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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

Folkrörelsernas
Arkivförbund 50 år!
en speciell känsla den här ledaren skrivs. FA:s femtionde verksamhetsår blir också det sista. I maj togs beslutet att bilda ett nytt arkivförbund tillsammans med Näringslivsarkivens förening (NAF). Det nya
förbundet heter Svenska Arkivförbundet. Vid årsskiftet kommer det att
verka fullt ut efter beslut senare i år.
Även om FA har 50 år på nacken så började det hela mycket tidigare. De
stora folkrörelser som uppstod under 1800-talet fungerade som förtrupper
till ett demokratiskt samhälle. De var noga med föreningsdemokratin och
de sparade sina föreningshandlingar. Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
(ARAB) inrättades redan 1902 av en framsynt arbetarrörelse som visste att
historien kan förvanskas och att viktiga fakta kan undanhållas om man inte
har ordning på protokoll och korrespondens.
DET ÄR MED

ARAB BLEV FRÅN BÖRJAN en naturlig inspiratör och i viss mån samordnare av
verksamheterna och tog också initiativet till bildandet av Folkrörelsernas
Arkivförbund. Sammantaget förvaltar ARAB och folkrörelsearkiven stora
och viktiga delar av vårt samtidshistoriska arkivmaterial. Med små resurser
och mycket stort engagemang lyckas arkiven vårda och bevara arkiven,
göra dem tillgängliga och bygga upp kunskaper kring det historiska materialet som gör det intressant och relevant för nya generationer.
Diskussionen om historia och kulturarv har fått en allt starkare laddning
i Europa och Sverige. Högerpopulistiska krafter använder kulturarvsbegreppet i frågor som har med migration och integration att göra. Arkiven
har därför en extra viktig uppgift att se till att historien inte missbrukas och
förfalskas.

Torgny Larsson,
ordförande FA

att ta plats när det politiska ansvaret är splittrat mellan
olika departement och samverkansmodellen regionalt. Det har blivit allt
färre resurser till fler utmanande uppgifter. Förutom till samtidsdokumentation och uppsökande verksamhet blir det allt mindre resurser till att arkivera den snabbväxande online-kulturen med bloggar och sociala medier.
Sparar vi inte detta kommer det som är vår nutid i dag att framstå som helt
obegriplig för kommande generationer. Det är en strategisk fråga för hela
kultursektorn. I dag har ingen mandat eller resurser att ta hand om detta.
Situationen har försämrats betydligt för ARAB genom nedskärningar
och förändringar för de regionala arkiven genom nya bidragsregler som
skapar merarbete och ekonomisk osäkerhet.
En stor utmaning för oss alla inom arkivsektorn är den nu pågående
arkivutredningen. Nu gäller det att på allvar sätta arkiven på den politiska
dagordningen.
ARKIVEN FÅR SVÅRARE
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Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.
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I femtio år har Folkrörelsernas Arkivförbund
både varit en drivande
del av Sveriges arkivvärld
och en självklar del av
Folkrörelsesveriges
historia. Förutom att leda
kurser och producera
handböcker har folkrörelseoch föreningsarkiven
aktivt samlat in material,
drivit studiecirklar och
skapat nytt material och
utställningar. Redan från
början var samverkan
mellan organisationer
och arkivinstitutioner
en central idé bakom
förbundets verksamhet.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se
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FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND firar
femtioårsjubileum i år. Det konstituerande mötet den 26 maj 1968
föregicks av många års samarbete och
diskussioner mellan folkrörelsearkiv
och folkrörelseorganisationer.
I en presentation av Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA) från september
1968 finns följande beskrivning av
hur de olika folkrörelserna själva hade
tagit ansvar för sin arkivhantering,
hur olika folkrörelsearkiv uppstod
under 1900-talets första hälft och hur
de sedan bildade FA, tillsammans
med de några av de stora arkivbildande folkrörelseorganisationerna:

sitt arkiv
i Stockholm redan år 1902, med
sikte på att täcka hela landet. Denna
uppgift blev så småningom för omfattande och med direkt anledning av
det andra världskrigets vindsröjningar
startades en aktion med sikte på
att skapa lokala arbetarrörelsearkiv.
Dessa har emellertid av naturliga skäl
på många håll utvecklats till folkrörelsearkiv med material från även
andra folkrörelser.
I ett par omgångar har Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm anordnat
”ARBETARRÖRELSEN INRÄTTADE

skolningskurser för de ansvariga vid
dessa arkiv eftersom det fortfarande
uppfattades som en sorts centralpunkt
för dem. Emellertid föreföll det
alltmer rimligt att försöka samordna
detta arbete med de riksorganisationer som själva ägnade intresse och
ansträngning åt arkivfrågorna.”
VID DET KONSTITUERANDE MÖTET på Åkers
Runö deltog 37 representanter, 15
från olika folkrörelser, 22 från lokala
och regionala arkivinstitutioner. Vid
årets slut hade FA 52 medlemmar.
Folkrörelsearkiven hade växt fram
av egen kraft, som en följd av de olika
organisationernas vilja att dokumentera och bevara den egna historien.
De hade så att säga beslutat att ta
ansvar för sina handlingar.
De som deltog kom från olika delar
av Folkrörelsesverige, som representanter för folkrörelsearkiven, arbetarrörelseorganisationerna, Lantbruksförbundet, Riksidrottsförbundet,
Svenska Esperantoförbundet, IOGT,
Baptistsamfundet, Frälsningsarmén,
Missionsförbundet, Metodistkyrkan
och Verdandi.

Just samverkan mellan organisationer
och arkivinstitutioner, det vill säga
mellan arkivbildare och arkivmottagare, betonades från början och
har fortsatt att vara centralt för FA:s
arbete.
förekom få kontakter
mellan folkrörelsearkiven och Riksarkivet. Under 1960-talet ökade dock
intresset för historia med en socialhistorisk inriktning, inte minst folkrörelsehistoria. Riksarkivet engagerade
sig i en inventering av enskilda arkiv.
Olika forskningsprojekt om folkrörelserna drog till sig framstående forskare och ju fler forskare som ägnade sig
åt området, desto intressantare blev
arkivfrågan. Ett omfattande projektet
vid Uppsala Universitet initierades av
Statens Humanistiska Forskningsråd:
Klassamhället: Folkrörelserna, där
också arkivinventering var en av
uppgifterna.
FRAM TILL 1960-TALET
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”Eftersom
kurslitteratur
saknades
för enskilda
arkiv
utarbetade
FA också
handböcker.”
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att frågan om
statligt stöd till folkrörelsearkiven
skulle utredas och Riksarkivet fick i
uppgift att ”efter hörande av riksarkivets rådgivande nämnd för enskilda
arkiv och i samråd med styrelsen för
Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv verkställa ifrågavarande utredning och till
Kungl Maj:t inkomma med de förslag
som utredningen kan föranleda.”
Det skulle dröja några år innan
utredningen presenterade sina förslag.
Under tiden hann FA bildas. Förhoppning var att FA skulle få förvalta
det stöd till folkrörelsearkiven som
utredningen hade i uppdrag att utarbeta riktlinjer för.

Arkiv (Arkiv
1/2013) beskriver utredningens sekreterare, professor Jan Lindroth, hur
samrådet gick till. Kromnow, berättade
i förtroende för Lindroth om ett avgörande möte, där LO:s två representanter självklart ansåg att uppgiften skulle
gå till Folkrörelsernas Arkivförbund,
både resurserna för konsulentverksamheten och ansvaret för fördelningen av
bidrag. De statliga representanterna
och särskilt Kromnow tyckte att det
var lika självklart att Riksarkivet skulle
ha hand om pengarna. Därmed var
ställningen två mot två och avgörandet
låg hos SAP:s representant Sten
Andersson. Efter en stunds diskussion
sa han till sina partikamrater från LO:
”Vad är ni för ena jävla socialister som
inte tror på staten?”
Därmed hade en majoritet av Arbetarrörelsens arkivs styrelse accepterat
det som skulle bli utredningens förslag.
I sitt remissvar på utredningen
argumenterade FA för att resurserna
bäst skulle förvaltas av dem, något
som även LO, Riksidrottsförbundet,
Folkbildningsförbundet, Sveriges
lantbruksförbund, Riksförbundet
Landsbygdens folk och Universitetskanslersämbetet förordade.

ÅR 1966 BESLÖT REGERINGEN

I EN ARTIKEL I TIDSKRIFTEN

ÅR 1970 VAR UTREDNINGEN klar och dess
förslag blev att staten skulle delfinansiera föreståndarlönen vid de regionala
folkrörelsearkiven. Kravet för bidrag
var att det skulle finnas en stabil
organisation och en verksamhet av
betydande omfattning. Utredningens
bedömning var att bara Borlänge,
Karlstad och Luleå uppfyllde de
kraven. Bidrag av tillfällig karaktär
skulle också kunna sökas av andra
folkrörelsearkiv för konferenser,
möten och tillfälligt anställda.
Utredningens andra huvudfråga
var en konsulentverksamhet. Som
stöd och service för folkrörelsearkiven
föreslogs resurser till en rådgivningstjänst med en arkivarie och en
assistent.
Riksarkivet menade i stället att de
borde ta hand om de nya resurserna.
Enligt sina direktiv skulle utredningen samråda med Arbetarrörelsens
arkiv, vars styrelse bestod av två statliga representanter, två LO-representanter och en representant från SAP.
Riksarkivarien Åke Kromnow var
den ena statliga representanten. SAP
representerades av Sten Andersson,
SAP:s dåvarande partisekreterare.

följer departementschefen i stort sett utredningsförslaget: Riksarkivets rådgivande
nämnd för enskilda arkiv skulle fördela bidragen och en konsulenttjänst
som stöd till de regionala folkrörelsearkiven skulle inrättas vid Riksarkivet. Det blev också riksdagens beslut.
Målet med den nya bidragsgivningen var att alla län skulle ha en regional
arkivinstitution för sina folkrörelser.
Så blev det också, även om det tog tid
innan alla omfattades av stödsystemet.
Från de första tre regionala folkrörelsearkiven som ”godkändes” av utredningen, utökades skaran till sex 1979 och
I PROPOSITIONEN 1972:1

sedan fylldes listan på gradvis, fram till
2001, då den omfattade 22 regionala
folkrörelsearkiv. Några år senare lades
bidragssystemet om till den så kallade
samverkansmodellen. Ansvaret för
bidragen till de regionala folkrörelsearkiven gick över till Kulturrådet, som
nu fördelar bidragen som en del av de
regionala kulturbidragen. Riksarkivets
nämnd för enskilda arkiv ersattes 2013
av ett samarbetsråd för enskilda arkiv
där FA och Näringslivsarkivens förening (NAF) är representerade.
FÖR FA VAR BESLUTET att Riksarkivet
skulle förvalta det som FA betraktade
som ”sina” pengar givetvis en stor
besvikelse. Men organisationen var
redan bildad och verksamheten hade
kommit igång.
FA beslöt att försöka genomföra så
mycket som möjligt av det man hade
planerat, huvudsakligen på frivillig
bas. Man sökte och fick också vissa
statliga bidrag för sin kursverksamhet.
Det viktigaste stödet till medlemmarna var kurser och konferenser.
Hela denna omfattande verksamhet får
en utförligare beskrivning i Per Lundins artikel i detta nummer av Arkiv.
Eftersom kurslitteratur saknades
för enskilda arkiv utarbetade FA
också handböcker. En första handbok
för föreningsarkivarier kom 1972.
Den kom sedan i reviderade och
omarbetade upplagor 1982 och 1988.
1988 års version, ”Blå boken”, eller
Folkrörelsernas arkivhandbok, gavs ut
i samarbete med Civildepartementet
och blev flitigt använd, på kurser och i
arkivvardagen.
Det behövdes också handböcker
eller tipskataloger på olika delområden, som Registrera dina bilder, Bevara
dina bilder och Registrera dina klipp.
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Publikationerna – främst arkivhandböckerna – gick ihop ekonomiskt
och delfinansierade av statliga medel,
framförallt genom samarbetet med
Civildepartementet.
DET FÖRSTA INFORMATIONSMATERIALET

som FA tog fram som service till
medlemmarna var ett cirkulär med
anvisningar om inspelningsteknik och
band- och filmförvaring. Det sändes
ut till medlemmarna i början av 1969.
Förbundet gav också ut en medlemstidning, Föreningsnytt, från
1979. Den upphörde 1994, när man i
stället beslöt att gå med i ett gemensamt tidningsprojekt med övriga
arkivföreningar, det vill säga denna
tidskrift, som då hette Tema Arkiv och
sedan döptes om till Arkiv.
av det stora intresset för ”historia underifrån”. Så kallade
grävcirklar startade i hela landet och
1970-TALET PRÄGLADES

intresset för den egna historien växte.
När man upptäckte att det fanns
luckor i materialet försökte man fylla
dem. På det området skilde sig de
enskilda arkiven från de offentliga, där
tanken på att komplettera eller påverka
materialet var främmande; arkivet är
det som arkivbildaren lämnar, punkt.
För folkrörelsearkiven var det
tvärtom självklart att aktivt samla
in material eller att skapa material
genom intervjuer, inbjudan till dagboksskrivande och andra former av
dokumentering. Materialet användes
i studiecirklar, av historiker och till
utställningar.
Under 1970-talet handlade
kurserna – utöver de grundläggande
kurserna i arkivkunskap – också om
intervjuteknik och presentations- och
utställningsmetoder. Sven Lindqvists
bok Gräv där du står användes flitigt
och författaren medverkade vid FA:s
arkivkurs.
9

LEDARE
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Tema: FA 50 år

”Ett krav
från FNLgruppen var
att ordnandet
skulle ske
hemma hos
den arkivarie
som de hade
förtroende
för.”

Då – som nu – intresserade man
sig också för nya folkrörelser, aktionsgrupper, mer tillfälliga sammanslutningar och mer svårfångat material. I
Föreningsarkiven, nr 2, 1979 kan man
läsa om hur Folkrörelsernas arkiv i
Göteborg tagit emot FNL-gruppens
arkiv, vilket sågs som en anmärkningsvärd händelse.
Det hade inte heller varit lätt och
skedde tack vare personliga kontakter
och en beredskap att använda lite
ovanliga metoder.
Ett krav från FNL-gruppen var att
ordnandet skulle ske hemma hos den
arkivarie som de hade förtroende för,
vilket också skedde.
I MITTEN AV 1980-TALET gör också datafrågorna entré, på den tiden under
beteckningen automatisk databehandling, eller ADB.
I en artikel i Föreningsarkiven (nr
17, mars 1985) beskrivs en 20-poängskurs i Umeå, ”Arkivinformation på
moderna medier” där bland annat
upprättandet av egna datafiler ingick.
Artikeln är i stort sett positiv till
datorernas möjligheter. Bildtexten lyder
dock: ”Några av de äldre deltagarna
fann datateknikens finmotorik knepig”.
MEDLEMSANTALET VÄXTE och framförallt
anslöt sig allt fler organisationer till
FA. I medlemstidningen Förenings
arkiven (vars första två nummer hette
FA-information) diskuteras medlems-

”De nordiska kurserna
och konferenserna hölls
oftast på Biskops Arnö.”

organisationernas behov av kurser i
dokumenthantering och arkivering.
Arkivkurserna sträckte sig i regel över
två-tre dagar, ibland fyra, något som
kunde vara svårt att skapa utrymme
för när det gällde de anställda inom
organisationerna. I stället föreslogs
att arkivfrågorna i ökad utsträckning
skulle bli inslag i organisationernas
egna medlems- och funktionärsutbildningar, med bistånd från FA:s
arkivmedlemmar.
Kursverksamheten var förhållandevis omfattande under 1970- och
1980-talen. Behovet av utbildning var
stort, möjligheterna att söka extraresurser för kurser och projekt – från
olika departement och från Nordiska
kulturfonden – gjorde det möjligt att
hålla kurser som inte kostade deltagarna mer än resorna och arbetstiden.
De nordiska kurserna och konferenserna hölls oftast på Biskops Arnö.
FRÅN MITTEN PÅ 1990-TALET märktes effekterna av generella åtstramningar och
knappa resurser. Det var inte längre
så lätt att ägna sig åt FA-relaterade
göromål på ordinarie arbetstid, även
om det i långa loppet skulle komma
den egna verksamheten tillgodo.
Några av de arkivarier inom de större
organisationerna, som tidigare haft
möjligheter att samarbeta om kurser
och publikationer, slutade, eller fick
andra arbetsuppgifter.
I samband med 20-årsjubileet
1988 togs ett handlingsprogram fram,
med sikte på 2000-talet, ”Det andra
steget”. Utöver att ta hand om, ordna
och bevara folkrörelsernas historia,
bör dess innehåll och innebörd ges
ökad spridning genom samarbete med
studieförbund och forskarvärlden.
Men ambitionen var nu att kunna
ge bättre stöd och service till de 100
medlemsorganisationerna, samt givetvis fortsatt kursverksamhet för de 60
arkivmedlemmarna.
För detta och för att förverkliga
handlingsprogrammets visioner om
forskningssamarbete och ökad synlighet i samhället krävdes ökade resurser.
Kansli och konsulentresurser måste
till för att få det fortsatta arbetet att
fungera.

hos kulturministern, remissvar på 1988 års arkivutredning, debattartiklar, upprop,
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skrivelser till departementet och
diskussioner med Riksarkivet hoppades man kunna få ett ökat intresse
för såväl folkrörelsearkivens som FA:s
ekonomi. Utfallet blev magert, men
man fick projektpengar till FA för att
belysa folkrörelsearkivens ekonomi.
I den rapport om folkrörelsearkivens situation och ekonomi som
presenterades vid FA:s stämma 1992,
”Att lära sig segla”, betonades att folkrörelsearkiven inte bara skulle förlita
sig på bidrag från stat och kommun
utan också måste stärka sin ekonomi
på andra sätt, genom avgifter, och nya
samarbetspartners.
Dessutom borde man dra slutsatser
av att Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv hade fått ett vidgat uppdrag,
som också omfattade näringslivsarkiven. Kanske borde också folkrörelsearkiven bredda sin verksamhet?
Presentationen på stämman 1992
ledde till intensiva diskussioner även
om namnfrågan. Var inte folkrörelsearkiven egentligen föreningsarkiv?
Eller lokalhistoriska arkiv? Borde inte
också Folkrörelsernas Arkivförbund
byta namn?
Idag är dessa frågor inte kontroversiella. Några folkrörelsearkiv har
bytt namn och arkivcentra med både
föreningsarkiv och näringslivsarkiv
har bildats på många håll. FA bildade tidigare i år, tillsammans med
Näringslivsarkivens förening (NAF),
den gemensamma organisationen
Svenska Arkivförbundet.
HÖSTKONFERENSEN I VÄNERSBORG 1994

skulle skilja sig från alla tidigare. Den
kom att präglades av chock, sorg och
saknad. Det var den hösten Estonia
förliste, två veckor före konferensen,
och ombord fanns FA:s nyvalda och
mycket omtyckta ordförande Madli
Kurdve.
Hon var chef för Blekingearkivet
och mycket engagerad i FA:s kursverksamhet, oerhört kunnig, varm
och omtänksam och mycket rolig att
samarbeta med, säger alla som träffade henne.
Liz Gunnarsson vid Älvsborgs läns
folkrörelsearkiv (ÄLFA) som var värd
för höstkonferensen berättar att det
blev en konferens i chock och sorg;
ÄLFA:s ordförande och en styrelseledamot hade också gått bort bara några
dagar före konferensen.

”Någ ra av de
äldre deltagarna s
n
fann datateknike .”
ig
finmotorik knep
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Madli Kurdve.

Owe Norberg tog över som ordförande fram till stämman 1995. Han
beskriver i det sista numret av Fören
ingsarkiven hur det var planerat att bli
ett dubbelnummer med rapporter från
en rad konferenser som han och Madli
hade deltagit i. Han skriver att Madli
hade tagit på sig en rejäl arbetsbörda –
som alltid – i och med rapporteringen,
men ödet ville annorlunda.
FA beslöt 1995 att inrätta en minnesfond till Madli Kurdves minne.
En insamling gav en grundplåt till
en stipendieverksamhet för att främja
nordiskt och baltiskt samarbete.
I FA-sammanhang har det blivit
brukligt att ge en summa till minnesfonden, som gåva vid olika uppvaktningar.
extra pengar från
Riksarkivet för att kunna anställa en
konsulent för en kortare tid. I annonsen som publicerades i Förenings
arkiven anges att det handlar om en
fem månaders anställning.
Maria Larsson anställdes och skötte uppdraget på deltid under 1997 och
under början av 1998. Arbetsuppgifterna handlade främst om kontakter
med en rad riksorganisationer, enkäter
om medlemmarnas behov, planering
och genomförande av kurser samt
skriften ”Arkiv i blickfånget”.
Pengarna för konsulenttjänsten tog
sedan slut, men tack vare det årliga

ÅR 1996 SÖKTA FA

Owe Norberg.
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”oerhört kunnig, varm och
omtänksam och mycket rolig
att samarbeta med säger alla
som träffade henne.”
statliga bidraget har det varit möjligt
att köpa kanslitjänster, först från Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek och
sedan från Arkivcentrum i Örebro, för
planering och samordning av kurser,
konferenser och stämmor. Det statliga
bidraget har också gjort det möjligt att
delfinansiera deltagandet i kurser och
förbundsstämmor från arkivinstitutioner med ansträngd ekonomi.
ETT AMBITIÖST UPPLAGT kursprojekt 2001,
som finansierades av Framtidens kultur,
genomfördes vid tre utbildningstillfällen. Den var tänkt som ett pilotprojekt
som skulle stärka samarbetet mellan
arkiv och organisationer på central,
regional och lokal nivå. Kursen var
kostnadsfri för deltagarna, men personalomsättningar och tidsbrist gjorde
det ändå svårt att samla dem för alla tre
utbildningstillfällena. Kursomdömet
blev att kursinnehållet var bra, men det
borde portioneras ut på annat sätt.
De knappa resurserna kan ha
bidragit till att samarbetet ökade
inom hela den enskilda arkivsektorn
och med Riksarkivet. Arkivens dag
är till exempel ett FA-initiativ som
ordnas varje år i början av november.
Initiativtagare var Skånes arkivförbund. I en separat artikel i detta nummer av Arkiv beskriver Maria Larsson
Östergren Arkivens dags historia.
Arkivveckan, eller AVEC som den
har kommit att kallas, ordnas med
tre-fyra års mellanrum sedan starten
år 2002, med SASS, Svenska arkiv i
samverkan för synlighet, som organisatör. SASS består av Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA), Föreningen
arkivverksamma inom landsting
och kommun (FALK), Föreningen
för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd
(NLA), Näringslivsarkivens förening
(NAF) och Riksarkivet.

De senaste åren har FA:s arbete,
utöver ordinarie verksamhet som
kurser, konferenser och stämmor,
varit inriktat på bildandet av den nya
gemensamma arkivorganisationen
och att ”placera de enskilda arkiven
på den politiska dagordningen”, som
den nuvarande ordföranden, Torgny
Larsson brukar säga. Det arbetet bör
kunna få förnyad kraft, men den nya
organisationen.
INFÖR JUBILEUMSÅRET
2018 har FA tagit
initiativ till boken
Enskilda arkiv
som har utarbetats tillsammans
med NAF och
har getts ut av
bokförlaget
Studentlitteratur. I förordet
kan man läsa ”Som arkivland är
Sverige närmast unikt. I andra länder
finns få motsvarigheter till de särskilda
organisationer och verksamheter inom
civilsamhället som har som syfte att
bevara arkiv från andra organisationer
och verksamheter, och dessutom göra
dem tillgängliga för allmänhet och
forskare.”
I boken finns också en historik
om folkrörelsernas framväxt och hur
olika folkrörelsearkiv har uppstått.
Den rekommenderas därför inte bara
som arkivhandbok, utan också som
komplement till den summariska FAhistorik som har tecknats här.
Nu bildar FA och NAF den nya
organisationen Svenska Arkivförbundet. Till den organisationen vill jag
rikta uppmaningen att dokumentera
sin verksamhet väl, inte bara i rapporter och protokoll, utan också i bilder,
så att dess jubileumsskrift om femtio
år blir lätt att illustrera. 

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping

Stockholm

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

Oslo

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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Folkrörelsernas Arkivförbund

Den kollektiva
kompetensverkstaden
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
har sin grund i de traditionella
folkrörelserna. De organisationer
som har varit sammanlänkade med
FA under snart ett halvsekel har
självklart påverkat verksamhetens
inriktning och skapat en ”vianda” inom FA. Denna anda
och goda samverkan blir extra
tydlig, när vi tittar närmare på
FA:s utbildningsverksamhet.

FYNDAT

Text Per Lundin per.lundin@blekingearkivet.se
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JAG BLIR EN DEL AV FA-GEMENSKAPEN under
juni 1995. Min företrädare på Folkrörelsearkivet i Blekinge (nuvarande
Blekingearkivet) Madli Kurdve, var
under sin gärning mycket involverad
i FA – deras utbildningsverksamhet
och utbyte med nordiska och baltiska
grannländer. När hon rycktes bort
i samband med Estoniakatastrofen
i september 1994, var hon nyvald
ordförande i FA. Jag fick aldrig möjligheten att träffa Madli. Men genom
kollegors berättelser och det material
som hon som arkivarie lämnade efter
sig har jag fått en relativt god bild av
FA:s kursverksamhet under perioden
1982-1994.

jag själv relativt
snabbt in i denna utbildningsverksamhet – Blekinge hade ju en tradition
att leva upp till, när det gällde att just
vara med och utbilda. (Jovisst, men
nu var det inte en FA-styrelseledamot
vid rodret, utan en nyexad 25-åring
med noll i kompetensbagaget gällande
enskilda arkiv). Utifrån denna bakgrund tecknar jag denna bild av FA:s
kursverksamhet – inledningsvis byggd
på källor – i den avslutande delen lite
mer subjektiv.
FRÅN 1995 KASTADES

Arkivförbund innebär verksamheten en tydlig
koppling till bildningsverksamhet i
enlighet med folkrörelsetraditionen.
Detta tar sig tydligast uttryck i att
FA uteslutande under hela 1980-talet
bjuder in till ”Stämma och kurs”, dvs
man kombinerar den årliga årsstämman med kursverksamhet. Idag hade
det troligtvis benämnts ”stämma och
konferens”, om det ens hade fått ett
tillägg utöver ”Årsstämma”.
Vad innehöll då ”kurs” vid de här
tillfällena? Eftersom jag själv befann
mig mellan årkurs fyra och tredje året
på gymnasiet under 1980-talet lutar vi
oss mot källorna.

1980-TALET. FÖR FOLKRÖRELSERNAS

som idag. Styrelsen
önskar ”en vägledande diskussion om
förbundets fortsatta arbete” under
temat ”Vad har hänt sen förra stämman? Vad kan vi göra mer?”.
En intressant notering finns med
i verksamhetsberättelsen för 1982:

1983 – KÄNNS LITE

”Den årliga kursen i arkivfrågor hölls
1982-05-24 till 27 på Föreningen
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö
i samverkan med skolan. Kursen
bekostades som vanligt genom anslag
från Utbildningsdepartementet”.

löf, Tom Sahlén och Berith Sande.
Innehållet gällde just lokalhistoria,
men även marknadsföring av folkrörelsearkiv, något som ligger mig själv
varm om hjärtat.
för kursblocket:
bildregistrering, fanhantering och
ADB. Även det nordiska samarbetet
var väl utvecklat, framför allt med SLA
eller Sammanslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, som var deras dåvarande
organisationsnamn. Vid SLA-konferensen i Tannishus på Jylland deltog en
grupp på tio FA-medlemmar.
1984 – VAR HUVUDÄMNENA

från det tidiga
1980-talet, som ger stöd för hur det
förhöll sig med just kursverksamhet
inom FA.
”Alltsedan 1969 har FA ordnat en
årlig arkivkurs med ekonomiskt stöd
från Utbildningsdepartementet. Kursen omfattade från början tre dagar
men förlängdes från och med 1978
till fyra dagar. Den har hela tiden av
praktiska och ekonomiska skäl hållits
i anslutning till förbundets stämma”.
Det kan konstaterat att de kurser
som hölls under 1970-talet och det
inledande 1980-talet var Stockholmscentrerade och hade för avsikt att
ge deltagarna elementära kunskaper
i ordnings- och förteckningsarbete. Det handlade även om valet av
skrivmateriel, och om gallrings- och
traditionella förvaringsfrågor. Att
mikrofilmning, bandinspelning och
hantering av fanor fanns med i början
av 1980-talet känns kanske helt
naturligt. Men 1983 diskuteras även
punkten ”datateknik”.

DET FINNS DOKUMENT

förflyttar vi oss till
Örebro och året är 1987. FA arrangerar då en ADB-kurs under parollen
”Du som vill lära dig ADB, men ännu
inte skaffat dator till arkivet och du
som har köpt datorutrustning, men
inte haft tid att lära dig ordbehandling och registerhantering! Nu har
du chansen!” Jodå, den chansen fick
de tolv deltagarna. En duvning över
fyra dagar innehållande; ”En dators
funktion och användningsområde”,
”Operativsystemet MS-DOS”. Dag
två ägnades helhjärtat åt; ”Ord- &
textbehandling i WordPerfect”.
Sedan följde ytterligare två dagar med
DataFlex (Databashantering) och
Datakommunikation (Videotex).
MED ETT LITET HOPP

även en lokalhistorisk konferens i Karlstad i början av
december 1983. I programmet hittar
vi kända ”arkivprofiler” som Leif Gid-

DET ARRANGERADES

”Du som har köpt datorutrustning, men inte haft
tid att lära dig ordbehandling
och registerhantering!
Nu har du chansen.”
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Om man inte önskade något annat,
så blev man inbokad ”för 3 övernattningar i enkelrum av god standard på
Hotell Gullvivan”.
1990-TALET. PÅ Folkrörelsearkivkonferensen, som arrangerades av Riksarkivet
i april 1991, kunde man med viss
munterhet konstatera att vissa saker
var bättre förr: ”Riksarkivet står för
reskostnaden för 1 person från varje
deltagande folkrörelsearkiv”, stod
det på inbjudan. Och här ser vi även
NAD omnämnas i programmet för
första gången. På stämma och kurs
i maj 1991 ligger fokus på ”den nya
upphovsrättslagstiftningen” och ”den
nya arkivlagen”, vilket känns som
gedigna samtalsämnen som har följt
med oss sedan dess.

mattas kursentusiasmen av inom FA. Utbudet övergår mer åt den praktiska arkivhanteringen – att ordna och förteckna,
främst i syfte att ge nyanställda en
grundläggande introduktion i jobbet.
Denna introduktion bygger i mångt
och mycket på ”den blå boken”, det
vill säga FA:s Arkivhandbok, som
lanseras 1988. Under 1990-talet
förekommer även specialkurser
inom foto- och bildhantering, men

i Blekinge hade
vi lärt av misstagen och arrangerade
en homogen arkivkurs utan fadäser,

VID NÄSTA KURSTILLFÄLLE
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FRÅN MITTEN AV 1990-TALET

även vården av fanor och standar får
återigen egen uppmärksamhet, delvis
genom den inventering av fackliga
fanor som initierats av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Folkrörelsearkivet i Blekinge får
förmånen att vara arrangör för ett
par grundkurser i slutet av 1990-talet
(troligtvis för att arkivet i fråga är
granne med en konferensanläggning).
Upplägget var halvdag – heldag –
halvdag och byggde till stor del på
”den blå boken”. Med på kursen var
den datorentusiastiske arkivchefen,
som var ”ny på jobbet” och ville introducera en ”hemma-knackad” databas
som en möjlig lösning på förteckningsarbetet. I ärlighetens namn så
gick det sådär …en, inte lika fullt så
datorentusiastisk kursdeltagare, med
hög svansföring (som representerande
ett riksförbund för animalier med
fäbless för tuggben), lyckades nämligen ”redigera” databasen så att den
blev helt oanvändbar för samtliga på
kursen… men det var ju kursledningens fel att det inte fungerade.

”Enskilda Arkiv lanserades
under maj 2018 och enlig t
förståsig påare behöver
den inte revideras förrän
tidigast 2048, kanske.”
16 ARKIV 3/2018

det vill säga inte under själva kursen.
Kursen genomfördes i god samverkan
med vårt grannlän i syd, och som god
värd bjöd jag hem kursledningen till
”my humble flat” efteråt för att utvärdera kursdagen. Och eftersom jag inte
bara är arkivarie – jag är DJ också,
ackompanjerades utvärderingen av
lite go’ musik. Detta medförde att
”någon” i kursledningen fick ”feeling”
och höll på att dansa ner hela min
musikanläggning.
2000-TALET. UNDER INLEDNINGEN av 00-talet
färgades FA:s utbildningsverksamhet
av ”förmedlingstrenden”. Arkivens
Dag hade blivit ett etablerat inslag
i arkivens verksamhet och de pedagogiska initiativen applåderades av
både förbundet och flertalet regionala
huvudmän. Arkivpedagogiken hade,
främst genom Skånes Arkivförbund,
”knackat på dörren” under flera år,
men genom introduktionen av Arkivens Dag, plöjt ny mark.
Utåtriktad verksamhet blir en term
som dyker upp i både verksamhetsplaner och i kursutbudet. Att arbeta
med arkivpedagogik tillsammans med
kursmoment om marknadsföring och

servicekvalitet, blir naturliga inslag i
kursernas scheman. I delar av dessa
kurser diskuteras ”byggande av hemsidor” och på vilket sätt ”reklam skiljer
sig från marknadsföring”. Den så
kallade ”brukaren” står i centrum och
frågan är: Ska vi kalla honom eller
henne (begreppet hen fanns inte då)
för brukare, forskare eller kund?
av de senaste årens
kursutbud står det klart att det har
mattats av ytterligare. Mycket av
det som FA tillhandahöll genom
grundkurser hålls idag i samverkan
mellan de regionala arkiven, dock i
nära samverkan med FA som har en
samordnande roll. ”Den blå boken”
har precis fått sin ersättare. Boken
Enskilda Arkiv lanserades under maj
2018 och enligt förståsigpåare behöver den inte revideras förrän tidigast
2048, kanske.
Mot bakgrund av allt detta kan vi
konstatera att Folkrörelsernas Arkivförbund bär en tradition av kursverksamhet, framsynthet och flexibilitet,
som givit 50 framgångsrika år och
vars kulturarv lär föras vidare. 

VID EN GRANSKNING
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FA:s stämma
2007 i Sundsvall.
Bilden är tagen
i den berömda
trappan på Hotel
Knaust

Kjell Pettersson
från Oskarshamn
bekantar sig med
Zofia Teng, Stockholm på jubileumsstämman 1988.
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Porträttet: Folkrörelsernas Arkivförbund

Glädje,
engagemang
och hårt arbete
PORTRÄTTET BRUKAR beskriva en person
som kan vara intressant för Arkivs
läsare, en arkivarie, en historiker, en
författare, en politiker eller någon
helt annan. Eftersom detta nummer
har Folkrörelsernas Arkivförbund
som tema, borde alltså porträttet
handla om någon som personifierar
FA. Efter mycken tankemöda har
det konstaterats att det är omöjligt.
FA är i så stor utsträckning alla
medlemmars ansvar och verk. Det är
så många medlemmar som bidragit
till att göra FA relevant och intressant, som ställt upp och gjort en
insats när det har behövts, som har
bidragit till god stämning och minnesvärda möten.
Till sist stod valet mellan en bild
som visar så många medlemmar
som möjligt och en som fångar
”FA-andan”. Det var inte så lätt,
för överhuvudtaget är det mycket
magert med bildmaterial från FA:s
verksamhet. Redaktionen för jubileumsnumret valde till sist mellan
dessa två och valde båda.

FA har klarat att
hålla igång sin verksamhet, trots
mycket knappa resurser, är medlemmarnas egagemang och intresse. En
bidragande orsak är också att man

FÖRKLARINGEN TILL ATT

sedan starten för femtio år sedan
har haft roligt tillsammans. Det har
skrivits arkivvisor, sjungits allsång,
spelats revy och det har varit middagar med dans. 

Folkrörelsernas Arkivförbund
FA har 128 medlemmar, organisationer och arkivinstitutioner, fördelade
ganska jämnt på de båda kategorierna. Ordförande har oftast hämtats från
någon organisation och mera sällan från de medlemmar som representerar
arkivinstitutioner. Styrelserna har bestått av en blandning av de två kategorierna och de senaste åren har också representanter för brukarna, till exempel
forskare och journalister valts in.
Ordföranden sedan starten 1968
Hilding Röstin. LRF
Ragnar Widman, Missionsförbundet
Sven G Söderholm, Industritjänstemannaförbundet
Roland Larsson, Fastighetsanställdas förbund
Kjell Juhlin, Pappersindustriarbetareförbundet
Madli Kurdve, Blekingearkivet
Owe Norberg, Föreningsarkivet Västernorrland
Bertil Jansson, LO
Ingvar Söderström, Arbetarskyddsnämnden
Karin Englund, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Torgny Larsson, Pappersindustriarbetareförbundet

1968
1969
1973
1982
1990
1994
1994
1995
1998
2007
2011

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1969
1973
1982
1990
1994
1994
1995
1998
2007
2011
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Gunnela Björk gunnelabjork@gmail.com

haft anledning att besöka många
andra arkiv runt om i Sverige.
åtskilliga år av mitt
liv på olika arkiv. När jag skrev min
avhandling om kvinnors kamp för
medborgarskap hade jag ett lokalt
perspektiv och större delen av källmaterialet fann jag på ArkivCentrum
i Örebro. Under min forskning om
Olof Palme och medierna, och nu
senast om agitatorn Kata Dalström,
har jag främst suttit på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek men också
JAG HAR TILLBRINGAT
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är att ingen
arkivarie någonsin har frågat vad jag
avser att göra med mina excerpter och
intervjuer – efteråt, när forskningsuppgiften väl är slutförd och boken
publicerad.
Varje forskningsuppgift har ju
inneburit ett detektivarbete – inte
bara i ett arkiv utan i flera. Här finns
alltså möjligheter för arkivet att komNÅGOT SOM HAR SLAGIT MIG

plettera ett befintligt personarkiv (till
exempel) med forskarens kopior på
material som förvaras i andra arkiv.
Liksom många andra forskare
söker jag också andra vägar; brev,
fotografier och annat av personlig
karaktär finns ofta kvar i släktens
förvar. Men vem ber forskaren att
tala med släktingarna om värdet i
att lämna över detta källmaterial till
ett arkiv? Eller, om det inte låter sig
göras, ber att få kopior för att komplettera samlingarna?

som samtidshistoriker gör. Var tar de vägen efteråt? Här
finns det ett problem för arkiven, det
vet jag. Den tekniska utvecklingen
går snabbt. Finns intervjun bara
på band eller digitalt kan det vara
problematiskt för framtida användare
att nyttja den. Transkriberas den eller
åtminstone sammanfattas på papper
blir det betydligt lättare för arkivet att
ta hand om den typen av källmaterial.
Men någon på arkivet kan behöva ta
upp frågan med forskaren och markera att också intervjuer bör bevaras.

OCH ALLA INTERVJUER

”Här finns
alltså
möjligheter
för arkivet att
komplettera
ett befintligt
personarkiv
med forskarens
kopior på
material som
förvaras i
andra arkiv.”
Naturligtvis bör forskaren själv
tänka på allt det här. Men, men,
men. Och det här får väl stå för mig
själv – när uppgiften är klar, när
artikeln eller boken är skriven, då
brukar också orken vara slut. I några
år står excerpterna där i sina mappar
och intervjuerna ligger i någon låda i
arbetsrummet för att, när nya projekt
med nya excerpter pockar på utrymmet, packas ner i en gammal flyttkartong och förpassas till källaren. Eller
slängas.
– och nu slår jag
kanske in en och annan öppen dörr
– ta ett litet snack med de forskare
som besöker er och försäkra er om att
de bidrar med kompletteringar till
samlingarna när så är möjligt. 

SÅ BÄSTA ARKIVARIER

Krönikan
sin historia har fått ett uppsving på senare
tid, som en följd av uppenbara omtolkningsförsök och förvanskade
beskrivningar av det förflutna som vi ser exempel på idag. En dåligt
dokumenterad verklighet kan lätt omvandlas i efterhand. Och med
bristfälliga kunskaper om historien kan ”alternativa fakta” få spridning och etablera sig som sanningar. Arkiven är viktiga aktörer i det
sammanhanget, inte minst folkrörelsearkiven som härbärgerar så
mycket av vår samtidshistoria, från demokratins genombrott och det
fortsatta tålmodiga demokratiarbetet i hela landet.
Lars Ekdahl argumenterar i sin artikel i det här numret för vikten
av att fortsätta att dokumentera skeendena, att komplettera arkivhandlingarna med intervjuer, diskussionscirklar och olika former av
grävande verksamhet. Det går alltid att fördjupa förståelsen av vad
som hände och framförallt varför.

INTRESSET FÖR ATT BEVARA

handlar om
Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA) och dess historia. Förbundet
har under femtio års verksamhet
bidragit till att underlätta för medlemmarna, både arkivinstitutioner
och organisationer, att ta hand om
de olika folkrörelsernas historia på
bästa möjliga sätt. Trots knappa
resurser har FA varit en viktig
kontaktyta mellan organisationer
och arkiv för kunskapsuppbyggnad,
DETTA NUMMER AV ARKIV

”Trots knappa resurser har FA
varit en viktig kontaktyta mellan
organisationer och arkiv”
erfarenhetsutbyte och diskussioner. Tack vare FA har det också varit
lättare att argumentera för arkivens behov gentemot olika bidragsgivare. När det gäller resurser till FA återstår en del att göra.
bildades FA även för att förvalta de statsbidrag till
folkrörelsearkiven, som utreddes i slutet av 1960-talet. I stället blev
det Riksarkivet som anförtroddes det ansvaret.
En rätt naturlig tanke, såhär femtio år senare, är att det nu är dags
att förverkliga tanken om kansli- och konsulentresurser, men nu till
den gemensamma föreningen, Svenska Arkivförbundet, som FA har
bildat tillsammans med Näringslivsarkivens förening (NAF).
Låt mig föreslå en kompromiss: FA tänkte sig ursprungligen
också ta hand om bidragsfördelningen till de regionala folkrörelsearkiven. Den ligger nu huvudsakligen hos Kulturrådet och i någon
mån hos Riksarkivet och den ordningen kan få vara kvar. Men
ett fungerande kansli med en person som på heltid kan samordna
verksamheterna under året skulle kunna ge en bra start för det nya
Svenska Arkivförbundet.

FRÅN FÖRSTA BÖRJAN

Torgny Larsson, ordförande FA
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Den egna Historien

– EN VÄG TILL
NYA VISIONER
Lars Ekdahl är professor i historia vid Södertörns högskola
Detta är en omarbetad version av artikeln ”Vår egen
historia” i boken Titta vad vi har! Nedslag i de enskilda
arkiven. Utgiven av Folkrörelsernas Arkivförbund 2008.
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Text Lars Ekdahl lars.ekdahl@sh.se

till att traditionen att skriva den egna historien bör
hållas vid liv. En gäller möjligheten att
i framtiden se tillbaka på den period
som vi nu lever i. Idag använder vi
mobiler, e-post och webbplatser vilka
i sämsta fall inte kommer att lämna
några spår efter sig. Många organisationer har kommit långt i sin digitalisering och publicerar inte protokollen
från sina årsmöten, kongresser eller
liknande. I bästa fall finns videoinspelningar som visar hur debatten gick.
Organisationernas protokoll – även
de som ännu finns på papper – är idag
av en helt annan kvalitet än tidigare.
Borta är för det mesta diskussionsprotokollen, och beslutsprotokollen
är många gånger så kryptiska att det
närmast är nödvändigt att ha varit med
på mötena för att tolka dem.
Vi måste fånga historien nu. Vi kan
inte vänta hur länge som helst innan
vi intervjuar de som verkligen var med
på mötena, i rummen bakom kongresspodiet, under kvällsdiskussioner
och lunchmöten. Materialet måste
letas upp, intervjuer måste genomföras och bilder samlas in aktivt för
att samlas på arkiv. Att skriva sin

DET FINNS FLERA ANLEDNINGAR
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historia kan därför i bästa fall vara att
bevara den i dubbel bemärkelse, såväl
i en bok som i insamlat material.
IBLAND ÖMSAR TIDEN SKINN snabbare än
under andra perioder. Idag är vår
kunskap om samhällsutvecklingen
fram till mitten av 1970-talet relativt
omfattande. Det har skrivits åtskilligt
om den period efter andra världskriget
som brukar kallas den svenska modellens gyllene tid. Betydligt sämre är
det med vår kunskap om de senaste
decenniernas förändringar inom
den industriella produktionen, inom
politiken och av välfärdsstaten. För
den enskilde har det inneburit förändringar i och utom arbetet, en ny situation på arbetsmarknaden, nya krav på
utbildning och kompetensutveckling,
överhuvudtaget nya framtidsutsikter
och nya villkor för att formulera
visioner.
För att vi ska kunna föra en diskussion om en möjlig framtid, en framtidsvision att samlas och slåss för, så
måste vi veta vilka förutsättningarna
är, vilken grund vi har att stå på när
vi blickar framåt. Här ligger ett starkt
argument för folkrörelseorganisatio-

nerna att skriva den egna historien.
Kanske vi till och med kan sägas
ha en skyldighet att försöka utröna
och diskutera vad det är idag som är
annorlunda – och vad som kanske inte
alls behöver vara det?
LEDANDE POLITIKER vill gärna förklara
varför de tog de beslut de tog. Förklaringarna duggar tätt i politikernas
memoarer om varför det nödvändigtvis blev som det blev. Det saknas
inte motstridiga uppfattningar och
ren polemik mellan författarna. Det
intressanta med memoarer är att de så
tydligt visar att det inte bara pågår ett
samtal utan även en kamp om hur den
egna historien ska tolkas och skrivas.
Men perspektivet är förvånansvärt
snävt. Den som i dessa böcker letar
efter en antydan till en visionär blick
framåt är dömd att bli besviken.
Det är viktigt att även andra gör
sin röst hörd i samtalet om den egna
rörelsens historia ur ett vidare perspektiv och på ett sådant sätt att det
också bjuder in till ett samtal om en
önskvärd framtid. Om vi inte skriver
vår historia så finns det andra som
ständigt är redo att göra det.

”Det är svårt att komma ifrån
att den egna historien till viss
del måste skrivas av dem som
var med och gjorde den.”
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om man ser på olika
organisationers och fackförbunds
historieskrivning. Det finns en stark
inriktning på den centrala nivån, på
verksamheten och debatterna inom
ledningen, på kongresser och centrala
handlingsprogram. Svårigheterna,
som inte minst forskarna själva är
djupt medvetna om, är att närmare
fånga vardagen på en lokal nivå samt
de diskussioner och erfarenheter som
dagligen görs ute på arbetsplatserna.
Visst pågår det samtidigt, inom vissa
förbund och organisationer mer än
andra, en många gånger imponerande
aktivitet att skriva avdelningshisto-

rier; inte så sällan numera genom att
forskare eller journalister anlitas.
Det är svårt att komma ifrån att
den egna historien till viss del måste
skrivas av dem som var med och
gjorde den. Men här går det att lära av
alla grävcirklar som tidigare har visat
vad ett forskande i och ett skrivande
om den egna historien kan resultera i.
Det finns en alldeles tydlig erfarenhet av denna tidigare rörelse av
cirkelverksamhet: här skrevs en annan
historia än den som kan återfinnas i
protokoll och andra skrivna dokument
som de akademiska forskarna ofta är
hänvisade till. I detta ligger ett starkt
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argument för att de som i praktiken
var med och gjorde historia också har
en alldeles speciell förutsättning att
skriva om och berätta denna historia.
HUR SKA HISTORIEN SKRIVAS? Det finns
naturligtvis ingen given mall för hur
historien ska skrivas. Utgångspunkten
bör vara att historieskrivandet blir
till en levande och öppen verksamhet
som på olika sätt engagerar en större
grupp kring ett pågående samtal om
historien, om hur den har lett fram
till dagens situation och om möjligheterna att påverka den i framtiden.
I bästa fall kan med andra ord historieskrivandet erbjuda en möjlighet att
i detta samtal utveckla krav på förändringar av samhälle, arbetsliv och
den egna organisationen och därmed
formulera visioner om den framtida
samhällsutvecklingen.
Studiecirkeln, eller grävcirkeln,
kan utgöra en sammanhållande kärna
i eller plattform för verksamheten.
I en sådan kontext kan man driva
verksamheten framåt och i dialog med
andra sätta klara och tydligt mål, till
exempel: Då ska en utställning göras,
vid den tidpunkten ska en debatt hållas, vid den tidpunkten ska en skrift
presenteras.
Det är bra att bjuda in gäster till
cirkeln, anordna öppna diskussionsmöten, göra intervjuer och be om
bidrag till projektet. Erfarenheterna
talar för att inte minst intervjuer
många gånger också kan resultera i att
nytt, tidigare okänt material kommer
fram. Ett ytterligare sätt att bredda
underlaget är att gå ut med upprop
eller annonsera i tidningar och tidskrifter efter olika typer av material.

den historiska forskningen har ett kritiskt uppdrag. Till
detta hör att försöka avslöja myter och
snedvridna föreställningar om och
direkta missbruk av historien. Och det
är inte svårt att hitta uppenbara exempel på hur historien utnyttjas i mer
eller mindre obskyra politiska syften.
Historieskrivningen har avgörande
betydelse för hur vi ser på vår egen
samtid och möjliga framtider. Politiska memoarförfattare brukar historien för att rättfärdiga sina politiska
insatser. De är inte nödvändigtvis
ohederliga, men det finns ett behov av

DET SÄGS OFTA ATT

Metallordföranden och författaren Johan-Olov Johansson var engagerad i olika
utredningar och kommittéer under 1930-talet. Här sitter han kanske och skriver
något för Stockholms stads besparingskommitté, som han motvilligt gått med på
att medverka i. På hans axel sitter djävulen och dirigerar skrivandet.
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kompletteringar och i vissa fall även
motbilder till memoarförfattarnas
perspektiv på historien.
En möjlighet att ställa frågor
till historien kan vara att utgå från
tidigare uttalade strävanden från den
egna folkrörelsen eller organisationen.
Vad ville man, hur drev man sina
frågor och vad blev det för resultat?
DET BRUKAR SÄGAS att det är segrarna
som skriver historien eller att historien
skrivs om dem som segrade. Till en
viss del bekräftas detta av alla många
politiska memoarförfattare. Samtidigt
är folkrörelsernas historia också historien om åtminstone stundtals intensiva
idédebatter där olika alternativ har brutits mot varandra och där åtskilligt har
fallit i glömska eller förlorats ur sikte.
Inte så sällan har idéer, förslag och
krav som vid ett tillfälle lidit nederlag
vid ett senare dammats av och på nytt
aktualiserats. Men lika ofta har det
som en gång avförts från dagordningen
eller som inte lyckats tränga in i debatten hamnat på historiens skräphög.
Risken är därför stor att förlorarnas
idéer, krav och förslag aldrig kommer
att tillhöra historien. Till detta bidrar
i hög grad att idédebatten till stor del
lyser med sin frånvaro i olika protokoll
och dokument som den akademiska
forskningen oftast är utlämnad åt.
Ur det perspektivet är det lätt att se
behovet av en historieskrivning av de
som var med och gjorde historien kring
de senaste decenniernas utveckling.
Hur har denna utveckling uppfattats
lokalt och i den egna organisationen?
Har det i den lokala diskussionen formulerats alternativa idéer och förslag?
Och finns det några visioner om den
framtida samhällsutvecklingen? Att
skriva om den lokala diskussionen kan
också utgöra ett viktigt bidrag till den
framtida utvecklingen.

inom 1900-talets
svenska arbetarrörelse som har framhävt behovet av visioner eller utopier.
Ernst Wigforss, som var finansminister under perioden 1932–1949 och
sedan försökte få igång en bredare
idédebatt inom sitt socialdemokratiska parti, talade om att den vardagliga
politiken måste kopplas till ”provisoriska utopier” i form av mer långsiktiga visioner fotade i den aktuella

”Ernst Wigforss var
finansminister under
perioden 1932–1949 och
försökte sedan få igång en
bredare idédebatt inom sitt
socialdemokratiska parti.”

DET FINNS MÅNGA

situationen. Detta fick LO-ekonomen
Rudolf Meidner att formulera devisen
”låt oss bli lite mera utopister”.
Själv har jag en mera jordnära
vision där det förs lokala samtal om
folkrörelserna och deras framtid med
dem som var med när det begav sig,
samtal kring den egna rörelsens historia. På det sättet skulle en del av de
framtida arkivproblemen kunna lösas.

Men framför allt skulle flera röster,
med sina olika erfarenheter, kunna bli
hörda i en nödvändig diskussion om
dagens samhälle och möjliga vägar
till ett framtida, bättre samhälle. Ja,
kanske en sådan bred rörelse av historieskrivande skulle kunna erbjuda en
grund för att formulera provisoriska
utopier eller visioner om en önskvärd
framtid. 
25

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1

Så bevarar du
en arkivarie
Arkiven är fulla av arkivarier, men inte många känner till hur de
ska förvaras och kategoriseras. Tänka till exempel på att arkivarier
bevaras bäst i ljusa luftiga lokaler, de ska aldrig staplas på varandra
och de ska alltid hanteras med bomullsvantar.
Beskrivningarna är hämtade ur häftet ”Bevara dina arkivarier”, en revytext som skrevs av FA:s bildgrupp 1986.

popularis) består av två huvudtyper,
depåtypen (archivarius maganisensis)
och förbundstypen (archivarius
unioniensis). Dessa har några gemensamma underavdelningar och här
återges i sammanfattning några av
dessa ur häftet.
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Fyndat i arkivet:

1. Sammanträdes och konferenstypen
(archivarius conferensis), en fryntlig
och jovialisk person, som visserligen
inte har arbetat med arkivmaterial på
länge men som i gengäld skaffat sig
gedigen krog- och sällskapsvana.
Madli Kurdve, föreståndare för Blekingearkivet, Tore Johansson, LRF, Ingvor Ståhlberg
från Målareförbundet och Roland Larsson, Fastighetsanställdas förbund.

efter arkivmaterial är
det en bra idé att gå lite utanför arkivboxen. Folkrörelsernas Arkivförbunds
arkiv finns på Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek (ARAB) i Flemingsberg. Där finns en del, men när jag
frågade runt bland FA-veteraner dök
ett trevligt revyhäfte upp: Bevara dina
arkivarier.
I förordet beskrivs hur folkrörelsematerialet växer i oroväckande
hastighet; dokum ent och bilder finns
miljoner, ja i miljarder. Arkivarierna
däremot förökar sig inte alls i samma
takt. Det finns ett ”hundratal exemplar glest spridda över landet. Dessa
är hårt exponerade för fukt, damm,
mögel och stundom också för eld och
strålning.” Sedan följer råd om hur
man ska lokalisera och fånga in dessa

NÄR MAN SÖKER
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sällsynta varelser och hur de sedan bör
förvaras och vårdas.
SOM KURS- OCH REVYADMINISTRATÖR

fungerade Rigmor Hagström från
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
avbildad på häftets baksida.
I gruppen ingick också Margareta
Ståhl, från Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek, som tagit bilden och som
bevarat revyhäftet.
I häftet konstateras att folkrörelsearkivarien ännu inte är fridlyst och
jagas vid ekonomisk snålblåst.
För att det ska bli lättare att förstå
sig på de olika varianterna av arkivarier och för att underlätta kartläggning
och katalogisering finns en behändig
typindelning som hjälpmedel.
Standardtypen (archivarius

2. Källar- eller ordnartypen
(archivarus cavensis). Kärv, tystlåten
och reserverad. Värderar tillvaron i
kartonger, etiketter och hyllor. Orubbliga åsikter om ordningsarbetets natur
och innersta väsen. Äter (till skillnad
från 1) lunch ur medhavd låda.
3. Handelsresandetypen
(archivarius itinerensis). Fältarbetare
och insamlare. Arkivvärldens pigtjusare, utåtriktad, framfusig, ett arkivistiskt jehu som kan registrera äldre
papper på flera kilometers håll. Samlar
och gallrar med samma glada själ.
4. Datatypen (archivarius
systemensis). Modern företeelse, pigg
och rastlös, med ögonrörelser som
magnetbandrullarna på en bandstation. Har lämnat historien för nuet
och framtiden. Programmerad för att

Omslaget är en parafras på en medeltida fabel om räven Reynard
som använts av både Goethe och Stravinsky, så varför inte av FA?

matcha branchfolket. Slips eller fluga
av magnetband.

eravtryck kan lätt vålla problem vid
oklara rättighetsförhållanden.

5. Bildtypen (archivarius pictoris).
I likhet med 4 ny och relativt sällsynt.
Ständigt på jakt efter syrafria påsar
och fascinerad av registreringssystem,
särskilt det egna. Kluven inför bildmaterialets kommersiella möjligheter.

DET BLEV EN UPPSKATTAD REVY vid FA:s
kurs på Biskops Arnö 1986, där man
också lyckades identifiera individuella
exemplar av de olika arterna.
I revyhäftet står det antecknat
med blyerts några namn vid de olika
arkivarietyperna, till exempel anges
”Lasse eller Roland” vid Archivarius
conferensis.
Archivarius pictoris är Berith
Sande från Värmlandsarkivet och
Arkivarius caballarius canonicus
uppges vara Carl-Uno Hanno från
Folkrörelsearkivet i Norrbotten. 

6. Kosacktypen (archivarius
caballarius canonicus). Singulär typ.
Ytterst sällsynt. Enstaka exemplar,
utrustade med muskedunder modell
äldre, har påträffats på Nordkalotten.
Håller krutet torrt. Synd i etermedia.
och kategoriserat
arkivarierna finns, enligt revyhäftet,
en del man måste tänka på. Arkivarier
ska förvaras i ljusa luftiga lokaler.
Arkivarier med färgat hår bör dock
förvaras mörkt, torrt och svalt. De ska
aldrig staplas på varandra, eftersom
slitskador kan uppstå. Ställ upp dem!
Och använd alltid bomullsvantar när
du handskas med arkivarier. Fing-

”folkrörelsematerialet
växer i
oroväckande
hastighet;
dokument och
bilder finns
miljoner,
ja i miljarder.
Arkivarierna
däremot
förökar sig
inte alls i
samma takt.”

NÄR MAN VÄL SAMLAT IN
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I år firar Arkivens dag 20 år. Ett arrangemang som numera firas över hela världen och som vi i Sverige kan
vara både stolta och glada över. Att samhällets information ska vara fri och tillgänglig och att arkiven är en
väsentlig del av vår demokrati är något vi värnar. Arkivens roll och betydelse som demokratisk hörnsten har
ständigt lyfts fram av arrangörerna både i Sverige och
i övriga Norden under de år som Arkivens dag firats.
Text Maria Larsson Östergren maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

FEST OCH GLÄDJE I ARKIVEN

ARKIVENS
DAG 20 ÅR
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in en
motion till Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma om att skapa en
årligt återkommande Arkivens dag
över hela landet. Motionen formulerades såhär;
”Ordet ”arkiv” låter inte roande
eller upplyftande på den vanlige
svensken. Människors bild av arkivet
är ofta ödsliga lokaler, enformig
möblering med stålgrå hyllor och däri
bruna kartonger. Bilden är inte helt
fel, men långt ifrån fullständig.
Det synes oss vara en viktig uppgift
för arkiven i Sverige – både folkrörelsernas och andra arkiv – att skapa en
mer positiv och inbjudande bild av sig
och sitt arbete. Inte bara professionella forskare utan även vanliga människor borde bibringas en uppfattning
att arkivet hör intimt samman med
deras eget liv och gärning och därför
kan ge dem både underhållning, kunskap och livsmening.
I syfte att lyfta fram arkiven ur
dunklet fram i ljuset och därvid popularisera vårt arbete och vårt material
föreslår vi en […] Arkivens dag.”
Motionen behandlades på FA:s
årsstämma och fick ett positivt mottagande. FA tog kontakt med de övriga
arkivorganisationerna och Riksarkivet
för att arbeta vidare med idén. Det var
också FA som var drivande i arbetet
med att skapa en organisation för
genomförandet.

1996 LÄMNADE SKÅNES ARKIVFÖRBUND

så som det
formulerades 1998, är fortfarande
aktuellt, det vill säga Arkivens dag
är ett arrangemang som ska väcka
intresse för arkivens verksamhet i bred
bemärkelse. ”Genom att arrangera
öppet hus vill arkiven uppmärksamma
möjligheten att göra spännande resor
till förfluten tid men också lyfta fram
arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn
strävar efter att kunskapen om att
arkiven är samhällets minne både för
en förfluten tid och för en framtid
skall öka. Det är gratis att besöka
och forska i de svenska arkiven, alla
har tillgång oavsett medborgarskap. I
stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig
rättighet som arkiven vill betona
under Arkivens dag.”
Det dubbla syftet har följt med
genom åren, att bjuda in och inspirera
SYFTET MED ARKIVENS DAG,

”Höstens utgåva av Tema
Arkiv producerades som en
speciell utgåva och trycktes
i 70 000 exemplar.”
till att arkiven används liksom att
betona arkivens roll som demokratisk
basfunktion.
till Europas
kulturhuvudstad. Regeringen valde
också att satsa medel för att stärka
olika kulturprojekt runt om i landet
under kulturhuvudstadsåret, en satsning som fick namnet ”Kultur i hela
landet”. Idén om en landsomfattande
Arkivens dag visade sig ligga helt rätt
i tiden. Den arbetsgrupp som påbörjat
sitt arbete, det vill säga representanter
för landets arkivföreningar och
Riksarkivet sökte medel från ”Kultur
i hela landet” och beviljades 400 000
kronor för projektets genomförande.
Projektledning placerades vid Skånes
Arkivförbund, där den sedan kom att
vara placerad mellan 1998 och 2002).
Ursprungstanken var att samtliga
arrangörer av en Arkivens dag skulle
få del av medlen, men det räckte inte
1998 UTSÅGS STOCKHOLM

pengarna till. Däremot togs kampanjmaterial fram som affischer och
vykort, liksom mycket efterfrågade
klippark med den framtagna logotypen. Vad klippark är för något kanske
någon undrar idag, men 1998 spreds
information via brev, trycksaker
produceras för hand och e-post var
något relativt ovanligt. T-shirts togs
fram till självkostnadspris. Ta klivet
in i arkivet var en utställning om
arkiv som visades på SJ:s Kulturvagn
som under gick mellan Malmö och
Göteborg liksom mellan Malmö och
Stockholm hela hösten. Seminarier
arrangerades också på Bok- och
biblioteksmässan. Höstens utgåva
av Tema Arkiv producerades som en
speciell utgåva och trycktes i 70 000
exemplar. För finansieringen av specialutgåvan stod Stiftelsen Framtidens
Kultur. Det var en bred och ambitiös
satsning som Arkivsverige gjorde
tillsammans.
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”Arkivens dag i Sverige
är i dag väletablerat och
finns med i nationella
kalendrar tillsammans
med dagar som Mors dag
och Kanelbullens dag.”
arrangerades lördagen
den 7 november och blev en stor
framgång. Målsättningen var att så
många arkiv som möjligt skulle hålla
öppet hus och de som inte kunde eller
fick hålla öppet den aktuella lördagen
uppmanades att ha aktiviteter dagen
innan för exempelvis sin kommunledning. Sammantaget medverkade 454
arkiv, föreningar och organisationer
under Arkivens dag och det arrangerades Öppet Hus på 355 platser.
Kommunarkiven svarade ensamt för
116 öppet hus följt av 58 folkrörelseoch föreningsarkiv. Tillströmningen
av besökare var god och när dagen
summerades hade 35 000 personer
besökt Arkivens dag. Många arrangörer var överväldigade av gensvaret från
publiken.
När Kultur i hela landet summerade sin satsning var Arkivens dag
det arrangemang som hade haft störst
framgång och effekt.
ARKIVENS DAG

1998
innebar inte bara att arkivorganisationerna beslöt sig för att fortsätta
med en årlig Arkivens dag; redan
FRAMGÅNGEN MED ARKIVENS DAG

30 ARKIV 3/2018

året därpå gick idén på export då
Arkivens dag också arrangerades
i Danmark. De övriga nordiska
länderna anslöt sig succesivt och från
2002 arrangeras Arkivens dag i hela
Norden. Med tre till fyra års intervall
arrangeras sedan dess Arkivens dag
under ett gemensamt nordiskt tema.
Ett nätverk med representanter från
de nordiska riksarkiven och respektive
lands arkivföreningar träffas också
mer eller mindre regelbundet för att
utbyta erfarenheter och komma fram
till nya nordiska teman. 2015 var det
gemensamma temat Gränslöst, ett
tema som blev mer aktuellt än vad
någon kunnat ana. 2019 arrangeras
dagen under det gemensamma temat
Gömt eller glömt?
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA)
beslutade 2000, efter Nordiskt initiativ, att arbeta för en internationell
Arkivens dag med FN-status. På
konferensen i Wien 2004 antogs mål
för en Arkivens dag. Etablerandet av
en dag med FN-status kunde av olika
orsaker inte genomföras och hösten
2006 uppmanade ICA istället varje

land att själva arrangera en nationell
Arkivens dag. Under 2007 beslutade
ICA att den internationella arkivdagen firas den 9 juni, den dag då ICA
grundades. International Archives
Day firas från 2009 och arrangeras
numera under samma tema som
ICA:s årliga konferens. Den internationella dagen har haft mer fokus på
professionen.
I FLERA LÄNDER HAR man arbetat bredare
med att synliggöra både professionen
och arkiven som funktion. I exempelvis Storbritannien har man sedan
2003 firat en ”Archives Awareness
Month”, senare kallad Archives Awareness Campaign. Motsvarande
satsningar finns exempelvis i USA
med ”I Found It In The Archives! I
båda exemplen ligger respektive lands
arkivorganisationer bakom och syftet
är detsamma, att synliggöra arkivens
innehåll och funktion.
ATT FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND var
den organisation som tog initiativet
påverkade troligen också hur Arkivens
dag organiserades. I sann folkrörelseanda byggdes en organisation upp
med lokala arrangörer, en regional
samordning på länsnivå och en nationell ledningsgrupp. Den nationella
ledningsgruppen tillsammans med
projektledaren träffades flitigt och
förankringsarbetet och nätverksbygget var viktigt. Redan första året
utsågs en eller två samordnare för
varje län som skulle sköta kontakten
och vara länken mellan de lokala
arrangörerna och den nationella
samordningen. Modellen med de
regionala kontaktpersonerna visade
sig vara framgångsrik och kontaktpersonerna har genom åren varit
viktiga. Genom deras engagemang
och funktion som både pådrivare och
påhejare har de varit nyckelpersoner
och en trolig framgångsfaktor. Det
finns faktiskt någon enstaka som
har varit kontaktperson i alla år. De

flesta är och har varit från framförallt
folkrörelse- och föreningsarkiven.
Kontaktpersonerna har under åren
stimulerat, peppat och inspirerat även
varandra genom det regionala nätverk
som sedan starten träffas två gånger
per år för att planera och utvärdera
respektive års arrangemang. Arkivens dag som arrangemang i övriga
Norden har bitvis haft svårare att drivas kontinuerligt där man har organiserat den nationella samordningen
på andra sätt. Självklart är det också
alla arrangörer som med kreativitet
och engagemang har svarat för att
Arkivens dag har blivit så uppskattad
och betydelsefull.
DAGEN HAR SKAPAT HÅLLBARA SAMARBETEN på
många platser i landet och arkivarier
har fått upp ögonen för och förståelse för varandras förutsättningar.
Lokalt, regionalt och nationellt har
arbetsgrupper och nätverk skapats
och utvecklats under åren och många
består fortfarande än idag. Nätverken
har också arbetat över sektorsgränserna och under många år var Arkivens dag en del av exempelvis lokala
och regionala ABM-samarbeten.
Många arrangörer samverkar också
årligen med släktforsknings- och
lokalhistoriska föreningar liksom med
bildningsorganisationer för själva
genomförandet.
Arkivens dag har betytt mycket för
professionen. På det nationella planet
har vi exempelvis idag SASS, det
vill säga Svenska arkiv i samverkan
för synlighet, som består av landets
arkivföreningar tillsammans med
Riksarkivet. SASS är en direkt följd
av arbetet i Arkivens dag när man
ganska omgående beslöt att dagen
skulle bli ett årligt återkommande
arrangemang. Samarbetet utvecklades
snart till att också omfatta andra satsningar för att stärka arkivens organisation och göra verksamheten mer
synlig för allmänheten. Ett bestående
exempel är Arkivveckan som har
utvecklats ur detta samarbete.

ett tema för
Arkivens dag. En anledning var att
dagen skulle vara enklare att marknadsföra. De första årens teman har
beskrivits som mer eller mindre tama.
Ambitionen var att de skulle passa
alla arrangörer, att det skulle finnas
något som alla arkiv kunde presentera
och skapa arrangemang om. Man
utgick mer från vad institutionerna
kunde bidra med än vad besökarna
skulle kunna tänkas vara intresserade
av. Skola, folkbildning, utbildning
var kanske inte ett så lockande tema,
även om alla har en relation till sin
egen skoltid. De teman som varit
gemensamma nordiska har varit väl
generella. Kärlek i arkiven blev väldigt
lyckat medan Kommunikation inte
gav några stora rubriker. På senare
år har försök gjorts för att spetsa till
tematiken och medier har rapporterat
om Arkivens dag på ett helt annat

REDAN 1999 INFÖRDES

”Dagen har
skapat hållbara
samarbeten
på många
platser i landet
och arkivarier
har fått upp
ögonen för
och förståelse
för varandras
förutsättningar.”
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”Utställningar,
föredrag och
visningar
hålls hemma
på arkivet
eller så går
Arkivens
dag på turné
till bibliotek,
köpcentra eller
andra publika
platser.”
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sätt. Gränslöst, som var ett nordiskt
tema, blev liksom Synd och skam
dagsaktuella teman i kölvattnet av den
stora flyktingvågen 2015 och #metoo
2017.
är i dag väletablerat och finns med i nationella
kalendrar tillsammans med dagar som
Mors dag och Kanelbullens dag. Idag
ligger siffrorna för arrangörer och
publik ganska stabilt. Omkring 150
arrangemang genomförs årligen med
omkring 20 000 besökare. Arkivens
dag har en trogen publik, enligt statistiken fångar dagen i snitt också en
tredjedel nya besökare. Många arkiv
och lokala föreningar samarbetar
om arrangemangen. Utställningar,
föredrag och visningar hålls hemma
på arkivet eller så går Arkivens dag
på turné till bibliotek, köpcentra eller
andra publika platser. Varje ort och
arrangör har hittat sin form. Redan
första året var tendensen att Arkivens
dag passade de små institutionerna
och publikframgången fanns och
finns fortfarande att hitta främst på
mindre orter. I storstadens utbud
har Arkivens dag haft svårare att
hävda sig. Där har receptet varit att
arkivinstitutionerna går samman för
ett gemensamt arrangemang för att
på så sätt inte konkurrera med var-

ARKIVENS DAG I SVERIGE

andra och för att få ett bättre medialt
genomslag.
PÅ ARKIVEN HAR VI ju egentligen Arkivens dag alla dagar. Att arbeta med
förmedling och en mer målinriktad
publik verksamhet var inte självklart
för 20 år sedan. Att öppna upp för
allmänheten var ifrågasatt från
vissa håll. Mycket har hänt när det
gäller synen på att arbeta med våra
användare. Några institutioner har
fått möjlighet att gå vidare och har
utvecklat sin publika verksamhet.
De har anställt pedagoger, genomför
omfattande programverksamhet,
håller kurser och producerar professionella utställningar. De arbetar
ständigt med våra användare och med
publiken i fokus. Andra institutioner
har idag på grund av allt knappare
resurser betydligt svårare än tidigare
att få utrymme att arbeta med publika arrangemang. Begrepp som fake
news var inte uppfunna 1998. Vad är
sant, vad är falskt, vilken information
kan man lita på? Det finns fortsatt
behov av att öka kunskapen om arkiven som funktion och vilken information som arkiven bevarar liksom
att resurser till arkivverksamheten
ökar. Arkivens dag är ett sätt. Låt oss
fira den 10 november i år med temat
”Fest och glädje”. 

FOTO: HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM

Kåseri
1970 började jag min anställning som amanuens på
Varbergs museum – trots att jag vid första mötet inte visste
att museet huserade på fästningen och än mindre att det
fanns en fästning i Varberg.
Text Eva Berntsson eva.berntsson.melin@seaside.se

FA – en ögonoch dörröppnare
AMANUENS VAR EN BRA TITEL – ingen visste
vad jag arbetade med och i princip
fick jag göra allt möjligt – speciellt
under turistsäsongen. Så småningom
anställdes en till och jag upphöjdes till
museilektor.
Skolbarn i all ära men roligast hade
jag i krutkällaren. Dit ner, till alla
handlingar, negativ, glasplåtar, bilder,
ritningar och kartor smet jag så ofta
som möjligt.
När länsmuseistiftelsen bildades
1979, av museiföreningarna i Halm-

stad och Varberg samt av de respektive värdkommunerna och Hallands
landsting, tillkom nya tjänster, bland
annat en arkivarietjänst. Jag sökte och
till min stora lycka fick jag den! Fast
när det visade sig att det enbart var
en tjänst omfattande 75 procent och
med låg lön – arkivarbete hade inte
hög status – så tackade jag med sorg i
hjärtat nej. Länsmuseichefen BengtArne Person tillhöll mig att ”så kan
man inte göra. Tacka nej och anföra
de skälen när man fått en tjänst”.

Fast när jag påpekade för honom att
han själv minsann tackat nej till en
museichefstjänst i Skåne för att lönen
var för låg så vidtog förhandlingarna.
Jag fick behålla min lön och tjänsten
utökades till en heltid med ansvar för
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.
grotta ner mig i
den trånga krutkällaren med en kompaktorhylla som rullade när man inte
ville och tvärtom. När jag vände mig
om i ”sidogångarna” stötte jag allt som
NU KUNDE JAG RIKTIGT
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FOTO: HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM

”Jag stötte allt som oftast i någon av de
fasta trähyllorna, maskorna löpte på mina
strumpor och på golvet och musfällor
gillrades under höstarna för att fånga
skogsmösen som kilade över golven.”
Krutkällaren innan kompaktorhyllan installerades och då det fanns relativt gott om plats. Accessionskatalogerna på rad
skymtar i bakgrunden till höger. Foto: Hallands kulturhistoriska museum

oftast i någon av de fasta trähyllorna,
maskorna löpte på mina strumpor
och på golvet och musfällor gillrades
under höstarna för att fånga skogsmösen som kilade över golven.
Ordning, det vill säga accessionsordning, rådde i såväl museets som
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folkrörelsearkivets arkivkartonger och
via accessionsliggare kunde jag förstå
när materialet förtecknats och vem
som lämnat in det. Men en uppteckning om troll kunde följas av en laga
skifteskarta.

FOLKRÖRELSEMATERIALET VAR REGISTRERAT på
deponentens namn – även om materialet var från många skilda föreningar
– och eftersom allt var accessionslagt
kronologiskt så låg handlingarna inte
samlade typmässigt i enlighet med
det allmänna arkivschemat. Förvisso

FOTO: HALLANDSPOSTEN/HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM

Såsom nybliven amanuens fick jag uppdraget att
röja i Himle härads tingshus men jag fick inte ta
med mig handlingar från det fina arkivet. För de
var ju inte enskilda.

kunde jag genom arkivförteckningar
samt real- och topografiska register
finna det jag sökte, men sammanhanget fann jag inte!
VARBERGSBON INGEMAR CARLSSON, som i
många år ansvarade för Riksarkivets
enskilda samlingar, såg till att jag
fick komma till både Riksarkivet och
Krigsarkivet under en vecka. Jag blev
imponerad över att få träffa krigsarkivarien – jag tror nästan jag neg – fast
det var mest för att jag visste att han
hade skrivit ett antal böcker om karolinerna. Oändligt antal hyllmetrar
fick jag beskåda på båda ställena och
jag kunde förstå varför gallringsföreskrifter var viktiga. Det var dock
inte gallring jag behövde hjälp med i
första hand. Jag fick även förmånen
att göra ytterligare studiebesök och
då på landsarkive n i Lund respektive
Göteborg. Tacksam är jag gentemot
kollegerna på samtliga arkiv som
ledde mig in i arkivvärlden – samt gav
mig ingångar till Varbergs fästnings
historia, som finns i deras arkiv.
”Mina” arkivhan dlingar hade dock
inte anknytning till vare sig statliga
eller kommunala myndigheter. Det
enda officiella dokumentet av myndighetskaraktär som jag fann hade bäring
för mig i mitt arbete var Svensk

författningssamling, nr 1; det vill säga
skrivmaterialkungörelsen med Statens
Provningsanstalts förteckning över
godkända produkter som publicerades
varje år.
gången i kontakt
med Folkrörelsernas Arkivförbund.
Vid stämman och konferensen på
Biskops Arnö träffade jag människor
som förstod vilka slags arkivhandlingar jag arbetade med och vilkens sorts
problem jag hade. Här fanns flera som
hade udda handlingar, sällan långa
serier men fotografier och teckningar
samt spännande blyertsanteckningar
på lösblad. Proveniensprincipen
gavs ett ansikte och blev ett fattbart
begrepp! Här fanns hjälp och stöd att
få – både i form av direkta kontakter

1982 KOM JAG FÖRSTA

med välvilliga kolleger samt kurser
och konferenser. Jag var inte ensam
längre. Det fanns fler av min sort.
VID EN FA-KONFERENS var datahantering
ett tema – man sa inte digitalisering
på den tiden – och det var arkivarien
Sven Bodin som berättade om alla
fördelarna med detta nya. Han
inpräntade hur stort behovet var av
kunniga programmerare och om den
avancerade tekniska apparatur som
krävdes. Det gick runt i huvudet på
mig och för min inre syn såg jag en
bredbringad man som sjöng basstämman i en kör. Därför utbrast jag
spontant:
”Nu måste jag åka hem och äska en
viril programmerare med en kraftfull
databas!”
Absolut att digitalisering har
underlättat sammanställningar av
arkivförteckningar gällande skilda
arkivbildare och har möjliggjort ett
enklare tillgängliggörande genom
nätet, men det tog tid att övertyga
chefen om att kostaderna för data var
en god investering.
Genom att jag tidigt kom att ingå
i olika grupper såsom referensgruppen för boken Registrera dina bilder,
redaktionskommittén för Föreningsarkiven och Utbildningsgruppen lärde
jag mig mer och mer. År 2001 kom
jag återigen in i styrelsen efter att ha
varit ledamot några år under tidigt
1990-tal. Varje styrelsemöte har varit
kunskapsberikande. 

”jag tror nästan jag neg
– fast det var mest för
att jag visste att han
hade skrivit ett antal
böcker om karolinerna.”
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2018 – GDPR
Förkortningen GDPR tycktes vara på allas läppar under våren
2018. I mediebruset i allmänhet och i olika arkivsammanhang i
synnerhet. Och med sitt ikraftträdande mitt under själva arkivkonferensen var EU:s allmänna dataskyddsförordning en självskriven punkt på dagordningen under NAD 2018.

är ett händelserikt år för arkivväsendet i Sverige. Riksarkivet fyller
400 år vilket firas över hela landet och
inom hela Arkivsverige. Samtidigt
arbetar arkivutredningen för fullt med
att samla in kunskap och tankar. Och
så är det en sak till, nämligen GDPR.
ÅR 2018

ha undgått någon att
EU:s allmänna dataskyddsförordning
(GDPR) trädde i kraft den 25 maj
i år. Och vi blir ständigt påminda.
Harald Bergius sammanfattar den
allmänna känslan i sitt kåseri i DN
2018-06-10:
”Hela den här GDPR-cirkusen har
gjort mig märkligt upplyft, nästan
rörd – (även efter det att jag förstod att
det inte handlar om reklam för generaldirektörer). Jag har fått så mycket
e-post!
Varenda organisation som jag passerat sedan internet var en fluga har
hört av sig. Och de BRYR SIG OM
mig, och min integritet. Även företag
jag knappt minns – kan jag ha köpt
DET KAN KNAPPAST
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ett One Direction-örngott där? – har
omhändertagande saker att säga: de
är ENGAGERADE i att SKYDDA
mina personuppgifter. Det är betydligt mer än jag kan säga om mig själv.”
när den värsta uppståndelsen har lagt sig och företag
och myndigheter har hittat rutinerna
och formerna för sin behandling av
personuppgifter? Föredragshållarna
kunde konstatera att det är få stora
ändringar i förhållande till det tidigare personuppgiftsdirektivet, 95/46/EG
från 1995, vad avser behandlingen av
personuppgifter. Två undantag är att
samma regler nu gäller för alla personuppgifter, inklusive personuppgifter i
ostrukturerat material och införandet
av sanktionsavgifter.

MEN VAD HÄNDER

MEN VAD BETYDER den nya regleringen
för kulturarvet och arkiven? Det var
temat vid de Nordiska Arkivdagarna
i Reykjavik, 23–26 maj i år. Vad
innebär de nya skrivningarna rörande

behandling av personuppgifter för
arkivändamål av allmänt intresse?
Vid de nordiska arkivdagarna var
det tydligt att den nya dataskyddsregleringen och de stora sanktionsavgifterna har varit en grund till oro,
särskilt hos enskilda arkivbildare.
Flera kollegor berättade att såväl
offentliga som privata aktörer har
vänt sig till arkivmyndigheterna
med frågor om vad som ska gallras
och hur det ska göras. De nordiska
arkivmyndigheterna har därför på
olika sätt uppmanat dessa aktörer att
inte handla förhastat och har förklarat
att personuppgifter får bevaras för
arkivändamål av allmänt intresse även
om det ursprungliga ändamålet för
insamlingen och behandlingen var ett
annat. Den nya dataskyddsregleringen
innehåller särskilda bestämmelser
för bevarande för arkivändamål av
allmänt intresse. Bestämmelser som
möjliggöra bevarande av arkiv för
framtiden och undantag från vissa av
den enskildes rättigheter.

nya regleringen har
väckt visar inte bara på behovet av att
förtydliga bestämmelsernas innebörd
utan också att arkivens betydelse
och värde för framtiden framhålls.
Syftet med att bevara arkiv är att
säkerställa att dokumentation som har
betydande kultur- eller forskningsvärden eller som innehåller rättslig
och viktig administrativ information
blir tillgänglig för medborgarna och
samhället. Att gallra uppgifter ur
arkiv kan riskera att dokumentation
som kan hjälpa framtida släkten att
förstå och lära av det förflutna går
förlorad. Skyddet av den enskildes
integritet ska och kan säkerställas på
annat sätt än att gallra uppgifterna. I
flera av dataskyddsförordningens skäl
framhålls vikten av att den enskildes
integritet skyddas vid behandling av
personuppgifter med hjälp av tekniska
och organisatoriska skyddsåtgärder.

DEN ORO SOM DEN

direkt tilllämplig för alla EU:s medlemsstater
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN ÄR

och i EES-länderna Island och Norge.
Det innebär att regleringen i stort
sätt blir den samma för dessa länder.
Förordningen ger emellertid länderna
möjlighet att utfärda kompletterande
bestämmelser, bland annat i fråga
om undantagen från den enskildes
rättigheter vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt
intresse. Här har de nordiska länderna lite olika lagstiftningstradition.
Danmark, Finland och Sverige har
samtliga antagit nya dataskyddslagar
med kompletterande bestämmelser till
dataskyddsförordningen, som stadgar
som gäller vid behandling av personuppgifter för arkivändamål som syftar
till att uppnå samma resultat. Sverige
avviker dock i fråga om regleringen
för de enskilda arkivens behandling
av personuppgifter. Eftersom den
svenska arkivlagen i dag inte omfattar
de enskilda arkiven har Riksarkivet
givits rätten att föreskriva om den
rättsliga grunden för dessa arkiv att
behandla personuppgifter för arkiv-

ändamål av allmänt intresse, även
känsliga personuppgifter.
innebär det att ett
antal intressanta frågor kommer fortsätta att diskuteras under jubileumsåret
2018 och även under kommande år!

ALLT SAMMANTAGET

Désirée Veschetti Holmgren
utredare vid Riksarkivets stab

Talare vid seminariet var:
Poul Erik Olsen, chefkonsulent, databeskyttelsesrådgiver vid Rigsarkivet,
Danmark
”GDPR, artikel 89 og Danmark:
Arkivformål i samfundets interesse”
Immo Aakkula, regeringsråd, Undervisningsoch kulturministeriet, Finland
”Finlands nationella stadgar gällande
dataskydd vid arkivering i GDPR-världen.
Désirée Veschetti Holmgren, jurist och
utredare vid Svenska Riksarkivets stab
”Skyddet av personuppgifter,
den svenska modellen”
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Noterat

Barnens dag 1962. Tandläkaren och premiärlejonet Alice Timander uppmanar till tandborstning.
Fotograf: Berndtz foto, Visby. Ur Landsarkivets i Visby fotosamling

ARKIVENS DAG – EN FEST I ARKIVEN
Som en del i arkivens stora jubileumsår
firas i år Arkivens dag under temat Fest
och glädje. Och visst finns det anledning
att jubilera: Riksarkivet fyller 400 år, Folkrörelsernas Arkivförbund 50 år och inte
minst är det 20 år sedan vi första gången
öppnade dörrarna och bjöd in till Arkivens
dag. Dessutom är det flera andra institutioner och Arkivcentrum som fyller jämnt.
Arkivens dag var och är vårt enda
gemensamma publika arrangemang och
de ursprungliga tankarna om ökad medvetenhet om arkivens roll som demokratisk
grundpelare och förvaltare av kulturarvet
känns minst lika angeläget idag när vi lärt
oss nya ord som ”Fake news” och ”alterna38 ARKIV 3/2018

tiva fakta”. Men trots den allvarliga undertonen handlar årets Arkivens dag om glitter, glamour och glädje. Vi hoppas att riktigt många passar på att visa upp sig och
sina samlingar detta jubileumsår.
Under en kreativ dag i våras samlades de regionala kontaktpersonerna för
att bland annat ta fram en idélista kring
ämnet, något som olika arkivinstitutioner
och medarbetare kan få inspiration av. Allt
från Idrottsyra via tivoli till mindfulness finns
med i listan som skrevs. Som vanligt är
det de regionala kontaktpersonerna som
du ska kontakta om du vill ha listan eller
beställa kampanjmaterial. Kontaktuppgifter
finns på www.arkivensdag.nu

Så på med fjäderboan och festa loss med
besökarna den 10 november!
Cia Hipfl
Nationell samordning för Arkivens dag

Några förslag kring temat
Livets högtider
Stadsfester, cirkus, tivoli, marknad
Jubileer, i år och tidigare
Idrottsyra/segrar
Fred, befrielse
Rea, fynd
Snickarglädje

”Vi har skrivit den här boken för
studenter i arkiv- och informationsvetenskap samt yrkesverksamma
arkivarier och IT-specialister.Vi menar
att boken blir en god följeslagare
in i verksamheterna, in i arkiven.”
Mats Burell & Carina Sjögren
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Föreningen för arkiv och
informationsförvaltning,
Stockholm, fai.nu
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