ARKIV

4/2018

En tidskrift om arkivets alla aspekter

”Arkiven är i själva
verket en del av
samhällets pågående
informationsförsörjning.”
Sid 3

MAN HINNER
LÄRA SIG EN HEL
DEL PÅ 60 ÅR

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

2018 ett jubileumsår
för arkivsverige
2018 ÄR ETT JUBILEUMSÅR för svenskt arkivväsende. Det är 400 år sedan Riks
arkivet grundades, 50 år sedan Folkrörelsernas Arkivförbund bildades och
Arkivens dag fyller 20 år. Det har varit ett år av fest och glädje vilket också
var temat på Arkivens dag den 10 november.

ett böckernas år med flera bokutgivningar:
Riksarkivets årsbok Snapshot – 400 års minnesbilder ur arkiven
FA:s nya handbok Enskilda Arkiv av Charlotte Hagström och Anna Ketola
NLA:s bok av Fia Ewald Informationssäkerhet – hur gör man?
FAI:s nya lärobok Information i verksamhet och arkiv – med digitalt perspektiv
av Mats Burell och Carina Sjögren.
Det är positivt att det finns flera nyutgivna böcker som belyser arkiv i
olika aspekter.

2018 HAR OCKSÅ BLIVIT

mött Arkivsverige i olika konstellationer, med
start den 7 mars. Då bjöd FAI in till arkivcafé om arkivutredningen på
riksantikvarieämbetet och utredningens sammansättning presenterades.
Det är ett dilemma att Sverige saknar en samlad arkivpolitik och att
samhällets informationsförvaltning är splittrad på flera departementen och
saknar en naturlig hemvist. Det är också bekymmersamt att arkiv betraktas
som färdiga kulturarvsprodukter. I själva verket är arkiven en del av sam
hällets pågående informationsförsörjning.
Slutligen har den digitala transformationen pågått länge nu. Professionen
och arbetet med kravställning är fundamentala för att det ska bli någon
information att bevara, att vi ska ha en kontinuitet i informationsförvalt
ningen.

2018 HAR ARKIVUTREDNINGEN

Katarina Ekelöf, Ordförande
Föreningen för arkiv och
informationsförvaltning (FAI)

ALLA ÅR BORDE VARA ARKIVÅR. Mer fest och glädje, gärna fler böcker och
framförallt mer fokus på arkivpolitik.

Med önskan om ett gott nytt år!
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1-dagskurs om diarieföringens
viktigaste delar
Kursdatum: 14 mars 2019

Diarieföring
- en introduktion

Använd processbaserad
informationskartläggning
för att:
redovisa verksamhetens information
säkerhetsklassa informationen
arbeta med personuppgifter enligt GDPR
skapa en struktur för e-arkivet

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

Anmäl dig på www.sipu.se
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se
Adress: Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Orgnr: 556111-9099

VisAlfa

För utveckling av din verksamhet

www.visalfa.se

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
VÅRA MOLNTJÄNSTER UPPFYLLER
KRAVEN I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Besök microdata.nu för mer information
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Hbtq-historien

Intresset för hbtqhistoria har ökat, och
tack vare att RFSL:s
äldre förbundsarkiv,
det vill säga materialet som omfattar åren
1950–1970, har deponerats till Riksarkivet
har det blivit mer lättillgängligt för forskare.
Stig-Åke Petersson på
RFSL berättar om förbundets historia och
arkivet som delvis kan
komma att digitaliseras
för att tillgängliggöras
på RFSL:s webbplats.
Text Text Stig-Åke Petersson
stig-ake.petersson@rfsl.se
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Hbtq-historien
allt mer tillgänglig
den 21 oktober 1950,
då som en avdelning av Forbundet
af 1948 med säte i Köpenhamn.
Den svenska avdelningen gjorde sig
självständig 1952, framfor allt för att
få en bättre ekonomi då man som
självständigt förbund kunde disponera
intäkterna från medlemsavgifterna.
Under de första åren gjordes ingen
åtskillnad mellan förbundets opinions
bildande verksamhet och den mer
nöjesbetonade verksamheten som
bedrevs i Stockholm. Men från den 1
januari 1957 bildades två Stockholms
klubbar - Diana (för kvinnor) och
Kretsen (för män). Året efter bildades
en särskild avdelning för medlemmar
utanför Stockholmsområdet, först
kallad Allmänna klubben och senare
Albatross.
När RFSL bildades vände sig för
bundet framför allt till homosexuella
och därför används det begreppet
i denna artikel. I dag är förbundet
en organisation för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och que

RFSL BILDADES

era, och hbtq-pesoner har blivit ett
samlingsbegrepp. Den förändringen
skulle kräva en egen artikel.
OM 1950 SÅLEDES är den naturliga början
så utgör 1970 ett naturligt avslut
på en viktig period. De nya ström
ningarna, bland annat inspirerade av
Stonewall-kravallerna i USA år 1969,
hade rest krav på ett aktivare och mer
utåtriktat förbund. För många av de
ledande i förbundet (om än icke alla)
kändes detta nya både främmande
och skrämmande. Men många aktiva,
inte minst ute i landet, hade en klar
vilja att förändra RFSL och göra
förbundet till en kamporganisation
för homosexuellas rättigheter. Vid
en konferens i Uppsala våren 1971
deltog företrädare både för förbundet
och självständiga klubbar i bland
annat Göteborg, Malmö, Uppsala
och Falun. Deltagarna, med undantag
för en del av RFSL-företrädarna,
var överens om en ny struktur för
förbundet.

innebar att RFSL:s
lokalavdelningar garanterades ett
mycket stort inflytande på det centrala
förbundsarbetet samtidigt som de
behöll den lokala självständigheten
i stor utsträckning. En särskild för
bundsstyrelse valdes på en kongress,
där ombud för lokalavdelningarna
röstade, inte de medlemmar som
råkade kunna komma till Stockholm.
Uppsala-mötets beslut blev sedan
antaget vid ett stormigt extra års
möte i september 1971 i Stockholm.
Dagens RFSL härstammar alltså i
stor utsträckning från de förändringar
som vidtogs 1971.
I det material som har överläm
nats till Riksarkivet, finns givetvis
protokoll från årsmöten och styrelse.
De första protokollen skrevs för
hand i en särskild protokollsbok och
hade föga likhet med dagens, vis
serligen formellt riktiga, men ack så
opoetiska. Ett citat från det konstitu
erande mötet 1950 kan åskådliggöra
skillnad:

DEN NYA STRUKTUREN
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Hbtq-historien

Affisch från Homo
sexuella Frigörelseveckan 1983 (föregångare till dagens
Pride). Den rosa triangeln användes då för att
erinra om utrotningen
av homosexuella i
koncentrationslägren
(homosexuella fångar
tvingades bära den rosa
triangeln). På kortet
finns också ett lambdatecken som också
användes som symbol,
kanske mer använt i
USA än i Sverige.

Inbjudan till bildandet av RFSL
1950. Eftersom man var rädd att
någon "obehörig" skulle få informationen nämndes aldrig ordet
homosexuell. Det var också därför
man samlades vid Haga södra för
att sedan gå gemensamt till en
medlem som bodde i närheten.

”Lördagen den 21 oktober 1950 kl.
19.30 samlades 36 medlemmar (35
män + l kvinna) för första gången hos
vännen G. A. Petersson i Solna med
lemmar av ”förbundet 1948". Sedan
samtliga tagit plats, serverades kaffe
med bröd. […] Under kvällen under
höll Hellman oss med sång till luta +
en del av medlemmarna dansade till
radiomusik under kvällen.”
att notera att ordet
homosexuell inte förekommer någon
stans i själva protokollet. Ett utslag av
den försiktighet som präglade RFSL
under många år.
Fram till 1957, då Diana och
Kretsen påbörjade sin verksamhet,
var det också förbundet som arrang
erade medlemsmöten. Protokollen
från dessa medlemsmöten är inte så
utförliga, men de ger ändå en god
inblick i de frågor som då var aktuella,
exempelvis:
”En artikel i Expressen upplästes
’Homofil självrannsakan’ likaså en
artikel ur Aftontidningen. Dessa
väckte en del intresse och kommen
tarer. Likaså kom en liten diskussion
igång om våra problem hur tidigt de
homofila känslorna vaknat m.m. men
alla var tämligen förtegna och blyga
att röja något mera ingående.”

DET KAN VARA VÄRT
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”Sedan togs en liten svängom till
tonerna från en radiogrammofon.
En del försök till oförberedda talares
gjordes, likaså berättade en medlem
smålandshistorier samt praktiserades
en del sällskapslekar.”
största delen av
arkivet innehåller korrespondens från
enskilda personer över hela landet.
Många brev innehåller endast en
kortfattad begäran om mer informa
tion om förbundet, men det finns
också en hel del brev som är mer inne
hållsrika. För många enskilda blev
uppenbarligen förbundet en möjlighet
att dela med sig av de bekymmer man

DEN VOLYMMÄSSIGT

upplevde på grund av sin sexuella
läggning. Så till exempel skriver en
yngling följande:
”Jag är en grabb som är 18 år, och har
en viss längtan efter min eget kön.
Men jag har inte lyckats få någon
kontakt med någon man. Jag bor
hemma men när jag kommer för mig
själv går jag och önskar att någon
skall be mig följa med hem.”
Ett annat brev kommer från en
kvinna:
”Jag är en 35 års kvinna med egen
rörelse som har hamnat bland de
homosexuellas skara. […] Jag är gift
sedan 11 år tillbaka men efter två
stora underlivsoperationer och diverse
hormoninjektioner har jag tappat all
lust för män och blivit mer intresserad
av det egna könet.”
möjlighet
för den framtida forskningen att
undersöka hur situationen för homo
sexuella kunde vara på 1950- och
60-talen. Den har redan kommit till
användning för en doktorsavhandling
vid Umeå universitet.
"Vi finns överallt" var under många
års frigörelseveckor en stående paroll.
Detsamma kan också sägas om de
brevskrivare som finns arkiverade.

KORRESPONDENSEN GER EN RIK

Inträdesbiljetten från 1951 vållade
stort rabalder. Eric Thorsell var en
förgrundsgestalt i RFSL:s historia,
han hade studerat i Berlin på 1920och 1930-talen för Magnus Hirschfeldt. Mer om honom finns också i
Fredrik Silverstolpes bok "En homosexuell arbetares memoarer".

1951 års arkiv innehåller brev från
orter som Hallstavik, Kalmar,
Lundby, Leksand, Strängnäs, Nälden,
Malmö, Östersund, Mora, Mellerud,
Farstorp, Dala-Husby, Kristinehamn,
Hässleholm, Bollnäs och Brokind.
från början kontakt
med andra organisationer for homo
sexuella i Europa. Givetvis fanns
många band med Danmark, där ju
ursprunget till RFSL finns. Men det
finns också bevarad korrespondens
från Der Kreis i Schweiz, COC i
Holland och ONE i USA. Särskilt
omfattande var kontakterna med
Finland. En orsak var att där länge
saknades en egen organisation för
homosexuella.

RFSL HADE OCKSÅ

ETT HITTILLS GANSKA outforskat område
utgör förbundets mer sexualpolitiskt
inriktade arbete. En viktig fråga, som
dominerade förbundsarbetet under
många år, var kravet på lika ålders
gränser för homo- och heterosexuella
förbindelser (det skulle dröja till 1978
innan frågan blev löst). Men här fanns
också krav på äktenskap för homo
sexuella. 1952 skrev man till FN och
krävde att konventionen om mänsk
liga rättigheter också skulle omfatta
homosexuellas rättigheter.

(betygsböcker och tidningsurklipp)
finns också här många brev från
enskilda, som stödde hans kamp.
Bland breven finns kopia av Kejnes
brev till utgivaren av tidningen Fri
Kritik (en skandaltidning som hetsade
mot homosexuella och rattfyllerister).
I brevet lämnar Kejne vissa upplys
ningar och ber samtidigt att tidningen
inte skall uppge källan. Bland Kejnes
fotografier finns också flera sidor med
foton från det danska förbundets fes
ter (hämtade från den artikel om för
bundet som publicerades i tidningen
Se 1950).
ARKIVET EFTER 1970 är mycket mer omfat
tande än den del som levererats
till Riksarkivet. Dessa handlingar
förvaras fortfarande i RFSL:s lokaler
men det pågår ett arbete med att
uppordna arkivet så att en ny leverans
för åren 1971-1999 kan lämnas till
Riksarkivet. Under de här åren har
stora förändringar för hbtq-personer
ägt rum. Diskrimineringslagstift
ningen har ändrats, partnerskap för
samkönade par har införts och senare

ersatts av reglerna för giftermål, det
har blivit möjligt för samkönade par
att adoptera barn. De senaste åren
har transpersoners situation fått ökad
uppmärksamhet och flera viktiga lag
ändringar har genomförts. De kanske
mest efterfrågade volymerna i arkivet
handlar dock om sjukdomsklassifika
tionens avskaffande som föregicks av
ett omfattande arbete från förbundets
sida och som ledde till ockupationen
av Socialstyrelsen 1979.
EN OMFÅNGSRIK DEL av förbundsarkivet
gäller olika aktiviteter kring det som
i dag kallas för hiv/aids (från början
talades det om HTLV III). Från
början av 1980-talet arbetade RFSL
aktivt både för att stödja enskilda och
för att verka sexualpolitiskt.
Intresset för hbtq-historia har ökat
och RFSL har därför startat ett nytt
projekt med namnet Stolt. En del av
detta projekt innebär att stora delar av
förbundsarkivets handlingar kommer
att digitaliseras och kunna läsas av den
som så önskar via RFSL:s hemsida. 

I ARKIVET FINNS SLUTLIGEN ett fåtal enskilda
arkiv, som har överlämnats till RFSL.
Bland dessa finns Allan Hellmans
efterlämnade handlingar. Allan
Hellman var en av initiativtagarna
till RFSL och också den förste som
framträdde öppet som homosexuell
(år 1951 i tidningarna Vecko-Journalen
och Se). Det framträdandet innebar
att han blev mer eller mindre utfrusen
i sin hemstad Lysekil. Hellmans
efterlämnade handlingar (han dog
1982) består till stor del av brev från
enskilda personer som läst om honom
i tidningarna. Av korrespondensen
framgår att man i början av 1950-talet
hade planer på att bilda lokalavdel
ningar i några större städer. Men dessa
planer kom aldrig att förverkligas.
DET KANSKE MEST spektakulära enskilda
arkivet härstammar från pastor KarlErik Kejne, alltså den person som var
en av de ivrigaste antagonisterna till
homosexuellas likaberättigande. För
utom hans rent personliga dokument

”Vi finns överallt! Var under
många års frigörelseveckor
en stående paroll.”
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KvinnSam

Milstolpe
för kvinnohistorisk
forskning

KvinnSam, som i dag består av bibliotek, utställningsy tor,
databaser och arkiv, har lagt en viktig grund för svensk
genus- och kvinnohistorisk forskning. I år, i samband med att
verksamheten fyller 60 år har KvinnSam dessutom blivit inrättat
som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs
universitet och har firats med en välbesökt jubileumskonferens.
Text Linda Börjeson linda.borjesson@ub.gu.se
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Fogelstadgruppen var fem kvinnor som
kämpade för lika rättigheter för kvinnor.
1921 startade de Kvinnliga medborgar
skolan vid Fogelstad och 1923 startade
de tidskriften Tidevarvet, som publicerades
fram till 1936. Från vänster: Elisabeth Tamm,
Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren (sittande),
Honorine Hermelin och Elin Wägner.

startades 1958 var
kvinnors tillvaro i akademin väldigt
annorlunda jämfört med hur det är i
dag. Då hade kvinnor haft tillträde
till universitetet i endast 85 år – män
hade haft det i 800. Visst var det
många kvinnor som läste och arbetade
vid universiteten, men den forskning
som bedrevs handlade oftast inte om
dem och deras villkor, utan utgick
från manliga filosofer, manliga förfat
tare och manliga historiska personer.
Fröet till vad som skulle kallas
kvinnohistoria, och sedermera genus
vetenskap, hade börjat gro och på
universiteten växte ett missnöje med
att kvinnors gärning, livsvillkor och
historia inte intresserade akademin,
eller fanns bevarad för eftervärlden att
forska om.
Asta Ekenvall, Rosa Malmström
och Eva Pineus ändrade på detta när
de startade Kvinnohistoriskt arkiv
1958. Syftet var att synliggöra, bevara
och systematisera den historia som
handlade om kvinnor för att under
lätta för kvinnoforskning att bedrivas.
De startade en skriftserie för
att möjliggöra för kvinnohistorisk
forskning att publiceras och började
kartlägga den svenska och utländska
kvinnohistoriska litteraturen i en
analog databas – en kortkatalog.
Länge sköttes Kvinnohistoriskt arkiv
genom en idog jakt på stipendier och
fonder, samt genom ideellt arbete på
kvinnornas fritid. 1971 blev Kvin
nohistoriskt arkiv en del av Göteborgs
universitetsbibliotek, fick en avlönad
bibliotekarietjänst och bytte namn till
Kvinnohistoriska samlingarna för att
spegla att man inte bara var ett arkiv
utan en institution med många olika
resurser.

NÄR KVINNSAM

60 år sedan de tre kvin
norna huserade i en skrubb i källaren
på Göteborgs universitetsbibliotek,
och idag är KvinnSam – som verk
samheten heter sedan 2010 – det
enda bibliotek och arkiv i sitt slag

NU HAR DET GÅTT

i Norden. Som nationellt bibliotek
för genusforskning vilar KvinnSams
verksamhet på tre ben, som utgår
från Ekenvalls, Malmströms och
Pineus vision om ett kvinnohistoriskt
center. Här finns KvinnSams bibliotek
med boksamling, klippsamling och
utställningsytor samt databasen
KVINNSAM, en deldatabas i den
nationella bibliotekskatalogen Libris,
där man förtecknar genusvetenskap
liga och kvinnohistoriska referenser
med utgångspunkt i Göteborgs uni

Honorine Hermelin har beskrivits
som en av de största svenska peda
gogerna, och läkaren Ada Nilsson
gjorde betydande insatser inom sexu
alupplysningen.
Grundtanken från medborgar
skolan i Fogelstads sida var att kvin
norna skulle utbildas i sina nyvunna
medborgerliga rättigheter, och skolan
hade gästföreläsare som konstnären
Siri Derkert, författaren och teologen
Emilia Fogelklou och den sovjetiska
ambassadören Alexandra Kollontaj.

”I arkivet finns personer som
Elin Wägner, Barbro ”Bang”
Alving, Sonja Åkesson,
Birgitta Stenberg samt
många utav de tyvärr ofta
bortglömda kvinnor som varit
viktiga för kvinnokampen.”
versitetsbiblioteks bestånd. Det tredje
benet är KvinnSams arkivsamling,
där man har cirka 600 hyllmeter arki
valier från betydelsefulla pionjärer,
kvinnorörelser och historiska personer
som har varit av vikt för feminismen,
kvinnohistorien eller genusforsk
ningen.
I arkivet finns personer som Elin
Wägner, Barbro ”Bang” Alving, Sonja
Åkesson, Birgitta Stenberg samt
många utav de tyvärr ofta bortglömda
kvinnor som varit viktiga för kvin
nokampen. Som ett exempel på det
senare kan det kollektiv av kvinnor
som startade Medborgarskolan i
Fogelstad nämnas, det vill säga
Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren,
Honorine Hermelin, Elisabeth Tamm
samt tidigare nämnda Elin Wägner
– kvinnor som alla spelade en fram
trädande roll i det tidiga 1900-talets
kvinnorörelse.
Kerstin Hesselgren och Elisabeth
Tamm var båda framstående politiker.
De var bland de första kvinnorna att
väljas in i riksdagen 1922 efter det
första valet då kvinnor både kunde
rösta och bli valbara.
Den feministiska folkbildaren

Arkiven från dessa kvinnor för
värvades redan under grundarnas tid,
och KvinnSam fortsätter att införliva
arkiv av betydelsefulla kvinnor i sin
samling. De senare årens förvärv
innefattar bland annat journalisten
Åsa Moberg och den feministiska
kulturtidskriften BANG.
arkivpolicy ska man
förvärva arkiv från kvinnorörelsen
och kvinnoföreningar i Sverige, samt
enskilda arkiv från kvinnliga förfat
tare, konstnärer, pionjärer samt från
genusforskare och framstående kvin
nor inom olika områden. Ett särskilt
ansvar ska tas för arkivmaterial från
föreningar och personer med anknyt
ning till Göteborg och det västsvenska
området. KvinnSam får ofta förfråg
ningar om att ta emot donationer från
mer eller mindre okända kvinnor, som
dagböcker och brevsamlingar. Detta
material förvärvas i regel inte, utan
hänvisas till andra arkivinstitutioner
såsom folkminnesarkiven.

ENLIGT KVINNSAMS

i arkiven finns
brev från olika kända avsändare,
som Ingrid Bergmans omfattande

BLAND RARITETERNA
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Runar Jordåen talar om
Skeivt arkiv i Bergen på
KvinnSams jubileumskonferens i Göteborg
den 26 oktober 2018.
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korrespondens med Barbro Alving,
Indira Gandhis brev till arkeologen
Hanna Rydh samt korrespondens från
Alexandra Kollontaj till Ada Nilsson.
Barbro Alvings arkiv är mycket stort
och fullt av spännande dokument,
som anteckningsblock och presskort
från OS i Berlin 1936 där hon var
reporter. Hon rapporterade även från
Elizabeth II:s kröning i London 1953,
och bevarat förutom programmet
finns en räkning till Dagens Nyheter
för Bangs utlägg, däribland 25 kronor
för handskar förlorade i trängseln.

FYNDAT

ALEXANDRA KOLLONTAJ var sovjetisk
ambassadör för Sovjetunionen i
Sverige mellan 1930-1945, tillika den
första kvinnliga ministern i en reger
ing. Hon var god vän med ”Fogel
stadgrundaren” Ada Nilsson, som
var hennes läkare i Sverige. I tidiga
brev från 1930-talet fruktar hon för
sitt liv i den sovjetiska regeringen.
Senare växlar innehållet i breven mel
lan tungt och lätt. I ett brev skickar
hon med en teckning av en kålätande
kanin.

var en av
anledningarna till att verksamheten
blev inrättad som universitetsge
mensam forskningsinfrastruktur
vid Göteborgs universitet tidigare
i år. Detta innebär i praktiken att
KvinnSams resurser uppmärksammas
och tilldelas särskild status inom
Göteborgs universitet där KvinnSam
får en större kontaktyta med univer
sitetet genom en styrgrupp bestående
av forskare kunniga inom KvinnSams
verksamhetsområden.

KVINNSAMS UNIKA ARKIVMATERIAL

I KvinnSams arkiv finns Barbro Alvings
samling med bland annat hennes inbjudan och reseräkning till Dagens Nyheter
från Elizabeth II:s kröning i London 1953.
Här finns också Ada Nilssons samling
med brev från Alexandra Kollontaj.
12 ARKIV 4/2018

FÖR ATT FIRA 60-ÅRSDAGEN anordnade
KvinnSam en jubileumskonferens i
samarbete med Uppsala universitets
bibliotek i Göteborg i oktober 2018.
Temat var genusforskning och arkiv,
och talade gjorde en rad forskare
som använt sig av arkivmaterial i
sin genusvetenskapliga forskning.
Bland andra talade forskaren Anna
Nordenstam, lektor vid Göteborgs
universitet och professor vid Luleå
universitet, om Karin Westman Berg
som var litteraturforskare och pionjär
inom svensk kvinnoforskning. Runar
Jordåen pratade om Skeivt, arkivet för
queer historia vid universitetsbiblio
teket i Bergen och Silke Neunsinger,
från Arbetarrörelsens arkiv och bib
liotek, pratade om forskningsprojektet
Worlds of women som bidrar till att
lyfta fram kvinnor och internationellt
material i ARAB:s samlingar. Kon
ferensen var fulltecknad och filmades
av Utbildningsradion. Inspelningen
kommer att finnas tillgänglig på UR
Play i december 2018.

upp
höjdes till hedersprofessorer för sin
gärning att grunda och driva Kvinn
Sam. Tillsammans med Eva Pineus,
ordförande i Fredrika Bremerförbun
det i Göteborg, skapade de en grund
för svensk genus- och kvinnohistorisk
forskning. Det faktum att KvinnSam
är beläget i Göteborg bidrog till den
numera starka kvinno- och genus
forskningsmiljön, där även Nationella
sekretariatet för genusforskning och
den nystartade Jämställdhetsmyndig
heten finns. 

ASTA EKENVALL OCH ROSA MALMSTRÖM

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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Skyddet av vår
viktigaste resurs
– NLA:s seminarium om
informationssäkerhet
När hösten var som allra regnigast hölls passande nog höstens
kanske hetaste seminarium: Informationssäkerhet och dataskydd
i informationshanteringen, i Oxenstiernas sal på Riksarkivet i
Marieberg. NLA stod som värd för seminariet som även fungerade
som en del av lanseringen av informationssäkerhetsexperten
Fia Ewalds nya bok Informationssäkerhet – hur gör man?
Text Jonas Dahlberg jonas.dahlberg@naringslivshistoria.se

FÖRFATTAREN FIA EWALD var inte bara den
talare som sannolikt möttes av störst
förväntan, hon var också först ut
denna dag.
Hennes anförande tog sitt avstamp
i informationen – organisationens vik
tigaste resurs. Och förstås säkerheten
kring denna resurs, som är Fia Ewalds
expertområde.
– Informationssäkerhet, vad tänker
du på då?, frågade Fia Ewald retoriskt
och besvarade själv frågan:
– Ja, du tänker väl som alla andra
att det här handlar om it. Nej, nej,
den vägen tar så många, men så
hamnar de också fel, som så många.
Jo, okej då, det handlar om it, men
inte bara it. Det är inte informations
säkerhetens centrala fråga.
Enligt Fia Ewald är det centrala
snarare hur organisationen hanterar
informationen, det vill säga den orga
nisatoriska säkerheten. Och alldeles
intill denna simmar två ”pardelfiner”
som heter it-säkerhet och fysisk säker
het. De sistnämnda ska bland annat
fungera som yttre skal för informatio
nen som behöver skyddas.
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menar hon, kommer själva
hanteringen av informationen. Här
tar man ISO 30300 för att ha koll på
informationens tillförlitlighet, äkthet
och användbarhet etc. Och sedan, i
ruta två, behöver informationen säkras
från allehanda hot och inverkan. Då
kommer ISO 27000-serien till din
undsättning. Faktorer som exempelvis
konfidentialitet, spårbarhet och till
gänglighet träder nu i fokus. En viktig
detalj i sammanhanget är att de båda
standarderna inte är synkroniserade
trots att de delvis handlar om samma
sak. Men, ISO-standarder för att
minska riskerna i verksamheten har en
tydlig plats att fylla. Riskerna är näm
ligen många och inte alltid så lätta att
upptäcka för vad de är. Men krav har
redan ställts för att stävja riskerna.

PÅ RUTA ETT,

utifrån har vi exter
na krav. Dataskyddsförordningen,
säkerhetsskyddslagen, lag (2018:
1174) om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster,
OSL och civilt försvar har redan radat
upp sina krav.
OM VI BÖRJAR

Sedan har vi interna krav, och glöm
inte att tillfoga: behov. Fia Ewald har
listat en mängd faktorer som du måste
ha i tankarna för att uppnå god infor
mationssäkerhet, faktorer som väldigt
förenklat skulle kunna sammanfattas
som ”medvetenhet och säkerhets
kultur”. För den som är intresserad
av att fördjupa sig i hennes budskap
rekommenderas den nya boken Informationssäkerhet - hur gör man? som
NLA precis har gett ut tillsammans
med författaren.
var dagen långt
ifrån över. Högrelevanta ämnen
låg serverade på silverfat för alla
som hade valt att vara med denna
septembertorsdag.

EFTER EWALDS FÖREDRAG

DIGITALISERINGEN SPRÄNGER arkivens
gränser! Ja, det är faktiskt sant.
Informationen har idag blivit så pass
”lättflyktig” eller rörlig att den har
blivit obunden av den organisation där
den hör hemma. Ett så kallat commu
nity archive eller participatory archive
kan föra folk samman med hjälp av

Föredragshållare och NLA

Ylva Söderlund,
föredragshållare

Magnus Geber,
ansvarig för seminariet

Erik Janzon,
föredragshållare

Anastasia Pettersson,
ordförande NLA

Hugo Ewald,
föredragshållare

Fia Ewald,
föredragshållare

Elisabeth Ivarsson,
ansvarig
marknadsföring

Erik Borglund,
föredragshållare

Eva Ölund,
moderator

sociala medier. Och de aktiviteter som
uppkommer ger i bästa fall ett arkiv, i
andra inte. Den organisatoriska enhe
ten syns inte i ett sådant arkiv.
som är en framtids
utsikt, är ett arkiv där inte ens akti
viteten eller processen syns. Lektorn
vid Mittuniversitet, Erik Borglund,
förde sitt resonemang genom att måla
konturerna av en framtidsbild som
väntar arkiven:
– Arkiven utgör en organisatorisk
enhet i de flesta organisationer, sa han,
och så har det varit och är än idag.
Men nya sätt att arbeta på som
framförallt är kopplade till digitalise

ETT ANNAT EXEMPEL

ring har smugit sig in i verksamheten
med ny teknik på dagens kontor:
– Vi försöker använda ett nytt sätt
att kommunicera på som om det vore
en klassisk kommunikationskanal.
Många ägnar sig alltså åt att hantera
inskannade papper som om de fortfa
rande var ett papper, men då händer
egentligen ingenting väsentligt nytt.
Den nya digitala kopian förblir bara
en extra, just det, digital kopia.
Borglund uttrycker därefter karak
tären hos den nya, stora förändring
som pågår och väntas komma:
– Om vi ser digitalisering som
en mer omfattande verksamhetsför
ändring där vi inte gör som vi gjort

Jonas Dahlberg,
ansvarig bokproduktion

förut kommer information att skapas
digitalt och hanteras digitalt. Att se
arkivet som en organisatorisk enhet
blir alltmer utmanande.
DET SOM LURAR i vassen är idag svårare
att se än förut. Ylva Söderlund satt i
referensgruppen när NLA:s nya bok
producerades. Idag var emellertid
hennes erfarenhet som säkerhetsstra
teg vid Trafikverket i fokus:
– Lösningar för det analoga kon
toret fungerar inte för det digitala,
menade hon, därför att informationen
hos dagens organisationer har en
tendens att rinna ut i alla tänkbara
kanaler. En dataleverantör som anlitas
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”Har källan fler
artiklar som inte
går att lita på?
Källkritiken är det
främsta vapnet.”
behöver kontrolleras så att den är
pålitlig nog för att anlitas. De gamla
säkerhetsåtgärderna, från när kontoret
i stort sett var dess adress och fyra
väggar, fungerar inte längre.
Utkontraktering av en organisations
information ställer också stora krav.
Och just kraven på de som förväntas
ta hand om informationen är ett
lämpligt instrument för att höja infor
mationssäkerheten. Leverantören och
även leverantörens underleverantör
måste ha en säkerhetskultur som
garanterar kunden säker informations
hantering och därmed – trygghet.
Organisationen måste också veta vad
den har, och hur detta är skyddsvärt
i olika bemärkelser. En värdering av
informationen är en nödvändig förut
sättning för att uppnå detta.
kan man inte ta för
given. Ämnet är närbesläktat med de
övriga i dagens seminarium och så
gammalt att det troligen har förekom
mit så länge som människan har kom
municerat i skriftlig form.
Att en uppgift går att lita på är
betydelsefullt för en organisations hela
förtroendekapital. Om uppgifterna
däremot är falska är det naturligtvis
negativt, men fenomenet kompliceras
av det faktum att uppgifterna kan vara
falska på olika sätt. Hugo Ewald, son
till Fia Ewald, är som faktakollsre
daktör på Dagens Nyheter påtagligt
slängd i sitt yrke. Att sätta en distinkt
definition på vad som är fake news är
inte så lätt menar han:
– Jag pratar hellre om falska
påståenden, som väldigt mycket kan
definieras som. Allt är inte “news” och
allt är inte “fake”.
För att förtydliga ger han exempel
på när påståenden kan bli falska, till
exempel när riktigt nyhetsmaterial

FYNDAT

EN NYHET SOM SPRIDS
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förvrängs i fel kontext,
när rubriken saknar
koppling till artikelns
löptext, när pålitliga käl
lor används för att stärka
ett falskt budskap eller när
en fråga lyfts genom att den
ramas in av lämpliga fakta, eller
tvärtom. Satir eller parodi däre
mot, där avsikten snarare är att roa,
har ett helt annat syfte än verkliga
nyheter som manipuleras så att de blir
oriktiga.
Och så finns förstås även detta:
nyheter som produceras falska från
början för att spridas så. Men bot
finns: Om du ser nyheter som
du misstänker är falska ska du följa
hänvisningarna, vilket oftast är länkar
då det ju är internet det handlar om
nuförtiden, så långt du kan. Här gäller
att hitta något som kan kasta ljus över
den första källan. Är den på annat
språk? Har andra skrivit om saken?
Har källan fler artiklar som inte går
att lita på? Källkritiken är det främsta
vapnet när sanningshalten är diskuta
bel. Och, den är viktig. I USA finns
till exempel hela kontor som arbetar
med fake news, och inte bara där.
DET HAR HÄNT någonting med all han
tering av personuppgifter som finns,
och det hände i maj i år. Det sa Erik
Janzon som är verksamhetschef för
rättsavdelningen på Försäkringskas
san och delade med sig av sin vetskap
under seminariedagen. På frågan om
det fanns någon på seminariet som
undrade vad som hände i maj, hade
han redan svaret:
– Skulle inte tro det: man har ju
inte kunnat gå in på en enda sida
utan att klicka i för godkännande
av GDPR och för att inte tala om
alla mejl som har rasslat in efter att

man köpt
någon småsak
någonstans och
därefter måste godkänna sina
personuppgifter enligt GDPR.
Sedan frågade han vad GDPR
egentligen innebär i grunden och
hur detta, den nya dataskyddsförord
ningen har växt fram.
– Visste du att dataskyddsförord
ningen till exempel är tänkt att främja
den fria rörligheten av information
mellan EU:s medlemsländer, inte
begränsa den? Men samtidigt måste
människornas rättigheter tas tillvara.
Den lilla människan ska skyddas
mot de stora organisationerna, sa
Erik Janzon och punktade därefter
upp några nyheter som den nya data
skyddsförordningen har fört med sig:
• Myndigheter kan inte längre
grunda sin hantering på en intres
seavvägning som andra kan göra för
att få tillåtelse att hantera digitala
personuppgifter.
• Du som individ har rätt att göra
invändningar, det kände du väl till?
• Den som hanterar uppgifter (per
sonuppgiftsansvarig) måste kunna
visa att det sker på ett organisato

•

•

•

•

riskt och tekniskt säkerställt sätt
(enligt dataskyddsförordningen).
Man måste kalkylera riskerna med
en planerad personuppgiftsbehand
ling – konsekvensbedömningar och
förhandssamråd.
Den som hanterar personuppgif
ter måste anmäla om det händer
något olämpligt (personuppgiftsin
cident).
Om det händer alltför olämpliga
saker (enligt dataskyddsförordning
en) måste du ”pröjsa” sanktionsav
gift.
Dataskyddsombud måste till
internt, skriver Datainspektionen,
men det finns även firmor som
erbjuder externa dataskyddsombud.

avslutade med att minnas
ytterligare en för dagen viktig punkt:
arkivändamål har fått ett särskilt
lagstöd. Men enskilda arkiv har ännu
inte fått del av detta skydd. För detta
krävs det föreskrifter från Riksarkivet
som vi fortfarande väntar på. 

ERIK JANZON
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Informationssäkerhet

– en fråga om
kunskap

Text Jonas Dahlberg
jonas.dahlberg@naringslivshistoria.see

Gapet växer mellan den digitala informationsutvecklingen
och informationssäkerheten. En anledning, enligt
säkerhetsexperten Fia Ewald, är att säkerhetsfrågorna blir
mer och mer komplexa samtidigt som lösningarna för att
hantera säkerhetsproblem inte håller samma takt.
– Man vill ha mer och mer digitalisering, men man är inte beredd
att inse att vi måste låta säkerheten växa i samma takt, säger hon.
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Säkerhetsexperten Fia Ewald
menar att problemet
med bristande informationssäkerhet har halkat efter i
många branscher.

INFORMATIONSTEKNIKEN UTVECKLAS fort
och alla tycks vilja ha mer och mer.
Säkerhetsarbetet för att skydda denna
information har därför rejält hamnat
på efterkälken. Tvärt om vad många
tror har informationssäkerheten alltså
inte blivit bättre idag än tidigare.
Snarare har det blivit sämre.
Denna slutsats kommer fram under
en intervju med Fia Ewald, författare
till NLA:s nya bok, Informationssä
kerhet – hur gör man? Och vem borde
veta bättre än hon? Fram till för två
och ett halvt år sedan arbetade hon på
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap som chef för enheten för
systematisk informationssäkerhet.
VI TAR EN FIKA på det populära kaféet
Vetekatten, som ligger på krypavstånd
från adressen på Kungsgatan där
MSB hade sitt kontor de första åren,
mellan 2009 och 2012. Hon har själv
valt platsen. Kaféet ligger bra till
eftersom hon ska vidare direkt efter
intervjun. Som informationssäkerhets
konsult idag har hon många möten.
Under årets varma sommar ägnade
hon en stor del av sin tid åt att skriva
på den nya boken:
– Jag skriver ju väldigt mycket
annars också i olika sammanhang.
Nackdelen är att man aldrig kan få
med allting som man tycker är vik
tigt. Jag hade kunnat skriva hundra
sidor till om saker som inte kom med,
säger hon.
EN SÖKNING på ordet informationssäker
het ger inte särskilt många träffar
på aktuella boktitlar i KB:s databas
Regina, och Fia Ewald själv bekräftar
att området är eftersatt. Och med det
menar hon i synnerhet delområdet
organisationssäkerhet.
– Och nej, förtydligar hon, det
är inte samma sak som IT-säkerhet,
vilket många fortfarande går och
omkring och tror. Fia förklarar hur
det egentligen borde vara:
– Den organisatoriska säkerheten
måste styra IT-säkerheten, så att man
får rätt säkerhetsåtgärder och rätt nivå.

”Trots att information
är organisationens
viktigaste resurs får den
ofta löpa vind för våg.”
HÄR FINNS ALLTSÅ någonting att råda bot
på inser man. För den som har orien
terat sig i SIS flora lockas man att tro
att den bästa och enklaste lösningen
skulle vara att införa en standard för
informationssäkerhet och sedan skulle
saken vara klar. Njae, så är det ändå
inte riktigt, menar Fia Ewald:
– En standard ger ju inte svar på
hur det går till i praktiken, säger hon.
Med sin bok förklarar hon vad
informationssäkerhet är, vad det
handlar om och hur det fungerar rent
praktiskt.
Om den nya boken, som beskriver
hur informationssäkerhet kan til�
lämpas, säger hon vidare:
– Det jag har skrivit är en fram
komlig väg. Det är inte den enda,
men det är vad jag bedömer vara en
framkomlig väg.

problem och utma
ningar för informationssäkerhetsar
betet idag. Ett av de största, menar

DET FINNS MÅNGA

Fia Ewald, är att det finns en brist på
kunskap.
– På en vetenskaplig nivå har vi
alldeles för lite evidens på vad som
fungerar och vad som inte fungerar.
Vi har alldeles för få utbildningar och
det finns alldeles för få människor ute
i organisationerna som kan jobba med
informationssäkerhet. Så generellt är
själva kunskapsbasen alldeles för out
vecklad precis som kunskapen om hur
den ska distribueras ut i den praktiska
verkligheten.
PROBLEMET MED ATT SÄKERHETEN har halkat
efter är allvarligt i flera branscher
menar hon:
– Man riskerar till exempel folks
hälsa inom vården för att man inte
har kontroll över informationen. Trots
att information är organisationens
viktigaste resurs får den ofta löpa
vind för våg.
Bakgrunden till dessa allvarliga
brister, fortsätter Fia Ewald, är att
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”Den digitala
informationen var och
är fortfarande betydligt
svårare att överblicka
än pappersbunden.”
det finns en bristande nationell sam
ordning och en ansvarsprincip som
gör gällande att var och en ska klara
sig själv.
– Det kommer aldrig att gå för
små organisationer att hantera sin
informationssäkerhet på egen hand
fullt ut. Det behövs samordning
eftersom man delar infrastruktur, och
där är vi ju inte alls idag.
VID MITTEN AV 1990-TALET var Fia Ewald
landstingsarkivarie, informationssä
kerhetschef och personuppgiftsombud
– tre befattningar i samma tjänst. Det
var så det började – hennes intresse
för informationssäkerhet. Redan då
såg hon riskerna med den digitala
informationen:
– Det bekymrade mig att stora
mängder information gick till spillo
eftersom den var digital. Den digitala
informationen var och är fortfarande
betydligt svårare att överblicka än
pappersbunden, säger Fia Ewald och
betonar vikten av att göra processbe
skrivningar:
– Utgå från verksamhetsproces
serna: dessa har avsikten att ge en
bättre översikt. Och att klargöra
ansvarsfrågan för processerna.
Säkerhetskraven gäller givetvis
även papperna på kontoret, men dessa
sitter mer säkert av rutinmässiga skäl,
menar Fia Ewald och förtydligar med
att ”pappersbunden verksamhet inte
behöver så mycket reservrutiner”.
Och idag gäller även förstås att
papperna ”riskmässigt är mycket
mindre till sitt omfång än den digitala
informationen”.

mellan ideal och verklig
het. Detta gap, som hävdades i
artikelns början – mellan den digitala
informationsutvecklingen och infor

GAPET VÄXER
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mationssäkerheten – skymtar hela
tiden i bakgrunden under intervjun.
Fia ger målande beskrivningar:
– Säkerhetsfrågorna blir mer och
mer komplexa och varken lösningarna
för att hantera säkerhetsproblem eller
den nationella samordningen har
hängt med, säger hon och tillägger:
– Det finns önskemål på styr
ning som inte är samordnade, till
exempel att man vill ha mer och mer
digitalisering, mer och mer AAOI,
men man är inte beredd att inse att då
måste vi låta säkerheten växa i samma
takt. Säkerheten ses då istället som en
bromskloss och ett hinder, och inte
som en möjliggörare. Det kan leda till
tråkiga lösningar som att man måste
stoppa projekt i en sen fas, därför att
man inte har tänkt på säkerheten i tid.
närmar sig slutet
och den sista frågan lyder: Vilket råd
skulle du ge en organisation när det
gäller informa
tionssäkerhet?
Hon tvekar
inte länge med
svaret:
– Öka er
kompetens inom
informations
säkerhetsområdet,
och hon passar på
att spinna vidare
på frågan:

INTERVJUN MED FIA EWALD

Fia Ewald är aktuell med
sin nya bok Informationssäkerhet – hur gör man?
Den går att beställa på
NLA.nu/bokhandeln/.

– Det här handlar dels om att förstå
området, dels om att förstå sin egen
organisations behov av informations
säkerhet, göra riskanalyser och förstå
vad som händer när det inte fungerar.
Hon menar att det gäller att få in
säkerhetsarbetet i verksamhetspla
neringen, in i affärsplaner och göra
ekonomiska bedömningar av vad det
faktiskt kostar med krishantering.
För att lyckas med detta behöver man
någon som är kunnig eller expert
inom området. Men man behöver
också få in budskapet genomgående
i ledningen, och uppnå en bra säker
hetskultur där man förstår vad det
här betyder, hur det hänger ihop med
verksamhetens mål.
– Det gäller sammanfattningsvis
att få in säkerhetsarbetet i ledningen,
i organisationskulturen, i verksam
hetsmålen, i verksamhetsplaneringen
och i uppföljningen – in i alla de här
vanliga styrfunktionerna som finns i
en organisation. Och inte se informa
tionssäkerheten som en apart fråga.
Man måste göra det mycket tydligare
för sig att information är verksamhe
tens viktigaste resurs. 

Demokratikonferensen 2018

Demokratins källor
Samarbete och en enad arkivsektor är en viktig
faktor för alla, framför allt när det kommer till
aspekter som berör demokratin och dess
bestående varaktighet. Dagligen påminns
vi om demokratins sårbarhet och hur den
till viss del eroderar inifrån. Att demokratin
är under angrepp och att den inte alltid kan
sörja för det som delar av befolkningen
kräver gör att extremism får grogrund och
till viss del även tillåts att sätta dagordningen.
Text Per Lundin per.lundin@blekingearkiv.se Foto Christina Sirtoft-Breitholtz

ONSDAGEN DEN 14 NOVEMBER samverkade
Föreningen Sveriges Länsarkivarier,
Folkrörelsernas Arkivförbund och
Riksarkivet i arrangerandet av konfe
rensen ”Demokratins källor”. Eventet
hölls på Uppsala Arkivcentrum med
Riksarkivet som värd.
Programmet innehöll bland annat
medverkan av Birgitta Johansen, läns
museichef i Örebro län, som under
rubriken Jag tror jag vet – Kunskap &
fördomar resonerade om kulturarvs
sektorns förmedlande uppdrag.
Ska arkiv och museer krasst redo
visa en bild av verkligheten eller ska vi
vara aktivister? Hur lever kulturarvs
institutioner upp till detta idag? Detta
var frågeställningar som yppades.
Johansen menar att självständigheten
och trovärdigheten hos kulturarvsin
stitutionerna påverkas om vi beredvil
ligt gör oss samhällsrelevanta och blir
politiserade. Eller att kulturarvsverk
samheterna speglar, eller till och med
vill vara förebildliga, när uppdraget
borde vara reflekterande.
BITRÄDANDE RIKSBIBLIOTEKARIE, Lars Ils
hammar, föreläste om Demokratins
genombrott i Sverige och tecknade en
intressant bild utifrån folkrörelse
traditionens inverkan på den tidiga
demokratiprocessen under sent 1890tal och det tidiga 1900-talet. Lars Ils

hammar illustrerade sitt föredrag med
flera tidsenliga fotografier, som sedan
tidigare har rönt stor uppskattning.
DOCENT, SAMUEL EDQUIST som är verksam
vid Institutionen för ABM vid
Uppsala universitet höll sitt föredrag
om Arkiv och demokrati, utifrån
arkivfunktionernas perspektiv och på
vilket sätt som gällande lagstiftning
kan komma i konflikt med modern
arkivhantering.
När ”matkoman” slog till som värst
strax efter lunch fick auditoriet en
uppfriskande lektion i ämnet Demokratins födelse – myt och verklighet av
Dan Korn, etnolog och författare.
Han berättade om myterna kring den
moderna demokratins vagga i anti
kens Grekland och delvis i det gamla
romarriket. Berättelsen fördes vidare
genom några av de stora tänkarna,
som har påverkat den demokratiska
utvecklingen i västvärlden, exempelvis
Hobbes, Calvin och Jefferson med
fler – för att slutligen landa i att det är
texter i den kristna Bibeln, som utgör
grunden för vårt moderna demokra
tiska samhälle.
DENNA GEDIGNA konferensdag avslutades
av riksarkivarie, Karin Åström Iko,
som presenterade en kort resumé av
det arbete som har genomförts inom

Arkiv400 – ett flertal arrangemang
för att lyfta och synliggöra arkiven i
generell mening och med ett ståtligt
firande av Riksarkivets jubileum. I
anslutning till denna grand finale
delade riksarkivarien ut utmärkelsen
Hans Järtas medalj till författaren
och vetenskapsjournalisten Karin
Bojs som var på plats i Uppsala. Karin
Bojs höll en mycket inspirerande
föreläsning kring sitt författarskap,
som härrör från släktforskning via
DNA och hur man via naturveten
skap och gedigen källforskning kan
utkristallisera en släktforskning, som
går tillbaka 10 000 till 50 000 år av
europeisk folkvandring.
Därutöver uppmärksammades
Johan Hirschfeldt, som genom sitt
engagemang för det öppna samhället
och som verksam ledamot av Riksar
kivets insynsråd gjort viktiga insatser
för att främja svensk arkivverksamhet
i bredaste bemärkelse. Elisabeth
Thorsell uppmärksammades för sin
roll som förgrundsgestalt inom släkt
forskarrörelsen där hon har haft stor
betydelse för att främja användningen
av de arkiv som bevaras av Riksarki
vet, särskilt det kyrkliga folkbokfö
ringsmaterialet. Även Hirschfeldt och
Thorsell erhöll Hans Järtas medalj för
sina respektive insatser. 
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På webbplatsen Filmarkivet.se finns en unik samling rörliga
bilder från 1900-talets början och fram till idag. För alla
med ett historieintresse, och inte minst släktforskare, kan
filmerna ge ytterligare dimensioner åt Sveriges historia och
hjälpa till att sätta in ett skeende i ett större sammanhang.
Text Helena Modin helena.modin@kb.se Mats Rohdin mats.rohdin@kb.se

PÅ SAJTEN FILMARKIVET.SE, som är ett sam
arbetsprojekt mellan Kungliga biblio
teket och Svenska Filminstitutet, kan
vem som helst helt kostnadsfritt och
utan inloggning ta del av unika rörliga
bilder ur respektive institutioners
samlingar. Filmerna på sajten speglar
ett Sverige som är statt i ständig för
vandling – under hela 1900-talet och
fram till våra dagar. För tillfället finns
cirka 1900 titlar uppe på sajten och
den fylls kontinuerligt på med nytt
material. Dokumentär- och journalfil
mer dominerar utbudet, men här finns
också reklam- och amatörfilmer samt
barn- och spelfilmer. Kända namn ur
svensk filmhistoria dyker upp här och
var, till exempel Greta Garbo, Ingmar
Bergman, Arne Sucksdorff, Mai Zet
terling och Roy Andersson.
UNDER SLÄKTFORSKARDAGARNA i Växjö 1–2
september 2018 höll artikelförfattarna
Helena Modin och Mats Rohdin en
föreläsning för intresserade släktfors
kare kring ämnet Småland, svensk
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migration och förra seklet i rörlig bild
på Filmarkivet.se. Ämnen som togs
upp under presentationen omfattade
alltifrån Växjö, Småland och hus
morsfilmer med Lill-Babs till olika
nedslag i den svenska migrationens
långa historia. Filmer som lyftes fram
och visades var exempelvis journalfil
men Växjö (1927) och Röda jordens
svenskar (1947), varav den sistnämnda
skildrar svenskättlingar i Sydamerika.
Vilhelm Mobergs återkomst från en
skrivarvistelse i Amerika 1955 visades
också, likaså hur Måns Herngren dri
ver med författarens utvandrartema i
en reklamfilm från HSB 1989.
FÖR MÅNGA OCH inte minst släktforskare
kan den rörliga bilden hjälpa till att
sätta in ett skeende i ett större sam
manhang. Vem har inte hört talas
och kanske läst om hungerkravallerna
i Sverige under första världskriget?
Att få se detta skildrat i rörliga bilder
i filmen Livsmedelsnämnden säljer
potatis i Göteborg (1918) ger ytterli

gare dimensioner åt sammanhanget.
Här kan nämligen åskådaren ta del
av oändliga köer med människor i
alla åldrar och med olika bakgrund i
spänd väntan på att få köpa de begär
liga potatisarna, en ögonblicksbild
som skulle varit svår att fånga utan
hjälp av den rörliga bilden.
filmer från
Sveriges alla hörn, vilket kan vara
av intresse för varje släktforskare.
Även om man inte hittar sina egna
släktingar i rörlig bild kan man få en
uppfattning om hur en ort eller bygd
såg ut vid en viss tid, vilka modetren
der som var förhärskande eller hur
ett arbete utfördes som kanske har
försvunnit i dagens samhälle – med
andra ord filmen som tidsdokument.

PÅ FILMARKIVET.SE FINNS

FÖR DEN SOM ser en film och känner
att han eller hon vill veta mer finns
även litteraturtips kopplade till olika
filmteman, till exempel ”Stadsfilmer”,
”Första världskriget 1914-1918” eller

”Queer”. Sammanlagt finns för tillfäl
let 39 olika teman på sajten med för
djupande tematexter och litteraturtips.
det också
utmärkt att klicka sig vidare till
”Filmarkivforskning” som kan sägas
vara en utvidgning av Filmarkivet.se

FRÅN FILMARKIVET.SE GÅR

ur forskningshänseende. Här finns ett
stort filmhistoriskt material samlat
som är upphovsrättsligt fritt och gratis
att ladda ner. Det kan handla om
biografblad, filmprogram, tidskrifter
och böcker, men också nyskrivna
forskningsartiklar, avhandlingar och
tematexter. 
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Inspiration, kunskap och ett nytt kontaktnät. Genom att göra som
Johanna Holmkvist på kommunarkivet i Gävle finns allt att vinna.
För tidskriften Arkiv berättar hon om hur hon
sökte stipendium, reste till Katalonien och
”jobbskuggade” på stadsarkivet i Girona.
Text och foto Johanna Holmkvist johanna.holmkvist@gavle.se

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

”Våga sök dig
utomlands!”

PROMENADEN TILL ARKIVET är slående
vacker. Tillsammans med David
Iglésias, som är min handledare under
mina två veckor i Girona, korsar jag
torget Plaza de la Independencia och
floden Onyar. På andra sidan floden
ligger den gamla delen av Girona,
delvis omgiven av den ståtliga muren
Les muralies med utsikt över staden.
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Husen ligger tätt ihop. Vi går genom
smala gränder och väl framme alldeles
intill Katedralens stora trappa ligger
min tillfälliga arbetsplats, Arxiu
Municipal de Girona, Stadsarkivet
i Girona. Byggnaden är från början
ett munkkloster från 1700-talet. I
byggnaden ligger också historiska
arkivet, forskarsal och arkivbiblioteket

med lokalt utgivna böcker och även
Stadsmuseet, Museu d’Història de
Girona.
väljer jag att
söka mig till avdelningen Centre
de Recerca i Difusió de la Imatge CRDI som har stor erfarenhet och är
specialiserade inom audiovisuella och

FÖR MIN ”JOBBSKUGGNING”

Vy över floden Onyar och den gamla delen av Girona. Stadsarkivet är
byggnaden med flaggan på taket.

fotografiska arkiv. De har arbetat med
digitaliseringsprocessen sedan 2000
och är mycket framstående inom digi
talisering inom foto, film och ljud.
Anledningen är bland annat att jag
behöver fördjupa mig mer i detaljerna
kring digitalisering med kamera, en
metod som vi inte har börjat arbeta
med på kommunarkivet i Gävle.

för ögat är rundvand
ringen i klimatarkiven. Jag häpnar
av dess strukturerade, organiserade
boxar och gröna och svarta filmrullar
och det kyliga klimatet förstås.

Cristina Feixas som
arbetar med digitalisering på CRDI
sedan 13 år tillbaka, och jag känner
att jag är i goda händer. Hon visar
mig in i minsta detalj och hon är
otroligt duktig på det hon gör. Jag får
lära mig hela kedjan från inställningar
på kameran, mjukvaran, ljuslådor,
blixtar, avfotografering av fotografier
och negativ, rengöring, redigering,
registrering – hela processen fram till
att bilden visas i deras arkivsystem.
Jag tillbringar de flesta dagarna
med Christina. Att göra inställningar
i programmen på katalanska är lite
trixigt, då jag inte kan speciellt
mycket av det katalanska språket.

MIN RESA BLEV MÖJLIG tack vare ett
stipendium som jag sökte och fick
genom FAI samt ett kompetensut
vecklingsbidrag genom FALK. På
den här resan har jag samlat så mycket
kunskap att jag känner att jag kan
dela med mig till mina kollegor i
kommunarkivet, så att vi kan säker
ställa förutsättningarna för Gävles
historiska och digitala kulturarv. Jag
har även lärt mig att det är viktigt att
knyta kontakter och att dela med sig
av sina erfarenheter, även internatio
nellt.
Jag hoppas att det öppnar ögonen
för kollegor ute i landet att söka sig
utomlands. Vågade jag så vågar du! 

JAG HANDLEDS AV

FÖR DIGITALISERING och förvaring av
ljud och film på CRDI ansvarar Pau
Saavedra. Han är välutbildad, har
stor erfarenhet och har arbetat många
år med detta. På CRDI digitaliseras
bland annat VHS, Betamax, DVCpro
och Umatic.
Filmer från lokala tv-stationer
liksom 8 mm-, 16 mm-, nitrat- och
acetatfilmer som förvaras på stadsar
kivet digitaliserar de inte själva.
Pau Saavedra visar mig hur de gör
med olika typer av format. Rummet
är fullt av äldre apparater och jag får
prova att överföra från DVCProformatet till avi med avi-ljud. Jag får
även lära mig hur man gör om från

TS-formatet till exempelvis mpeg4.
Detta är något som jag redan har
börjat lite smått med här hemma.
EN RIKTIG FRÖJD

Filmrullar i klimatarkivet.

Johanna Holmkvist fotograferar ett
svartvitt original.

Johanna Holmkvist
Arkivassistent på Gävle kommunarkiv
sedan 2003.
Arbetsuppgifter:
Hantering av bilder av olika slag. Skannar,
registrerar, redigerar, förtecknar, paketerar
och överför filer till kommunarkivets bilddatabas och länkar dem till arkivredovisningssystemet Calm.
Johanna Holmkvist var med och startade
digitaliseringen på kommunarkivet år 2003.
Hon är också arbetsledare för projektet
Berna, som är ett digitaliseringsprojekt
i samarbete med kommunens arbets
marknadsenhet.
Hon har även varit arbetsledare för digitaliseringsprojektet DigRit. Där digitaliserades
kommunens samlingar av historiska byggnadsritningar från 1700-talet och framåt.
Projektet var ett samarbete med Sveriges
Järnvägsmuseum.
Johanna Holmkvist har varit i Girona två
gånger tidigare genom EU-projektet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci, "Training
the trainers. Dissemination of knowledge on
digitalisation" åren 2013 och 2015.
De övriga som deltog i EU-projektet,
förutom Gävle kommunarkiv, var stadsarkiven i Girona och Schiedam, stadsmuseet i
Budapest och högskolan i Borås.
EU-projektet resulterade i riktlinjer för
digitalisering som går under namnet
Sofias toolbox:
https://tttdigi.files.wordpress.com/
2015/10/toolboxttt20151030.pdf
Titta gärna in på CRDI:s samlingar på
hemsidan: http://www.girona.cat/sgdap/
cat/recursos_fotografia.php
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Arkivens roll
i samhället
– exempel från NAD 2018

På de 25:e Nordiska arkivdagarna i Reykjavík tidigare i år var nästan
300 arkivverksamma från Norden samlade. Här görs några nedslag i ett
av konferensens åtta föredragsteman, nämligen Arkivens roll i samhället.
Text Sten Nyman sten.nyman@riksarkivet.se

RANVEIG LÅG GAUSDAL från Oslo byarkiv
inledde den första sessionen med att
tala om arkivens samhällsroll genom
att peka på frågan: vad har samhället
runt oss för förväntningar på vad vi
ska vara? Hon visade vad man i Oslo
gör för att leva upp till samhällets
förväntningar: man har ett aktivt
förmedlingsarbete och försöker nå
så många som möjligt, inte minst
digitalt. Oslo stadsarkiv brottas med
samma problem som så många andra
arkivinstitutioner i Norden – att all
mänheten inte vet vilka de är. Arkivet
arbetar därför för ett inkluderande
samhälle genom att samla in arkiv
från invandrarorganisationer. På så vis
blir man relevant även för dem som
inte har många generationers historia
i landet. Dessutom säkrar man en
helhetsbild av samhället när även
marginalgruppers handlingar blir
bevarade och förmedlade.
Slutligen måste man ändå ta ställ
ning till bevarande och gallring när så
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är nödvändigt. I anslutning till det sist
nämnda sa Ranveig Låg Gausdal det
tänkvärda: ”att välja ut innebär att välja
bort; man avgör vilka röster som får
vara fåordiga i den historiska sången”.
det svenska Riksarkivet,
Gunilla Nordström, tog också upp
frågan om arkivens roll och betydelse i
samhället men ur ett delvis annat per
spektiv. En roll för arkiven är att säker
ställa informationsanvändandet. Hon
pekade på hur arkiv kan möjliggöra
förändringar med att ta tre exempel
där svenska Riksarkivet haft en roll.
En artikel i Nature med fakta ur
arkivmaterial gav reaktioner över
världen. Där pekades det på att av
Medicinska forskningsrådet 26 till
satta forskningstjänster hade 22 gått
till manliga forskare.
Nästa exempel som gavs var ersätt
ningarna till tvångssteriliserade. 1600
personer fick ersättning med hjälp av
arkivhandlingar som ”bevismaterial”.

STABSCHEFEN PÅ

Det tredje exemplet rörde också
ersättningar med hjälp av arkiv
handlingar, denna gång till tidigare
omhändertagna för samhällsvård.
Gunilla berörde också den aktuella
frågan om globalt spridd information
via elektroniska medier. Vad är äkta
och vad är falskt? Kan informationen
knytas till en källa?
Slutligen ställde hon frågan om
arkiven ska vara demokratiska instru
ment eller pappersmuseer genom en
allegori med två kända kvinnliga sago
figurer. Är arkiven, och då närmast
Riksarkivet, Törnrosa som sover i
hundra år bakom ris och taggar eller är
de Askungen som måste städa och slita
utan att ha tid att gå på bal, men som
tar hjälp av crowdsourcing med möss?
METTE SEIDELIN OCH PETER FRANSEN från
danska Rigsarkivet pekade på hur
historiker kan delta i samhällsdebat
ten med hjälp av arkivmaterial. Ska
man vara iakttagare eller deltagare?

Ska man vara expert eller aktivist?
Ska vi ha en observatörhistoria eller
aktörhistoria? Även de berörde då
frågan om ”fake news” och vad som
kan styrkas genom arkiv. De ställde
avslutningsvis frågan: ska vi som
arkivmänniskor ta aktiv del i sam
hällsdebatten?
Finska littera
tursällskapet beskrev deras arbete med
insamlingsprojekt. Deras arkiv består
dels av författararkiv, dels av etnolo
giska arkiv och det är de senare som
insamlingsprojekten närmast berör.
Hon visade att de insamlade materia
len hade betydelse för många grupper.
Materialet finns fritt tillgängligt för
alla. För forskare kan det ge viktiga
uppgifter och insikter utöver statistik
och officiell historieskrivning. För
deltagarna kan bidragsgivandet vara
en form av terapi att delge andra sina
upplevelser. Det ger också en känsla
av att vara någon. För arkivpersonalen
ger det, förutom större samlingar och
mer arbete, nya perspektiv.

MARJA-LEENA JALAVA FRÅN

ASIMA CATIC från Riksarkivet, Landsar
kivet i Göteborg, och Maja Dahlqvist
från Riksarkivet, Landsarkivet i Upp
sala, talade om branden på det bos
niska nationalarkivet i Sarajevo 2014.
Asima beskrev händelseförloppet och
vad svenska Riksarkivet sedan gjorde.
Under våldsamma gatuprotester och
demonstrationer tände demonstranter
eld på flera regeringsbyggnader i Sara
jevo, däribland också Presidentpalatset
där nationalarkivet för Bosnien och
Hercegovina låg i byggnadens mark
plan och i källaren Demonstranternas
mål var inte arkivet utan byggnaden
i sig, i själva verket hade man ingen
aning om att arkivet låg där. Eftersom
Asima har sitt ursprung från Bosnien

Maja Dahlqvist talar om branden i nationalarkivet i Sarajevo och om sin
digitala spelplattform rörande denna. Fotograf: Sten Nyman.

fick hon i uppdrag av Björn Jordell att
åka dit för att se vad Riksarkivet kunde
bidra med. Det man behövde var inte
personell hjälp utan utrustning. Riks
arkivet bekostade 2000 arkivboxar,
en digitalkamera och två luftfuktare.
Man var mycket tacksamma för denna
kollegialitet och solidaritet.
MAJA DAHLQVIST beskrev den digitala
spelplattform som hon konstruerat
såsom masteruppsats i arkivvetenskap
i Uppsala – ett exempel på ”spelifierad
crowdsourcing”, som hon uttryckte
det. Syftet var att bevara och tillgäng
liggöra brandskadade arkivhandlingar
digitalt, möjliggöra sökning i fritext
och metadata och att väcka engage
mang för arkivet. Spelet går ut på att
rädda handlingar undan brand och
renskriva dessa. Skolungdomarna i
Sarajevo som testade spelet visade
prov på engagemang och lärde sig
såväl om som av arkivhandlingarna.
Även historielärare och arkivperso
nalen testade spelet. Idén att skapa
ett spel kan vara en väg att skapa
engagemang för ett hotat arkivmate
rial och en väg mot ett mer storskaligt
digitaliserande av detta.

och Øystein
Steinlien från Sámi arkiiva inom
Arkivverket i Norge gav olika exempel
på var och varför samer finns i arkiven
och pekade på problemet med att
samisk kultur har varit muntlig. Därför
använde de sig av begreppen vokala
arkiv och muntliga dokument. De
beskrev också arkivinstitutionsutveck
lingen i Norge som resulterade i ett
samiskt arkiv 1988 som sedan 2005 är
en del av Arkivverket. De frågade sig
slutligen vilken kunskapsutveckling
som behövs inom området urfolksarkiv.

GRETE GUNN BERGSTRØM

EXEMPLEN VISAR OLIKA ROLLER som arkiven
kan spela i samhället, någonting som
vi inom arkiven alltid måste reflektera
över, oavsett vad vi dagligdags sysslar
med. Avslutningsvis kan man också
rent allmänt konstatera att av de 80
svenska deltagarna var endast 27 från
arkivinstitutioner utanför Riksarki
vet. Den andelen måste man sträva
efter att öka. För som exemplen här
kanske kunnat förmedla – det är både
gripande, engagerande och roligt med
frågan om arkivens roll i samhället! 
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Den första
arkivläran
Arkivarieyrket har utvecklats sedan 1571 då branschens första
lärobok gavs ut. I Den äldsta arkivläran, författad av Jacob von
Rammingen, kan man läsa om förväntningarna på dåtidens
arkivarier. Att äga ett gods och vara avlad av hederliga föräldrar
var, enligt von Rammingen, två nödvändiga förutsättningar.
Text Henrik Sundholm henrik.sundholm@vasteras.se

ARKIVVETENSKAPENS HISTORIA saknar
formell början. Att välja ut en start
punkt är till sin natur förenat med
godtycke, men man skulle kunna
hävda att startpunkten äger rum år
1571. Det året publicerades den första
arkivläroboken, på svenska utgiven
som Den äldsta arkivläran, av Jacob
von Rammingen (1510-1582). Det var
inte den första läroboken som skrevs,
och det vet vi bland annat för att von
Rammingen själv hänvisar till äldre
opublicerade verk som han har skrivit.
Men det var den första som gick i
tryck och den äldsta som fortfarande
är bevarad.
Läroboken, som från början heter
Om registraturet samt dess bygge och
styre, daterad 6 september 1570, skrevs
på godset Lüblachsberg i Heidelberg i
dagens sydvästra Tyskland. Jacob von
Rammingen skrev den inte så mycket
av akademiskt intresse som för att
gagna det von rammingska familjefö
retaget. Hans far hade lärt upp honom
till arkivarie, eller till något som
påminner om dagens arkivarieyrke,
när han var rådgivare och registrator
hos den Württembergska regeringen
under kung Ferdinand. I boken kan
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man läsa att fadern där blivit ”den
förste som uppfunnit, uppställt och
framlagt den ädla, högst nödvändiga
och mycket nyttiga konsten”. Jacob
menar att hans far var den förste att
upprätta en arkivlära, och själv förde
han kunskapen vidare till sina egna
söner och brorsöner.
att Jacob von
Rammingens skrift, som inte är
längre än ett sextiotal sidor, förtjänar
att kallas lärobok. Den bygger på
en brevväxling som Jacob hade med
Augsburgs stadsskrivare i slutet av
1530-talet, där han för övrigt också
upprättade ett registratur åt rådet, och
går sällan in på detaljer om hur man
gör för att registrera handlingar. Den
som hade velat lära sig till arkivarie
eller registrator hade inte med bokens
hjälp kunnat göra det. Det var också
så Jacob ville ha det. Delvis var han
rädd för att råka avslöja herremän
nens hemligheter. Delvis var han
också övertygad om att arkivarieyrket
skulle läras ut muntligt, och eleven
förväntades ”till sin död tiga” om det
han fått veta.

DET ÄR INTE SJÄLVKLART

tycks von Rammingen vilja
skapa arbetstillfällen åt sin familj.
Därför understryker han den praktis
ka nyttan av god arkivhantering. Det
behövs för att de flesta människor är
”onda, illvilliga och ogudaktiga”. När
vi idag motiverar behovet av informa
tion för rättskipning med demokrati
och rättssäkerhet, gör von Ramming
en det med den mänskliga ondskan.
Överallt finns de som vill ”rycka till
sig någon annans egendom och gods”
genom ”snabbtänkt arglistighet”, men
om herremannen har ordning på sina
papper kan de avslöjas. Skriften uppe
håller sig vid detta i ett långt stycke
med på rad citerade ordstäv för att
driva hem poängen: de förryckta och
gudlösa ska ”kasta människor över
repet”, ”knuffa i säck och under bän
karna”, ”ge orättfärdig och rutten sak
ett gott sken”, ”visa sång för näsan”,
”dra lång näsa”, ”kila lus och göra
hämsko”, ”göra svart till vitt”, ”kunna
sälja råttlort som peppar”. Så skräm
mer von Rammingen, kanske med
gott fog, upp herremännen och skapar
arbeten åt sina efterkommande.
Behovet av framtida forskning
nämns inte. Det är då som nu den

MED SIN BOK

Lämplig arkivarie
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”Arkivläran
publicerades i en
tid då tryckpressen
hade fått genomslag
och mängden
pappershandlingar
ökade i snabb takt.”

En arkivarie utan en
vapensköld är, enligt
von Rammingen,
som en dirigent
utan orkester.

nytta som är svårast att motivera
ekonomiskt.
NÄR HERREMÄNNEN väl har läst detta, och
förstått att de behöver lägga resurser
på att vårda sina arkiv, måste de ju
hitta en arkivarie att anställa. Därför
ägnar von Rammingen en stor del av
sin skrift åt att förklara hur de ska gå
tillväga. I tre avsnitt berättar han vad
för slags person de söker, hur denne
ska examineras (intervjuas) för att
komma i tjänst, och vad för ed han
sedan ska svära inför registraturet.
Von Rammingens ambition att profes
sionalisera arkivarieyrket lyser igenom
med höga krav på arkivariens sociala
bakgrund, egenskaper och kunnande.

som arkivarie? Jacob
von Rammingen ger raka besked.
Arkivarien bör vara ”född i äkta säng,
avlad av hederliga föräldrar”. Den
som kommer från oärliga föräldrar
får inte samma tillit, och det är
nödvändigt att herremannen kan
lita på sin arkivarie. Av samma skäl
måste arkivarien vara fri, ”icke livegen
under någon”, och dessutom ”ärbar
till samhällsklass, leverne, vandel och
natur”. Särskild vikt läggs vid arkiva

VEM LÄMPAR SIG DÅ
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riens karaktär. Han bör vara stillsam,
inåtvänd och varsam i sitt tal, "alltså
duger ingen mångpratande, lösmynt
och alltför sällskaplig person”. Han
arbetar hellre än befinner sig ”i goda
vänners och dryckesbröders lag” eller
hos ”unga vackra kvinnor”. Sådant
som ”supande, spelande, dans, sång
och rännande” håller han inte på med.
Det är också angeläget att arkivarien
sedan mer än trettio år tillbaka äger
ett gods ”ty ju äldre egendomen är,
desto mer förstånd, visdom och erfa
renhet har ägaren”.
till slut har funnit
en hederligt avlad och inte alltför
sällskaplig godsägare är det dags
för arbetsintervju. Den består av två
moment där bara det första, som
inriktar sig på teoretisk kunskap om
arkivväsendet, är nödvändigt vid ett
gott resultat. Till en början ska den
blivande arkivarien kunna förklara
vad ett registratur är. Sedan ska han
berätta hur många slags registratur
som finns, hur många avdelningar
de olika registraturen behöver och
hur många ”huvuden, kroppar och
lemmar” de har. I läroboken talar
von Rammingen om två kroppar:
NÄR HERREMANNEN

chartophilatium, arkivets verksamhet
och lokaler, och tabularium, dess
förteckningar och sammandrag. Kan
han också förklara hur många förva
ringsrum registraturet behöver har
han klarat intervjun och kan anställas.
Om han misslyckas med att
korrekt besvara en eller flera av frå
gorna går intervjun över i sitt andra
moment. Det är mer allmänt hållet
och inriktar sig på läsförståelse. Man
ber den intervjuade att läsa ett brev,
och sedan ska han kunna redogöra
för dess viktigaste punkter. Han ska
förklara varför brevet är av intresse
och hur ett sammandrag av brevet
borde se ut, och har han ett ”så skarpt
förnuft, ett så begåvat huvud, ett så
grundmurat och fast förstånd, samt
en sådan skicklighet och konst att han
korrekt kan referera brevets innehåll”,
då finns det ännu hopp. Han får då
avlägga ett slutprov där han ska göra
ungefär samma sak en gång till, men
med en ”stor och viktig handling” som
har ”många teman och teser”. Består
han slutprovet kan han anställas och
sväras in vid registraturet.
SOM INTRÄDESRITUAL måste den nye arki
varien ”lova och svära till sin herre”
och till arkivets ”överste handhavare”
att han ”städse och i alla tider, så
länge han är i och vid detta regemente
och verk, ska vara trogen, hörsam
och värdig”. Han ska svära att ”varna
för skada och avbräck” och vara ”till
evig underrättelse och information”
inför sin herreman. Dessutom ska
han göra sammanfattningar av hela
registraturet och tillfoga egna kom
mentarer, argument och noteringar.
Hur femtimmarsdagarna skulle räcka
till allt detta förblir en öppen fråga.
Man anar att 1500-talets Tyskland
saknade en utpräglad fikakultur.

ARKIVLÄRAN PUBLICERADES i en tid då
tryckpressen hade fått genomslag
och mängden pappershandlingar
ökade i snabb takt. Om man tidi
gare hade kunnat hantera sina arkiv
utan en formaliserad arkivlära blev
det gradvis svårare från och med
1500-talet. Jacob von Rammingen
drog nytta av utvecklingen genom att
sprida sin arkivlära, och han gjorde
bestående intryck på senare tyska
arkivteoretiker. Sannolikt hade han
också som politisk ambition att öka
adelns inflytande över landets eller
furstendömets maktutövning. Främst
adelsmän kunde motsvara hans krav
på arkivariens sociala bakgrund.
I sin bok talar han förstås inte om
arkivarier utan om registratorer, och
begreppet registratur tycks beskriva
registratorns verksamhet i sin helhet,

med alla yrkesuppgifter som den
innebar. Det blir alltså en pedagogisk
kompromiss att överföra det von
rammingska registraturbegreppet på
dagens arkivarieyrke.
Det är lätt att beundra Jacob von
Rammingens driftighet och vilja att
föra sin fars arkivlära framåt. Svårare
är det att finna konkreta berörings
punkter med dagens arkivarieyrke.
Arkivarier kan numera vara avlade
hur som helst och rentav sakna egna
gods. Någon rituell ed svär de heller
inte. Och yrket lärs ut vid högskolor
och universitet, både muntligt och
skriftligt, helt utan hemlighetsmakeri.
Man undrar hur von Rammingen
hade reagerat på att våra makthavares
protokoll oftast är allmän offentlig
handling? 

”Sådant som
supande,
spelande,
dans, sång
och rännande,
håller han
inte på med.”

Direkt olämplig arkivarie
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Spelglädje! Föreningen Unga Örnar Falkenberg. Kurs i Hallarnas hembygdsgård i Boberg 1951.
Orkestern höll humöret uppe på deltagarna. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, FANN 511.
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Falkenberg:

Fest och glädje
på Arkivens dag
För 20:e året i rad firades Arkivens dag runt om i landet.
Årets tema var Fest och glädje, och vad skulle
kunna passa bättre under ett jubileumsår som detta?
Här följer några nedslag från arkiv runt om i Sverige.
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Luleå:

En del av Anton Svedbergs Swängjäng
i nutida upplaga. Som mest var man
55 personer under progg-eran.
Fotograf Rolf Johansson.

Sundsvall:

Feststämning i Sundsvall.
Fotograf Paul Lindgren.
Fotografiet förvaras på Sundsvalls museum.

Umeå:

Josefin Furu, Fotoarkivet Västerbottens
museum, blåser ballonger inför öppningen
på Arkivens Dag.
Fotograf Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Visby:

Fest i uniform. Fotoateljé Bruzelius arkiv,
förvaras på Riksarkivet-Landsarkivet i Visby.
Plåten är onumrerad, okänt årtal.
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Sista midsommarfesten i sjukhusparken i Bollnäs
innan parken försvann för att lämna plats åt det
nya centralsanatoriet. Fotograf Ossian Friberg.
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Bollnäs:

Åmål:

”Det är glädje att få arbeta i arkiv”.
Arkivens dag i Åmåls kulturhus.
Fotograf Liz Gunnarsson.

Leksand:

50-årskalas för Fru Karl Kock. Fotograf Anders
Åkernäs, Leksands lokalhistoriska arkiv.
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Kåseri

Så länge det finns
arkiv finns det hopp
Fördomar drabbar alla arkivarier då och då.
Men det är när fördomarna kommer från ens
äkta hälft som det blir problem på riktigt
om arkiva
rier, både sådana som folk verkligen
har och sådan som vi arkivarier tror
att folk har. En fördom som jag möter
då och då är föreställningen om
att jag som jobbar med dokument
hantering också har en väldigt god
strukturerad ordning hemma. Att
arkivbildning helt enkelt både är mitt
yrke och min hobby.
På tal om detta kan jag nu göra ett
chockerande avslöjande: Det är min
man, som till professionen är teolog,
som håller familjens samlade arkiv
ordnat. Trots det verkar också han
tro att en arkivarie bäst spenderar sin
fritid i ett arkiv.

DET FINNS MÅNGA FÖRDOMAR

ALLT BÖRJADE med att min man, vi kan
kalla honom Lasse (för han heter
det), kände sig redo för att byta
tjänst. Han började därför läsa in sig
på jobbannonser. Vi var helt överens
om att nya jobb skulle sökas rent
geografiskt närmre den ort där vi har

vårt fritidshus. Vi diskuterade vilken
stad som låg bäst till och Lasse tittade
på lediga tjänster i det området. Jag
började också snegla på utbudet av
arkivarietjänster i den överenskomna
staden och det såg relativt gott ut, om
det nu skulle bli nödvändigt med en
flytt. Vi var helt överens om att det
här var helt rätt för oss.
och blev erbjuden ett
nytt jobb. Men inte alls närmre vårt
fritidshus, utan ännu längre bort ifrån
det! Försiktigt påpekade jag att det
här kanske inte var riktigt vad vi kom
mit överens om. Den lilla stad han
tänkte jobba i och som vi eventuellt
ska bosätta oss i har varken arkivjobb
eller hunddagis, och att börja pendla
är inte ett alternativ för mig.

OCH MAKEN SÖKTE

MEN MAKEN LÄT SIG INTE nedslås av mina
bekymrade kommentarer. Han
tackade glatt ja till det nya jobbet. Jag
var givetvis både frågande och skep
tisk. Hur tänkte han egentligen? Man
kan säga att ”kalla kriget” uppstod
hemma, vi undvek medvetet att prata
om förestående flytt. Nu var goda råd
dyra, hur skulle Lasse kunna övertyga
sin maka?

så att i tjänsten ingår en
tjänstebostad. Lasse åker och tittar på
den och kommer hem alldeles lycklig,
han ser sin chans till försoning. Det är
inte huset i sig, eller trädgården eller
det fantastiska läget som gör honom
på ett ovanligt gott humör. Nej, det
är det fantastiska meddelandet han
ska leverera till sin fru: ”Huset är fint
och har fyra sovrum, en matsal och
ett stort vardagsrum. Men det bästa
av allt är att gamla expeditionen finns
kvar och där finns ett eget arkiv!”
Ridå! 

NU FALLER DET SIG

Anneli Brattgård

Eget arkiv!!!
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Riksarkivets arbete med offentlig
informationshantering

– en länk mellan dåtid,
nutid och framtid
Ett av Riksarkivets övergripande mål är att
vara länken mellan dåtid, nutid och framtid.
Riksarkivets arbete med normering och tillsyn av den offentliga förvaltningens informationshantering utgör en del av denna länk.
RIKSARKIVETS NORMERANDE arbete har
under det senaste året dels fokuserat
på uppdatering och tydliggörande
av gällande föreskrifter, dels på att
minska antalet föreskrifter. Det sker
till exempel genom att upphäva flera
föreskrifter, främst i serien RA-MS,
och genom att både samla fortsatt
gällande och nya bestämmelser i
en eller ett fåtal föreskrifter per
myndighet. Detta tillsammans med
det fortsatta arbetet med att ge ut
vägledningar med förtydliganden
och motiveringar till bestämmelserna
i RA-FS utgör en bra grund för att
säkerställa att informationen hanteras
på ett bra sätt.
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RIKSARKIVET UTÖVAR tillsyn genom
inspektioner för att kontrollera att
myndigheterna fullgör sina skyldig
heter enligt arkivlagen med följdför
fattningar. Tillsynsarbetet har under
de senaste åren i huvudsak genomförts
genom så kallad systemtillsyn – det
vill säga kontroll av flertalet moment
i arkivvården hos myndigheterna
inom politikområden som till exempel
kultur, näring och finans. Resulta
ten som avrapporteras till berörda
departement i Regeringskansliet och
internt i Riksarkivet utgör dessutom
ett bra underlag för planering av
fortsatt tillsyn och fungerar som en
återkoppling till normeringen om det

finns behov av revidering eller förtyd
liganden av föreskrifter. Utveckling av
tillsynsområdet pågår kontinuerligt.
Ett exempel på det är att den fram
tagna mognadsmodellen (ett verktyg
och en metod för myndigheternas
internkontroll och utvecklingsarbete
i arkivverksamheten), i en delvis
förändrad variant, kommer att testas
som ett verktyg även vid kontroll av
regelefterlevnad.
även påbörjat ett arbete
med mer fokus på främjande inom
offentlig förvaltning. Med främjande
avses i huvudsak den utåtriktade verk
samhet som innefattar kurser, kon
ferenser (både egenarrangerade och
deltagande i andras arrangemang) och
vägledningar med mera. Riksarkivets
arbete med främjande har kontinu
erligt funnits med sedan länge, men
med utgångspunkt ibland annat ökat
efterfrågat stöd från myndighetshåll
är avsikten att fortsatt fokusera på
arbetet med främjande.

RIKSARKIVET HAR

Inom området offentlig förvaltning
har Riksarkivet under de senaste åren
haft flera regeringsuppdrag. Ett av
uppdragen har gällt att främja statliga
myndigheters arbete med att tillgäng
liggöra data för vidareutnyttjande.
Genom uppdraget har en ökad mängd
öppna data publicerats vilken skapar en
ökad tillgång till samhällsinformation
och möjligheter till datadriven innova
tion. Arbetet har slutredovisats till
Regeringskansliet samt överlämnats till
Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG), som från och med den 1 sep
tember har tagit över stafettpinnen för
att fortsätta driva och utveckla arbetet.
handlar om
arbetet med förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS), som genom
märkning och paketering underlättar
arbetet när det gäller överföring av
information mellan verksamhets
system och mellan verksamhetssystem
och e-arkiv. Riksarkivet har med
utgångspunkt i uppdraget bland annat

ETT ANNAT REGERINGSUPPDRAG

arbetat med att ta fram FGS:er för ett
antal informationstyper (till exempel
arkivredovisning, ärendehantering
och personal) avsedda att tillämpas
av bland annat Statens servicecenter
(SSC) i den e-arkivlösning som ska
sjösättas 2019. Uppdraget, som även
omfattar utveckling och effektivi
sering av arbetet med FGS:er, ska
slutredovisas i början av 2019.
på ett internationellt
plan pågår inom Connecting Europe
Facility (CEF) ett arbete, där Riksar
kivet tillsammans med representanter
från ett antal andra länder, bland
annat Danmark, är delaktig i arbetet
med ett så kallade byggnadsblock för
e-arkiv. Inom det blocket arbetar man
bland annat med att färdigställa ett
antal Common specifications (CS),
som sedan på nationell svensk nivå
kan anpassas till FGS:er.

FÖR SPECIFIKATIONER

DETTA ÄR EN KORT redogörelse för Riks
arkivets arbete med offentlig informa

tionshantering, ett led i en tidslänk
som skapar förutsättningar för att den
information som är ny idag, ges förut
sättning att bli gammal imorgon så att
den kan användas och återanvändas
oavsett format med mera.
Peter Sivervall
Avdelningschef, avdelningen för
offentlig informationshantering
Riksarkivets arbete med
normering och tillsyn:
Normering innebär för Riksarkivet regelgivning i form av föreskrifter och beslut i serierna
RA-FS (generella föreskrifter) respektive RA-MS
(myndighetsspecifika föreskrifter och beslut).
Tillsyn genomförs i huvudsak genom inspektioner för kontroll av regelefterlevnad hos statliga
myndigheter. Riksarkivet arbetar även med
främjande av offentlig informationshantering,
till exempel genom att anordna kurser och
konferenser. Inom Riksarkivet bedrivs detta
arbete av Avdelningen för offentlig informationshantering samt, för tillsyn av myndigheter
under Försvarsdepartementet, av Krigsarkivet.
Ett arbete med att koncentrera tillsynen pågår.
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Noterat

Caspar Almalander och Anna Nygren- Palmfjord som tog emot priset för Per ”Pelle” Kristoffersson.
Fotograf: Alexandra Meija

FAI- PRISET 2018

Caspar Almalander – vinnare av FAI-priset
För andra året i rad delades priset till
minne av Torbjörn Hörnfeldt ut av FAI i
samband med den årliga konferensen.
Årets mottagare är framförallt förknippad med e-arkiv.
FAI-priset går sedan ett år tillbaka till en
person som, enligt kriterierna för priset,
bidrar till det långsiktiga perspektiv som
FAI vill verka för, det vill säga främja ett
långsiktigt bevarande, tillgängliggörande
och vidareutnyttjande av information. Vinnaren ska ha hjälpt andra i branschen på
ett generöst och prestigelöst sätt och bidragit till kunskapsförmedling, nyskapande,
innovation och synliggörande av arkiv och
informationsförvaltning både till kollegor
och allmänheten.
Under dagen surrades det i lokalerna
om vem som skulle stå som mottagare av
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priset. Det var många heta kandidater som
nämndes. Och när vinnaren till slut ropades
ut stod det klart att det var den väldigt värdige, och framför allt väldigt glade, Caspar
Almalander som inför närmare två hundra
personer fick ta emot priset från FAI:s ordförande Katarina Ekelöf. Motiveringen löd:
”Caspar har med glimten i ögat bidragit till det långsiktiga perspektiv som föreningen vill verka för – att främja ett långsiktigt bevarande, tillgängliggörande och
vidareutnyttjande av information genom
att lyfta e- arkivfrågan. Caspar Almalander tilldelas FAI- priset 2018 för sitt oförtröttliga arbete med att pedagogiskt och
prestigelöst sprida kunskap om arkiv- och
informationsförvaltning till olika målgrupper. Caspar hjälper andra i branschen på
ett ödmjukt och generöst sätt och tar sig tid
till samtal.”

Efteråt berättade Caspar Almalander
att han kände sig enormt glad, tacksam
och hedrad över att ha mottagit utmärkelsen. För många i branschen förknippas
han framförallt med sitt jobb med e-arkiv
och det är otroligt roligt när detta uppmärksammas.
Även i år delades ett hedersomnämnande ut till en person som betytt mycket för
branschen. I år var det en kollega som lämnade oss i förtid i somras: Per ”Pelle” Kristoffersson. Diplomet emottogs postumt av
Anna Nygren-Palmfjord som höll ett oerhört
rörande tal om Pelle som var hennes mentor och bollplank, och om hans betydelse
inom arkiv- och informationshanteringsbranschen. Precis som det står i diplomet har
Arkivsverige förlorat en stark personlighet.
Alexandra Meija
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