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Uppdrag: budbärare
Någon frågade mig nyligen vad som händer med företagsarkiv i samband med
konkurser, en fråga som inte minst är aktuell nu i samband med Saab Automobile spektakulära konkurs. Mitt svar blev det vanliga: det bästa sättet att bevara
företagsarkiv är att arbeta aktivt med företag och hjälpa dem med att bevara sina
arkiv. Skulle företaget sedan gå i konkurs har vi förhoppningsvis redan säkrat det
intressanta bevarandematerialet. Vi har sannolikt också fått företaget att bekosta
ordnings- och förteckningsarbeten, arkivvård, digitaliseringar och förvaring under
den tid som har gått.
Det handlar såklart om vilket värde ett arkiv har. Men egentligen tror jag att vi
ska vända blicken mot oss själva och fundera på vårt eget uppdrag. Vi ska inte
nöja oss med att konstatera att inte alla förstår arkivens värde. Jag menar, det ingår
i vårt uppdrag som arkivarier att vara budbärare och arbeta för att få så många
som möjligt ska inse hur värdefulla arkiven är. Det här är egentligen inget konstigt
utan uttrycks, om än underförstått, i alla delar av Icas etiska kod för arkivarier.
Det blir också lätt att se att detta går att applicera på arkiv, oavsett vad vi menar
med värde. Det kan gälla informationsförvaltning (som exempelvis vitvaruföretaget
som upptäckte att ett enda sparat juridiskt dokument var värt miljoner), demokrati
(journalister ges dagligen möjlighet att granska makthavare tack vare vårt arbete)
eller kulturhistoria (till exempel forskare som ges tillgång till ett källmaterial). Att
missionera för sitt uppdrag slipper ingen inom kultursektorn, vare sig det är en antikvarie eller en bibliotekarie. Styrkan med att arbeta med arkiv är ju att vi egentligen
har så starka och självklara argument att vår uppgift borde kunna bli förhållandevis
enkel, bara vi är tydliga med vad vi vill.

Per-Ola Karlsson
Arkivchef, Centrum för Näringslivshistoria
och ordförande NAF

De senaste åren har det talats mycket om olika samarbeten mellan de olika ägarföreningarna till Arkiv. Vi börjar nu se resultaten av detta. Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF) höll gemensama årsmött
och konferens i Lund den 10-11 maj. FA och NAF kommer också att tillsammans
med Riksarkivet utgöra det nya samarbetsrådet för enskilda arkiv som ska ersätta
Enskilda nämnden, vilket därmed starkt förbättrar möjligheterna att samverka och
rationellt arbeta för enskilda arkivs bevarande och tillgängliggörande i Sverige.
Även Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet samarbetar. Nyligen höll de
också gemensamma stämmor och passade på att fira 30 respektive 60 år, vilket
firades med en stor gemensam tillställning. Grattis!
Slutligen: Planeringen för Arkivveckan 2013 är nu äntligen igång. Hela den svenska arkivbranschen kommer att samlas den 14-16 maj 2013 i Aros Congress Center i Västerås för att diskutera aktuella frågeställningar och utmaningar. Reservera
dessa datum redan nu!
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Arkiven och konku
Ett företag och dess
arkiv är svåra att
skilja åt. När ett företag går i konkurs
avslutas arkivet. Men
vad händer egentligen
med arkivet som fortfarande har ett värde?
Text Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net
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Enligt lag måste arkivet rörande räkenskapshandlingarna bevaras såsom
bokföringsmaterial. Detta sköts av
den utsedde konkursförvaltaren.
Men redan där riskerar materialet
att splittras. Samtidigt kan givetvis
arkivet också vara en del av det värde
som utgör företagets tillgångar; i
arkivet finns också företagets kunskap
representerat. Och ju mer avancerad
industrin och tillverkningen blir,
desto större värde ligger i den kunskap som finns inom företaget. Det
största värdet utgörs i regel givetvis
av varumärket – men varumärket har
också sin grund i företagets historia

och därmed också i det som finns
dokumenterat om detta.
med konkurser
– om inte ett övertagande relativt
snabbt kan åtgärdas av verksamheten – är därför att arkivhandlingar
riskerar att försvinna fort. Lokaler
skall tömmas, inventarier säljas och
det är därmed inte säkert att det finns
någon mottagare av ett eventuellt
arkivmaterial. Särskilt om all personal
har hunnit friställas. Resultatet blir
ofta att konkursförvaltaren på relativt
kort varsel får försöka att samla ihop
det material som anses vara relevant.

Ett problem i samband

Byggandet av en
av Saabs första
fabriker. 63 år
senare var det dags
att packa ihop.

urserna
någon som formellt har
i uppgift att bevaka den här typen av
händelser. Det blir upp till de enskilda
arkivinstitutionerna att agera. Särskilt
näringslivsarkiven brukar vara bra
på detta. Många företag har idag ett
sedan tidigare fungerande samarbete
med arkivinstitutioner och i sådana
fall är det förstås enklare. Men det
finns däremot litet ekonomiskt utrymme för att bevara materialet. Samtidigt som äganderätten inte med nödvändighet kan övergå till det allmänna
förrän konkursen är avslutad. Vid så
avancerade konkurser som i fallet med
exempelvis Saab Automobile AB, med

I Sverige saknas

stor internationell verksamhet, är det
förstås ett extra stort problem.
som har gått i
konkurs är att även om ett företag
tar över (om det inte bara är en ren
rekonstruktion – då ju i princip verksamheten fortsätter som tidigare) är ju
också att historien visar att intresset
för att ta över arkiv i sin helhet har
varit relativt svalt. Inom tillverkningsindustrin är förstås ritningar och sådan information som är direkt knuten
till verksamheten intressant, medan
annan information lätt försvinner i
den här typen av förändringar.

Problemet med företag

Det hela blir därmed något motsägelsefullt. Det borde finnas intresse – i regel
från flera håll – för att bevara arkiven
vid konkurser (även utöver det lagreglerade) – både ekonomiska intressen
och utifrån ett kulturarvsperspektiv.
Men risken är att mycket hamnar mellan stolarna. Vad värre är, är att företag
som går i konkurs ofta har gjort betydande besparingar under tiden som föregår konkursen, något som inte sällan
också har drabbat arkivhanteringen.
Problemet har inte blivit mindre av att
en så pass stor del av företagens dokumentation idag ofta bevaras i digital
form. Möjligheterna för en arkivinstitution att ta över digital information
utan att det finns någon som kan betala
för överföringen – är än mindre än när
bevarandet sker i pappersform. Här
finns nya risker och antagligen en anledning att behöva agera mycket snabbare med en lösning. Inte sällan kan
också den digitala informationen finnas
bevarad på externa servrar hos lagringsföretag. Vad som händer med den
informationen när fakturorna slutar
att betalas är också en frågeställning.
Det blir också betydligt besvärligare
att kunna göra en överföring – och det
är tveksamt om en konkursförvaltare
skulle gå med på att digital information överförs till en arkivinstitution.
Därmed finns det inte heller någon
möjlighet att bevaka informationen
under tiden från det att konkursen har
inträffat till dess att materialet kan bli
tillgängligt. Möjligen om något slags
samarbetsavtal eller intentionsavtal kan
slutas med konkursförvaltaren.
Det finns alltså stora problem inom
detta område. Både utifrån praktiska
aspekter och ekonomiska. De stora
konkurserna kan väl också sägas bli
uppmärksammade och på det sättet är
det lättare att gripa in. Svårare kanske
det ändå är när det gäller att bevaka
mindre företags konkurser. Samtidigt
bör också påpekas att även om uttalade
artefakter från ett större företag lätt
bevaras och gärna ställs ut – är förstås
material som är relevant för forskning
och historieskrivning inte självklart en
del av dessa utplockade handlingar. 
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Saab har en längre tid befunnit sig i ett osäkert tillstånd. Ska företaget
säljas? Var och under vilka former ska det i så fall drivas vidare? Även
Saabs arkiv går en okänd framtid till mötes.
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Oklart öde för
Saabs arkiv

NOTERAT M.M.

Ursaaben 1945 i Linköping.

För närvarande används Saabarkivets

räkenskaper i konskursförvaltarnas
granskning av företagets ekonomi.
Arkivet är i högsta grad viktigt för att
granskningen ska gå att genomföra.
Eftersom konkursförvaltningen har
begränsade möjligheter att lägga pengar på ordnande och förtecknande är
det vid konkurser viktigt att materialet
är i god ordning redan från början.
Först efter att konkursförvaltarens
arbete är klart kan handlingarna värderas och eventuellt tas om hand. Om
Saab säljs kommer de delar av arkivet
som är värdefulla för den nya ägaren
följa med i köpet. Det arkivmaterial
som köparen inte är intresserad av
kan skänkas till Saabs museum eller
regionala arkivinstitutioner.
Chefen för Saabs museum, Peter
Bäckström, vill inte spekulera i vilka
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handlingar som skulle kunna vara
intressanta för museet förrän Saabs
framtid har avgjorts. Han poängterar
att man har en god bank med kunskap
om produkterna men att det inte går
att göra några uttalanden om arkivmaterialet förrän det blir klart om Saab
blir nedlagt eller ska drivas vidare.
Göteborg skulle
kunna ta emot delar av arkivet.
- Vi tar normalt inte emot arkiv från
det privata näringslivet men eftersom
Saabarkivet riskerar att (köras till
tippe) ställer vi självklart upp. Vi har
redan tagit emot Saabhälsans arkiv
efter beslut av Socialstyrelsen, säger Bo
Thalén, förvaltningschef för Regionarkivet, och fortsätter:
- Regionarkivet har ett stort arkiv
med drygt 100 000 hyllmeter i Vänersborg. Där placerar vi Saabarkivet om
Även Regionarkivet i

det blir aktuellt. Tanken är att Innovatum skall äga arkivet och svara för
kontakter med forskare etcetera. Om
arkivet måste ordnas och förtecknas,
vilket nog är sannolikt, då kan vi göra
det. Men det kostar pengar och frågan
är om någon är villig att betala.
Grovt sett kan arkiv sägas generera
två olika sorters värde. Ett värde på
marknaden, det pris någon är beredd
att betala för informationen, och ett
samhällsekonomiskt värde, den nytta
arkivet kan ge samhällets organisationer och medborgare. Saabbolagens
arkiv innehållet sannolikt handlingar
som kan ge utslag på båda mätarna.
Vad som faktiskt händer med arkivet
såväl som företaget framöver kan vi
dessvärre bara spekulera i. Det är dock
uppenbart att det finns en vilja att ta
hand om arkivet i regionen. 

Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

Som komplement till inskanning av microfiche/dokument
använder du med fördel våra tjänster för arkivering,
dokumenthantering och ärendehantering.

Kontakta oss för mer information.
MicroData Skandinavien AB · Klostergatan 3 · Box 466 · 701 49 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · info@microdata.nu

EU – projekt Digidaily

– digitaliserade historiska dagstidningar

ett utvecklingsprojekt hos Riksarkivet
www.riksarkivet.se

MKC - Mediakonverteringscentrum
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Riksarkivet – en av Sveriges äldsta myndigheter – har
genomgått en stor omorganisation som träder i kraft i sommar.
Målet är att bli en myndighet med ett mer enhetligt arbetssätt
som sätter intressenterna i fokus.
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Riksarkivets
omorganisering
Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

sig ända
tillbaka till medeltiden, men officiellt
grundades arkivet år 1618. Under det
förra sekelskiftet och under 1900-talet
tillkom landsarkiven som genom åren
kom att samarbeta med Riksarkivet
på olika sätt. Sedan den 1 januari
2010 är Riksarkivet och landsarkiven
en enda organisation som går under
det gemensamma namnet Riksarkivet. Den nya organisationen träder i
kraft 1 juli 2012.

Riksarkivets rötter sträcker

kom
från riksarkivarien med stöd från
departementet. Syftet med omorganiseringen är att Riksarkivet ska uppfattas som en myndighet både utåt sett
och internt. Sedan början av år 2008
har Riksarkivet ingen styrelse längre
utan leds av ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter. Insynsrådets ordförande är riksarkivarien Björn Jordell.
Initiativet till omorganiseringen

i fem divisioner – en nationell del med säte i
Stockholm och en regional division
som består av samtliga landsarkiv
i Vadstena, Lund, Uppsala, Visby,
Göteborg, Östersund och Härnösand.
Landsarkiven är numera Riksarkivets

Verksamheten är uppdelad

regionala avdelningar och finns som
avdelningar inom organisationen. Utöver landsarkiven ingår även tre andra
arkiv - Stockholms stadsarkiv, Malmö
stadsarkiv och Värmlandsarkiv, i sina
uppdrag som landsarkiv – som en del
i organisationen. Handlingar från
regeringskansliet och olika centrala,
civila och militära myndigheter, samt
från enskilda arkiv som till exempel
föreningar, organisationer, privatpersoner levereras till Riksarkivet, medan
landsarkiven tar emot handlingar från
regionala myndigheter och enskilda
arkiv som finns inom deras respektive
distrikt. De övriga tre divisionerna är
divisionen för offentlig informationsförvaltning, divisionen för gemensamma funktioner och processtöd,
samt divisionen för gemensamma
stöd- och specialfunktioner.
en gemensam
nämnare för alla delar av den nya
organisationen. Arbetssättet både
utåt sett och inom verksamheten
ska präglas av enhetlighet och av att
det finns en gemensam riktlinje. De
formella organisationsgränserna blir
mer tänjbara genom mera organisationsöverskridande arbete och genom

Ökad samverkan är

”Syftet med omorganiseringen är att Riksarkivet ska uppfattas som en myndighet både
utåt sett och internt.”
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gemensamma processer. Arbetet med
att skapa den nya organisationsformen har genomgående präglats av
stora kvalitetssäkringar. Förslag från
arbets- och resursgrupper har varit ute
på remisser i tre olika omgångar, där
hela personalen har haft möjlighet att
yttra sig.
finns en processansvarig. Varje division – både på
nationell och regional nivå har varsin
divisionschef. Karin Åström-Iko är
chef för den nationella divisionen och
Eva-Marie Sahlin på landsarkivet i
Vadstena är chef för den regionala
divisionen. Britt-Marie Östholm
är chef för divisionen för offentlig
informationsförvaltning och Börje
Justrell för gemensamma funktioner
för processtöd. En extern rekryteringsprocess pågår för divisionen för
gemensamt stöd- och specialfunktioner. Divisionscheferna arbetar i nära
samarbete med de olika processansvariga. De gemensamma processerna
för de olika delarna av den nya organisationen förväntas ge en högre och
jämnare kvalitet.
För varje process

Ett genomgripande syfte är att den nya
organisationen ska vara värdeskapande och att intressenterna ska stå i
fokus på ett annat sätt än tidigare, säger
Gunilla Nordström på Riksarkivet
som är projektledare för omorganiseringen. Vidare säger projektledaren
Gunilla Nordström att synergieffekterna inom den nya organisationen
redan syns i och med att samverkan
har förbättrats. 

Kåseri
Barndomsminnet
räddat av ett arkiv
för många år sedan
kom en älgkalv springande längs
vägen vid farfars snickarverkstad i
södra Dalarna. Den hade kommit
bort från sin mamma, blivit skrämd
av en lastbil och nu skyggade den för
maskinerna i snickeriet och vek av
nerför slänten, rakt ut i sjön tills den
försvann under ytan. Så dök den upp
igen, sparkade hjälplöst med frambenen och sjönk på nytt.

En försommardag

bror gjorde i ordning
ekan och rodde ut. Farmor bidrog
med en trasmatta som de lirkade
runt magen på kalven och så kunde
de bogsera in den till land. Den var
rätt medtagen och vi torkade den
med handdukar, masserade den och
lade över varma filtar. Efter ett tag
hämtade den sig och kunde dricka lite
mjölk ur en nappflaska.

Pappa och hans

Jag tog för givet att det var min kalv
och matade den, klappade den och
följde den var den gick i trädgården.
Lycka! Jag gav den det finaste namn
jag kunde komma på: Miranda.

när hon väl hade
upptäckt de saftiga gräsmattorna och
de fina blomsterrabatterna. Mot slutet
av sommaren var det dels uppenbart
att hon var en ganska kaxig älgkille,
dels att det inte skulle gå att ha honom kvar. Det var en sorglig tanke att
behöva skiljas från Miranda och hon,
nej han, skulle få svårt att klara sig i
skogen efter en sådan barndom. Då
förklarade mina goda föräldrar att de
hade ordnat bästa möjliga framtid för
min älg. Den skulle få åka till Öland
och bo hos sessorna och lillprinsen på
Solliden i deras fina park.

Miranda växte snabbt

träbur för transporten och jag lade i klöver, äpplen och
annat godis till Miranda för den långa
Pappa snickrade en

Älgkalven Miranda tillsammans med kåsören själv, Karin Englund.

tågresan till Öland. Och sedan hamnade minnet av Miranda bland alla
andra ogranskade, okritiskt lagrade
barndomsminnen.
och jag kom att prata
barndom, nämnde jag Miranda och
undrade hur han hade trivts på Öland
och om kungabarnen förstått sin
lycka. Brorsan såg först helt oförstående ut. Men så klarnade bilden för
honom och han utbrast:
– Men hur naiv får man vara? Öland
och tågresa och prinsessor och… Du
fattar väl att Miranda blev kalops?
Väx upp!

När min bror

korrespondens från snickarverkstan,
och vad hittar jag där om inte en
brevväxling mellan Englunds möbelverkstad och hovet, om en älgkalv
som de gärna ville ha. Skicka kalven
till Öland och en räkning till oss,
skrev hovet.
Där ser man! Man ska aldrig slänga
gamla papper utan att kolla först. Och
brorsan tog det filosofiskt. Sade något
om att även positiva barndomsminnen
kan stämma, emellanåt. 

Text Karin Englund
karin.englund@tele2.se

chockerande tanke, med
det är klart att lastbilen med träburen
kunde ha åkt till slaktaren i stället
för till järnvägsstationen. Jag måste
ju medge att den versionen var mer
realistisk än mina prinsessfantasier.

Det var en

jag bland alla papper
som fanns i mina föräldrars hus och
funderade på vad som kunde slängas.
Jag bläddrade igenom en pärm med

Lite senare röjde

Arkivmaterialet som räddade
barndomsminnet.
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Diplomerad arkivarie

Foajén av federala arkivets huvudbyggnaden i Koblenz, Tyskland.

Det kan finnas fördelar och nackdelar med
att ställa upp formella
krav för vad som ska
krävas för att få tillhöra en viss yrkesgrupp. Hur skulle arkivarieyrket påverkas
av sådan utveckling i
Sverige?
Text Rikard Friberg von Sydow
rikard@fribergvonsydow.se
Rikard Friberg von Sydow är teologie
doktor med en filosofie kandidat i arkivvetenskap från Uppsala universitet.

har en formell
legitimation länge varit fallet, något
som även ska införas för examinerade
lärare. I internationella sammanhang
kan vi se en möjlighet att gå halvvägs mot legitimation genom en så
kallad diplomering.
Diplomarkivarier
har inte ensamrätt
på att utföra yrket
men innehar ändå
en speciell yrkestitel
som på ett eller annat sätt ska vara ett
kvalitetsmärke. Diplomering ger även
en möjlighet att ställa krav på hur
utbildningen till arkivarie skall vara
strukturerad, något som kan vara en
fördel både för arkivarierna själva och
deras arbetsgivare.

Inom medicinska yrken

I Sverige finns inget formellt krav för
vem som får kalla sig arkivarie. Vanligtvis brukar en arbetsgivare kräva
en examen med 40/60 poäng arkivvetenskap men i övrigt kan högskole-
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meriterna skifta mycket. En hel del
arkivarier har enbart en A-kurs i
arkivvetenskap som enda högskoleutbildning, andra en mastersutbildning med ett annat ämne som grund.
I många fall måste det anses vara
en fördel att arkivarier bär
på en del forskningsinsikt,
som ändå en kandidat- eller
mastersutbildning kan sägas
ge. Vi kan också mena att
en låg utbildningsnivå drar
ner löner och status. Detta är
självfallet en känslig fråga,
speciellt på arbetsplatser där det finns
arkivarier med olika nivåer på sina
högskolemeriter.
Hur ser det då ut i en arkivvärld där
ett diplomsystem finns? I Tyskland
presenterades 2002 en undersökning
av olika utbildningskategorier inom
arkivväsendet. Fem stycken kategorier identifierades: En forskar- och
arkivariekategori där medlemmarna
även hade en forskarutbildning, en

diplomkategori där nivån är satt till
mastersutbildning och en lägre nivå
fast med arkivutbildning som går under namnet archivassistent, men som
troligtvis skulle motsvara arkivarie
i Sverige. De lyckades även identifiera två övriga grupper – en med
annan högskoleutbildning än arkivvetenskap och en helt utbildningsfri
kategori. En skillnad mellan Sverige
och Tyskland är att utbildningen har
olika inriktning beroende på vilket
universitet eller högskola som ger den.
Det finns en skillnad mellan diplomutbildningar och utbildningar på lägre
nivå, och den som väljer utbildning är
medveten om vilken nivå den placerar
sig på i och med utbildningsvalet.
Detta förhindrar en inflation i utbildning som annars kan bli fallet. Ett
diplomeringssystem skulle kunna få
en sådan utveckling att stanna upp.

”Diplomarkivarier har inte
ensamrätt på
att utföra yrket men innehar ändå en
speciell yrkes
titel som ska
vara ett kvalitetsmärke.”
dock identifieras
om vi skulle införa ett diplomeringssystem i Sverige. För det första är
själva övergångsperioden en nackdel
– vi har om inte annat sett detta i och
med införandet av en lärarlegitimation och alla problem detta har fört
med sig. Att starta en diplomutbildning är inga problem, men vilka av
de som idag har tjänstetiteln arkivarie
skall kunna tillgodoräkna sig den?
För det andra kan utformningen av
kraven ge problem både om den blir
för snäv eller för bred. Utifrån detta är
övergången mellan nuvarande system
och ett diplomsystem problematisk.
Samtidigt finns det möjlighet att öka
både status och lön genom en stadfäst
utbildning med ordentliga krav. 

Några nackdelar kan

Krönikan

Vid en analys av betydelsen av beredskapsplanering för arkiv blir man varse
skillnaden mellan nödfall och katastrof. Nödfallet är en händelse som man
kan räkna med och som man kan förbereda sig för rent praktiskt. Det kan
handla om en mindre vattenskada. Men vid en katastrof hamnar situationen
utom kontroll och hela arkivet försätts i fara. Det går inte riktigt att förutse
hur räddningsinsatserna kommer att se ut. Ett exempel på detta är just det
som inträffade i Köln den 3 mars 2009, då hela stadsarkivet rasade samman.
Inget arkiv kan förbereda sig för en sådan händelse.
Det är uppenbart att beredskapsplanering
visserligen inte kan förhindra några
nödfall och framför allt inga katastrofer. Men en viktig lärdom som vi gjort
i Köln är att planen bidrar till att inte
förvärra den uppkomna skadan. Om
ett nödfall utvecklar sig till en kris eller
en katastrof så räcker inte den kapacitet
som finns hos den egna institutionens
personal för att komma tillrätta med
situationen. Vid en större skada, som i
Kölns fall, är olika typer av nätverk av
största betydelse. I Köln finns det exempelvis en krisstab. Vid sidan av denna
stab finns också räddningstjänsten,
under ledning av Kölns brandkår. Dessutom grundades 2006 ett krisförbund i
regionen Köln. 60 olika arkiv, bibliotek
och museer uppmanades att samarbeta
med varandra. Målen är att bygga upp
ett nätverk med fackexpertis som snabbt
kan sättas in samt att se till att nödvändig utrustning finns på plats. Detta var
helt avgörande under de första dagarna och veckorna efter raset i Köln.

”Även om man
aldrig kan förutse
katastrofer kan
man åtminstone
bestämma på förhand hur de ska
hanteras.”

I en krissituation är en ändamålsenlig förvaring av arkivhandlingarna mycket
viktig. Handlingar som har packats och som förvaras på ett bra och enhetligt sätt har vid en snabb evakuering väsentligt större chanser att överleva än
sådana som inte har förpackats. Dessutom är det viktigt att arkivhandlingarna i möjligaste mån har ordnats och förtecknats. För en smidig evakuering
behövs åtminstone ett beståndsregister, men det är ännu bättre med en
fullständig depådatabas. Oförtecknade eller dåligt märkta arkivhandlingar är
nästan omöjliga att identifiera utanför sin kontext. Filmade och digitaliserade
arkivhandlingar får en utslagsgivande betydelse i ett katastroffall, om allt gått
förlorat, eftersom de utgör en ersättningsdokumentation och är en ovärderlig
hjälp vid identifieringen och restaureringen.
Till en aktiv beredskapsplanering hör vidare att man till exempel informerar om
brandskydd, säkerhetsfrågor, risker, utrymningsvägar samt att man regelbundet övar sig i evakuering och brandskydd. En central lärdom från Köln är
nämligen: Även om man aldrig kan förutse katastrofer kan man åtminstone
bestämma på förhand hur de ska hanteras.

Dr. Bettina Schmidt-Czaia, chef på stadsarkivet i Köln
Svensk översättning: Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se
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Porträttet

Erik Norberg
– riksarkivarie emeritus

Han är mest känd för sina insatser som Sveriges riksarkivarie
mellan 1991 och 2003, men har många andra meriter i
bagaget. Arkivs Anders Gidlöf träffade Erik Norberg för ett
samtal om arkivbranschen under hans tid.
Text Anders Gidlöf anders.gidlof@naringslivshistoria.se Illustration William Haddock williamhaddock@hotmail.com

Finns det något område under dina
år inom arkivbranschen som har
betytt särskilt mycket för dig?

– När jag ser detta i ett längre
perspektiv tror jag att jag var särskilt
attraherad av tanken på digitalisering
av arkivmaterialet. Plötsligt öppnade
tekniken möjligheter att förverkliga
det som våra företrädare sedan början av 1800-talet träget har arbetat
med, utgivning i tryck av viktiga och
forskningsintressanta arkivserier.
1990-talet gav väldiga möjligheter
genom finanskrisen, statsförvaltningens katastrofala ekonomiska ställning
samt de stora regionala satsningar som
följde för att begränsa arbetslösheten
i olika delar av landet. Verksamheten
inom dessa år kan knappast överskattas.
Samtidigt inleddes standardiseringsarbetet inom it-området, något senare
än inom bibliotekssektorn, men långt
före museerna.

Många anser att du framför allt som
riksarkivarie gjorde stora insatser
för arkivutbildningen, bland annat
genom att en stor del av arkivkursen
vid Stockholms universitet äger rum i
Riksarkivets lokaler.  

– Det var inte min förtjänst att
arkivutbildningen ägde rum i nära
samarbete med Riksarkivet och delvis
i dess lokaler, det var regel redan innan
jag kom dit. En anledning till att jag
tycker att utbildningen är så viktig är
det självklara att vi sedan lång tid inte
rekryterar personal från de traditionella
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arkivämnena, särskilt historia, utan
från arkivvetenskapen.
Vad tycker du om arkivutbildningen?

– Utbildningen i arkivvetenskap är
framgångsrik på det sättet att många
får en professionell utbildning, långt
mer än min generation fick, men svag
på det sättet att man hittills inte kunnat bygga upp en riktigt vetenskaplig
utbildning utan har satsat på färdigheterna. För att etablera ämnet ordentligt
måste man också ha en någorlunda
stabil forskarutbildning, och det har vi
hittills misslyckats med i hela ABMområdet. Jag tyckte att det var mycket
lovande när Riksarkivet gick in och på
1990-talet finansierade en professur i
arkivvetenskap vid Stockholms universitet. Dessvärre motverkades syftet av
dåvarande forskarutbildningsreform
och en benägenhet från historieämnets
sida att se arkivvetenskapen som en
hjälpvetenskap huvudsakligen inriktad
på att ge god genomströmning. Jag
tror att en och annan inom arkivstaten
måste ha en vetenskaplig utbildning,
oavsett i vilket närstående ämne. Det
är viktigt för det kritiska tänkandet, för
arkivens profil och legitimiteten visavi
användare och forskarsamhälle.
Du var riksarkivarie under en tid när
Berlinmuren nyss hade fallit och kontakter med Östeuropa kunde återupptas på ett fantastiskt sätt. Du bidrog
själv till kontakter med arkivariekollegor i Baltikum, Ryssland och Polen.

– Ja, vintern 1992 träffades Icas dåvarande generalsekreterare, Charles Kecskemeti, skattmästare Klaus Oldenhage
och jag i Düsseldorf för att resonera
om hur vi skulle närma oss det forna
östblocket. Följden blev så småningom
– tillsammans med andra insatser – ett
partnerskap med Europarådet, vilket
underlättades genom att Daniel Tarschys
då var dess generalsekreterare – samt ett
slags partnerskap där Sverige tog sig an
de baltiska staterna medan Frankrike tog
sig an Rumänien och Tyskland Polen
och så vidare. Ett av de många målen
som kanaliserades via Europarådet var
en minimistandard för tillgänglighet till
arkiv. När Ryssland ansökte om inträde
i Europarådet i mitten av 1990-talet
fick de skriva under en avsiktsförklaring
på ett tjugotal punkter, där tre direkt
berörde arkiv. Genom stora insatser av
många kolleger inom Riksarkivet och
andra arkiv hade vi ett nära samarbete
och utbyte med de forna öststaterna
under dessa år. Eftersom jag också under
flera år av denna tid var ordförande i Icas
organ för Europa underlättades kontakterna tror jag.
Har du fortfarande kvar några
av dessa kontakter?  

– Ja, jag har fortfarande många kontakter i Ryssland och de baltiska stater
na. En anledning är att dessa kontakter
byggdes upp under mina besök i
länderna från början av 1970-talet och
i Ryssland särskilt under 1980-talet då
jag var i Krigsarkivet. 

Erik Norberg
Efter sin doktorsdisputation 1971
har han arbetat på Fortifikationsförvaltningen, FN-organet UNIDO samt
Krigsarkivet, i det sistnämnda fallet
även som krigsarkivarie under åren
1982-1991. Norberg var Sveriges
riksarkivarie mellan 1991 och 2003.
Sedan 2008 är Erik ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien. Under
2011 uppmärksammades han för den
utredning han gjorde på uppdrag av
Drottning Silvia, att utreda hennes fars,
Walther Sommerlath, affärer under
1930-talet och andra världskriget då
denne postumt har anklagats för att ha
utnyttjat en judisk affärsmans situation.
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Konsten att fylla år
FA:s kurser om hur man skriver sin historia har handlat om
minnesinsamlingar, intervjuteknik, källkritik och hur kulturarvet kan brukas eller missbrukas. En återkommande fråga är
hur man ska förhålla sig till jubileer.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

När det är jubileumsdags vänder sig
organisationerna ofta till FA:s arkivmedlemmar för hjälp med historieskrivning. Det har gett oss anledning
att fundera över jubileernas roll för
historieproduktionen. Från historikerhåll hör man inte sällan invändningen
att jubileer är en dålig anledning att
skriva historia; att organisationerna
kan få sin historia bättre belyst om
man inte känner sig bunden av jubileumsförväntningar. Att självförhärligande festtal och pompa ska hållas
isär från seriös historieskrivning.

som ett bestickande
argument, men är uppriktigt sagt lite
lättköpt. Dagens organisationer inser
att jubileer är bra för att dokumentera
den egna historien, för att värdera och
kanske omvärdera den och skildra den
på nytt. De vet värdet av en seriös och
kritisk granskning av det förflutna.
Så FA:s råd är: tag för all del tillfället i akt till minnesinsamlingar och
historieskrivande. Men låt det ta tid.
Avsätt gärna ett belopp varje år under
tio, femton år, för att dokumentera
och presentera den egna historien.

Det kan låta

hundra år, men redan för
drygt tolv år sedan började planeringen och Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek fick uppdraget att ordna
ABF:s arkiv. Det var en viktig förutsättning för de fortsatta förberedelserna för jubileet och för dokumentationen av organisationens historia.

I år fyller ABF

halvseklet finns Hugo
Hefflers Krönika vid halvsekelgränsen.
När hundraårsjubileet planerades
beslöt man att fortsätta med krönike-

För det första

16 ARKIV 2/2012

Här kommer 60-talet marscherande.

spåret på ett lite annat sätt och gav olika
skribenter i uppdrag att skriva en bok
per decennium, från 50-tal till 00-tal.
Uppdraget till författarna av de olika
decennieböckerna var att sätta in folkbildningsarbetet i sitt sammanhang.
Parallellt med berättelsen om hur
ABF utvecklas och förändras löper en
redovisning om samhällsförändringar
och händelser i Sverige och världen.
Även om decennieindelningar är en
ren fiktion – verkligheten bryr sig inte
om årtal – framträder decennierna
med olika karaktär och typiska drag.

Illustration från jubileumsboken Folkbildningens 60-tal.

”I år fyller ABF hundra år,
men redan för drygt tolv år
sedan började planeringen”
utvecklingsoptimism och har en glad tjej på cykel med
hjälpmotor på omslaget. Sextiotalet,
ungdomsdecenniet, med sin politiska
radikalisering skildrar ett årtionde då
”allting var i rörelse”. På sjuttiotalet
tar debatten om kulturpolitiken stor
plats. Åttiotalsbokens författare, AnnMarie Lindgren, skriver: ”1980-talet
var kontrasternas årtionde. I början av
decenniet hade Sverige en borgerlig
regering, men en politisk debatt som
fortfarande styrdes av 70-talets vänsteragenda; kärnkrafts- och löntagar-

Femtiotalet präglas av

fondsdebatterna. När 80-talet slutade
var bilden den omvända: Sverige hade
en socialdemokratisk regering, men i
debatten dominerade borgerliga värderingar om nyliberalism och satsa-pådig-själv-kampanjer”.
Arbetet med jubileumsböckerna avslutas i
år och de sista två böckerna, de om 90talet och 00-talet, kommer att presenteras på bokmässan i Göteborg i höst.
Till jubileet kommer också en bok om
kvinnorna i ABF, i serieform av Loka
Kanarp och Carl-Michael Edenborg.

att börja i god tid och att
ägna resurser år seriös historieskrivning utesluter förstås inte ett rejält
födelsedagskalas – tvärtom. Och ABF
har satsat stort på själva jubileumsarrangemangen med seminarier,
artistuppträdanden, prova-på-verkstäder, boktorg och utställningar i
ABF-huset på Sveavägen, i Kulturhuset vid Sergels Torg, i Kungsträdgården och på Skansen. Jubileumstemat är ”Samhället sådant det är och
sådant det borde vara”. 

Alla råd om

oais

Klara för e-Arkiv
verksamhetssystem

klara

arkivredovisning
processchema
dokumentplan

Leveranspaket
sip

Arkivpaket
aip

e-Arkiv

livscykelhantering rm
kontroll
konvertering
komplettering

data hantering
bevarandeplanering

Presentationspaket
dip

Är ni Klara
för införande
av e-Arkiv?
Klara fortsätter att utvecklas och nu kan vi erbjuda
en lösning för e-Arkivering. Verksamheten kan ställa
av sin information kontinuerligt genom vår e-Arkivlösning med Klara som spindeln i nätet
För mer information kontakta Claes Bengtsson
Know IT Karlstad AB, , claes.bengtsson@knowit.se.
tel 0722 - 31 69 00. knowit.se
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Samlad kompetens
i offentlighetsfrågor
När det gäller offentlighetsfrågor påverkas den kommunala verksamheten av en rad olika lagar och det kan vara svårt att hålla reda på
all aktuell lagstiftning. För att effektivisera och förbättra arbetet har
Eskilstuna kommun infört så kallade offentlighetsansvariga.

KRÖNIKA

Text Cecilia Johansson cecilia.johansson2@eskilstuna.se

ansvarar varje
myndighet för att allmänna handlingar hanteras enligt den lagstiftning
som kommunen har att följa. Förutom
all speciallagstiftning som exempelvis socialtjänstlagen och miljö- och
bygglagstiftningen finns många
lagar som är gemensamma för hela
den kommunala verksamheten. Dit
hör all lagstiftning som på ett eller
annat sätt rör offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen är särskilt
viktig eftersom den utgör en garanti
för rättssäkerhet och effektivitet i den
offentliga förvaltningen.
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I Eskilstuna kommun

koncerngemensamma
administrativa rutiner som genomfördes i kommunen 2008 visade att
kunskapen om offentlighetsfrågor varierade stort mellan kommunens förvaltningar. Förstudien pekade på att
det fanns brister i uppföljning, rutiner
och internkontroll. Det var tydligt att
många handläggare hade en bristande
kunskap om hanteringen av ärenden,
beslut och allmänna handlingar.
En förstudie om

förbättra och underlätta arbetet med de här frågorna
införde kommunen för drygt ett
år sedan en så kallad offentlighetsansvarig i varje förvaltning. Syftet
var att skapa en bättre samordning av
alla frågor som rör offentlighetsprincipen och se till att varje kommunal
myndighet lever upp till lagstiftarens
krav. En samlad kompetens innebär

För att effektivisera,
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”Offentlighetsprincipen är
särskilt viktig eftersom den
utgör en garanti för rättssäkerhet och effektivitet i
den offentliga förvaltningen.”
både en större och en mer kvalitativ
samordning och gör det lättare för
förvaltningarna att följa den gällande
lagstiftningen.
uppdrag
ingår att se till att det finns aktuella
styrdokument och handläggningsrutiner som myndigheten kan arbeta
efter, som till exempel dokumenthanteringsplan och rutiner för utlämnande
av allmänna handlingar. Den offentlighetsansvariga ansvarar också för att se
till att styrdokumenten och rutinerna
är kända av personalen på myndigheten. Andra exempel på konkreta
arbetsuppgifter är att fungera som ett
stöd för tjänstemän på förvaltningen
i det dagliga arbetet och att vara kontaktperson gentemot arkivmyndigheten (kultur- och fritidsnämnden)
och kommunstyrelsen i offentlighetsfrågor.

I de offentlighetsansvarigas

för de offentlighetsansvariga träffas en gång per
månad. I inledningsskedet har fokus
varit utbildningsinsatser inom framför

Kommunens nätverk

allt offentlighet och sekretess, arkivlagen och personuppgiftslagen. För
att komma igång med det praktiska
arbetet har de offentlighetsansvariga
utifrån en checklista gått igenom sin
förvaltnings rutiner för bland annat
hantering och förvaring av allmänna
handlingar.
hjälp i sitt
arbete av en central stödfunktion som
består av specialister inom arkiv- och
dokumenthantering (stadsarkivet,
kommunstyrelsens kansli), hantering
av personuppgifter (jurist/utvecklare),
nämndadministration/ärendehandläggning (kommunstyrelsens kansli)
och kommunallag/förvaltningslag/
offentlighetsprincipen (stadsjurist).
Tanken är att den centrala stödfunktionen ska hjälpa till att skapa bra
verktyg medan de offentlighetsansvariga ser till att verktygen används i det
dagliga arbetet. 

De offentlighetsansvariga får

SAAB BOFORS SUPPORT AB
DOKUMENTHANTERING

”Håller ordning på allt
utom ditt skrivbord”
Få en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar
dokumenthantering. Vi håller ordning på dina
handlingar och skapar en enklare vardag för
ditt företag. Vi garanterar säker arkivering på
ett och samma ställe, eller om du hellre vill
anlita oss för konsultation om hur du bäst
bevarar dina handlingar i egen regi.
Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med
dokumenthantering? Kontakta Lars Viitanen
telefon 0586-825 52 eller maila till
lars.viitanen@boforssupport.saab.se så berättar
han mer.

Visionen är ”vi gör det goda livet möjligt” och våra värdeord är mod, helhetssyn och öppenhet.Vi söker
dig som kan omsätta dessa ord i handling och göra det goda livet möjligt för medborgare och
företag. Sundsvall med den kulturminnesmärkta Stenstaden ligger vid havet och mellan stadsbergen.
Med 200 000 invånare är Sundsvallsregionen norra Sveriges största boende- och arbetsmarknad.

Till Service- och teknikförvaltningen söker vi

Arkivarie och arkivassistent
till Kommunarkivet
Sundvalls kommun eftersträvar en modern dokument- och
arkivhantering, anpassad till e-förvaltningens krav. Målet är att
kunna producera och hantera dokument som säkrar verksamheternas processer, att skapa en registratur som bidrar
till stringens och förtroende till vår omvärld samt bygga ett
e-arkiv som stöder e-förvaltningen och säkrar kommunkoncernens informationstillgångar.
I Sundsvalls kommun arbetar vi aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika
bakgrund och erfarenheter.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför
obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.
Läs mer om tjänsterna på www.sundsvall.se/ledigajobb
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Våga börja med e-arkiv
Vinnova har som första statliga myndighet valt ett standardsystem för
e-arkivering från en privat aktör. Arkivarie Eva-Maria Hellblom berättar
för Arkiv om arbetet och tankarna bakom beslutet.

REP. DEL 1

Text och Foto Jim Löfgren jim.lofgren@tam-arkiv.se

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Vad är bakgrunden till Vinnovas
val av e-arkivlösning?

– För drygt ett år sedan fick jag
uppdraget att ta fram ett system för
långtidsbevarande. Snart stod det
klart att ett helt egenutvecklat system
skulle bli alltför kostsamt, omfattande och tidskrävande att införa för
en medelstor myndighet som
VINNOVA. När ett standardsystem med grundfunktionalitet
för långsiktigt bevarande dök upp
på marknaden blev vi intresserade.
FormPipe Long-Term Archive
var dessutom utvecklat med färdig
integration till vårt dokument- och
ärendehanteringssystem Effekta, med
Platina som plattform. Stora delar
av verksamhetens information finns
i Effekta, vilket också var en avgörande faktor för vårt val.
Var tanken att snabbare komma
igång med ett e-arkiv?

– Det var snarare att vi såg att
produkten hade många funktioner
som ett system för bevarande ska ha,
som gallring, sekretesshantering,
format- och verifieringskontroller
och systemoberoende med mera – allt
detta som annars skulle kräva ett
mycket omfattande kravställningsoch utvecklingsarbete.
Det innebär ändå ett utvecklingsprojekt?

– Javisst. När vi hade bestämt oss
för systemet så visste vi att införandet
skulle ta tid. Det fanns fortfarande
mycket arkivjobb kvar att göra, som
gallringsutredningar. Vilka verksamhetssystem skulle vara kopplade, vad
skulle vi börja med först, det svåra
eller en enkel ärendetyp? Systemet
löser ju inte alla arkivfrågor.
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Man måste själv våga börja med e-arkivarbetet och lära sig på vägen, anser Eva-Maria Hellblom,

Vilken är din roll i projektet?

– Jag är projektledare, men också
projektmedlem och kravställare
eftersom jag är den enda arkivarien.
Att det är många roller, gör det viktigt att ha en bra projektgrupp med
många olika kompetenser.
Hur är projektet förankrat?

– Hos Förvaltningsavdelningen som
är beställare. Det har fungerat bra,
men ju högre upp i organisationen det
är förankrat desto bättre naturligtvis.

Vad krävs av medarbetarna och
hur berörs era verksamhetssystem?

– Handläggaren ska inte behöva
veta om den återsöker ett arkiverat
eller pågående ärende. Ett arkiverat
ärende är dock låst för verksamheten
och kan inte ändras eller tillföras metadata. Jag tycker att det är viktigt att
frågan om när informationen ska
arkiveras lyfts redan vid vidareutvecklingen av befintliga verksamhetssystem. Just för att få in medvetandet
att arkivering inte är något vi kan

Vilka frågor skall man ställa sig
inför valet av e-arkivlösning?
1. Är det ett allmänt e-arkiv eller ett
system för bevarande - som ska tillgodose informationssäkerhet, systemoberoende och exportfunktionalitet och
så vidare enligt RA:s krav.
2. Vad kräver det av och hur får du
med dig verksamheten?
3. Vad finns det för arkivarbete som
måste göras innan implementeringen,
exempelvis gallringsutredning?

”Det långsiktiga
bevarandet vinner
på standardisering
och då behöver vi
veta vad leverantören
har för planer för
produkten.”
Det kanske självklara - varför är
arkiveringen viktig?

– För att vi får en enhetlig struktur för arkivredovisningen och en
arbetsgång för hur våra elektroniska
handlingar ska arkiveras och återsökas
på ett säkert och långsiktigt sätt.

– Det är ju väldigt olika beroende
av hur stor myndighet man jobbar på,
men jag får känslan av att många vill
vänta till dess att det finns fler alternativ på marknaden.

Hur har reaktionerna hos er varit?

Vad vill du bidra med till produktägaren?

– Positiva. Alla tycker att det här är
viktigt, men många inser nog inte hur
mycket jobb det är och att det här inte är
något som arkivarien kan driva helt själv.

Du har även berättat om arbetet utåt?

– Ja, på Formpipe:s kundträff som
vänder sig till olika myndigheter och
organisationer som använder deras
produkter. Jag har även presenterat
arbetet på två arkivkonferenser.
Vad var ditt syfte med att delta?

– Jag ville förmedla vikten av att
jobba tillsammans. Målet är att få en så
bra produkt för så många som möjligt.
Och förmedla att detta inte är något
som man löser snabbt, på ett år, utan
att det tar tid, och det måste få ta tid.
arkivarie på VINNOVA.

skjuta på framtiden utan måste tas
med redan när informationen skapas.
Hur tänker ni kring avställning av
ärenden för arkivering?

– Vi utreder det utifrån ärendetyp eller process. En remiss kan
arkiveras när den är besvarad. För
våra bidragsärenden, där vi begär in
efterrapporter ett år efter att slutrapporten har inkommit, överväger
vi avställningsperioder på upp till
fem år.

Har andra inte börjat i allmänhet,
och varför i så fall?

Det handlar alltså inte om ert system?

– Nej, oavsett vilken lösning eller
väg man väljer att gå, så tycker jag det
viktiga är att börja med e-arkivarbetet. Oavsett om valet är ett standardsystem eller att egenutveckla så ställs
vi hela tiden inför nya utmaningar
som vi inte har kunnat förutse.
Reaktioner utifrån?

– Dels positiva – bra att Vinnova
har börjat använda och testa systemet –
dels mer ifrågasättande. Jag är medveten
om att jag inte kommer att få alla bitar
på plats samtidigt, men samtidigt tror
jag att det är bra att inte ha för bråttom.

– Att tänka långsiktigt när det gäller produktutvecklingen, inte bara
fokusera på vad vi vill ha för funktioner här och nu. Jag tycker att de skulle
ha en roadmap för produkten som de
kan kommunicera till sina kunder. Jag
anser ju att det långsiktiga bevarandet vinner på standardisering och då
behöver vi veta vad leverantören har
för planer för produkten så att vi inte
sitter och utvecklar funktionalitet som
sedan kommer i standardprodukten.
Finns det stöd för arkivredovisning?

– Nej, men vi har förmedlat önskemålet om en sådan modul utifrån våra
och andra myndigheters behov.
Vad väntar härnäst?

– Vi jobbar på att få in arkivsystemet i våra IT-miljöer för att underlätta
förvaltningen av systemet samtidigt
som vi testar att ställa av en enkel
ärendetyp. Ingen definitiv deadline är
satt för när allt ska vara färdigt. 
Fakta
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som ska öka konkurrenskraften
hos forskare och företag i Sverige
genom finansieringsbidrag. Eva-Maria
Hellblom är ensam arkivarie. Arkivfunktionen hör till Förvaltningsavdelningen, administrativa enheten.
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Vallonen

– ett svenskt ideal
I den västerländska moderna historien har individer, grupper och
företeelser från det förflutna plockats fram och tilldelats egenskaper för att
sedan användas som förebilder i arbetet för nationell enighet, för krav på
inflytande och förändring eller för att stämpla grupper som ”främmande”.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Maths Isacson, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

Smeder utanför Lancashiresmedjan vid Horndals bruk, där vallonnamn som Pierrou,
Dandanell och Goude var vanliga.
I Sverige har vallonen av och till
tillskrivits karaktärsegenskaper som
har passat in i samtidens behov av goda
förebilder. När vallonerna dök upp i
berättelserna under tidigt 1900-tal utgjorde de en yrkesgrupp med föredömliga egenskaper. De blev ett ideal när
folkhemmet skulle byggas, när svensk
basindustri gick på högvarv och bruksorterna var förebilder i samhällsbygget.

södra delarna av
dagens Belgien och norra Frankrike
rekryterades i början av 1600-talet till
järnbruk i Östergötland och Uppland
för att förbättra järnhanteringen och
trygga behovet av arbetskraft. Antalet
invandrade valloner var cirka 1 000,
med familjer omkring 2 500. Majoriteten var skogshuggare och kolare,
en fjärdedel smeder och hyttarbetare.
Yrkesarbetare från de
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Många återvände snart hem.
Vallonjärnet stod som mest för 14
procent av den svenska järnproduktionen men var länge efterfrågat på
den engelska marknaden. Medan ett
par hundra tyskbruk efter mitten av
1800-talet ”gick i graven” överlevde smidet vid flera vallonbruk in på 1920-talet,
ett par ända in på 1940-talet.
Det folkhem som stegvis byggdes från
mitten av 1930-talet var ett modernt
samhälle, skilt från det förmoderna.
Men det fanns även plats för historiska
förebilder.
I Metalls tidning Metallarbetaren publicerades under 1920- och
1930-talen många artiklar om
vallonerna och deras insatser. Han
skildrades som en ”arbetets hjälte”, en
tidig arbetsledare och där föreningen

av valloner och svenska järnarbetare
blev ett steg i formeringen av en arbetarklass. Den gamla tiden var sämre än
mellankrigstiden, men innehöll exempel på kamp, solidaritet och yrkeskunnande. Historien inkluderade moment
av samhällsbyggande och identitetsskapande, något som rättfärdigade
en position i det framtida samhället.
Vallonen blev ett ideal för en arbetarrörelse som ställde krav på makt och
inflytande i det moderna samhället.
Vallonen återbrukades även av
bruksföretagen. Böcker och artiklar
om brukspatroner med rötter i Nederländerna och Vallonien publicerades,
särskilt under 1940- och 1950-talen.
Vallonen skildras här som en kreativ entreprenör som kom från Europas
gamla kulturområden med kapital och
marknadskontakter till det ekonomiskt
och socialt eftersatta Sverige med dess
rika naturtillgångar. De, inte minst
Louis De Geer, tillskrivs en avgörande betydelse för att rycka upp den
svenska järnhanteringen och lägga
grunden för Sveriges industrialisering.

Skolplansch med smeder i fullt arbete.

Järnbruken var tidigindustriella öar
i ett agrart Sverige. Brukspatronen
bestämde med hårda nypor i stort och
smått men var ytterst beroende av
arbetarnas kunskaper. Därför behövde
arbetarnas levnadsvillkor ordnas så
att de inte flyttade. Vallonbruken var
välplanerade med en hög bostadsstandard. Här fanns sjukvård, ålderspension, änkepension, barnbidrag (extra
säd), undervisning och smederna var
garanterade ett arbete när smidet låg
nere. Smedshustrurna ansvarade för
livsmedelsförsörjningen, klädvården
och uppfostringen av nya generationer.
När visionen om det svenska
folkhemmet skulle förverkligas från
1930-talet var företagarna märkta av

bittra och kostsamma konflikter med
fackföreningsrörelsen. Vallonbrukens
gamla ägare stod för långsiktiga satsningar och sörjde för arbetarnas välfärd.
vallonen en
idealmedborgare, en person med stort
hantverkskunnande som gav bondesläkter en nödvändig injektion. I hembygdsskrifter porträtterades de under
1930-talet ibland med en rasbiologisk
underton. ”Rätt” ingiften ansågs ha
varit av godo för ”folkstammen”.
När Lubbe Nordström 1938 som
avslutning på sin ”lort-Sverige-turne”
återvände till Dalarna hälsade han
på hos bondeskalden och hembygdsforskaren Carl Larsson i By. I bokens
För hembygdsrörelsen blev

(och radioseriens) slutavsnitt samtalar
herrarna. De understryker behovet
av att höja landets välstånd genom
en förbättring av ”folkmaterialet”.
Herrarna var överens om att det
”plåstrades” mer med ”de svaga och
livsodugliga, än med de kraftiga…
De svaga får fortplanta sig”. Vallonen
skymtar i bakgrunden som idealisk i
fortplantningssammanhang.
Efter 1945 var den här typen av diskussion omöjlig. Med den ekonomiska
krisen under 1970-talet som slog ut
otaliga industrier växte intresset åter
för goda exempel ur historien. Vallonen
plockades fram och gjordes till förebilder inom grävrörelsen, i konsten och
snart även av besöksnäringen. 

”Vallonen blev ett ideal
för en arbetarrörelse
som ställde krav på
makt och inflytande i
det moderna samhället.”

Lancashiresmedjan i Horndal på 1890-talet.
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Den 26 april var det arkivjubileum i Stockholm på restaurang Piperska
muren. De firande var Svenska arkivsamfundet, 60, och Arkivrådet
AAS, 30, som tillsammans firade 90 år. I samband med jubileet hölls
också årsmöte för de bägge föreningarna.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

Anledningen till det gemensamma
firande var de planer som finns på
ett utökat samarbete mellan de båda
föreningarna, där en sammanslagning
kan vara aktuell 2015 om förslaget
vinner gehör hos medlemmarna.
Årsmötena och jubileumsmiddagen föregicks av ett halvdagsseminarium som
var inriktat på dels informationsförvaltning, dels arkivföreningshistoria.
Först ut bland föredragshållarna var
Karen Anderson, professor vid Mittuniversitetet. Hon berättade om en
studie som har genomförts vid universitetet där man har utvärderat svenska
myndigheters hantering av frågor
kring informationsförvaltning och
tittat på vilken roll arkivarierna har i
denna process. En slutsats av studien
är att det på många håll saknas ett
samlat ansvar för dessa frågor.

Göran Samuelsson handlade framförallt om det
projekt som har bedrivits vid Mittuniversitetet inom ramen för Centrum
för digital informationsförvaltning.
Problemställningen och diskussionen
kom att handla om på vilket sätt
arkivarier kan anknyta och relatera till
framförallt olika IT-arkitekter och deras arbete med processkartläggningar.
Efterföljande föredrag av

Informationsförvaltningsblocket avlutades med att Susanna Tabell från SIS
berättade om Forum iFörvaltning, ett
nytt nätverk som ska fungera som en
samlande plats för framförallt stand-
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NOTERAT M.M.

Jubileum öppnar

Ebba Edberg och hennes tre sångarkollegor, vilka vanligtvis hör hemma i vokalensemblen Polyhymnia, stod för den skönsjungande musikaliska underhållningen
under kvällen, med ett program av Bellman och vårsånger.

arder på området. AAS är medlem
i Forum iFörvaltning tillsammans
med flera andra arkivföreningar och
aktörer. Samarbetet har inledningsvis mynnat ut i en webbplats som
erbjuder besökaren medlemskap i
nätverket, information om standarder
och möjligheten att ställa frågor om
standarder och deras tillämpning.
Seminariets andra del inleddes med
ett utländskt besök från världens
äldsta arkivförening, den holländska
Koniklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, företrädd av
Fred van Kan. Han kunde berätta om
deras arbete med allt från utgivandet
av den manual av Muller, Feith och
Fruin som har fått stort internationellt
genomslag inom arkivvärlden, men

även om hur organisationen arbetar
idag, bland annat med certifiering av
arkivarier.
Efter denna inspirationsföreläsning från
Holland blev det Lars-Erik Hanséns
tur att redovisa sitt bokprojekt om
Arkivrådet AAS historia och även
berätta lite om några av resultat-en.
En stor tyngdpunkt i hans arbete har
legat på tillkomsten av AAS utifrån ett professionsperspektiv; som
en naturlig följd av en ny roll: Det
som hände i början av 1980-talet var
att myndigheterna, från att ha haft
utlånade arkivarier från Riksarkivet,
började anställa arkivarierna själva.
Därmed uppkom också ett behov av
nätverk utanför Riksarkivet som ledde
till bildandet av AAS.

foto: peter wattman

för nytt samarbete

Medlemmarna minglar mellan Svenska arkivsamfundets och Arkivrådet AAS årsmöten, på Piperska muren i Stockholm.

”Anledningen till det gemensamma firandet var de planer
som finns på ett utökat samarbete.”

i rask takt
mellan seminarieblocken och nya
medlemmar i Arkivrådets styrelse blev
Caroline Törngren från Bolagsverket,
Lisa Hammar från SMHI och Joel
Norén Krutrök från Högskoleverket.
Årsmötena kunde avklaras

avklarade
vidtog jubileumsmiddagen. Med
tanke på hur trevligt arrangemanget
var beklagade många att endast ett
60-tal deltagare hade hörsammat
denna möjlighet att få fira. Men för
alla närvarande var det i alla fall en
mycket lyckad dag och kväll. 

När väsentligheterna var

Svenska Arkivsamfundet berättade om sin förenings
historia och slog hål på några myter.
Den bild som han först utgick från,
om ett bildande på Rosenbad efter en
god middag, fick punkteras. Istället
skedde bildandet av AS på Riddar-

Berndt Fredriksson från

huset och redan från början var det
en kvinna med i denna förmodade
herrklubb, nämligen Karin Kock. En
av Berndts poänger var att det från
början har varit viktigt för samfundet
att rikta blickarna bort från Riksarkivet mot den enskilda sektorn.

25

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

Arkivarien, användaren
Journalisten Elisabeth Åsbrinks Augustvinnnande bok Och i
Wienerwald står träden kvar drog igång en frisk debatt om vem
som har rätt att skriva historia, och hur den ska skrivas. Kan
man som ”amatörforskare” föra samman historisk forskning och
journalistisk granskning med ett annat, mer litterärt språk?
Text Lars Ilshammar chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Illustration Mats Janson m.janson@akessoncurry.com

Det började med att historikern Ingrid
Lomfors såg en risk för ”fiktionalisering” i Åsbrinks blandning av
fakta och mer personliga tolkningar.
Åsbrink svarade med att fråga sig vad
de akademiska historikerna egentligen
gör när studenterna har gått hem:
”Varför går de belästa och kunniga
med fotnotsriktiga skor, år efter år, och
behåller sin kunskap för sig själva?”
Diskussionen om ”amatörer” kontra
vetenskapliga forskare berör även oss
på arkiven. För vem finns vi till - oss
själva, den professionella forskarkåren
med de akademiska historikerna i spetsen, eller journalister, författare och
den forskande allmänheten? Och finns
här en informell sorteringsordning?
Verksamhetsbaserad arkivredovisning. Man kan börja där, i vad
vi kallar saker. Låt ordet smälta på
tungan en stund. Smakar det riktigt
användarvänligt? Verksamhetsbaserad
arkivredovisning säger någonting om
vem vi talar till. Nämligen oss själva.
Vi på insidan, de professionella minnesbevararna, vi som vet bäst.
Det var knappast våra användare, besökare, kunder eller vilket begrepp man
nu föredrar som stod i fokus när de
nya principerna för arkivredovisning
formgavs och namngavs. Blev de över
huvud taget tillfrågade om vad de
tyckte, eller egentligen vill ha? Handen på hjärtat: arkivredovisning har
i första hand utvecklats av arkivarier,
för arkivarier. Men verksamhetsbaserad arkivredovisning är inte självklart
samma sak som verklighetsbaserad
arkivredovisning.
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Ur ett flygperspektiv är det förstås så att arkivarien och användaren
spelar i samma fina lag som kämpar
för öppenhet och tillgänglighet, mot
de mörkrets krafter som vill stänga in,
hemligstämpla eller ta betalt för vårt
gemensamma minne. Men om vi ökar
upplösningen på bilden så vet vi att det
inte riktigt förhåller sig på det viset.
Vi har ofta helt olika intressen när det
kommer till den praktiska tolkningen
av öppenhet och tillgänglighet.
Det kan gälla principer för insamling och bevarande. Arkivarier gillar
gallring. En bekant uttryckte det så
att en bra arkivarie inte får vara en
samlare. Och visst är det nödvändigt
att gallra ibland, om inte annat för att
rent praktiskt få plats med materialet
i våra magasin. Gallring kan alltså
vara en överlevnadsfråga. Men många
forskare blir kallsvettiga när de ser
hela materialkategorier köras iväg till
bränning. Vilka är vi att avgöra vilka
frågor framtiden kommer att ställa
om 100 eller 200 år, undrar de. Och
förstås med rätta.
Det kan också gälla principerna för
ordnande och förtecknande. För vem
ska dessa principer utformas? Svaret
har nog oftast varit: för arkivarien.
Men är det rätt svar?
Det beror förstås på hur vi tolkar
vårt uppdrag. ”Att vara arkivarie är
att försöka bringa ordning på verkligheten”, har någon sagt. Fast, vems
ordning är det vi pratar om? Det finns
ju både olika ordningsprinciper och
olika uppdragsgivare att välja bland.
Verksamheten, någonstans där ute, är
det verkligen den som har beställt den

verksamhetsbaserade arkivredovisningen? Eller, har den kommit till för
eller åt verksamheten?
Det kan för det tredje gälla principer för tillgängliggörande, i forskarsalen eller på nätet. Ta bara själva
bemötandet när användaren kliver in
genom dörren. Häng av ytterkläderna
här, lås in väskor där, skriv in dig i liggare, inga kaffekoppar och så vidare.
Arkivarien vill nämligen ha
ordning och disciplin, regler och
överblick. Inte mer än fem volymer
framme åt gången.

Har journalister och amatörforskare rätt
att skriva historia? Åsbrinks bok väckte
den frågan.

och tillgängligheten

vem äger egentligen
arkivmaterialet? För vems skull ska det
bevaras och organiseras? Våra sökverktyg och databaser, arkivredovisningssystemen, är i bästa fall arkivarievänliga,
men är de särskilt användarvänliga?
När nya tekniska system utvecklas så
görs det av vem, för vem?
Den här lilla genomgången visar
att det helt klart finns en rad områden
där arkivarien och användaren har
olika, delvis konkurrerande intressen. Men bryr vi oss om det, eller
får användaren fortsätta att existera
på arkivariens villkor? Och vem är
egentligen användaren?
Vilket leder till frågan:

har säkert erfarenheter av
nya användarbeteenden under senare
år, av rastlösare forskare med digitalkamera och skanner i högsta hugg,
som utmanar vårt traditionella sätt
att arbeta på ungefär samma sätt som
bloggar och sociala medier utmanar
gammelmediernas självbild.
Vi har alltså anledning att i flera
olika sammanhang lyfta frågan: tillgängliggörande hur, och för vem? Är
det användarens/allmänhetens intressen som ska ställas i fokus? Är det ett
forskarstyrt tillgängliggörande som
bör eftersträvas? Eller ska utgångspunkten vara institutionsmedarbetares
olika specialintressen?
Konsekvenserna blir radikalt olika,
beroende på hur vi svarar. Lomfors
vill ge historikerna företräde, som
bäst lämpade att närma sig den vetenskapliga sanningen. Åsbrink talar för
allas rätt att skriva historia på sitt eget
vis. Vad vilja arkiven? 
Många av oss

”Arkivarien vill nämligen ha ordning och
disciplin, regler och överblick. Inte mer än
fem volymer framme åt gången.”

27

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

Recensioner
En resa i tiden
UFO-Sveriges historia 1970-2010,
håkan Blomqvist

Riksorganisationen UFOSverige firade
40-års jubileum
2010 och gav
då ut boken
En resa i tiden,
UFO-Sveriges
historia 19702010. Det har
funnits 130
UFO-föreningar i Sverige. Vägen till en
riksorganisation har kantats av interna
konflikter om ledarskap och ideologi samt
problem med den utåtriktade verksamheten. Rörelsen har haft två falanger – en
med new age- inriktning och en med
ambitioner till vetenskaplig dokumentation.
Organisationen blev medlem i Folkrörelsearkivens förbund 1993 och fick samma år

300 år i livets tjänst
Svenska Barnmorskeförbundets
jubileumsbok 2011, Margareta Rehn &
Donald Boström

I samband
med att
Svenska barnmorskeförbundet firade 125
år gav man ut
en praktfull jubileumsbok. Yrkets uppgift är
naturligtvis lika
gammal som
mänskligheten men det var först år 1711
det första barnmorskereglementet gavs ut
i vårt land, som sa att barnmorskor skulle
utbildas och examineras. Jordegummorna
i Stockholm fick då svära en ed. Man
lovade att alltid bistå födande kvinnor, fattiga som rika, höga som låga, att aldrig
avslöja det som sades i förtroende och att
alltid hjälpa sina kollegor. Utbildningen
och den läkarvetenskapliga grunden blev
framgångsrik i sitt mål att minska mödradödlighet och dödfödslar. På TAM-Arkiv
i Alvik, finns Barnmorskeförbundets arkiv
med värdefulla historiska dokument av
28 ARKIV 2/2012

iakttagelser i Hessdalen i Norge 1981.
I boken presenteras en kavalkad
av personer som har varit aktiva inom
rörelsen. En av eldsjälarna, Clas Svan,
kom mot slutet av 1990-talet att bli
en banbrytare inom ufojournalistiken.
1990-talet innebar en tydlig profilering
för den vetenskapligt kritiska linjen för hur
ufofrågan skulle hanteras och ett tydligt
avståndstagande från den nyandliga new
age-ufologin. De senaste två decennierna
präglas av ökad interna-tionalisering.
Boken har fler bilder (143) än sidor
(102), ett register över lokalföreningar,
medlemmar och platser för årsstämmor,
samt ett personregister.

bidrag från Riksarkivet för inköp av
arkivmaterial. Arkivet för UFO-forskning
gick med i UFO-Sverige 1986. Flyttningen av UFO-Sveriges rapportarkiv till
Arkivet för UFO-forskning i Norrköping,
i maj 1989, skapade en centraliserad
forskningsenhet.
Mot slutet av 1980-talet uppstod en
ny våg av new age-ufologi i Sverige,
samtidigt som rörelsen försökte bli mera
inriktad på seriös undersökning. Målen
och ideologin blev dock diffusa. Flera
styrelseledamöter och 80 procent av
medlemmarna avgick. Det nya samarbetet med föreningen för psykobiofysik
avbröts 1985. Projektet UFO:s rapporterings- och datasystem havererade ganska snart. Föreningen UFO luftrumsbevakning som bildades 1988 fick dock stor
uppmärksamhet av media 1988-92. Den
mest betydande forskningsinsatsen under
1980-talet var Hessdalenprojektet, som
baserade sig på en dramatisk ökning av

Soili-Maria Olli

vilka flera återges i denna bok, tillsammans med bokens utsökta bildmaterial.
Bland annat kan vi se barnmorskan Anna
Greens dagbok, en journal som påbörjades 1881. Av den framgår det att det
förekom hemliga förlossningar där modern kunde anges som ”okänd”. Man kan
läsa om Barnmorskeförbundets grundare
Johanna Bovall Hedén och om tidskriften
Jordemodern, som från 1888 och till dags
dato behållit samma namn och format.

Boken innehåller vidare berättelser och
reportage om kvinnoliv, barnaföderskor
och barnmorskor i Sverige och andra
delar av världen, från då till nu.
Anders Gidlöf
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Övervakning för
rikets säkerhet
Svensk säkerhetspolisiär övervakning av
utländska personer och inhemsk politisk
aktivitet, 1885-1922, Jenny langkjaer

Om man vill
studera arbetarrörelsens mötesverksamhet i
Stockholm från
1880-talet och
framåt är Stockholmspolisens
arkiv en bra
källa. 1885 fick
polisens kriminalavdelning i uppdrag att övervaka och
rapportera från mötena. Sex år senare
hade verksamheten ökat till 169 övervakade möten på ett år. Från ett möte finns
en skiss bevarad över hur poliserna skulle

placeras i salen, där över trettio poliser
är strategiskt utplacerade så att de skulle
kunna följa allt som sades. Vanligtvis var
det dock bara ett par poliser per möte.
Jenny Langkjaer har forskat om detta
och disputerat med avhandlingen Övervakning för rikets säkerhet. Hennes slutsats
är att övervakandet verkar ha blivit en
självgående verksamhet, vars syfte var att
producera rapporter. Inte att analysera
dem, inte att rapportera vidare, inte ens i
någon större utsträckning att använda det
insamlade materialet i rättegångar mot
personer som misstänktes för omstörtande
verksamhet.
Många rapporter har ett innehåll som
får en att undra om inte kriminalarna i
hemlighet tyckte att hela övervakningsidén var lite löjlig. Från en fredsjulotta
rapporteras att: ”…fröken Inga Berentz
framträdde och sjöng visor om ‘små
flickor på promenad’; ‘om en bil och ett
ekipage’; ‘om min lilla tant’ samt en

kuplett ur operan ‘Pariserlif’.” Samt att såväl föredrag som musiknummer applåderades kraftigt, särskilt fröken Berentzs visor.
Övervakningen skildras också i en
artikel av Jenny Langkjaer i tidskriften
Arbetarhistoria (2009:4). Den avslutas:
”Relationen var den mellan en detektivkonstapel som själv genom sina hårda
arbetsvillkor måste ha undrat om han
var på rätt sida i striden, och de politiskt
engagerade som kanske förstod hans
belägenhet. Relationen var den mellan
ett yrke och ett annat, som i vardagligt
slit vande sig vid varandra, när år lades
till år, föredrag till föredrag och mötesrapport till mötesrapport.”
Karin Englund
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Noterat
Historiskt möte i Lund

Kammarrätten ger
Forshaga kommun rätt

Inledningen till den internationell arkivdeklaration med FN-status förpliktar oss alla:
”Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter
och minnen. Arkiven utgör ett unikt och
oersättligt arv som förs vidare från generation till generation, Arkiv vårdas och förvaltas redan från arkivbildningsskedet för att
deras värde och betydelse ska bevaras.
De är betydelsefulla informationskällor
som ger stöd för att dokumentera och ge
förutsättningar för öppenhet i administrativa aktiviteter. De spelar en avgörande roll
i samhällsutvecklingen genom att trygga
och bidra till enskilda och det gemensamma minnet. Öppen tillgång till arkiv berikar
vår kunskap om det mänskliga samhället,
främjar demokrati och livskvalitet samt
skyddar medborgarnas rättigheter.”
När Folkrörelsernas Arkivförbund,
Näringslivsarkivens förening och Föreningen Sveriges Länsarkivarier samlades
för första gången till gemensam konferens
och stämmor i Lund 10-11 maj låg den
deklarationen som ett stabilt golv för
fortsatt samverkan.
Första programpunkten handlade om
samverkansmodellen med utgångspunkt
från erfarenheter i Skåne och gäller både
regionala kulturplaner och samverkans-

modellens genomslag i praktiken. Anna
Ketola, arkivchef i Skåne delade med sig
av sina erfarenheter.
Kulturarvet som problem och möjlighet
innehöll en redovisning om den förändrade synen på kulturarv under 2000-talet.
En given fråga som kom att diskuteras
gruppvis i en workshop var digitaliseringen av våra arkiv. Tung extra kostnad eller
genombrott för allt mer lättillgängliga arkiv?
Lena Lindgren, docent i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet, tog sig an
rubriken Centrala frågor kring utvärdering
av verksamhet. Vad kännetecknar en bra
utvärdering? Finns det speciella problem
med utvärderingar inom kultur- och specifikt arkivområdet?
I sista programpunkten fick vi höra hur
Riksarkivet tog sig an samverkan med
oss i arkivvärlden när riksarkivarie Björn
Jordell berättade om Riksarkivets arbete
för samverkan med enskilda arkiv.
Förutom våra organisationers
sedvanliga stämmor blev det stora i detta
historiska möte i Lund hur vi fortsätter att
samverka framöver. Vi behöver få en
starkare gemensamröst framöver.

NLA – Årsmöte
på Myntet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
flyttar till Flemingsberg

Den 20 mars bjöd NLA in till årsmöte.
Vald plats var Kungliga Myntkabinettet.
Elisabeth Ivarsson efterträdde Mats Hallerby i styrelsen. Nya suppleanter blev f.d.
riksarkivarien Thomas Lidman och Niko Fastman från Kompetensinstitutet Norden AB.
På årsmötet följde också ett intressant
föredrag av museets chef, Ian Wiséhn, som
berättade om förfalskningar, beredskapssedlar och deras planerade vandringsutställning i Mellanöstern med arabiska
mynt. Bland förfalskningarna kunde den
nyfikna församlingen både se
svenska tior av rent guld,
likväl som 10-kronorsmynt med ursprung från
Ukraina.

Efter 110 år vid Norra Bantorget i Stockholm flyttar Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek till nya lokaler i Flemingsberg
hösten 2012.
Beslutet att flytta institutionen till Flemingsberg har föregåtts av ett omfattande
analysarbete där goda kommunikationer,
modernare arbetsmiljö och mer rationella
arbetsmöjligheter för personalen har stått
i centrum.
Utmaningen har varit att hitta lokaler
som kan förvandlas till arkiv- och biblioteksmagasin för upp till 12 000 hyllmeter
bestånd, samt läsesal för forskare och
arbetsplatser för personalen.
Det nuvarande läget vid Norra Bantorget har varit en viktig tillgång i samarbetet med de organisationer som ARAB
servar med sina tjänster och för forskare

Lars Lundqvist
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I Arkiv 1 2012 rapporterade vi om att Forshaga kommun slutade lämna ut allmänna
handlingar till en kommuninvånare och
därmed bröt mot Tryckfrihetsförordningen. I
en potentiellt prejudicerande dom har Kammarrätten i Göteborg nu beslutat att detta
handlande var korrekt. Det avgörande för
Kammarrätten var att mannen vid upprepade tillfällen inte hämtade de handlingar som
han hade begärt ut. Detta skulle indikera att
hans begäran hade ett annat syfte än att ta
del av allmänna handlingar. Kammarrätten
nämner även att det inte går att utläsa av
mannens skrivelser vilka handlingar som han
begär att få ta del av trots att han har blivit
upplyst om vad som krävs för att kommunen
ska kunna identifiera vilka handlingar som
ska lämnas ut. Mannen kan fortfarande
överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.
David Tibblin

Torgny Larsson

som ofta kommer långväga ifrån. När
institutionen efter 110 år flyttar ut från
dessa kvarter var det också viktigt att den
plats man kommer till svarar mot användarnas behov.
De nya lokalerna i Flemingsberg ligger
ett stenkast från Södertörns högskola och
inbjuder till nya samarbeten och på sikt
öppnar flytten möjligheter att föra samman
en större del av institutionens bestånd, som
idag förvaras på fyra olika platser.
Flyttförberedelserna har pågått sedan
årsskiftet. Biblioteksavdelningen stängde den
3 februari, medan arkivavdelningen fortsätter att ha öppet men med tidsbokning.
Adressen blir från oktober 2012
Elektronvägen 4 i Huddinge.
Lars Ilshammar
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