”Låt oss synas,
låt oss ta plats i år.”
Sid 3
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Hatbrev till
statsministern

Tema: Kärlek & Hat

Kärlek, drama
och luftballonger
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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
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Välkomna till arkivåret!
JAG HOPPAS att det inte har gått någon förbi att det är vårt år i år.
Arkivåret 2018.

fyller Riksarkivet 400 år. Hur många statliga myndigheter kan
stoltsera med en sådan respektabel ålder? För att kontrollera det måste man
kanske gå till källorna, alltså till Riksarkivet. Vilken tur då att de finns
kvar och har funnits så länge.

FÖR I ÅR

är att det inte bara är Riksarkivet som ska fira i år. Det ska
vi alla. Arkivåret ska uppmärksammas på många olika sätt. Under förra
året tog en grupp med representanter från alla arkivföreningar tillsammans
fram en webbsida som ska samla arkivberättelser och kalendarium rörande
alla våra arkiv: arkiv400.se.

VIKTIGT ATT PÅPEKA

om vi inte hjälps åt. Det talas ofta om att marknadsföra arkiven och tillgängliggöra dem, men hur gör vi det? Handen på
hjärtat – vilket ansvar tar just du för att ditt arkiv och arkivmaterial ska
synas? På vilket sätt bidrar du till att källorna lyfts fram externt och internt
inom den verksamhet som du arbetar i? Jag kan villigt erkänna att mitt
kommunarkiv inte har deltagit i evenemang som ”Arkivens dag” på flera år.
Så ser det säkert ut på flera ställen i landet, men är det någon gång vi ska
vara med så är det väl under arkivåret? Och om inte vi som är verksamma
i arkivbranschen orkar ta itu med frågan om synliggörandet, vem ska då
göra det?

MEN DET BLIR INGET FIRANDE

Anneli Brattgård
Ordförande FALK

vill säkert protestera nu och säga att ni har försökt men inte fått
någon uppbackning av ledning, politik eller styrelse. Det kan jag förstå,
men i år har vi chansen att ”skylla” på arkivåret och på att ”alla andra får”.
För inte vill din organisation vara sämre än andra? Att synas och delta i
olika evenemang är ju viktigt, både inom myndigheter och i den privata
världen.

FLERA AV ER

LÅT OSS SYNAS, låt oss ta plats i år. Uppvakta din lokalpress, dina lokala radiokanaler eller vad som står till buds och berätta om arkiven. Uppdatera
kalendariet på webbsidan ”Arkiv400” med det som händer i din verksamhet, det må vara stort eller smått.
LÅT OSS FIRA 2018 med stolthet. I år är det vårt år!
Grattis Riksarkivet och grattis till oss alla!

Arkiv
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Nytt kurstillfälle!
Rätt ordning och reda
- bland personalhandlingar
9 april 2018

Information på 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.

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

Använd processbaserad
informationskartläggning
för att:
redovisa verksamhetens information
säkerhetsklassa informationen
skapa en struktur för e-arkivet
få ett samlat grepp om
verksamhetens information

VisAlfa
För utveckling av din verksamhet

www.visalfa.se

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
VÅRA MOLNTJÄNSTER UPPFYLLER
KRAVEN I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Besök microdata.nu för mer information
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På senhösten 2017
beslutade regeringen
om kommittédirektiv
för utredningen
”Översyn av
arkivområdet”.
– Det är alltså dags att
ge arkivområdet, i vid
mening, en ordentlig
genomlysning, säger
Lars Ilshammar,
biträdande riksbibliotekarie på
Kungliga biblioteket,
som har fått förtroendet
att vara särskild
utredare. Senast
arkivsektorn blev
föremål för samma
uppmärksamhet
var 2002.

FYNDAT

REP. DEL 2

Text Lars Ilshammar lars.ilshammar@kb.se

– ARKIVPOLITIKEN har inte utretts sedan
Internet slog igenom på allvar. Nu
gjuter vi en stabil grund för att vårt
gemensamma minne, våra arkiv, ska
kunna stå starka en lång tid framöver, kommenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke när
utredningens direktiv presenterades i
slutet av oktober.
Arkivutredningen annonserades
redan i propositionen om en samlad
kulturarvspolitik våren 2017, där kulturarvsområdet för första gången lyftes fram som ett eget politikområde.
Regeringens övergripande syfte med
utredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar
både nu och i framtiden. Enligt direktiven ska vi framför allt:

- översiktligt beskriva arkivsektorn
samt beskriva och analysera hur
samhällsutvecklingen har påverkat
och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten
och olika arkivinstitutioner,
- se över arkivlagstiftningen och när6
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”Däremot ska vi varken ägna
oss åt att bygga några utopiska
luftslott eller lösa problem som
ingen har frågat efter.”

Nu startar
arkiv utredningen

...!
-

-

-

-

liggande lagstiftning och vid behov
lämna förslag på hur lagstiftningen
kan anpassas till den utvecklingen
som sker på området,
analysera Riksarkivets roll och
lämna förslag på Riksarkivets roll
och uppgifter i förhållande till
andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning
och för att, upprätthålla en god
och säker informationshantering
och för att möjliggöra en allsidig
historiebeskrivning,
analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra
arkivmyndigheter på kort och lång
sikt av den offentliga förvaltningens
övergång till digitala processer,
analysera om regleringen för de
enskilda arkiven bör förändras för
att kunna tillgodose behov inom
rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet,
utreda behovet av insamling av statistikuppgifter på arkivområdet och
om statistiken bör utgöra officiell
statistik, och

- lämna nödvändiga
författningsförslag.
Utredningen får också i övrigt lämna förslag som kan bidra till kulturarvspolitikens intentioner. Det är med
andra ord ett stort och brett uppdrag,
och vi har därför fått hela två år på
oss. Vårt slutbetänkande ska lämnas
till regeringen först den 18 november
2019.
Utredningen befinner sig för närvarande i startläge. Vi har just rekryterat ett sekretariat på fem personer
som har hunnit installerat sig i regeringskansliets kommittélokaler i Garnisonen i Stockholm. Sekretariatet
kommer att ledas av Göran Blomberg,
en av Sveriges mest erfarna utredningssekreterare inom kulturpolitikens område med bland annat kulturutredningen, massmedieutredningen och museiutredningen på sin
meritlista.
Härnäst på dagordningen står att
närmare analysera vårt uppdrag och
lägga fast en arbetsplan för det första

året. Utan att gå händelserna alltför
mycket i förväg utgår jag från att digitaliseringen, både i meningen digitalisering av information och hela samhällets digitalisering, kommer att stå
i fokus.
Övergången till digital informationsförsörjning innebär en stor utmaning för såväl lagstiftning och ekonomi som organisation på arkivområdet.
Att dra upp riktlinjerna för en hållbar
och sammanhållen informationsförvaltning i framtidens digitala samhälle måste därför bli en av utredningens
primära uppgifter.
Därmed också sagt att jag hoppas att utredningen ska bli praktisk,
i meningen att lämna ifrån oss politiskt genomförbara och av arkivsektorn efterfrågade förslag. Däremot ska
vi varken ägna oss åt att bygga några
utopiska luftslott eller lösa problem
som ingen har frågat efter.
Under den första fasen av utredningen kommer vi framför allt att
lyssna på och samtala med en bred
krets intressenter både inom det
offentliga och inom den privata sektorn. Vi planerar att bjuda in till
workshops och även lägga upp en turné över landet där vi förhoppningsvis
kan använda olika arkivinstitutioner
som bas.
Vi kommer vidare att försöka arbeta så genomskinligt som möjligt. Vi
ska vara aktiva på webben och i andra
kanaler. Och när utredningen så småningom går i mål är det min ambition
att våra förslag ska vara så väl kommunicerade och förankrade att de
snabbt kan förvandlas till byggmaterial i arkivpolitikens verkstad.
Under tiden vill vi gärna bli kontaktade. Några intressenter har redan
hört av sig. Jag hoppas att fler ansluter sig under den närmaste tiden. En
stark arkivsektor är ytterst en demokratifråga, och därför särskilt viktig
att värna om i tider av alternativa fakta och fake news. 
7
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Kvinnor, män
och arkivariens

FYNDAT

makt

Stockholms stadsarkiv har tagit flera steg
mot ökad jämställdhet, till exempel ska en
gallringsframställan alltid innehålla en
jämställdhetsanalys och man uppmuntrar
stadens verksamheter att beakta
jämställdhetsperspektivet i det material som
de så småningom levererar för bevarande.
Text Thérèse Steen therese.steen@stockholm.se
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det klassiska årtalet 1919, då lika rösträtt infördes för
kvinnor och män i Sverige, och att
det inte räckte med den förändringen. Arbetet hade pågått innan dess,
och det fortsatte på olika sätt efter
det. Under sjuttiotalet började man
tala om begreppet jämställdhet i samband med att frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes, och år 1972 fastställdes det som
ett eget politikområde. År 1979 infördes Sveriges första jämställdhetslag.
Det nuvarande nationella jämställdhetsmålet – att kvinnor och män ska
ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv – är ett mål som
antogs 2006 i bred politisk enighet.
Det ligger på myndigheters ansvar att
bryta ner målet till en hanterbar nivå
där man kan svara på frågan ”men hur
GÖR man då?” Ett svar som skiljer sig oerhört mycket mellan olika
typer av verksamheter – förskolelärare
behöver naturligtvis en annan kompetens kring jämställdhet jämfört med
en stadsplanerare. Men hur ser det ut
för arkivarien?

ALLA KÄNNER VÄL TILL

ETT ARGUMENT som ofta hörs är att man
inte kan påverka det som hamnar i
arkivet och att det därför inte finns
något man kan göra. Alla som har
arbetat med tillgängliggörande vet
att detta är felaktigt. Att namnge,
att metadatasätta och beskriva är olika verktyg för att synliggöra arkivens
innehåll, och denna information medverkar till att forma samtidens uppfattning av historien. Att det på gravstenar tidigare ofta bara fanns skrivelsen ”och hans maka” när det gällde
den ena av de två som vilar under jord
är ett tydligt exempel på osynliggörande, som är jämförbart med det
ansvar vi i arkivbranschen har: Liknande fenomen finns i äldre socialtjänstakter, där hustruns akt ligger
förvarad i makens, och därför endast
är sökbar via honom.
ÄVEN INSAMLANDET, synen på vad som
är ett bevarandevärt material och var
detta finns att tillgå, är styrt av normer och förväntningar. Martin Paju
skriver i sin artikel ”Ett kliv upp ur
det normativa diket” (Arkiv 2/2015)
om Företagsarkivet i Westerbotten,
som i projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv konstaterar att ”invan-

da förställningar om kön, företagande
och näringsliv måste ifrågasättas” ifall
de kvinnliga företagare som faktiskt
funnits under historiens gång skall
fångas upp, bevaras och synliggöras.
Även Silke Neunsinger berör ämnet
i sin artikel ”En värld av kvinnor”
(Arkiv 3/2017), där hon beskriver hur
ARAB arbetat med att synliggöra de
svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter, genom att ställa ”nya frågor till ett
känt material”.
MEN FÖRMÅGAN att vrida på perspektivet räcker inte hela vägen. Dessa knep
och verktyg till trots – självklart finns
det en övre gräns för hur utförligt vi
kan skriva historia med hjälp av ett
material som tillkommit och bevarats
utan att frågor om jämställdhet har
beaktats. Det kommer alltid att föreligga luckor, saknade volymer och försvunna berättelser som gör att vi måste gissa hur det faktiskt låg till. Gissningar som färgas av vår förförståelse,
vår kompetens och – förstås – våra
normer.
FANNS MÖJLIGHETEN så skulle vi väl gärna minimera behovet av att gissa? Att
se till att mer bevarats ur det förflutna? Detta leder tankarna till idag, och
funderingar kring vilken information om världen som skapas nu. När
det gäller bevarande så har åtminstone arkivarier inom offentlig verksamhet en möjlighet att påverka lite
mer än kollegorna inom det privata
och enskilda. Detta eftersom vi har
ett finger med i spelet kring vad förskolelärare, stadsplanerare och andra
statligt och kommunalt anställda ska
bevara. Eller för att uttrycka sig myndighetsutövningssträngt, vad de inte
får gallra.
PÅ STOCKHOLMS STADSARKIV har man infört
en skrivelse i en av vägledningarna
till stadens verksamheter, ”Att värdera och gallra information i Stock-
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holms stad”, där det tydliggörs att en
gallringsframställan ska innehålla en
jämställdhetsanalys. Vägledningens
första bilaga utgörs av en checklista
för en gallringsutredning, och den har
utökats med följande frågeställningar:
• Går det att utröna hur en verksamhet fördelat resurser mellan olika kategorier, så som exempelvis
kvinnor/män?
• Handlar informationen i betydande utsträckning om män eller
kvinnor? Säger informationen
något om mäns och/eller kvinnors
levnadsvillkor?
• Går det att utläsa andra mönster ur
informationen, utifrån perspektiv så
som till exempel människors ålder,
etniska tillhörighet, eller geografiska hemhörighet?
Att en värdering ska göras i samband
med att man ansöker om gallring har

länge varit gällande, och man skulle kunna hävda att det är överflödigt
att peka ut jämställdhetsperspektivet
som något särskilt att ta hänsyn till,
eftersom detta kan sägas redan ingå i
”forskningens perspektiv”. Men eftersom det är fastställt av Stockholms
stads politiska majoritet att samtliga
beslut ska innehålla en jämställdhetsanalys har man valt att göra ett förtydligande i vägledningen. Och om
det skulle inträffa ett skifte där det
politiska uppdraget skulle ändra fokus
så kvarstår jämställdhetsperspektivet
som ett exempel på lämpliga frågor att
ställa till materialet, å framtida forskares vägnar.
med
kompetens inom jämställdhetsfrågor
skapar bättre förutsättningar för att
människor här och nu ska kunna leva
så som Sveriges mål för jämställd-

FÖRSKOLELÄRARE OCH STADSPLANERARE

het är formulerat. Arkivarier har ett
vidare spelfält än ”här och nu” – vi
jobbar dessutom med ”förr och sen”.
Stockholms stadsarkiv har brutit ner
det nationella målet till två verksamhetsspecifika: ”Stadsarkivets resurser ska komma kvinnor och män till
del i lika hög utsträckning” (här och
nu) och ”Arkivens innehåll ska spegla
kvinnors och mäns liv och verksamhet i så lika grad som möjligt” (förr
och sen). För att uppnå detta krävs
många insatser, både kort- och långsiktiga, stora och små. Att uppmuntra
stadens verksamheter att beakta jämställdhetsperspektivet i det material
de så småningom levererar till oss för
bevarande är ett steg som Stockholms
stadsarkiv tagit för att bidra till att
jämställdhet uppnås. 

10 ARKIV 1/2018
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”Stadsarkivets resurser
ska komma kvinnor och
män till del i lika hög
utsträckning”

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping
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Stockholm

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
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Hat, hot, förtal och smädelser i brevform är inget nytt för
vår tid. Långt innan sociala medier fanns skickades sådana
brev, oftast anonymt, till överheten, politiska eller religiösa
motståndare och till de ansvariga för upplevda eller inbillade
personliga oförrätter. De har alltid funnits genom historien,
framför allt i krissituationer och omvälvningstider.
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Text Martin Grass martingrass041@gmail.com Foto Henry Buergel Goodwin

”Du röda jevul”
Hat- och hotbrev i Hjalmar Brantings arkiv
I HJALMAR BRANTINGS ARKIV på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm är korrespondensen en viktig och omfångsrik beståndsdel. En
beskrivning av arkivet finns i tidskriften Arbetarhistoria nummer 159160, 2016. I brevsamlingen ingår en
serie med drygt 650 anonyma brev
från åren 1887 till 1925 med hyllningar, positiva synpunkter och kritik, ibland också brev med förvirrat
innehåll,”dårbrev” enligt Brantings
beteckning, samt inte minst hat- och
hotbrev. De senare utgör ungefär en
tredjedel. I huvudserien ”Brev till
Hjalmar Branting” förekommer liknande brev fast undertecknade med
namn.
HUSTRUN ANNA BRANTING berättar i boken
Min långa resa. Boken om Hjalmar
och mig (1945) att hennes man tog
hotelserna ”mycket lugnt”. Breven
sparade han. Han ansåg att de hade
”tidshistoriskt värde”. Samma sak
minns dottern Sonja Branting-Westerståhl: ”Kasta dem inte, var min
fars kommentar oftast, de kan vara av
tidshistoriskt intresse” (minnesartikel i Morgon-Tidningen 25 februari
1950).
GRÄNSEN MELLAN hård kritik och hatiska uttalanden är inte alltid helt entydig. De hatiska och hotfulla breven

kännetecknas av att de oftast är korta
och kärnfulla, rakt på sak men också längre resonerande utläggningar, dock inte alltid logiska, förekommer. De innehåller många invektiv
som ibland formligen staplas på varandra. Ett exempel från 1917: ”Socialisten Branting! Föraktade och förbannade fosterlandsförrädare, modermördare, usling. Ni köpte dräng åt
våld och förtryck – må maskar äta ert
eländiga kadaver och må ni brinna
levande”. Skribenterna använder ofta
stilgrepp som versaler, dubbla understrykningar, utropstecken med mera.
En hel del ”brev” består av urklippta Branting-karikatyrer med nedsättande kommentarer. Kännetecknande
är också de anonyma underskrifterna
som markerar att avsändarna representerar ”det äkta” och ”det sanna”.
Till exempel: ”En svensk till hjärta
och själ”, ”En rättrogen svensk”, ”En
Ärlig Svensk Man”, ”En partilös och
därför fördomsfri”, ”En folkets vän”,
”Fosterlandsvän”.
är undertecknade med
”svensk arbetare” eller bara ”Arbetare”.
Branting betecknas som ”Folkets förförare”, ”Fosterlandsförrädare”, ”Förädareskurk”, ”Wårt Lands Största
Landsförrädare”. Och så haglar invektiven: ”Ohängda Niding”, ”Generalfähund”, ”du djefla knöl”, ”din

MÅNGA BREV

djefla hund”, ”Ni huggorm i Människas skepnad”, ”Ärkeas”, ”Fridsstörare”, ”Samvetslösa uppviglare”, ”Ni
går Antikrists ärenden” samt naturligtvis ”Röd-skinn” eller ”Du röda
jevul”. Men också ironiskt menade
beteckningar förekommer: ”F.d. Socialisten Kapitalisten Hjalmar Branting Redaktör?” (så som adressat på
kuvertet), ”Till den store Fredsaposteln” eller ”Fredsstiftaren och
Upprorsmakaren”.
VISSA HATBREV är snällt formulerade.
I ett odaterat brev står till exempel:
”Håll mun!! För Fosterlandets skull!”.
I ett hatbrev från 1917 frågas på slutet: ”Är ni kanhända katolik!” vilket
för brevskrivaren tycks vara höjden på
suspekt beteende. En person skickade brevet utan frimärke så att Branting fick betala 10 öre i lösen (augusti 1909). Men det förekommer också
uttalade dödshot, de flesta från tiden
för första världskriget. I två odaterade brev står exempelvis: ”Ni bör
snarast skjutas o. Era gelikar” eller:
”En kula i skallen eller hellst 2. Passar DET? Bästa sättet att bli fri Er!
Kommer i sinom tid!”. I ett brev från
1914 delades ut ”Ett varningens Ord”,
som anspelar på Sven Hedins skrift
”Ett varningsord” från 1912 i samband med striden om stärkt försvar:
”Akta ER för de mörka qvällarne. Ni

12 ARKIV 1/2018

Arkiv 01-18.indd 12

2018-02-26 16:09

13

Arkiv 01-18.indd 13

2018-02-26 16:09

LEDARE

”Hoten är i alla fall ett tecken på den hårda
konfrontation som präglade samhället
inte minst under storstrejksåret och
under första världskriget, särskilt 1917.”

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Tema: Kärlek & Hat

är snart mogen till vedergällning”.
I ett brev från Östersund (odaterat
men från krigsperioden), undertecknat med ”Tre dödsfiender!”, heter det:
”Min kula skall snart nå ditt förrädiska hjerta om äfven en af oss skall
sätta livet till”. I juli 1917 skrev ”En
Ärlig Svensk Man”: ”Nu är måt�tet rågadt, och nu Din SKURK är din
timme slagen, gör Ditt testamente,
och afwakta döden, åtta dagar har Du
på Dig till kulan gör sin fosterländska
pligt”. I september 1917, undertecknat med ”Sann German”, skickas ett
snöre med kommentaren: ”Se här silkessnöret (alldeles för fint för resten)”.
Snöret – som man bara hade kunnat strypa en fågel med – finns kvar i
kuvertet. I ett brev från 1905 av ”En
som för gammal vänskaps skull förrådt en hemlighet” varnas Branting
om att det föreligger ett dödshot från
”den sedan en tid existerande H. F. K.
(Hemliga fosterländska klubben)”.
De har ”svurit på Er död”. ”Ni kan ej

vara säker någonstans. Var försiktig
med hvad Ni äter. Lita ej ens på Edra
närmaste”.
POLITIKERN HJALMAR BRANTING var
omstridd. Han hade lämnat sin klass
så att säga, blivit socialist och den
svenska socialdemokratins frontfigur; en rörelse som hade som mål att
ta makten från de besuttna och makt
eliten och omgestalta det svenska
samhället. Inte överraskande att han
bara av den anledningen blev ”ett rött
skynke” för många. Hat- och hotbreven koncentreras särskilt till turbulenta år. 1902 med den politiska storstrejken. 1905 med verkstadskonflikten, upplösningen av unionen som
Branting bedömde positivt, ryska
revolutionen där många ryska politiska flyktingar kom till Sverige och
”Rysslandsfaran” aktualiserades särskilt. Framför allt under den stora
konflikten på arbetsmarknaden, storstrejken 1909. Och sedan under för-

sta världskriget, med flest brev under
revolutionsåret 1917. En stor del, nästan en tredjedel, av de anonyma breven är dock odaterade fast några låter
sig dateras.
ALLVARET I DE direkta dödshoten är
naturligtvis tvivelaktigt. Några kan
kanske räknas till ”dårbreven”. Hjalmar Branting utsattes som tur var inte
för något attentat. Men sådana förekom ju i hans samtid. Hoten är i alla
fall ett tecken på den hårda konfrontation som präglade samhället inte
minst under storstrejksåret och under
första världskriget, särskilt 1917.
UNDER STORSTREJKEN 1909 dominerar brev, många undertecknade med
”arbetare”, som vädjar om att snarast
avblåsa strejken ”så att en slipper svälta ihjäl”. I annat fall dröjer det inte ”så
värst länge förrän era huvun åker ini
hölviti”, kommer vi att ”natta Dig och
Lindqvistarn” (LO-ordföranden Her-
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man Lindqvist), ”sätta Eder på hufvudet i någon af stadens värsta kloaker”, ”dömer jag Eder till döden”,
”är Du en död man”. I ett minimalt
kuvert, stämplat 2 september 1909,
ligger ett kort med bara en dödskalle
påklistrat. Det är omvittnat att storstrejksperioden och tiden efteråt var
plågsam för Hjalmar Branting. Dottern Vera von Kraemer berättar i sin
bok Brantings på Norrtullsgatan (1939)
att ”det kom en kall ring omkring
Brantings” och att ”Hjalmar blev
mera isolerad”. Anna Branting talade
i Min långa resa om en ”iskyla” och att
”isoleringen pressade Hjalmars nerver”
16 ARKIV 1/2018
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men att han ändå var lugn inför allt
hat och hot.
OCKSÅ FÖRSTA VÄRLDSKRIGET var en pressande tid. Bland hat- och hotbreven från denna tid dominerar de
från Tysklandsvänner. Få försvarar
Tyskland direkt. Däremot kritiserades Brantings oneutralitet, och han
beskylldes som både fredsvän och
krigsvän vilket i båda fallen tolkades
missgynna Tyskland. Han betecknades som ”Hejduk och Provåkatör för
Ententen” (så 1916) eller som ”en af
westmakternas betald krigsagent” eller
”af det f–e England köpte usling” eller
”vapendragare åt det lömska och ärelösa England” eller ”träl under England”, så i brev från 1917. Ett brevkort
från mitten på april 1917 är adresserat ”Till Engelske undersåten Mister Brandting” [felstavat]. Där ingår
också ett hot: ”Wi träffas Herr Branting [nu rätt stavat] efter den 1. maj
1917” – då man väntade sig allvarliga
sammandrabbningar – och avslutades
med: ”sista Warningen” och tre kors.

som återkom ofta är
Ryssland. Branting uppmanades att
ge sig av till Ryssland, både 1916 och
framför allt 1917. Branting bedömde ju ryska februarirevolutionen 1917
positivt och åkte under påsken till
Petrograd för att få förstahandsinformation om läget. Dessutom kämpade
Ryssland på ententens sida mot Tyskland. ”Försvinn från Fosterlandet Sverige till Sibirien”, löd exempelvis en
sådan uppmaning. På ett kuvert från
26 februari 1917 – utan brev – har en
kopeksedel klistrats med påskriften
”Judas Hj. Branting” vilket antyder
samma sak. På ett kort från februari 1914 kallades Branting ironiskt för
”president i Ryssland”.

ETT ANNAT TEMA

– och jämfört med
dagens situation – verkar breven vara
lite harmlöst formulerade och ibland
nästan komiska. Det tar dock inte
ifrån deras allvar. De är intressanta tidstypiska vittnesbörd vilket som
nämnts Branting själv var medveten
om. De är ingenting för papperskorgen utan skulle förtjäna en ingående
genomgång för att studera språkbruk
och bildspråket samt framför allt en
noggrann koppling till sitt kronologiska sammanhang. 

FÖR EN NUTIDA LÄSARE

Krönikan
i alla tider men hur de ser ut har skiftat, från
handskrivna brev med smädande innehåll till idag då man med ett mejl inte
bara kan nå en person, utan flera personer samtidigt med samma budskap.
Idag kan vi flera gånger i veckan läsa om personer som blivit utsatta för hatmejl för att de har publicerat något på nätet som inte gillats av någon eller för
att de sagt något som någon irriterat sig på eller för att de helt enkelt har ”fel”
utseende eller synts för mycket.

HATBREV HAR TROLIGEN EXISTERAT

ÄVEN VÅRA MYNDIGHETER tar dagligen emot
hatmejl, antingen riktade till en enskild
person i verksamheten eller mot verksamheten i stort, där det första filtret i
många fall är registraturen. Som registrator får du många insikter i människans
natur och hur lätt det är att uttrycka sig
på extremt olämpliga eller kränkande sätt.
En del hatmejl handlar om att någon ogillar den verksamhet myndigheten bedriver, andra är missnöjda med ett beslut som
myndigheten har fattat och går till personangrepp och förolämpar den person
som man anser vara skyldig till ens orättvisa bemötande och vad man anser vara en
grov felbehandling (med det sagt så kan
handläggningsfel begås men du kommer
längre med ett respektfullt beteende baserat på fakta). Det mest bisarra jag stött
på var en manlig och oerhört arg brevskrivare vars brev bestod av ett tiotal rader
svordomar av varierande styrka där han vände sig mot myndighetens agerande

”Hoppas jag inte har varit
alltför otrevlig.”
i en fråga, varav flera svordomar jag aldrig hört förut, och som sedan avslutade
med ”Hoppas jag inte har varit alltför otrevlig”. Nästan så att du börjar skratta
för att det är för mycket. Eller brevskrivaren som tyckte att en av våra politiker
var illa klädd och som även bifogade ett tidningsklipp på den händelse hen syftade på. Om författare bara visste vilka skatter som gömmer sig i myndigheternas diarium, tror det säger en hel del om vår samtid, vad och vem man reagerar
på. Ska man vara krass, ju mer du syns, ju mer makt du tycks ha, desto större
behov tycks andra ha av att tysta dig genom hot och hat.
är ändå relativt oskyldiga, de flesta hatmejl innehåller en
mörkare ton, avsedda för att kränka, förminska och hota mottagaren. Att det
är så lätt att göra det idag känns extra skrämmande. Något som förut krävde lite eftertanke (som att skriva, kuvertera, gå till posten, betala för porto),
och där tiden förmodligen fungerade som en hindrande faktor går i dag på en
knapptryckning när information om oss alla finns ute på nätet. Den där spärren, för vem av oss har inte brusat upp ibland, och den där tiden man behöver
för att lugna sig både saknas och försvinner. För hur ofta önskar vi inte efteråt
att vi hade haft en inbyggd dumhetsspärr i dagens snabba kommunicering. I
många fall, som när det gäller just mejl till myndigheter, så tänker nog gemene man på myndigheten som en stor anonym koloss, inte på att det faktiskt
finns en fysisk person som sitter och tar emot mejlet. Sen har vi nättrollen
som vill göra skada, men det är en helt annan krönika.

EXEMPEL SOM DESSA

Alexandra Meija
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Porträttet: Lotta Oudhuis

Bland arkiven på
alla små geniers
favoritställe
Lotta Oudhuis arbetar sedan två år tillbaka som arkivarie på
Tekniska museet, närmare bestämt på avdelningen Samlingar och
utställningar. Ett samtidsdokumentationsprojekt som pågår just
nu är insamlingen av arkivmaterial från uppropet #metoo med
vittnesmål från kvinnor i teknik- och spelbranschen.
Text Eva Hult eva.hult@maritima.se Foto Emma Fredriksson, Tekniska museet

LOTTA HAR TIDIGARE arbetat som arkivarie
på bland annat Stockholms stadsteater
och på Regeringskansliet.

På vilket sätt tycker du det är annorlunda att arbeta som arkivarie på ett
museum?
– Största skillnaden är att museer arbetar aktivt med insamling och
samtidsdokumentation. Vi samlar in
nytt material både från samtida och
historiska industrimiljöer och intervjuar människor om produktion,
arbetssätt och teknik. Förslag om att
ta in nya objekt tas upp till beslut vid
vissa ledningsgruppsmöten. Inför
dessa beslutsmöten diskuterar förvärvsgruppen de enskilda förvärven,
förbereder förslag och argument. På
min avdelning arbetar utställningsproducenter tillsammans med intendenter, magasinsassistent, arkivarie
och bildassistent med frågor som rör
utställningsproduktion, dokumentations- och insamlingsprojekt, digitalisering, samlingsförvaltning och bevarande.

800 000 fotografier. Arkivsamlingarna kommer från eller handlar om
svenska industriföretag, arbetsplatser,
produkter, tillverkning och försäljning. Personarkiv och föreningsarkiv
har vi också. Ritningsarkivet utgörs
av kartor och ritningar från industrier,
gruvor, bruk och verkstäder, maskiner och produkter från 1700-talet
och framåt. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och vi
har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Som samlingsdatabas använder vi Primus. Material från
Primus publiceras på DigitaltMuseum. Målet med DigitaltMuseum är
att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett
tid och plats. Vi förtecknar arkiven i
arkivdatabasen Klara. Arkivförteckningarna tillgängliggörs sedan via ett
webbgränsnitt i Klara. Digitaliserat
arkivmaterial tillgängliggörs på DigitaltMuseum och från arkivförteckningen i Klara länkar vi till det digitaliserade materialet.

Hur ser era arkivsamlingar ut?
– I våra arkivsamlingar finns cirka
1 2000 hyllmeter arkivhandlingar,
200 000 ritningar, 400 filmer,
800 ljudband, 700 videokassetter och

Och ämbetsarkivet?
– I ämbetsarkivet finns museets
verksamhet sedan 1923. Till exempel
utställningar och dokumentationsprojekt. Ämbetsarkivet är också förteck-

nat i Klara. År 2017 började vi arbeta
med processbaserad klassificeringsstruktur för diarieföring och arkivering. Diariet förs i Filemaker. Det
provisoriska ”e-arkivet” utgörs som för
många andra av en låst ”arkivyta” på
server. Eftersom Tekniska museet är
en stiftelse så lyder inte museet under
offentlighetsprincipen.
Du har gått kurs i arkivpedagogik. Hur
arbetar du med tillgänglighet?
– Jag tar emot forskarbesök, studiebesök och besvarar förfrågningar.
Vi har en barnhörna i läsesalen med
barnlitteratur och pyssel. Genom ett
samarbete med Sveriges Pensionärsförbund anordnar vi löpande olika
programaktiviteter till exempel fotohistoriska och telehistoriska studiebesök samt barnbarnsvisningar. Tekniska museet har som vision att vara
alla små geniers favoritställe vilket
genomsyrar allt vi gör. Under återkommande evenemang som Arkivens
dag och Internationella kvinnodagen
synliggör vi material i arkivet. Vi tar
fram berättelser ur arkivet som visas
i utställningar och i sociala medier.
Vi deltar också i programverksamhet under så kallade MegaHelger med
olika teman samt på Nördcaféer. 
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”Under återkommande evenemang som
Arkivens dag och Internationella kvinnodagen
synliggör vi material i arkivet.”

Lotta Oudhuis
Ålder: Född 1980
Yrke: Arkivarie på Tekniska museet.
Har tidigare bland annat jobbat på
Regeringskansliet och Stockholms
stadsteater. Tillsammans med maken
William Oudhuis, har hon gett ut
boken Tjära statsministern (StenbergSchentz förlag 2011) om barns brev
till Sveriges statsminister samt arkivromanen Expeditionis Planeta Teitus
(Förlag Anomali 2010) tillsammans
med konstnären Lovisa Henoch.
Bor: Skanstull i Stockholm
Familj: Man och två barn.
Utbildning: Kulturvetarlinjen i
Stockholm med filmvetenskap som
huvudämne, praktisk svenska samt
latinamerikakunskap. Därefter arkivvetenskap och arkivpedagogik.
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En extraordinär

kärleks h
2017 var det 120 år sedan de tre upptäckarna
August Andrée, Knut Frænkel och Nils Strindberg
gav sig iväg i en luftballong mot Nordpolen. Hela
expeditionen försvann spårlöst och hittades 33
år senare, döda, tillsammans med dagböcker och
annan utrustning. Gåtan kring vad som egentligen
hände har sedan upptäckten fascinerat människor
världen över. Genom arkivhandlingar och föremål
från Tekniska museets samlingar färdas vi 120
år tillbaka i tiden till ett Sverige där teknikvurm,
upptäcktslusta och nationalism spirade.
Text Lotta Oudhuis lotta.oudhuis@tekniskamuseet.se
Porträttfoto på Gurli och August av Gösta Florman, Tekniska museet
Kollage Kim Sonntag
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”Gurlis personarkiv ger en unik inblick
i det sena 1800-talets kultur- och
samhällsliv; en minst sagt dynamisk
och föränderlig tid.”
SVENSKA SÄLLSKAPET för antropologi och
geografi av 1906 ut en minnesskrift
om August Andrée. I skriften ingick
en levnadsteckning skriven av en nära
vän som önskade vara anonym. Denna
vän visade sig senare vara Gurli Linder (1865–1947), en av Sveriges första
barnboksrecensenter, författare och
aktiv inom kvinnorörelsen. Hon och
August umgicks i samma radikala och
liberala kretsar. När Gurli lärde känna
August 1890 var hon gift med den 30
år äldre Nils Linder och hade tre små
döttrar. Men August och Gurli blev
kära och inledde ett hemligt förhållande. De hittade olika sätt att hålla
kontakt med varandra som omgivningen inte skulle förstå, bland annat
genom att sätta in kodade annonser
i Aftonbladet. Deras kärlekshistoria
präglades av det sena 1800-talets dubbelmoral och kvinnosyn.

Andrée vid en fälld björn. Bilden är sannolikt tagen den
19 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent
John Hertzberg år 1930 på Tekniska Högskolan.
Foto: Nils Strindberg, Tekniska museet.

PÅ TEKNISKA MUSEET finns personarkivet
efter Gurli Linder förvarat. Genom
arkivhandlingarna får vi veta mer om
hennes yrkesliv och om kärleken mellan henne och August. Gurli utbildade sig vid Högre lärarinneseminariet
i Stockholm och arbetade under två
år som flickskollärare innan hon började arbeta som barnbokskritiker och
författare. I och med att det nu har
gått 70 år sedan Gurli gick bort kan vi
berätta om innehållet i personarkivet
som består av en halv hyllmeter arkivhandlingar från åren 1866 till 1945.
GURLIS HANDSKRIVNA MEMOARER är i tre
delar på totalt 250 sidor. Gurli skrev
dessa under åren 1931-1943. Breven
är nästan bara skrivna av Gurli till
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August eftersom det var för riskabelt
för August att skicka brev hem till
Gurli. På flera av breven från Gurli
har August skrivit små kommentarer i
kanten. August numrerade varje brev
han fick och förvarade dessa inlåsta i
ett skrin. Innan avresan till Nordpolen gav han tillbaka skrinet till Gurli. Det finns vissa som tolkar denna
handling som en indikation på att
August inte väntade sig att återvända
vid liv.
ger en unik inblick i
det sena 1800-talets kultur- och samhällsliv; en minst sagt dynamisk och
föränderlig tid. Gurli skrev boken
Sällskapsliv i Stockholm under 1880och 1890-talen: några minnesbilder
där hon berättar om den nära vännen
Ellen Keys uppskattade mottagningar
i hemmet och om andra intellektuella
och kulturella personligheter i hennes umgängeskrets. Både Gurli och
August var medlemmar i sällskapet
Kråkorna, här kan ni ta del av deras
Kråkvisa.

GURLIS PERSONARKIV

Andreés kråkvisa ur
Gurli Linders arkiv,
Tekniska museet.

(1854-1897) utbildade sig till ingenjör vid Teknologiska
Institutet i Stockholm. 1882 följde
han med forskaren Nils Ekholm på
en expedition till Spetsbergen. Kanske var det här som Augusts intresse för polarfärder uppkom. Under de
kommande åren arbetade han som
överingenjör vid Kungliga Patentoch Registreringsverket. Vid sidan
av arbetet skrev August om ämnen
som intresserade honom, till exempel
kvinnans rätt till utbildning och uppfinningarnas betydelse för kulturens
utveckling.

AUGUST ANDRÉE

om Augusts tilltro till teknikutvecklingen i Tekniska museets
årsbok Daedalus från 1934:
”Redan under Andrées levnad talades
om tidens mekanisering och om maskinernas skrämmande frammarsch. Andrée
brukade svara: Uppfinningarna, teknikens och industrins utveckling kan ingen hejda. Att tro på den möjligheten är
lika snillrikt som när en mamma tröstar
sin unge som fått sig en törn mot ett bord
med att slå »det stygga bordet». Tänk för
övrigt bort allt vad tekniken givit bara
under de senaste femti åren och säg om
ni tror, att någon skulle vilja t.ex. flytta tillbaka i eller i sitt dagliga liv kunna
reda sig med den gamla s.k. goda tidens
villkor. Ja, teknikerna och uppfinnarna
skulle väl kunna göra det drägligt för sig,
men de andra!”

GURLI SKREV
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”Men denna bragd var för Andrée livet.
Hade han ej fått göra försöket att utföra den,
så hade livet blivit honom
fullständigt värdelöst.”

Ballongen Örnen strax efter landningen på isen.
Foto: Nils Strindberg, Tekniska museet.

intresserad av frenologin. Frenologerna trodde att olika
egenskaper hade speciella placeringar
i hjärnan och när en egenskap utvecklades så började den delen av skallen
att bukta ut. Frenologerna hittade 35
möjliga olika utbuktningar. På Tekniska museet förvaras Andrées frenologiska hjälm, inställd efter hans
skalle. Hjälmen tillverkades vid Nydqvist och Holms Mekaniska verkstad
i Trollhättan 1889.

AUGUST VAR ÄVEN

för ballongfärder fortsatte att växa. 1892 fick han bidrag för
att genomföra en serie vetenskapliga
ballongfärder med ballongen Svea.
Gurli sydde flaggan till ballongen som
idag finns att se på Grenna Museum.
1895 presenterade August sina planer på en ballongexpedition till Nordpolen. August lyckades med konststycket att skaffa utrustning och
omfattande ekonomiska bidrag för
genomförandet av expeditionen bland
annat från Alfred Nobel och kung
Oscar II. Den planerade expeditionen
fick stor medial uppmärksamhet, även
internationellt.

AUGUSTS INTRESSE

DEN 11 JULI 1896 skulle avresan mot
Nordpolen ske från Danskön på Svalbard. Men med anledning av dåliga
väderförhållanden fick avresan skjutas upp. Först ett år senare, den 11 juli
år 1897 lyfte ballongen Örnen mot
Nordpolen.
Det sista bevarade brevet från Gurli till August skickades den 15 februari 1896 (nr 104) och här kan vi läsa:

Ville ju ej göra mig påmind hos dig både
den 13 och den 15, förstår du, och valde
då naturligtvis den dagen, när jag sjelf
fick vara med. Och vid minnet af hur
lycklig jag kände mig denna afton i fjol,
kan jag ej låta bli att skicka dig en helsning. Låt den säga dig hur innerligt jag
önskar, att din ära i dag om ett år måste
vara stor och välförtjent. Måtte allt gå
dig väl i händer.
Hur än lifvet, dess känslor och stämningar vexla, tror jag dock, att man aldrig låter bli att önska godt öfver den man
håller kär. Och därför kommer jag att
hjertligt glädjas över allt hvad du uppnår. Måtte du aldrig lemna den vissheten och – framför allt – må det kännas endast godt för dig att ega den. Och
så skall du veta, att min sträfvan går ut
på att aldrig mera göra dig ondt, du som
alltid velat mig så väl. G.

Strax efter avresan 1897 försvann
expeditionen spårlöst och hittades först 33 år senare. I Augusts sista dagboksanteckning från lägret på
Vitön den 8 oktober 1897 kan vi läsa
följande:
svårt väder och vi frukthålla oss i tältet hela dagen.
ved så att vi kunde
å hyddan
att slippa
såsom
ute på hafvet
brak, gnissel
al och drifved
å röra på oss litet
edgifves.

Källor
Ett sällsamt dubbelliv av
Lena Kåreland, 2011
Ingen fruktan, intet hopp av
Per-Olof Sundman, 1986
Sällskapsliv i Stockholm under 1880och 1890-talen: några minnesbilder av
Gurli Linder, 1918
Tekniska museets årsbok,
Daedalus, 1934
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Vad hände sen?
Äktenskapet mellan Gurli och Nils var mot slutet allt
annat än lyckligt. Under 1902 pågick en uppslitande rättsprocess om vårdnaden av de tre döttrarna. 1903 upplöstes
äktenskapet. Gurli förlorade vårdnaden om barnen. Både
som fru och mor blev Gurli hårt kritiserad och uthängd
under denna process. Den 21 januari 1904 avled Nils och
Gurli fick då tillbaka vårdnaden om barnen. Relationen till
döttrarna förblev dock komplicerad livet ut.
Den 10 augusti 1904 dödförklarades August och besättningen. Gurli citerade August i sin artikel från Daedalus
1934:
”Visst stod det dock klart för honom att det gällde en bragd som
kunde komma att kräva livet. Men denna bragd var för Andrée
livet. Hade han ej fått göra försöket att utföra den, så hade
livet blivit honom fullständigt värdelöst.”
1930 hittades resterna från Andréexpeditionen på
Vitön. Samma år begravdes besättningen i Storkyrkan.
Gurli fortsatte i resten av sitt liv att hedra Augusts gärning
och minne. Hon skrev om August i olika forum, uppvaktade press och museer för att uppmärksamma minnet vid olika årsdagar. Hon fortsatte också på Augusts pressklippssamling med att samla alla pressklipp om expeditionen och
klistrade in i dessa i inbundna läderband som nu finns på
Tekniska museet. Hon fortsatte att gå deras promenadstråk
runt Skeppsholmskyrkan och att ha ett knippe färska violer hemma, deras kärleksblomma. Gurli började skriva på
sina memoarer efter att expeditionen hade påträffats 1931.
Memoarerna är skrivna i du-form till August och skildrar
deras tid tillsammans, skrivna med stor kärlek men också med en stor sorg över att de aldrig fick leva ut sin kärlek. Den 3 februari 1947 avled Gurli Linder. Personarkivet
skänktes till Tekniska museet av dödsboet.
På Arkivens dag 2017 var temat synd och skam. Hur
har synen på moral och omoral förändrats med tiden och
hur har människor som brutit mot normerna bemötts? På
Tekniska museet valde vi då att berätta om denna kärlekshistoria och visa på arkivmaterialet från Gurli Linder
och från Andréexpeditionen. Vi bjöd även in författaren
Lena Kåreland som höll en mycket uppskattad föreläsning
om arkivmaterialet från Tekniska museets arkiv som hon
använde när hon skrev boken Ett sällsamt dubbelliv: Gurli Linders memoarer om åren med S. A. Andrée om relationen
mellan Gurli Linder och August Andrée.
Gurli Linder var en normbrytare i sin tid. Men även idag
bestraffas personer som bryter mot normer på olika sätt. Det
finns fortfarande ett annat handlingsutrymme för kvinnor
än för män, vilket blev tydligt i och med #metoo-uppropet
inom vilket vittnesmål visar på missförhållanden som påverkar kvinnors vardag i arbetet eller vid val av yrke. Vi på Tekniska museet är en del av det kollektiva minnet och vi kommer därför att samla in material rörande #metoo-uppropet
inom teknik- och spelbranschen och bevara det för framtiden, precis som vi tidigare gjort med Gurlis personarkiv. 
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Och årets FAIpristagare är...
har det under året förts diskussioner om att dela ut ett eget pris
på den årliga konferensen. Namnförslagen har bollats fram och tillbaka
inom styrelsen innan man landade i
beslutet att kalla det ”Priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för främjande
av arkiv och informationsförvaltning
i Sverige”. Priset delades ut vid FAIkonferensens middag den 24 oktober
2017 av FAI:s ordförande Katarina
Ekelöf.

INOM FAI

DET VAR MATTIAS HAMMARLUND, just nu sakkunnig i Statens servicecenters (SSC)
e-arkivprojekt, som utarbetade idén
till priset:
– Dels arbetade jag tillsammans
med Torbjörn Hörnfeldt, som var
kontaktperson gentemot Riksarkivet i SSC-projektet, men framför allt
var Torbjörn Hörnfeldt en person
som bidrog med sina kunskaper, inte

bara inom Riksarkivet, utan även satt
med i många arbetsgrupper där han
med sin kunskap lyfte och utvecklade andra under sina yrkesverksamma
år. Han var också en central person i
utarbetandet av den verksamhetsbaserade informationsredovisningen.
hastigt gick
bort började Mattias Hammarlund
fundera på hur man skulle kunna
uppmärksamma en sådan eldsjäl och
en idé om ett pris började växa fram.
Mattias Hammarlund skrev ett förslag till FAI:s årsmöte 2016 där han
beskrev Torbjörns Hörnfeldts betydelse för branschen och tanken att
inrätta ett pris i hans minne. Förslaget innebar att priset skulle gå till en
medlem i FAI, som liksom Torbjörn
Hörnfeldt gjort en insats för att informationsförvaltningen och det långsiktiga bevarandet av information,

NÄR TORBJÖRN HÖRNFELDT

och som samtidigt driver utvecklingen framåt, vilket går i linje med FAI:s
grundtankar. Förslaget till årsmötet
var att FAI:s styrelse sedan fick utforma de exakta kriterierna för priset
enligt följande:
• Du bidrar till det långsiktiga perspektiv som FAI vill verka för, vilket innebär att du främjar ett långsiktigt bevarande, tillgängliggörande och vidareutnyttjande av
information.
• Du hjälper andra i branschen på ett
generöst, kreativt, pragmatiskt och
prestigelöst sätt.
• Du bidrar till kunskapsförmedling
inom branschen, nyskapande, innovation och har ett bra publikt tilltal
samt synliggör arkiv och informationsförvaltning till både dina kollegor men även till allmänheten.
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PRISET BESTÅR AV ett diplom samt en prissumma. Årets pristagare av Priset
till Torbjörn Hörnfeldts minne för
främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige är Carina Sjögren från Arkivkonsult Sjögren med
motiveringen:
”Carina har under lång tid varit en
engagerad företrädare för arkivsverige
genom såväl sitt engagemang i arkivutbildningen, mentorprogrammet
som i egenskap av yrkesverksam arkivarie i flera samhällssektorer. Hon har
i alla sammanhang förmedlat kunskap
med entusiasm och har format många
av den nuvarande generationens
arkivverksamma. Carina är en god
förebild som bidrar till det långsiktiga
perspektiv som föreningen vill verka
för. Hon hjälper andra i branschen på
ett generöst sätt och bidrar till kunskapsförmedling och synliggörande av
arkiv och informationsförvaltning”.

gavs till Facebookgruppen Arkivarier i Sverige där
priset togs emot av William Försth
med motiveringen:
”Facebookgruppen Arkivarier i
Sverige har på ett kreativt sätt använt
sociala medier för att skapa en plattform för att hjälpa andra att hjälpa
varandra. Arkivarier i Sverige och de
olika inriktningarna för digitala frågor och personarkiv är aktiva Facebookgrupper som bidrar till en diskussion kring arkiv. Genom att skapa
en plattform där nya och mer erfarna
arkivarier kan mötas bidrar de till det
långsiktiga perspektiv föreningen vill
verka för: att främja det långsiktiga
bevarandet, tillgängliggörandet och
vidareutnyttjande av information.”

ETT HEDERSOMNÄMNANDE

TVÅ MYCKET VÄRDIGA vinnare som på varsitt sätt bidragit till ökad kunskap
och kunskapsspridning om arkiv och
informationsförvaltning. 

Glöm inte att nominera någon du
själv tycker stämmer in på kriterierna
ovan till nästa år, och vem vet, kanske är det du som står där själv.

Intervjuer med pristagarna
Pristagaren Carina Sjögren har
arbetat som arkivarie sedan 1976 inom
dåvarande Johnsonkoncernen med Rederi AB Nordstjernan, där hon erbjöds att
gå utbildningen på betald arbetstid. För
ett år sedan lämnade hon yrkeslivet efter
en anställning i Norrköpings kommun.

näringslivshistoria. Jag tror detta arkiv
har allt man kan önska av djup, variation
och insikt i en annan tid.

Hur känns det att vinna priset och vad
betyder det för dig?

– Jag tycker att vi ska slå vakt om bredden i arkivarieyrket, alltså både den intellektuella, problemlösande delen och den
konkret praktiska ”på-golvet”-utmaningen
med ordnings- och förteckningsarbete.
Stanna inte bara i ena halvan. Lär känna
dina arkiv och arkivens nyttjare. Detta
går att tillämpa även för digitalt lagrad
information. Och sök dina bundsförvanter inom och utom din organisation. Vårt
skrå är ännu ganska litet, och vi behöver
arkivens vänner.

– Jag är fortfarande lite omtumlad. Känner mig så värmd av alla fina ord och all
uppskattning. Att som första pristagare få
ta emot FAI:s pris till Torbjörn Hörnfeldts
minne är mycket hedersamt och har gjort
att jag känner att min verksamhet inom
arkivarieyrket har blivit mycket uppskattad. Särskilt roligt är det att min roll som
föreläsare och lärare och arbetet med
Mentorbanken har lyfts fram. Jag är glad
att detta initiativ lever vidare. Jag har
älskat mitt jobb och i detta ingår både
de människor som jag kommit att arbeta
med och mycket av innehållet i arkiven.
Har du något guldkorn ur alla de arkiv
du har sett genom tiderna?
– I ett av våra försäkringsbolags arkiv
(jag nämner inte vilket), där jag en tid
hade ett uppdrag på 80-talet, fann vi en
mackapär, som de äldre på stället visste
brukade kallas KMB. Det såg ut som ett
mellanting mellan en råttfälla och en
hålkortsmaskin. KMB uttyddes till Kalles
MygelBräda. Den kunde användas för
hålkort med stansningar för ören. Alltså,
även under hålkortstiden, kunde det
uppstå fel hos de hopräknade pengasummorna. För att inte lägga alltför mycket
tid på felsökning av ören, använde man
då speciella öres-hålkort som kunde
utjämna det som inte stämde. Vanligen
berodde ju dessa öresfel på felskrivning
när man stansade in uppgifterna i
hålkorten. Ett outtömligt arkiv, som jag
ofta använt mig av i min undervisning
om räkenskaper är arkivet efter Bolinders
Mekaniska Verkstad hos Centrum för

Har du något tips till de som börjar sin
yrkesbana idag eller som har några
arbetsår på nacken?

William Försth tog emot hedersomnämnandet å Facebookgruppen
Arkivarier i Sveriges vägnar. Istället för
att hålla ett tacktal hade William tryckt
upp en fantastisk t-shirt. Det var William
Försth och Andreas Segerberg som
startade gruppen som nu funnits i sju,
åtta år. I början var det segt men när
gruppen började komma upp i 400-500
medlemmar så började det snurra av
sig självt. Numera har gruppen väldigt
många aktiva medlemmar.
– Antar att det är som ett akvarium, kommer man upp i en viss volym så sköter
det sig själv. Det är kul att branschen
ser att en grupp som är "elektronisk"
och ganska självständig kan bidra
med något. Älskar våra arkivtidskrifter,
men ibland så kanske papper är ett lite
långsamt medium.
Har du någon lite udda Arkivarier i
Sverige- historia att dela med dig av?
– Jag kan avslöja att de arkiv-limerickar
från Skåne som lades ut i gruppen för
drygt ett år sedan var lite ”over the top”,
men mer än så berättar jag inte.
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Ny arkivhandbok sätter fokus på de

ENSKILDA
ARKIVEN
Boken Enskilda arkiv, som kommer ut
i vår bygger vidare på Folkrörelsernas
arkivhandbok och lyfter fram de enskilda
arkivens särart när det gäller både
innehåll, struktur och arbetssätt.
Text Charlotte Hagström och Anna Ketola

1988, kom Folkrörelsernas arkivhandbok – arkiv och framtid i förening. ”Blå boken”, som den
ofta kallats, har för många fungerat
som en given introduktion för förståelsen för föreningsarkiv och som en
guide i ordnings- och förteckningsarbetet. I handboken, som är präglad
av arkivsituationen under 1980-talet,
fördes också ett framåtblickande resonemang kring framtidsarbetet på fältet. Frågan ställs hur datoriseringen
kommer att påverka dokumentationen och möjligheten att i framtiden

FÖR 30 ÅR SEDAN,

kunna förstå vad som skett och sker.
Det inledande kapitlet avslutas med
att betona att det för folkrörelserna är
”livsviktigt att det talade och skrivna
ordet inte raderas bort av koder och
symboler”.
har förändrats. Organisationer och näringsliv ser annorlunda ut idag, informationsflödet
har ökat och kommunikationen sker
i stor utsträckning med annan teknik. Även om de sätt som arkivhandlingar struktureras på inte i grunden

MEN SAMHÄLLET

har förändrats, har förutsättningarna att förmedla information ändrats. Utvecklingen av ordnings- och
förteckningsprogram, databaser och
webblösningar har skapat nya möjligheter för arkiven.
Enskilda arkiv, som under våren
utkommer på Studentlitteratur, byg-

BOKEN
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som på olika sätt är verksamma inom
den enskilda sektorn, eller som studerar vid någon av landets utbildningar i
arkivvetenskap, ska engageras, inspireras och motiveras så att mer källmaterial bevaras för framtiden och på
bästa sätt.

ger vidare på Folkrörelsernas arkivhandbok och lyfter fram de enskilda arkivens särart när det gäller både
innehåll, struktur och arbetssätt. Den
är tänkt att fungera som stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och
som en guide i bevarandefrågor av
arkivhandlingar, oavsett medium och
material. Ytterligare ett mål är att de

BOKENS FÖRFATTARE är dels arkivarier med
lång erfarenhet av enskilda arkiv, dels
forskare och lärare inom arkivvetenskap och närliggande ämnen.
Den inleds med ett par kapitel om
relationen mellan enskilt och offentligt liksom bevarandestrategier och
maktaspekter och om bakgrunden
till det nuvarande arkivlandskapets
framväxt, om arkivinstitutioner som
folkrörelser och näringsliv har initierat. Sedan följer ”how-to”-kapitel om
de klassiska arkivfrågorna sett ur de
enskilda arkivens perspektiv: att vägleda bra strukturer hos arkivbildarna,
fungerande leveransrutiner, regler för
att ordna och förteckna och handfasta råd om bevarande och förvaring.
Ett avsnitt handlar om att tillhandahålla och tillgängliggöra arkivmaterial och hur man kan arbeta gent-

emot olika målgrupper. Boken avslutas med kapitlet ”De enskilda arkiven
och framtiden” där styrkor och svagheter liksom hot och möjligheter för
den enskilda sektorn på kort och lång
sikt står i fokus. Bokens redaktörer är
Charlotte Hagström, docent i etnologi vid Lunds universitet och lektor
i arkivvetenskap, och Anna Ketola,
arkiv- och verksamhetschef hos Skånes Arkivförbund.
i samband
med Folkrörelsernas arkivförbunds
femtioårsjubileum under 2018. 

BOKEN KOMMER ATT PUBLICERAS

Bokens författare är dels arkivarier med
lång erfarenhet av enskilda arkiv, dels
forskare och lärare inom arkivvetenskap
och närliggande ämnen.
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Kåseri

Bokstavslagar
Det har säkert inte undgått er att i maj då smäller det.
Då träder Dataskyddsförordningen, nya PUL, i kraft.

D
G

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN brukar det
sägas. Och om man en stund betänker den uppmärksamhet denna lag
har fått, långt innan den ens trätt i
kraft, så måste den vara ett väldigt
omhuldat barn. Redan här vill jag
understryka att jag inte på något sätt
är emot denna lagstiftning, däremot
är jag lite förvånad över vilken enorm
uppmärksamhet den har fått.

Har ni någonsin varit med om att
någon diskuterat arkivlagen i timmar
i fullsatta salar? Har ni hört någon
säga att nu har vi obligatoriska dagar
i offentlighetsprincipen? Har er verksamhet skickat hela avdelningar på
utbildning i sekretess? Nej, tänkte väl
det. Har man tur får man en timme
med nyanställda, en timme där man
desperat försöker sammanfatta sina

fem års högskolestudier i en enkel
matris. I ärlighetens namn brukar
det gå sådär, lagstiftning brukar inte
engagera särskilt mycket.

MEN SEN KOM PÅBUDET om en dataskyddsförordning och plötsligt skulle alla
utbildas. Och inte bara en gång utan
flera. Utbildningsinstituten fylldes
av lagtörstande, och försökte inte
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bara bräcka varandra i föreläsare med
expertkunskap utan också i pris. Så
en dag när jag raderade ännu en mejlinbjudan till en utbildning i ämnet
dataskyddsförordningen började jag
fundera över hur många utbildningstimmar man egentligen behöver i
ämnet och vad det kostar. Hur mycket
pengar har bara vår lilla kommun lagt
på detta? Eller alla Sveriges kommuner? Eller alla Sveriges myndigheter?
Tanken börjar svindla.

HÄR ÄR ETT LITET räkneexempel: Jag vet en
person, som för sitt arbetes räkning,
gått på inte mindre än fem utbildningstillfällen. Vad en sådan utbildningsdag kostar på kan du själv kolla
upp, men i mitt exempel räknade jag
med 20 00 kronor. Betänkt att det
varit två personer från myndigheten
varje gång, ta det sedan gånger antal
kommuner som finns i vårt land, lägg
till lite statligt anställda, Svenska kyrkans tjänstemän och ett gäng andra
intressenter så är du snart uppe i ett
stort antal personer. Summera och
vips är du uppe i miljontals kronor, i
utbildning, för en lagstiftning!

med Dataskyddsförordningen, men tänkt om det hade

VISST ÄR DET VIKTIGT

lagts lika mycket pengar på utbildning
i andra lagar och förordningar. Kanske kan vi be EU att komma med en
arkivförordning. Föreställ dig en stor
föreläsningssal fullsatt med offentligt
anställda som alla är där för att ta till
sig paragraferna ”Arkivvården” och
”Gallring”. Tänk sedan att alla dessa
offentligt anställda går hem till sina
arbetsplatser och genast tar itu med
sin processbaserade arkivredovisning,
för den måste vara klar innan arkivförordningen träder i kraft.
på hur implementeringen av den nya lagen ska gå, är
höga. För med all denna utbildning i
bagaget måste det ju gå hur smidigt
som helst. Alla vet väl vad som gäller. Eller?

FÖRVÄNTNINGARNA,

Anneli Brattgård,
kommunarkivarie Ekerö kommun
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Det stora jubileumsåret är här! Det svenska
Riksarkivet går in i ett intensivt 2018 fyllt
med olika aktiviteter och evenemang.

Stolt Riksarkiv
ser tillbaka och
tittar framåt
– FÖR MIG är det här ett viktigt år då vi
kan se tillbaka med stolthet. Riksarkivet har haft en central roll i samhällets
informationshantering i 400 år. Men
det är också ett år då vi ska se framåt och lyfta våra framtidsutmaningar,
säger riksarkivarie Karin Åström Iko.
Hur ska Riksarkivets roll se ut i
framtiden? Att vi lever i en tid då förutsättningarna för informationshanteringen förändras har givetvis inte undgått någon: nya förutsättningar, nya
utmaningar och höjda förväntningar
på att information ska vara tillgänglig
oavsett tid och rum.
STOR UTREDNING OM ARKIV

Regeringen har tillsatt en stor arkivutredning. Inför att utredningen skulle få sitt direktiv gjorde Riksarkivet
ett inspel till regeringen under hösten
2017 och lyfte frågor som myndigheten anser är viktiga att utreda, t.ex. att
regelverken måste moderniseras och
att Riksarkivet behöver en långsiktig
och stabil finansiering.
- Mitt huvudbudskap till regeringen var att vi måste ha en samlad syn på informationshanteringen i
samhället, där ansvaret inte sprids ut.
Vi måste kunna säkra medborgarnas

och samhällets behov av information,
oavsett om den är analog eller digital,
säger Karin Åström Iko.
RIKSARKIVARIENS ÅKER PÅ ”TURNÉ”

Ett annat sätt som arkivfrågor uppmärksammas under året är genom
riksarkivariens ”turné”. Syftet med
dessa möten runt om i landet är att
träffa personer och aktörer som Riksarkivet kanske inte vanligtvis träffar.
Första stoppet skedde i Östersund där
Riksarkivet träffade samiska organisationer, politiker och andra intresserade för att lyssna in synpunkter och
förslag med anledning av Riksarkivets
uppdrag att lyfta frågan om de samiska arkiven och samarbeta för att säkra
dessa för framtiden.
Andra teman för vårens turné
besök är ”Fake news, fakta och forskning” (Norrköping), bevarande av det
fotografiska kulturarvet (Landskrona),
digital humaniora och labb med digitaliserat arkivmaterial (Göteborg).
FESTLIGHETER I HELA LANDET

Såklart blir det också fest när man
fyller år! Det sker i hela landet med
olika aktiviteter, t.ex. bokutgivningar,
utställningar, föreläsningar, visningar,

kurser, samarbeten med andra arkiv
och föreningar, och mycket mycket
mer.
Postnord kickade igång firandet
redan den 4 januari genom att släppa ett jubileumsfrimärke. Och i början av januari öppnade utställningen
”Unboxing Arkivet” där 32 designstudenter gjort egna tolkningar av arkivmaterial. En ”present” till hela svenska folket blev den fria tillgången till
Riksarkivets digitala bilder som blev
verklighet 1 februari.
Riksarkivet har valt den 19 april
för att fira sin födelsedag. Då ordnas en högtidlig jubileumsfestlighet
med föreläsningar och musik. Bland
gästerna märks H.M. Konungen,
kronprinsessan Victoria, kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
nordiska riksarkivarier och många fler.
I mitten av oktober är det så dags
för hela personalen att samlas.
– Det är första gången på sju år
som alla träffas samtidigt! Även om
Riksarkivet firar 400 år så är det bara
åtta år sedan landsarkiven blev en del
av myndigheten Riksarkivet. Det är
också ett av målen med vårt 400-årsfirande: att göra det tillsammans! 
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Noterat
Dags att nominera
kandidater till Rudolf
Meidner-priset
Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf
Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2018.
Prissumman är 25 000 kr och ges i första hand framstående yngre
forskare eller författare av publicerade arbeten som bidrar med ny
kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Mer om utlysningen och information om tidigare pristagare finns
att läsa här www.arbark.se/sv/forskning/meidner-priset/

På prisutdelningen 2016 fick Malin Nilsson
priset för sin avhandling Taking work home:
labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial
revolution, Göteborg 2015. LO-ordföranden,
Karl-Petter Thorwaldsson är prisutdelare.

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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Industrigatan 1
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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
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