
utifrån om det förtecknade arkivet
främst ses som ett sätt att tillgänglig
göra arkiv, eller som något slags mått
på kostnadseffektivitet i återsöknings
processen. Detta tangerar därmed
också en diskussion om ifall den vikti
gaste målgruppen är en slags historiskt
intresserad allmänhet (såsom skatte
betalare), eller om kulturarvsuppgif
ten snarare ska spegla behovet av att
underlätta för forskningen.
DET ÄR MYCKET MÖJLIGT att mer borde digi
taliseras på Riksarkivet, ja till och
med troligt. Dock kan man funde
ra över att Statskontoret till så stor
del vill se det som en kvantitativ siff
ra. Här föreslår man också att Riks
arkivet ska ha en långsiktig strategi
för digitaliseringen. Möjligen kan en
sådan ge svaret på hur många procent
som är den optimala digitaliserings
graden. En inte alltför vågad giss
ning borde dock vara att man inte kan
komma upp i många ytterligare pro
cent innan återsökningsfrekvensen på
det digitaliserade materialet sjunker
rätt drastiskt.
Ett stort dilemma för många arkiv
myndigheter har blivit att relativt nytt
återsökningsfrekvent material har
kommit in till institutionerna, inte
minst som en följd av att myndighe
ter har upphört. Att Riksarkivet har
en policy att inte ta emot material som
är nyare än 20 år, kanske därför ändå
inte ger så stor nytta. Ett förslag från
flera av intressenterna som intervjuades
i samband med genomlysningen är att
en tidsgräns bör sättas för inom vilken

tid arkivalier måste levereras till Riks
arkivet. Även flera intervjuade internt
föreslår detta, medan några av de
myndigheter som intervjuas tycker att
en sådan lösning blir för stel och där
för istället föreslår en lösning med mer
långsiktiga avtal som kan styra upp
kommande leveranser. Frågan disku
terades redan i samband med förarbe
tena till arkivlagen. Att man valde att
inte förespråka en tidsvillkorad leve
ransplikt då var främst på grund av att
man ansåg det som väsentligt att den
sakkunskap som finns hos myndighe
terna ska kunna användas för att möj
liggöra tillgången till arkivmaterialet.
tidsgräns för leverans
plikt är intressant. Förvisso innebär
den svenska vidsträckta offentlighets
principen att handlingarna ändå är
tillgängliga hos myndigheten. Sam
tidigt är det troligen många forska
re och andra intresserade som av det
skälet missar intressant forskningsma
terial; få tänker på att en myndighet
kan ha arkivalier kvar i det egna arki
vet sedan århundranden tillbaka. Det
torde också vara en ytterst ovanlig
lösning att inte ha någon tidsgräns för
leveranser sett ur ett internationellt
perspektiv. Därtill innebär detta att
det blir betydligt svårare för Riksar
kivet att beräkna kommande intäkter,
särskilt som många större myndighe
ter idag väljer andra egna lösningar än
att anlita Riksarkivet för förvaring.
Den stora frågan, som inte hel
ler här får någon lösning gäller Riks
arkivets roll i den nya digitala för
valtningen. Statskontoret pekar på

ÄVEN FRÅGAN OM

y sning
att det inte har funnits något utta
lat uppdrag till Riksarkivet att skapa
FGS:er (förvaltningsgemensamma
specifikationer) förrän i nuvarande
regleringsbrev. Det är dock uppen
bart att inte Riksarkivet kan ta det
övergripande ansvaret för detta med
nuvarande resurser. Onekligen är
den relativt stora självständighet som
myndigheterna i Sverige av tradition
har haft här ett stort aber i samman
hanget. Samtidigt är det svårt att
säga vem som annars skulle bestäm
ma över hur regelverket för hur lång
siktigt bevarande av digital informa
tion ska se ut, om inte Riksarkivet.
Snarare är det väl så att staten bara
ser de icke försumbara ekonomiska
vinsterna med en digital informa
tionsförvaltning, men inte riktigt ser
de i sammanhanget marginella resur
ser som behövs för att styra upp detta
på ett bra sätt. Den samhällsekono
miska vinsten av en bättre styrning
i detta avseende torde vara ganska
given. Ett enda system som konstru
erats med en lösning som inte fung
erar för enkel konvertering till beva
randeformat, kan kosta många års
arbeten. Frågan kring detta ska dock
tas upp av den särskilda arkivutred
ning som har aktualiserats i samband
med kulturarvspropositionen.
om man bland
departementen kan hantera en orga
nisation som Riksarkivet vilken har
lika många kopplingar till kulturarv,
som andra områden. Det är onekli
gen något frustrerande när Statskon
toret pekar på en problembild som
alla delar, men där det ändå tycks
vara svårt att få någon att sätta ner
foten. I det här fallet kan detta dock
både bli mycket dyrbart och göra att
Sverige hamnar långt på efterkälken
när det gäller lösningar för digitalt
långtidsbevarande, från att en gång
i tiden legat i den absoluta framkan
ten. 

DEN STORA FRÅGAN ÄR
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Porträttet: Karin Åström Iko
En av tidskriften Arkivs traditioner är att porträttera
nytillträdda riksarkivarier. Vi får tag i riksarkivarie Karin
Åström Iko på telefon och får möjlighet att diskutera arkivens
framtid, samarbeten och Riksarkivets roll i det hela.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

Visionären
som spräckte
glastaket
KARIN ÅSTRÖM IKO kommer inte bara att
gå till historien som den första kvin
nan på riksarkivarieposten, hon lycka
des även med den, utifrån detta per
spektiv, minst lika stora bedriften att
bli den första kvinnliga krigsarkiva
rien, en post som även efterträddes av
en kvinna.
Vad var det då som fick Åström Iko
att välja en karriär som arkivarie, ett
yrke som få av oss tänkte på som ett
framtida kall som barn?
Även den nytillträdda riksarkiva
rien erkänner att det inte heller för
henne var någon dröm under de för
sta levnadsåren, utan ett val som
gjordes i och med studierna på kul
turvetarlinjen. Där upptäckte hon
yrkesmöjligheten.
– Men, tillägger hon, redan som
barn kunde jag sitta i timmar och
leka med min pappas pärmar med
konstruktionsritningar, så mina sys
kon såg nog redan tidigt mitt yrkesval
som givet.

Vad ser du för utmaningar i Arkiv
sverige?

– Den stora utmaningen är digita
liseringen och den omställning det
innebär, säger Åström Iko och pekar
inte minst på vad detta innebär för
yrkeskåren:
– I och med den utveckling som är
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i gång har allt ställs på sin spets och vi
måste tänka helt nytt.
Förändringen, menar hon, berör
i högsta grad frågan om det analoga
och digitala. Vi diskuterar också vad
det finns för utmaningar för Riksar
kivet. Även här trycker Åström Iko på
digitaliseringen:
– Vi måste öka vårt användande av
arkiven och inte bara prata om det,
säger hon.
En viktig del menar Åström Iko är
att koppla ihop förvaltning med kul
turarv och hur det brukas. Riksarki
vet sitter på en guldgruva, som inte
används. Inte minst beror det på att
det många gånger kan kräva att man
sitter på plats i flera veckor för att
kunna ta del av ett arkiv.
NÄR JAG FRÅGAR Åström Iko vad hon
särskilt brinner för när det gäller
arkiv, så är det kanske inte förvånande
att svaret blir just tillgängligheten och
användandet av arkiven, ett område
som också hennes magisteruppsats i
arkivvetenskap handlade om.

Vad är din vision för Riksarkivet?

– Om sex år vill jag att Riksarkivet
har tagit ett stort kliv framåt och att
vi används som samhällets informa
tionsresurs för förvaltning, forskning,
lärande och kulturarv. Vi pratar bara

inte om att öka användandet, utan
vi ser resultatet av ett ökat använ
dande av arkivinformationen i smar
ta tjänster för medborgare, i utställ
ningar och ny kunskap baserad på
arkivinformationen.
VI TALAR OCKSÅ en del om visionen för
Arkivsverige och vi kommer inte
minst in på en diskussion rörande
de många aktörer som finns på are
nan. Hon ser dock inte något problem
med att det finns många föreningar
och organisationer som är verksam
ma inom sektorn. Det viktiga, menar
hon, är att samarbetet fungerar bra.
– Riksarkivet har ett sektorsansvar
och det är viktigt att det, precis som
idag, fortsätter att finnas ett gott sam
arbetsklimat, och vilja till samverkan.
Åström Iko nämner också att det
finns en hel del förväntningar. Under
sina resor i landet har hon märkt att
det finns ett enormt behov av stöd på i
princip alla nivåer.
Det sammantagna intrycket efter
samtalet är att vi har fått en riksar
kivarie som är väl medveten om de
utmaningar som arkivvärlden står
inför och som, likt Riksarkivets heral
diska vapen, vill knyta ihop dåtiden
och framtiden i Janus dubbla ansikte,
något som är karaktäristiskt för vårt
yrke och arkiven som sådana.

Karin Åström Iko
Började på Riksarkivet: 1996.
DIK-ordförande: 2003–2009.
Krigsarkivarie: 2009–2012.
Divisionschef och ställföreträdande
Riksarkivarie: 2012–2016.
Riksarkivarie: 2016.
Familj: Man och två barn, bor i
Vallentuna.
Fritidsintressen: Barnen och den
klassiska kulturtantens repertoar.

”Om sex år vill jag att
Riksarkivet har tagit
ett stort kliv framåt
och att vi används som
samhällets informations
resurs för förvaltning,
forskning, lärande och
kulturarv.”
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www.comprima.se

e-arkiv

Godkänt av Riksarkivet och SKL för
långtidsbevarande av digitala handlingar

Digital bygglovshantering
För utveckling av din verksamhet

För utveckling av din verksamhet

Integrerat med ledande verksamhets- och
ärendehanteringsystem

Viewer och webbpublicering

För att:

Dela information med vem du vill, när du vill

beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat

Bank-ID

Säker inloggning till rätt information
vid rätt tillfälle

skapa en struktur för e-arkivet
Träffa oss på:

få genomslag för strukturen i
verksamheten

Se våra demofilmer på

www.visalfa.se
enkla lösningar...

Med våra programvaror är du ett steg närmare det digitala ”pappersfria” informationssamhället. Samtliga
produkter har en gemensam nämnare och det är enkelhet.
Enkla att installera och integrera med andra programvaror. Enkla att hantera för användare och möjliggör
enkel åtkomst för slutkonsumenten/mottagaren.

FRAMTIDSSÄKRA
DIN
C
DIGITALA INFORMATION
viewer
MICRODATA
ERBJUDER
C-viewer är en intelligent
bildvisare
som skapar möjligheter till nya lösningLOKALPRODUCERADE
ar, effektivisering av ärendehantering,MOLNTJÄNSTER
med mera. Det är bara fantasin som
Besök
vår
hemsida
för
mer
information
sätter gränserna.
• En bildvisare för alla digitala bildformat, PDF(A), TIFF, CALS, JPG etc.
• Stämpla digitalt (ankomst, beslut, m.m.)

.NU

.nu

• Intuitiv ritningsviewer, kalibrera ritningar, mät, skissa.
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• Kommunicera digitalt med medborgarna

Regionarkivet Gotlands

Årliga
baktankar
Regionarkivet Gotlands personal har alltsedan
Arkivens dag startade 1998 haft som en
uppskattad gimmick att bjuda besökarna
på hembakt till kaffet. Som en extra twist
har kakorna anslutit till temat för året.
Text Elisabeth Siltberg elisabeth.siltberg@gotland.se

mer eller mindre lätt att
komma på idéer till nya kakor och
bakverk! Ibland har det krävt en hel
del hjärnknådande innan vi har kom
mit in på rätt kakspår.
Det lättaste året var nog 2001 och
temat ”Kärlek”, då vi snarast fick

DET HAR VARIT

begränsa oss. Vi bjöd på kärleksmums,
hjärtan, marängkyssar och mintkys
sar. Temat ”Nöjen” 2008 resulterade i
bland annat karusellkakor, jitterbug
gar och kalaspraliner. 2012 var temat
”Framtiden” och vi fokuserade på
drömmar av olika slag, chokladdröm

mar, vaniljdrömmar, drömrulltårta
och dansk drömkaka.
Drömmar, denna gång i form av
framtidsdrömmar, förekom också
2000 när temat var ”Skola, folkbild
ning, utbildning”. Dessutom bjöd
vi då på bland annat professorer (se
recept) och studentmössor. Inför
sekelskiftet 1999 var temat ”Männi
skor och sekelskiften”, då bakade vi
kakor från gamla receptsamlingar
och delade ut recept . När temat 2003
var ”Idrott, kropp och hälsa” koncen
trerade vi oss på våra gamla gutnis
ka idrotter och besökarna fick smaka
ätbara pärkbollar och varpastenar.
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Professorer
Hiram inleder sitt recept: ”I en liten
1800-talskokbok ’för snälla flickor’
hade man recept på mängder av
småkakor med lustiga namn, till exempel Prostar - Adjunkter - Studenter!
Smakar det med en liten professor till
kaffet? Gör så här!”
75 g mandel
1 dl vetemjöl
150 g smör eller margarin
40 g osockrad blockchoklad
2 ägg
2½ dl socker
Hacka mandeln och blanda den med
mjölet. Rör smör eller margarin mjukt
och tillsätt blockchoklad, som mjukats
upp i vattenbad försiktigt. (Kan bytas
ut mot 25 g kakao, cirka 2½ msk.)
Äggen slås lätt med gaffel tillsammans
med sockret. Blanda sedan ihop alla
ingredienser och bred ut smeten i
en smord liten form, 25 x 25 cm.
Grädda ”stor-professorn” i 225–250
grader cirka 20 minuter. Skär genast
stora professorn till många småprofessorer. Fyrkantiga bitar, vass kniv.
Källa: Receptet på professorer är hämtat ur
”Hirams bästa recept”, Märit Huldt 1979.
(ISBN 91-534-0554-4.)
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2009 års ”På liv och död” ställ
de först till bekymmer, temat asso
cierade inte automatiskt till kakbak.
Men efter en del kreativt tänkande
skakade vi fram kristidskaka, bark
bröd och extraknäck. När temat 2011
var ”Konst” lade vi fokus på färgrik
topping och dekorationer, även små
paletter fanns på kakbordet. Bilar,
rattmuffins och hästskor fick det bli
2004, tema ”Kommunikation”. ”Män
niskan i arkiven” 2007 resulterade i
munkar, nunnor och bondkakor.
”Klimat och miljö” 2010 tyckte vi var
svårt först, men så fort vi rullade in
på rätt spår blev det lätt; vi bjöd på
gröna kakor, solkakor, energikakor,
snöbollar och ischoklad. 2015 var det
”Gränslöst” och vi tänkte internatio
nellt; brysselkex, wienerstänger, Ame
rikakakor men också gränslös kärlek
med regnbågsfärgade små underverk.
”Flora och fauna” 2013 resulterade i
tigerkaka, chokladlöv och solroskakor.
EFTER NÅGRA ÅR med uppdukade kakfat
förstod vi att det fanns en och annan
som infann sig på Arkivens dag i för
sta hand för att se vilka kakor vi bjöd
på. Men så länge de också passerade
våra utställningar på vägen från kaffe
bordet tyckte vi det var helt i sin ord
ning. Vi bakar så att säga in arkiv
budskapet. Med tiden har vi också
insett att det där med att erbjuda gott
fika gör att besökarna stannar längre.
Det är inte ovanligt att de ägnar hela

dagen åt våra utställningar, visningar
och föredrag och använder fikarum
met som ett ställe att hämta energi
för en fortsatt kulturupplevelse. Dess
utom erbjuder fikastunden en möjlig
het att lära känna andra besökare och
prata arkiv, en kulturmötesplats på
många sätt.
Jag vill tillägga att regionarkivets
personal alltid har bakat hemma och
på sin fritid, på egen bekostnad och
helt frivilligt. Sisådär 300–400 kakor
har vi årligen burit med oss hemi
från. Det ska naturligtvis till ett stort
eget intresse för att bidra till denna
happening. Varje år har vi frågat oss
själva om vi vill fortsätta och hittills
har svaret varit ja. Den som inte gil
lar att baka har inte behövt delta, no
hard feelings. Jag vill ta tillfället i
akt och tacka dem som år efter år på
detta osjälviska sätt har bidragit till
Foto: Sandra Hillbertz
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”Det lättaste året var nog
2001 och temat
Kärlek, då fick vi
snarast begränsa oss.
Vi bjöd på kärleksmums,
hjärtan, marängkyssar
och mintkyssar.”
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2015 års tema va
tionellt
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Krönikan
VISBY MITT I ÖSTERSJÖN, en medeltida metropol, Hansestad och viktig knutpunkt
för handel och kulturutbyte mellan öst och väst. Även idag är Visby en viktig
mötesplats. Under sommarens höjdpunkt Almedalsveckan utbyts idéer och
framtida vägval diskuteras och analyseras. Nu samlas arkivverksamma från
hela landet i Visby. Låt oss tillsammans göra Arkivveckan till en lika vik
tig mötesplats för goda samtal och erfarenhetsutbyte med blicken riktad mot
framtida utmaningar.

diskuterades redan i slutet av 1990-talet i samband med
att Arkivens dag tog form. Efter att arkivföreningarna samverkat kring Arki
vens dag kom de fram till andra samverkansområden varav Arkivveckan är
ett. Själv hade jag förmånen att ingå i organisationskommittén för Arkiv
veckan i Lund 2002 och det känns därför fantastiskt roligt att medverka
igen 15 år senare. Frågorna är inte helt annorlunda idag, men varken digita
liseringen eller diskussionerna kring de elektroniska arkiven hade tagit fart i
någon större omfattning då. Däremot är behovet av att profilera, stärka och
synliggöra vår profession och vår sektor
fortsatt lika stor. I Lund, under den avslu
tande debatten, fick vi uppmaningen att
stå på barrikaderna för att föra fram arkiv
sektorns behov från några av de politiska
företrädarna från riksdagen. Steget upp på
barrikaden har vi inte tagit, däremot har
samverkan blivit allt mer viktig. Att arkiv
organisationerna tillsammans med Riksar
kivet samverkar på så många sätt som möj
ligt är väsentligt för framtida framgång.

IDÉN TILL ARKIVVECKAN

att ge Arkivens dag på Gotland lite
extra guldkant. Det har väl hänt
att någon chef har kommit med en
blomma som tack, men viktigast
för bagarna har varit besökarnas
uppskattning.
grubbla på vilka
handlingar vi ska visa upp och tänka
ut föredragshållare, återstår nu den
spännande utmaningen att fundera
ut kakor på temat ”Synd och skam”.
Låt oss hoppas att det blir syndigt
gott, annars får väl vi bagare stå
med skammen. 

Foto: Ande
rs Stenström

VID SIDAN OM ATT

UNDER ARKIVVECKAN i Visby möter vi ett kon
centrat av gemensamma utmaningar i en
”Under Arkiv
digital tid. Till exempel e-arkiv och digi
veckan i Visby
talisering, långtidslagring, förmedling av
arkiven och nya sätt att nå olika använ
möter vi ett
dargrupper. Men vi diskuterar även evi
koncentrat av
ga problemställningar som nu delvis ses
gemensamma
ur andra perspektiv – vems historia finns
utmaningar i en i arkiven, vad bevaras och vad förmed
las till vem? Arbetet med att dokumen
digital tid.”
tera underrepresenterade grupper i arki
ven möter EU:s dataskyddsförordning och frågan om rätten att bli glömd.
Arkiven är till för alla och är en grundsten i ett öppet demokratiskt samhäl
le. Arkiven och politiken får därför ta plats med kulturdepartementets stats
sekreterare, med talespersoner i kulturpolitiska frågor från tre av våra politis
ka partier, liksom en presentation av kulturarvspropositionen som berör arki
ven och som pekar på en kommande arkivutredning.

Varmt välkommen till Visby!

Bond ka
ko
temat V r och tor plyc
kor på
ä lkom m
en h em
-ba kat.

Maria Larsson Östergren
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I juli 1963 blev Skansen, världens äldsta friluftsmuseum,
en egen stiftelse. Fram till dess hade Nordiska
museet och Skansen varit en gemensam institution
sedan grundandet år 1873 respektive 1891. Arkiven
kastar ljus över det arbete som ledde till splittringen
och ger ett värdefullt bidrag till forskningen.
Text Mikael Baugus mikael.baugus@stockholm.se

MÅNGA STÖRRE OCH MINDRE ARKIV har pas
serat stadsledningskontorets arkivlo
kaler på Stockholms stadshus innan
de har ställts i ordning och lämnats
till Stockholms stadsarkiv. Förr fanns
arkivlokalerna i Stadshustornet men
runt år 1990 infördes krav på brand
skydd och ett centralarkiv byggdes på
bottenvåningen.
Hit kom ett tiotal buntar och pär
mar med dokument från två utred
ningar och anknytande löpande arbe
te som hade väntat på att ordnas och
förtecknas sedan 1970-talet. Där
fanns även utkast och enkla lappar
med mera som lyckligtvis för forsk
ningen aldrig rensades bort för mer
än 40 år sedan. Alla dokument levere
rades i form av ett kommittéarkiv till
stadsarkivet år 2011.
På en följelapp i en bunt stod skri
vet för hand ”Ernst har alla papper
om Skansen”. De flesta handling
ar hade alltså följt med nyckelperso
nen Ernst Sandell under hans kar
riär. 1963 var han borgarrådssekre
terare till Hjalmar Mehr på drätsel-/
finansroteln och vice stadssekreterare
på Stadskansliet. En annan uppsatt

tjänsteman av vikt i arbetet (som hade
färre dokument) var drätseldirektör
Erik Sundberg. 1967 blev Sandell
drätselkamrer på kammarkonto
ret (stadens finansförvaltning) och
närmaste man till förvaltningschef
Sundberg.
I AVSNITTET LOTTEN avgör framtiden i ver
ket Nordiska museet under 125 år
från 1998 tar Sigrid Eklund Nyström
upp att Johan Nordenfalk, ordföran
den i Nordiska museets nämnd (sty
relse), professor Gösta Berg, museets
styresman (chef) samt den nye ekono
midirektören Karl-Erik Nygren upp
vaktade regeringen för att diskutera
det prekära ekonomiska läget i juni
1962.
Orsaken till krisen var särskilt
löne- och pensionskostnaderna som
tvingade museet att ta korta krediter.
Driftunderskottet beräknades senare
till cirka två miljoner kronor i mitten
av 1963. Lån för investeringar med
mera, på mer än fem miljoner fanns.
Ärendet inleddes när muse
et i ansökan om årligt statsbidrag
i augusti 1961 ville ha en stor höjning

på 60 procent successivt. Museinämn
den menade att det i längden inte gick
att trygga verksamheten med ökat
tillflöde av pengar från Skansen. 1962
beslöt riksdagen om en ökning med
bara 1 000 kronor. Statsrådet Ragnar
Edenman på ecklesiastikdepartemen
tet hade tagit intryck av Kungl. Stats
kontorets remissvar. 1961 yttrade man
sig om museets ansökan och före
slog översyn av museets ekonomi och
verksamhetsformer.
fick statskontoret i upp
drag att göra utredningen. Sedan gick
allt fort. Drygt åtta månader senare
var viktiga steg mot att klyva institu
tionen tagna.
Arbetet hade skett i det tysta och
mötena skedde under ”fullständig
sekretess.” Eklund Nyström berät
tar att museets nämnd inte fick gehör
för sina förslag. Chocken blev stor för
personalen när museichefen Gösta
Berg informerade om frågan på Skan
sen den 13 mars 1963. Protestmöten
ordnades inom museimannakåren. I
pressen skrevs många spaltmeter. En
intensiv debatt i riksdagen föregick

DEN 12 JULI 1962
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Stadskvarteret på Skansen med Tottieska gården till vänster och boktryckeriet Officina Typographica, Bokbinderiet, Kryddboden,
Arbetarbostaden, Gravörverkstaden och Sadelmakeriet på höger sida.

beslut i maj 1963. Många år efteråt
var händelserna omgärdade av smått
mytiska drag. Nu har flera markanta
pusselbitar kommit fram.
I SLUTET AV NOVEMBER 1962 arbetade stats
kontoret enligt två alternativ - att för
statliga Nordiska museet eller låta det
fortsätta som stiftelse. I bägge fallen
skulle kulturhistoriska avdelningen
på Skansen vara en del av institutio
nen. Övriga verksamheter på Skansen
tog staten inget ekonomiskt ansvar
för. Detta betyder att staten redan bör
ha varit beredd på att de i komman
de förhandlingar med staden skul
le bli avskilda på ett eller annat sätt.
Förslagen framgår av en beräkning
av statsanslag för 1963/64 för musei
verksamheten skickad till ecklesias
tikdepartementet. Skansen skulle inte
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längre lämna ekonomiskt bidrag till
museiverksamheten.
Statskontoret sökte samråd ”under
hand” med staden. De hade ”karak
tär av informella och successiva över
läggningar” vilket visas av drätsel
direktör Sundbergs PM från 13 mars
1963. De första uppgifterna om sta
dens medverkan i utredningen är från
11 december 1962 och är minnesan
teckningar från kammarkontoret som
tar upp en bolagisering av Skansen.
Det var ett konkret förslag både från
statskontorets utredare fil. dr. Rune
Tersman och staden. En tredje tänk
bar part var Svenska Turistförening
en, inte museet. Däremot skulle sta
tens ledamöter i styrelsen komma från
Nordiska museet och bli ”fackmän”.
Detta visar dels att museet sågs som
en snart statskontrollerad institution,

dels att kulturhistoriska avdelningen
avsågs ingå i bolaget. Museets ekono
midirektör, Karl-Erik Nygren, före
slogs bli verkställande direktör för
aktiebolaget Skansen. Utöver akade
miska meriter och ”bror till Furuvik”
var han enligt Rune Tersman ”vettig”.
”Bror” syftar här varken på like eller
vän utan på att han faktiskt var yng
re bror till Gösta Nygren som köpte
Furuviksparken i Gävle på 1930-talet
och gjorde ett livsprojekt av att dri
va den framgångsrikt som djur- och
naturpark med nöjesfält och res
tauranger. Rörelsen tycks på Stock
holms stadshus ha setts likvärdig
med åtminstone delar av Skansens
verksamhet.
var frågan om vil
ken publicitet förslagen skulle få

PÅ NYÅRSDAGEN 1963

Dagens Nyheter, 28 maj 1963,
dagen innan riksdagsbeslutet.
Det finns flera utkast med änd
ringar i kommittéarkivet till avtal
om framtida relationer mellan
Skansen och Nordiska museet,
det som i rubriken kallas ”hemligt
avtalsutkast” och förmodas ligga i
en skrivbordslåda.

Stockholms stad höll fast vid valet av vd. Detta är ett av flera ut
kast till avtal för ekonomichefens anställning som vd för Skansen,
i kommittéarkivet. Avtalet var bilaga till Ernst Sandells PM om
Skansens förvaltningsorganisation från 22 november 1963. Ett hårt
tryck från bland annat museifacket ledde till att Berg blev vd och
Nygren endast vice vd.

aktuell mellan finansborgarrådet
Mehr, Sundberg och eventuellt fler.
Enkla handskrivna anteckningar
finns, där även ”folklig förankring”
nämns. I ett PM av Sundberg från
den 3 januari 1963 beskrivs ett möte
dagen innan med statskontorets gene
raldirektör Ivar Löfqvist och museets
ekonomidirektör. Under tidigare sam
tal hade man kommit fram till att två
miljoner kronor i aktiekapital var de
”friska pengar” som Skansen behöv
de. Staten skulle köpa drygt hälften
och staden knappt hälften av aktierna.
Nu förklarade Nygren plötsligt att det
fanns behov av mer pengar – cirka en
miljon – för nyinvesteringar. Dessut
om signalerade Löfqvist att staten nog
inte skulle satsa några kontanter alls
på Skansen. Skälet var att ett förstat
ligat Nordiska museet utan intäkter

från Skansen skulle kosta staten för
mycket. Staten skulle betala sin del av
kapitalet genom att lämna värden som
fanns på Skansen.
I statskontorets arkiv på Riksar
kivet finns museinämndens offici
ella svar från den 23 januari på utre
darnas fråga från den 21 januari om
uppgift om Skansens behov av kapi
tal vid ett avskiljande. Nämndens
svar är reserverat. Eftersom man inte
hade fått veta hur tillgångar och skul
der skulle delas mellan Skansen och
övriga museet ville man inte ta ställ
ning. Inga uppgifter om summor läm
nades därför och man tänkte sig att
förhandlingar om det skulle ske. Sva
ret var undertecknat av Nordenfalk,
Berg och sekreteraren intendent Arne
Biörnstad.
HANDLINGAR I KOMMITTÉARKIVET VISAR att de
ekonomiska frågorna satte agendan i
utredningen. När aktiebolaget ersat
tes med alternativet stiftelse i stats
kontorets utkast till rapport från den
4 februari menade man att en stiftelse
var bättre i skattehänseende, främst

för restaurangerna, och ”möjligen”
lämpligare tog vara på traditionerna
som Skansen byggde på. I den fär
diga versionen, ett PM, från den 14
februari hade kalkylerna ändrats. Res
taurangerna föreslogs nu skiljas från
Skansen och drivas som dotterbolag.
En stiftelse var bättre än ett aktiebo
lag för ”de traditioner, på vilka verk
samheten grundas.”
Utifrån det färdiga PM:et och
regeringspropositionen från den 15
mars ser man att Skansens ofta goda
ekonomi hade varit ett tema för stats
makterna, inte bara för museet, år
efter år. Hela museet hade en själv
ständig ställning. Beräkning av årligt
statsbidrag byggde bland annat på att
även Skansen kunde skjuta till peng
ar till museikassan. Det var ett ställ
ningstagande av 1929 års riksdag som
hade gällt i mer än 30 år. Under de
senaste tio åren fram till krisen hade
cirka tio miljoner kronor förts från
Skansen till övriga anläggningar.
Utöver museet på Djurgården fanns
bland annat Julita gård, Svindersvik
i Nacka, Tyresö slott med mera. Sta
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FORMELLA FÖRHANDLINGAR mellan staten
och staden började i slutet av februari
1963. De ledde snabbt till ett avtal
om riktlinjer för bildandet av Stif
telsen Skansen som skrevs under den
13 mars. De tre miljoner kronor som
man kom överens om informellt den
2 januari fanns i avtalet. Där ingick
ekonomidirektörens begärda miljon.
Vilket mandat hade han den 2 janua
ri av museistyrelsen? Där satt Nygren
inte.
Statens ovilja att skjuta till pengar
hade förändrats, men även staden fick
lämna mer än man tänkt. Staten - en
av de tre huvudmännen – gav enligt
avtalet stiftelsen en miljon och staden
två miljoner kronor, bägge kontant.
Nordiska museet lämnade egendom
– hus, anläggningar, djur med mera
på Skansen samt Circus och Novil
la – till ett värde av cirka tio miljoner
kronor. Skansen övertog betalnings

ansvar för skulder på sju miljoner.
Avtalet godkändes av stads-/kom
munfullmäktige den 22 april och av
riksdagen den 29 maj. Staten övertog
det ekonomiska ansvaret för Nord
iska museet. Det fortsatte att vara en
stiftelse.

brister ur demokratisyn
punkt. Det måste varit svårt att
använda offentlighetsprincipen och
exempelvis begära ut PM:et från 3
januari 1963 då ingen annan än de
inblandade visste att mötet ”under
hand” hade ägt rum, oberoende om
sekretess skulle ha åberopats eller inte.
Statskontorets PM skickades inte på
remiss. Det dröjde drygt tre veck
or innan det lämnades till regering
en den 8 mars. Då bör avtalet nära
på varit i hamn. Två dagar efter att
avtalet hade undertecknats lämna
des regeringspropositionen. Staten
och staden ville ha en snar lösning där
man avgjorde innehållet. Den själv
ständiga institutionen skulle foga sig
och riksdagens gamla ståndpunkt från
1929 ersättas. Det bör även ha fun
nits en oro för att publicitet kunde
leda till motstånd och hinder. Skan
sen och hela museet var traditions
bärande, unikt och världsberömt och
en del av något som nationalroman
tiskt skulle kunna kallas den svenska
folksjälen. Beslut avgjordes till slut
med lottdragning i riksdagens andra
kammare.

DET FANNS
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tens utredare riktade in sig på den
ekonomiskt etablerade särställningen.
Skansen hade bärkraft att driva verk
samheten utan stöd utifrån. Statskon
toret respekterade inte längre fullt ut
Skansens museiverksamhet. Den var
nu ett ”komplement”. Dessutom fanns
naturhistoriska avdelningen samt ”fri
tidsunderhållning och rekreation”
där. Det övriga museet var ett sam
hällsintresse av vikt att skydda och
finansiera. Det var ”den egentliga
museiverksamheten”.

Stockholms stad blev 1963 en av de tre huvudmännen för Skansen.
Till vänster en ikon från idag för staden och Stadshuset. Till höger en affisch
för Skansen från 1930, utförd av Gotthard Gustafsson.
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DN 28 maj
1963. Ordförande Nordenfalk cite
ras. Staden hade ”ganska ringa”
intresse för stöd till en ”odelad”
institution, viljan för stöd åt Skan
sen var ”desto större.” Stockholms
stad bör ha haft en avgörande roll för
separationen. Staten hade i sin tur
ingen avvikande mening när samråd
hade inletts med staden. Man strä
vade åt samma håll. Museets ekono
michef deltog i det informella möte
där bärande delar i skilsmässoavta
let utarbetades. På det sättet deltog
museet i arbetet med delningen av
institutionen. Om det var sanktio
nerat av museistyrelsen är tveksamt.
Men det finns ändå skäl att omvär
dera den bild som målats upp i efter
hand till exempel i artiklar publice
rade av museet - att Nordiska museet
helt passivt blev påtvingat en del
ning, även om det skulle varit ett
inofficiellt samarbete av en självstän
dig och frispråkig ekonomidirek
tör. I den senaste artikeln, av Cecilia
Hammarlund-Larsson "När två var
ett" i Skansen 125, Fataburen, Nord
iska museets och Skansens årsbok
2016, frågar hon sig "varför ställdes
Nordiska museets företrädare inför
ett ultimatum?" Hon har då bland
annat beskrivit att museets företrä
dare hade haft önskemål om att få
delta i förhandlingarna mellan sta
ten och staden, men fått nej. Stats
sekreterare Hans Löwbeer hade sagt
till Berg att de var förtroliga. Den 9
mars 1963 hade museets avdelnings
chefer fått en första information om
vad som väntade, skriver hon.
DET ÄR VÄRT ATT NOTERA

KOMMITTÉARKIVET INNEHÅLLER även hand
lingar från en annan utredning –
stadskollegiets/kommunstyrelsens
förhandling med staten 1966-1968
om Skansens ekonomi. I juni 1965
önskade Skansen 23 984 000 kro
nor för nyanläggningar och upprust
ning av hus. Det är svårt att låta bli
att skämtsamt jämföra Skansens led
ning med friluftsmuseets grundare.
Nils Erik Baehrendtz skriver i Boken
om Skansen, från 1980, att Hazelius
har kallats för Sveriges störste tigga
re. Lördagen, då arbetarna skulle ha
sina löner, var Skansens svarta dag.
Då ringde Hazelius än till den ena
än till den andra mecenaten och bad
om pengar. 

Utlysning av stipendium
Folkrörelsernas Arkivförbund utlyser stipendium ur
Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt
arkivsamarbete.
Fonden syftar till utökade och fördjupade kontakter på
arkivområdet mellan länderna i Norden och Baltikum.
Stipendium ur fonden kan enligt stadgarna sökas av
institutioner, föreningar, organisationer/företag med
arkivfunktion och enskilda personer med anknytning till
arkivområdet, såväl offentlig som enskild sektor, inom
Nordens och Baltikums olika länder.

Stipendiesumman om 20 000 SEK,
(vilken kan komma att delas av flera sökande).
Utdelning av stipendiet kommer att ske i samband med
Folkrörelsernas Arkivförbunds höstkonferens i november 2017.
Stipendiaten förväntas närvara.
För vidare information om fondens syfte se
www.faf.nu/minnesfond.html

Sista ansökningsdag 1 september 2017

Var beredd när olyckan är framme!

Ansökan sänds per post till: Madli Kurdves Minnesfond,
c/o ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro.

Sköldvagnen är första-hjälpen om det skulle
inträffa en vattenläcka, brand eller annat som
kan skada dokument och föremål.

Frågor besvaras av sammankallande i fonden:
Per Lundin, Blekingearkivet, tel: 0457-813 87 eller
e-post per.lundin@blekingearkivet.se

www.museiservice.se

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

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

Boken om
digitalt
bevarande
Riksarkivet ingår i ett internationellt nätverk
för digitalt bevarande och medverkar i en ny bok
om det digitala objektet och digitala rättigheter.
Boken är efterlängtad av arkivarier och alla
andra som arbetar med digitalt bevarande.
DIGITALT BEVARANDE har varit ett hett
ämne i många år. Att det trots det
ta knappt går att hitta något att läsa
om ämnet är väl känt. Men nu har
det blivit ändring på det. I början på
2017 utkom boken "Digital Preser
vation Metadata for Practictioners,
Implementing PREMIS" samman
ställd av redaktörerna Angela Dap
pert, Rebecca Squire Guenther och
Sébastien Peyrard. Redaktörerna
arbetar inom nationella biblioteks
väsenden i Storbritannien, USA res
pektive Frankrike. Boken är skriven
av flera olika författare, däribland
denna artikels författare, alla med
olika kunskapsområden så att olika
delar inom digitalt bevarande berörs.
Boken vänder sig till såväl stu
denter som erfarna användare av
digitalt bevarande, som behöver få
stöd i sitt arbete med att implemen
tera digitalisering. Boken ska ses
som en brygga mellan en metadata
standard, i detta fall PREMIS, för
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digitalt bevarande och en implemen
tering av standarden i en organisa
tions eget system.
boken handlar om
behöver läsaren först en kort inblick
i PREMIS, som är en akronym för
de facto-standarden PREservation
Metadata Implementations Strate
gies. PREMIS omfattar de fält som
en internationellt sammansatt styrel
se, med sin erfarenhet inom digitalt
bevarande, ser behöver finnas för att
kunna hantera digitala objekt i fram
tiden. Och framtiden är i stort sett
redan här.
Bokens inledande kapitel behand
lar och ger stöd till de frågor som
man behöver ställa sig när ett digi
talt objekt ska kunna förstås och
användas långsiktigt. Här finns för
klaringar till hur man kan använ
da riskhanteringsanalyser för att få
fram den minsta mängd metadata
man behöver för att långsiktigt kun

FÖR ATT FÖRSTÅ VAD

na bevara sina digitala
objekt. Även en genom
gång av standarden PRE
MIS och den tillhörande data
elementkatalogen ingår.
beskrivningar av olika
metoder för att kunna hantera meta
data om bevarande av till exempel
audiovisuellt material, webbsidor och
e-böcker. Sedan följer diskuterande
kapitel som behandlar hur man kan
lagra det bevarande metadata som
det digitala objektet behöver.
Bokens slutkapitel ger en över
blick av hur olika metadataramverk
samverkar för att skapa en kom
plett metadatamodell eftersom ingen
standard innehåller allt. Standarder
na behöver samarbeta och använda
fält från varandra för att ge en kom
plett metadatabeskrivning av det
digitala objekt som bevaras.
"Digital Preservation Metadata
for Practictioners" avslutas med en
DÄRPÅ FÖLJER

www.digitalbevaring.dk

genomgång av hur överensstämmel
sen med standarden kan uppnås och
hur man kontrollerar det via de doku
ment som styrelsen för PREMIS har
tagit fram.
När den här boken är läst och
innehållet implementerat av många
inom arkivområdet kommer arkiv
världen att vara flera steg närmare ett
digitalt bevarande för framtiden. 

Karin Bredenberg
Funktionsansvarig för de
förvaltningsgemensamma
specifikationerna (FGS) på
Riksarkivet, teknisk rådgivare
för metadata.

Metadata
Metadata rent språkligt betyder data
om data eller information om data.
Ursprungligen användes begreppet
metainformation, det vill säga information om information. Normalt används
metadata eller metainformation för att
beskriva innehållet och/eller strukturen
för en viss datasamling ur något
perspektiv.

behöver inte ha någon motsvarighet
i lagtexter eller andra regler – vare
sig skriftliga eller muntligt uttalade.
Begreppet används ofta för att
beskriva hur det verkligen ligger till, i
situationer när det finns regler, lagar
eller politiska beslut som egentligen
eller till synes har en annan innebörd
eller målsättning.
Källa: Wikipedia

Källa: Wikipedia

De facto – hur något är i praktiken
De facto-standard är en standard
som tillämpas utan att den föregåtts
av en formell överenskommelse eller
annan rättsgrund. De facto-standarden

Digital Preservation Metadata for
Practitioners, Implementing PREMIS
ISBN: 978-3-319-43761-3
Köp: springer.com/gp/
book/9783319437613
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Arkiv400 Arkivåret 2018
Nästa år har arkiven anledning att fira, inte bara att Riksarkivet fyller 400 år, utan också för att 2018 ska bli ett nationellt arkivår.
Tillsammans ska vi lyfta fram arkiven och deras värde. Det kommer att ske genom olika aktiviter under året. Och nu behöver vi
din hjälp.
Arkiv 400 – Arkivåret 2018 kommer att finnas på
www.arkiv400.se. Webbplatsen ska fyllas med goda exempel
på hur man kan använda arkiven. Men det är inte bara arkivarierna som ska berätta utan också våra användare. Vi är övertygade

om att du träffar medborgare, släktforskare, politiker, tjänstemän
eller andra som använder material från arkiv och som gärna vill
berätta om det.
På webbplatsen, som kommer att lanseras i samband med
AVEC 2017, kommer det också att finnas ett kalendarium där du
kan skriva in vad som händer hos dig eller läsa vad som händer
hos kollegorna.
Hjälp oss att både fylla Arkiv400.se med berättelser och sprid
kunskapen om att den finns.
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Noterat

Årets arkiv 2017
Stipendium delas ut på AVEC
I år kommer ett arkivstipendium att delas ut under Arkivveckan i Visby. Bakom priset står fackförbundet DIK. Priset delas
endast ut vart fjärde år. Stipendiet på 5 000 kronor ges till
en uppsats som på ett utmärkt sätt hanterar problematik, förutsättningar och aktuella frågor inom arkiv- och informations
vetenskap.
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Missa inte utdelningen av utmärkelsen Årets Arkiv som sker i
samband med Arkivveckan i Visby den 17 maj. De nominerade arkiven är Arkiv Sörmland, Migrationsverket och Sveriges
Radio- och Tv:s arkiv. Prissumman är 25 000 kronor.
Utmärkelsen Årets Arkiv delas ut årligen sedan 2008 av
akademikerfacket DIK i samarbete med Riksarkivet, Närings
livets arkivråd och Föreningen för arkiv och informations
förvaltning.

Arkivkrysset
Dödskul

Heter

Turkiskt
bad

Karin

Hög topp i
Europa

Åström

Är ett
arkivråd för
näringsliv

KRYSSA
N
OCH VIN
ER!
FINA PRIS

En viktig
vitamin

Kan man
hålla

En är
allmän
och en är
Sleipner

Förening för
näringslivsarkiven

Inga sura
fåglar

Träd som
ofta lutar
vid å

Stenkul vid
stränder på
Gotland

Iko och
innehar
tjänsten

Är
arkivarierna
ansvariga
för sina

sedan
oktober
2016.

Mången i
arkiv

Där spelas
hockey

Böna
och be

Minska

Vitamin
solen
ger oss

Förbund för
arkiv i
folk rörelser

Mellan
T och V

Kör tåg
på spår

Johan
Silver

Förvånat
utrop

Lös i
Karlstad

Gammalt
ord för
hink

AVEC månad

Klär nunna

Gapar över
hasselfrukten

Långörat
husdjur

Är ett
arkivschema
ofta

Busa med
Förkortad
för upphandling
Pessimistens framtid

Torkhus

Ärkebiskop
Hammar

Ytmått

Rullar
skåning på

Är framtida
arkiv?

Inte slänga

Beta

Djur med
horn

Läses i
Borås

Apelsinvitamin
Inte utanför

Jobbar
entusiast
med

Varken
toppen eller
botten

Kadaver

Kulturministern

Företag
med fyr

Indiana
university

Grus

Torr mat
för ko

Har både
ton och
text

Fred med
familj
Ut och inn

Väder som
kräver
kläder

Vill man få
i kaoset

I nte på

Kan man
ha egen
på gym

Förr bäst
stort

Låter som
drycken i
England

Ökänd
armé

Stockholmskisen sätt
att säga
”är”

Där såg
många av
oss dagens
ljus

På
gatuplanets
hissknapp?

För längre
stopp

Kallar gute
lamm

L äggs
handlingar i

Skynda

Säljs te

Göteborgares jätte
F örst i
register

AVEC kan
vara detta

Kyrkliga
Visby

Alfa

Ser över
trädtopp

Längtan
om våren

Fint i
parkett
Kör
stockholmare

Kungligt
tilltal

Blöt
italienare
Så förkortar
doktorn
kanske
avdelningen
för kirurgi

Ännu ogift
dam

Ritar
matematikern

Kan man
bli i test

Sägs före
vale

Önskar
varm
bilåkare

Hassel
eller jord

Tamt
lastdjur
Intag mat!

Bokstavskurva

Lasse Lund

Nyast av
arkivföreningarna

Riksarkivet

För träningssugen gute
Engelskt
om

Ständig tvåa
i Finland

Joule

Förr något
att sträva
efter

Där betar
gutarnas
egna hästar

Skicka in den rätta lösningen
till anneli.brattgard@ekero.se
eller till:

Stort blir
engelskans
jag

För
kommuner
och
landsting

Arkivs korsord
Anneli Brattgård
Ekerö kommun
Box 205, 178 23 Ekerö

AB

Svar ska vara inkomna senast 30 juni
2017. Lycka till!
Pris till de tre först öppnade
rätta lösningarna.
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Posttidning B
Svensk Arkivtidskrift
Åkesson & Curry AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Papper eller filer?
Dina dokument är vår vardag. Fysiska och digitala arkivlösningar
som är säkra, sparar tid och frigör utrymme.
Trygghet och säkerhet

Geografisk närhet

Lätt och snabb åtkomst

08-534 608 88 johan.litens@depona.se

Våra arkivcenter:
Vilhelmina, Falun, Stockholm, Göteborg, Katrineholm och Malmö

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

www.depona.se

