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En tidskrift om arkivets alla aspekter

”Arkiven har gått
samman för att få
kraft att lösa nödvändiga uppgifter.”
Sid 3

Tema: Konflikter

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

Samarbete
– ett vinnande koncept
I SLUTET AV MAJ är det dags för ettårsfirande! Efter flera års samverkan mellan
Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening tog man
förra året steget fullt ut och tillsammans bildade Svenska Arkivförbundet för
att få mer muskler och bli en starkare röst inom den enskilda arkivsektorn.
I DET SVENSKA KULTURLANDSKAPET utgör arkiven en liten och ganska okänd del,
oavsett om det rör sig om enskilda eller offentliga arkiv. För att synas,
höras och skapa engagemang kring arkivens arbete är det nödvändigt att
samarbeta kors och tvärs. Och i alla arbetsledled – för ett helhetsperspektiv
i samhällsdokumentationen, för både analogt och digitalt bevarande, för
kunskapsuppbyggnad och forskning, och inte minst när det gäller tillgänglighet och förmedling. För att klara dagens och framtida utmaningar
räcker det inte heller med samarbete arkiven emellan, utan här krävs en
bredare samverkan inom hela kulturarvssektorn och med aktivt deltagande
från civilsamhället.

har vi sett en positiv utveckling på samarbetsfronten och arkiven har gått samman för att få kraft att lösa nödvändiga
uppgifter. Ett av de tidigaste exemplen är denna tidskrift som startades
1991 av AAS och NLA varefter övriga arkivföreningar anslöt sig. 1998
ställde en enad arkivsektor upp för att arrangera Arkivens dag, och något
år senare samlades man under paraplyet SASS – Svenska arkiv i samverkan
för synlighet – för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, för att tydliggöra arkivens roll i kulturarvet och lyfta fram arkiven
som en resurs i samhället. Arkivveckan, som nästa år genomförs för sjätte
gången, är ett av arrangemangen inom ramen för SASS. Samarbetet mellan arkiv, andra institutioner och föreningar har också under senare år
fördjupats, permanentas och blivit en daglig praktik genom framväxten av
arkiv- och kulturcentra på många platser runt om i landet, en utveckling
som förhoppningsvis fortsätter.

UNDER DE SENASTE DECENNIERNA

Eva Sjögren Zipsane, ordförande
Svenska Arkivförbundet

måste också vara en ledstjärna för Svenska Arkivförbundets framväxande verksamhet. Självklart kommer förbundet att ingå
i de samarbetskonstellationer som FA och NAF sedan tidigare har byggt
upp och varit en del av inom arkivsektor, folkbildning, undervisning och så
vidare. Nog så viktigt är att skapa nya nätverk och utvidga kretsen av samarbetspartners till hela kulturarvsområdet och även utanför landets gränser.
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VI SKYDDAR DET
SOM BETYDER MEST
Från det vardagliga till det extraordinära
– oavsett vilken typ av information så arkiverar
och skyddar vi det som betyder mest för dig.
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Säker destruktion av elektronik- och IT-avfall
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När man går på gatorna i
Helsingfors kan man fortfarande se kulhål i stenväggarna – ett konkret spår i
stadsbilden efter striderna
1918. Hundra år är inte
en speciellt lång tid, men
ändå tillräckligt lång för
att upplevas som ovidkommande och avlägsen av
dagens skolelever. Hur närmar man sig en tid man
inte kan föreställa sig?
Text: Nelly Laitinen nelly.laitinen@sls.fi

upplever man
ibland att man definitivt har fått nog
av all den krigshistoria som vårt land
släpar på. Under hundra år har här
härjat fyra krig; inbördeskriget 1918,
vinterkriget 1939–1940, fortsättningskriget 1941–1944 och Lapplandskriget 1945. Finns det då, för böveln,
inget annat att säga om Finland? Jo,
det finns det. Men det finns också
alltid en ny generation som aldrig har
hört talas om de här händelserna som
otvivelaktigt har satt sina tydliga spår
både på samhället och i finländarna.
Jag upplever faktiskt att inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget berör mig personligen, eftersom de har berört människor som står
eller har stått mig nära, som jag har
fotografier på, som jag har hört berättelser om och som har vistats på det
sommarställe där jag själv tillbringar
somrarna. Min mormors pappa – som
hänger på väggen i sommarstugan
– stred på den vita sidan i inbördeskriget och skidade till Estland över
Finska viken för att fly undan de röda,
med av köld förstörda njurar som konsekvens. Min farfars pappas släkt var
röd, arbetare, fattiga och hårt prövade
av alla möjliga brister. Som samhället
såg ut då, var det oundvikligt att ett
krig utbröt i den tillspetsade situation
som uppstod 1917, då Finland såg sin
chans att bryta sig loss från Ryssland.
Klyftan mellan de borgerliga makthavarna och den arbetande klassen var
enorm, och de två samhällsklasserna
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SOM VUXEN FINLÄNDARE
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En tillbakablick på ett lyckat

arkivpedagogiskt
projekt
Röda fångar på torget i Tammerfors 1918. (SLSA 1971)

kunde omöjligt enas i sin syn på hur
det självständiga landet skulle styras.
var inbördeskriget ett
faktum, med ungefär 100 000 man
per sida. Den röda sidan stöddes av
några tusen ryska soldater medan den
vita sidan fick hjälp av frivilliga från
Sverige. Den avgörande insatsen kom
dock från Tyskland; cirka 15 000
man – skolade militärer och vigulanta
ridhästar – anlände i början av april
för att stödja den vita sidan. En dryg
månad senare tog kriget slut och den
vita sidan avgick med segern i mitten
av maj.

I JANUARI 1918

hur det hade gått
utan tyskarnas ingripande – kanske
hade Finland blivit en del av Sovjet
om den röda sidan hade vunnit. Det
kan vi inte veta, men det vi vet är att
samhället gradvis blev bättre för alla
efter det här fruktansvärda kriget.
Torparna fick till exempel rätt att
köpa de torp som de bodde i, så att

MAN KAN UNDRA

de kunde äga små men självständiga
jordbruk. I slutet av 1920-talet fanns
det redan över 120 000 nya små
men självständiga jordbruk. Man
införde också allmän och lika rösträtt
i kommunalval, så att alla som ville
kunde påverka lokalpolitiken. Allmän
läroplikt infördes 1921, så att alla
barn, också de fattiga, fick rätten att
gå i skola. Lagen om religionsfrihet
infördes samma år.
I The World Happiness Report,
som publicerades i mars 2018, rankades Finland som världens lyckligaste
land. Man hade jämfört 156 länders
lycklighetsnivå utifrån faktorer som
förväntad livslängd, social trygghet,
brist på korruption och så vidare.
Man kan undra vilken plats vi hade
hamnat på för hundra år sedan.
TOTALT KOM KRIGET att skörda 38 000
dödsoffer och dödssiffran bestod
till 75 procent av röda. Antalet röda
krigsfångar uppgick vid krigsslutet
till 80 000 personer, bland dem även

kvinnor och till och med barn. De
satt inspärrade i fångläger runt om
i landet. Under sommaren 1918 dog
upp till 14 000 röda fångar av sjukdomar och svält i fånglägren.
Fram till 1960-talet förtegs den
röda sidans offer helt och hållet,
medan den vita sidan presenterades
som krigets hjältar. De vita hjältarnas
ståtliga gravar kontrasterade länge
mot anonyma massgravar utan minnesmärke. Jag hörde aldrig talas om
fånglägren under min egen skoltid.
Min kollega, som gick i skola i
Ekenäs, bara några kilometer från
det värsta, största och mest helvetiska
fånglägret i Dragsvik, fick heller aldrig höra ett knyst om vad som pågått
på hennes egen hemort. Det går inte
att nog förundras över denna tystnad
som rådde ännu på 1970-talet.
I dag är det inte längre någon som
tiger om fånglägren, tvärtom har de
explicit lyfts fram under minnesåret
2018. I dag läser vi om kriget som den
nationella tragedi det var.
7

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Att hitta olika typer av källor och presentera dem visuellt attraktivt var en viktig del av arbetet.
SLS grafiker Antti Pokela skötte ombrytningen. Foto: Nelly Laitinen

i Finland
(SLS) och Finska Litteratursällskapets (Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, SKS) gemensamma satsning
under märkesåret 2017, då det självständiga Finland fyllde 100 år, var
den tvåspråkiga arkivpedagogiska
läroboken 1918. Minä olin siellä
– Jag var där, som med hjälp av arkivmaterial belyser hur inbördeskriget
påverkade samhället och individen.
Grundidén var helt enkelt den, att
vanligt folk skulle få komma till tals
via sina vittnesskildringar. Inga höga
pampar eller presidenter som det
vimlar av i historieböckerna – utan
barn, kvinnor, civila, soldater, sjuksystrar, fångar – både svensk- och
finskspråkiga, och både röda och vita.
Agendan var utpräglat inkluderande:
vi är och var ett folk, oberoende av
modersmål, klasstillhörighet eller
ideologi, och kriget drabbade oss alla.
Vi vaskade fram fotografier, dagböcker, brev, ransoneringskuponger,
tidningsurklipp, officiella dokument,
akvareller, teckningar med mera;
kort sagt källor som på olika sätt
kunde berätta om krigets vardag. En
intressant iakttagelse var att det finns
oerhört mycket mer material av och
om den vita sidan i arkiven. Vi kom
fram till att det finns minst tre orsaker

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS
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till detta: att arbetarna helt enkelt inte
skrev ner sina erfarenheter i lika hög
grad som den utbildade klassen, att
dokument som gäller den röda sidan
medvetet förstörts och att arkiven,
liksom historieskrivningen, haft makt
att bestämma vad som ska sägas eller
bevaras. Vi hittade ändå tillräckligt
med material, delvis i andra arkiv, som
vi kunde balansera upp helheten med.
Två värdefulla källor hittade
vi i SLS eget arkiv. Den ena är en
vittnesskildring nedskriven på finska
1945 av en anonym person, om tiden
som röd fånge i Ekenäs fångläger
Dragsvik. Skriften inleds med orden
”för att sanningen inte ska glömmas”
(övers. från finskan). Fången vittnar
om olidliga förhållanden; den nästan
obefintliga och näringsfattiga maten,
smutsen, lössen, döende och döda
bredvid varann på det hårda betonggolvet. Han beskriver vardagen i
lägret i detalj. Det är chockerande
läsning. I juli 1918 dog det i medeltal
30 fångar per dag i Dragsvik. Den
andra källan är diakonissan Edith
Sjöstens dagbok. Hon arbetade som
sjuksyster på samma fångläger, och
skriver ner sina upplevelser i förtvivlad ton i realtid i sin dagbok. Hon
bekräftar, på svenska, allt det som den
anonyme fången skriver ner tjugoåtta

år senare. På det här sättet stöder källorna varann och ger en unik inblick i
en fasansfull verklighet. Sjösten blev
själv sjuk och reste bort från lägret i
slutet av november. ”Min Gud sköt
om dessa som bliva kvar. Vill gå upp
till graven och se den sista gången.
Den gemensamma gropen. --- Jesus
förbarma dig ---” lyder hennes sista
anteckning från lägret. ”Den gemensamma gropen” avser den största
massgraven i landet.
kom ganska snabbt
– vad skulle vara på svenska och vad
på finska? SLS bevarar i huvudsak
svenskspråkigt kulturarv, och SKS
finskspråkigt. Tvåspråkigheten var en
självklar utgångspunkt från början,
men hur ska man bete sig med arkivmaterial – ska man översätta det? Går
det? Ganska snabbt kom vi fram till
att allt arkivmaterial vi visar upp får
tala för sig självt. Det kan inte översättas. Faktum är, och kan vara en
lärdom sig själv nog, att kulturarvet i
vårt land är tvåspråkigt – ja, flerspråkigt om man ska vara noggrann. Ska
man kunna ta del av vår historia så
ska man, förutom svenska och finska,
helst också kunna ryska, franska,
tyska och latin. Vi valde alltså att visa
upp det som det är, och kort presen-

FRÅGAN OM SPRÅKET

tera det på samma språk.
Däremot blev informationstexterna, bildtexterna, uppgifterna och
de källkritiska råden tvåspråkiga.
Källkritiken genomsyrar hela boken.
Vi lade mycket tid på att fundera på
den praktiska användningen. Arkivmaterialet var helt klart knepigt;
det kunde vara subjektivt vinklat,
innehålla luckor eller direkta felaktigheter, motstridig information eller
propaganda. Med andra ord var det
ett idealiskt material för källkritik.
I uppgifterna drogs även paralleller
till nutiden, till det allmänmänskliga
och till sinnevärlden, för att göra de
historiska händelserna angelägna på
ett känslomässigt plan. Ofta handlade
det om sinnenas och kroppens upplevelser; om hunger, trötthet, smuts,
lukter, smärta. Att läsa om hur det var
att rida in i en nedbränd by, genom
rökdimman, och höra vilsna får bräka
och kor råma, känna lukten av bränt
kött och se gummor rota i askan, säger
så mycket mer än bara att ”byn intogs”.
BOKENS INNEHÅLL utarbetades av en
arbetsgrupp från båda arkiven. Vi
sökte material, jämförde, diskuterade,
ratade och rotade vidare. I synnerhet
vad gäller bilder fick vi söka i andra
arkiv. Innehållet korrekturlästes av
ett expertråd som höll koll på att
all fakta stämde. En administrativ
styrgrupp stod för finansierings- och
distribueringsfrågor. Det blev även en
hel del upphovsrättsutredningar där
släktingar till i boken nämnda personer lokaliserades och kontaktades för
att ge sitt samtycke till publicering.
Tack vare stöd från Svenska
kulturfonden kunde SLS och SKS
skänka 25 exemplar av boken till alla
grundskolor i Finland (årskurs 7–9)
samt till alla gymnasier som en nationell gåva från arkiven, hundraårsjubileet till ära. Även alla kommunala
bibliotek i landet fick ett exemplar,
liksom alla tvåhundra riksdagsmän.
Boken lades även ut på webben och
går att läsa och ladda ner på 1918.
sls.fi och 1918.finlit.fi. Där finns mer
omfattande material kring personerna
i boken, till exempel diakonissan
Edith Sjöstens dagbok i sin helhet.
PETTER WALLENIUS, lektor i historia och
samhällslära i Grundskolan Norsen
i Helsingfors, har under två års tid

Förlagsredaktör Hedvig Rask, förste arkivarie Nelly Laitinen och enhetschef
Johan Pyy från SLS hörde till dem som arbetade med boken. Foto: Pia Lindholm

använt boken i årskurs åtta, till stor
del på grund av att den passar in i
läroplanen. Enligt Wallenius är ”det
bästa med boken att den helt bygger
på källor från 1918 och tar upp båda
sidorna lika mycket, samt att den
lägligt kom ut till märkesåret”. Wallenius tycker också att tvåspråkigheten
ger boken ett extra mervärde – många
elever lever i en helt tvåspråkig miljö –
och att den visuellt fungerar bra. Utseendet, påpekar Wallenius, ”gör att den
till en viss del även lockar den kräsna
14-åringen”. Långa texter utan bilder
fungerar allra sämst i dagens klassrum
– bara att sitta stilla och koncentrera
sig kan vara svårt: ”Många unga har
idag svårt att lugnt sitta ner och iaktta
en bild i en till två minuter för att
sedan analysera och skriva ned sina
tankar”. Allra bäst fungerar filmmaterial, påpekar Wallenius.
Wallenius berättar även hur han
rent praktiskt har använt boken:
”Trots att det finns massor av frågor i
boken har jag och min kollega beslutat att skriva ned tio egna frågor som
eleverna fick svara på i Microsofts
plattform, Teams. Vi började med
lätta frågor och slutade med svåra.
Efter två till tre lektioners jobb i klassen och kanske lika många hemma
lämnar eleverna in en 400- till
2000-ords uppgift som läraren sedan
bedömer med ett vitsord. Vi gav också
individuell skriftlig feedback till eleverna som de senare kunde diskutera
under sina utvecklingssamtal.”
och
Harald Sirve, båda från Tölö gymnasium i Helsingfors, intervjuades

GYMNASIEELEVERNA SONJA KROGIUS

i radion strax efter att boken nått
skolorna i april 2017. De reagerade
i synnerhet på bilderna, som väckte
både förskräckelse och förundran.
Sirve förstod plötsligt tydligare att
det handlade om hemlandet: ”Det
här öppnade ögonen för att båda
sidorna inte bara var människor utan
framför allt finländare. Det var bror
mot bror och vänner mot vänner.
Det fick mig att tänka på hur man
kan ha så våldsamt skilda åsikter
att det leder till en sådan situation”.
Krogius tyckte att boken var lätt att
ta till sig, och att den är bra för elever
som inte är så hemskt intresserade
av historia. Hon förbluffades även
över den relativa närheten i tid, och
de stora förändringar som har skett
i samhället: ”Svårt att greppa att det
bara är hundra år sen och att man inte
ser det i dagens samhälle annat än
som små spår i politiken.” Båda tyckte
dessutom att tvåspråkigheten gjorde
att boken kändes verklig. (Tilläggas
bör kanske, att tvåspråkigheten är
explicit närvarande för dem som har
svenska som modersmål i Finland.
Ute i samhället sköts ärenden i regel
på finska, medan hemspråket och
skolspråket kan vara enbart svenska.
För finskspråkiga är det inte vanligt
att konstant handskas med två språk i
vardagen.)
1918. Minä olin siellä. Jag var där
premierades med första pris i tävlingen för bästa digitala förmedlingsresurs
på Nordiska arkivdagarna i Reykjavik
2018. Det blev en fin avslutning på ett
arbetsdrygt men lyckat projekt, som
i framtiden får leva sitt eget liv i de
finländska klassrummen. 
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migrationskriser som leder till komplexa frågor som påverkar varandra;
bland annat rörande nationalstater,
lagar, gränser, mänskliga rättigheter,
medborgarskap, identitet, säkerhet,
resursfördelning samt informationsoch kommunikationsteknologi.
Dokumentation och särskilt officiell
sådan, är nära sammanlänkad med
dessa frågor. Officiell dokumentation
i form av identitetshandlingar var
något som togs upp av Anne Gilliland.
Hon menade att trots att officiella
handlingar är så grundläggande för
asylsökande, och att mycket resurser
och uppmärksamhet riktas på officiella
kontroller av identiteter och medborgarskap, granskning av personer för
att avgöra om de är att betrakta som
säkerhetsrisker, om de kvalificerar sig
för asyl, eller återförening av familjer,
så har jämförelsevis mycket lite intresse riktats mot att förstå och underlätta
de problem som många asylsökande
och andra invandrare konfronteras
med. Hit hör exempelvis att förstå,

få tillgång till, bevara, och kunna
uppvisa den typ av auktoriserande
dokumentation som krävs för dessa
och andra byråkratiska processer i
migranternas framtida liv.
ANDERS ROOS, jurist vid Skånes Stadsmission, talade om sina erfarenheter
av att arbeta med ensamkommande
flyktingbarns rättigheter. Han arbetar
inom projektet Ensamma barn på
flykt, bland annat med juridiska frågor som uppkommer när flyktingbarn
anländer ensamma till Sverige och
riskerar att hamna utanför samhällets
skyddsnät. Anders Roos talade om
vikten av dokumentation i fall som
rör asyl och migration, och om den
kamp människor på flykt kan uppleva
när det kommer till att lokalisera, få
tillgång till, och uppvisa dokumentation som kan styrka deras anspråk på
rätt till skydd, eller att bevisa rådande
förhållanden. Roos gav flera
exempel som belyste
den typ av svårigheter
som barn kan råka ut
för i samband med
att de ansöker om
asyl. Bland annat
berördes vikten av
att kunna bevisa att
man har varit på en viss plats vid en
viss tidpunkt och klargjort sin avsikt
att söka asyl. Det blev tydligt att det
byråkratiska systemet både kan hjälpa
och stjälpa i dessa fall, och att en
anteckning i ett officiellt system eller
dokument kan avgöra en persons öde
på ett sätt som kändes skrämmande i
sammanhanget.

sociala situationen i Afghanistan.
Han avbildar flyktingars liv och
utmaningar, relationen människor
emellan, och krigets påverkan på det
mänskliga psyket. Hazare har deltagit
i flera grupp- och soloutställningar
i Iran, Azerbajdzjan, Afghanistan,
Ryssland, Dubai, och Frankrike.
Hans konst kan ses här: http://www.
hazare.org/gallery.html.
ERIK BORGLUND, docent vid Mittuniversitetet höll en presentation med
titeln Deltagararkiv för flyktingar: ett
socialt innovationsprojekt.
2015 kom många flyktingar,
primärt från Syrien, till Sverige. Det
var uppenbart att många av dem
hade en mycket lång flyktresa bakom
sig. Trots att det har funnits många
initiativ att samla in minnen av deras
erfarenheter, så är det fortfarande så
att majoriteten av flyktingarna främst

presentation en översikt rörande
utvecklingen av system för ’smarta
gränser’ i Europa, samt problematiserade den privata sektorns engagemang
och företagsplattformar när det gäller
att tillhandahålla digital teknik.
Denna utveckling kan enligt Metcalfe komma att skapa en ny digital
infrastruktur för migration, där
utökad övervakning och identifiering
via EU:s migrationsdatabaser möjliggör ökad diskriminering, uteslutning
och orättvisor som riskerar att skada
flyktingars, asylsökandes och illegala
invandrares situation.
var Malmö i centrum av
flyktingströmmen som nådde Sverige.
Mellan september och december
sökte 114 000 personer asyl i Sverige.
De flesta av dem passerade via Malmö, en stad med 330 000 invånare.
Tillfälliga väntrum inrättades, men

HÖSTEN 2015

”en anteckning i ett officiellt system eller
dokument kan avgöra en persons öde.”

ATT SÖKA EFTER IDENTITETER var rubriken
när konstnären Reza Hazare berättade om Afghanistan, ett land präglat
av krig, konflikt, och extremism, vilket har tvingat många människor att
emigrera till andra länder. Barn och
ungdomar som växte upp under dessa
år, har trots detta funnit grunder att
utvecklas, utbildat sig och skapa sina
egna liv. Men en ny generation flyktingar kämpar med och söker efter
sin identitet, och upplever många
gånger en avsaknad av tillhörighet.
Reza Hazare berättade personligt och
gripande om sina egna erfarenheter av
att försöka överleva i ett flyktingläger.
Reza Hazare har en examen från
Azerbaijan state academy of arts.
Hans konst berör den politiska och

kommer bli ’synliggjorda’ eller dokumenterade i Svenska arkiv först när de
registreras som flyktingar eller när de
får uppehållstillstånd. Erik Borglund
berättade i sin presentation om ett
forskningsprojekt som har försökt
testa hur man kan engagera personer
som befinner sig i sårbara situationer
att dela med sig av sin historia och
uppmuntra dem till att skapa deltagararkiv. Målet var att fokusera på
deltagararkiv och inte samhällsarkiv.
Forskningsfrågan som ställdes var:
”Hur engagerar du personer så att de
vill delta och skapa sitt eget arkiv?”.
Erik Borglund är docent vid Mittuniversitetet och har varit ansluten
till lärosätet sedan 2004. Under det
senaste året har han varit ansvarig för
arkivutbildning och forskning. Arkivvetenskaplig forskning bedrivs inom
Forum för digitalisering (FODI), vilket inkluderar omkring 30 forskare.
DATA & RÄTTVISA: mot en förståelse för
digitala gränser och ‘datafierade’
identiteter. Philippa Metcalfe som
är doktorand vid the Data Justice
Lab på Cardiff University gav i sin

också boenden i skolor, idrottshallar,
moskéer med mera. Överallt där det
fanns tillgång till rum och toaletter,
inhystes människor. För ensamkommande barn hade kommunen ett
särskilt ansvar. Under hösten kom
närmare 1100 ensamkommande barn
(under hela året kom cirka 14 500), de
flesta från Afghanistan. Barnen fick
tillfälligt boende i Malmö fram till
dess att de kunde ges mer permanent
boende i andra svenska kommuner.
Karin Sjöberg och Suzanne Sandberg som är arkivarie respektive
sektionschef på Malmö Stadsarkiv
delade under rubriken Malmö som en
transit-stad och Malmö Stadsarkivs
arbete med sig av sina erfarenheter
av hur de arbetat med att bidra med
kunskap och hjälp att bevara minnena från hösten. Suzanne Sandbergs
arbete med att bevara personakter
rörande ensamkommande barn har
redan visat sig vara viktiga för barn
som vill stanna i Sverige. Karin
Sjöbergs arbete har även resulterat
i en bok med minnen och hjälp att
hitta handlingarna: Ankomst Malmö:
Röster om flyktingmottagandet hösten 2015. 
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ICA:s konferens
i Kamerun
– några reflektioner kring arkivens betydelse
för integrationsprocessen i samhället
Den senaste internationella arkivkonferensen hölls i slutet av förra
året i Yaoundé, Kamerun. Temat denna gång var ”Arkiv: Styrning,
minne och arv”. För första gången var ett afrikanskt land värd för
ICA:s årliga konferens. Cirka 500 personer deltog och konferensen
innehöll många intressanta presentationer, bland annat om vikten
av att lyfta fram etniska minoriteter i arkivens verksamhet.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text: Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

ETT AV DE ÄMNEN SOM berördes handlade
om stulna arkiv. Då länderna i Afrika
och Sydamerika koloniserades eller
avkoloniserades var det inte ovanligt
att kolonialmakterna också tog med
sig arkiven från dessa länder hem. Att
ämnet fortfarande är känsligt, inte
minst i afrikanska länder, blev tydligt
av de ganska upprörda diskussioner
som uppstod i publiken på ICA:s konferens i Kamerun. ICA har tillsatt en
ny arbetsgrupp för denna fråga, och
det kom invändningar från vissa åhörare mot nyttan med en sådan grupp.
Vid konferensen gavs emellertid
exempel på hur frågan om bortrövat
arkivmaterial har hanterats på ett
fredligt och för de berörda parterna
positivt sätt. Här nämndes samarbetet
mellan nationalarkiven i Nederländerna och i den före detta holländska
kolonin Surinam som särskilt lyckat.
AV KONFERENSENS alla föreläsningar
var det framför allt en som tilltalade
mig. Den handlade om sambandet
mellan arkiv och etniska minoriteter
och om hur arkiven kan bli ett viktigt
instrument i integrationen. Temat
kanske inte upplevdes som så relevant
för det stora flertalet konferensdeltagare, eftersom de allra flesta kom från
Afrika. Men för arkivarier från vår del
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av världen är denna fråga högaktuell,
eller borde åtminstone vara det.
Shared Archival Heritage
in City Archives: Good practices in
representing all citizens berättade
de tre stadsarkivarierna från Haag,
Amsterdam och Rotterdam (Ellen
van der Waerden, Bert de Vries och
Jantje Steenhuis) om hur deras tre
arkivinstitutioner har arbetat med
att lyfta fram sina städers utländska
befolkningsgrupper. Arbetet har till
exempel kommit till uttryck i vilka
arkiv man väljer att samla in, men
det har också på ett mer övergripande
plan visat sig i hur dessa tre arkiv
interagerar med sin omvärld. Utan att
ha någon särskild, nedskriven strategi,
har man på dessa arkiv insett att det
finns ett behov av att samverka med
städernas etniska minoriteter, och att
detta kan göras på olika sätt.

PÅ TEMAT

ELLEN VAN DER WAERDEN från Haag
uttryckte sig så här: “För att gå rakt
på sak: våra arkiv visar en version av
historien som huvudsakligen reflekterar den vita kulturen och som därför
skapar en ganska endimensionell och
begränsad bild av Haag, Amsterdam
och Rotterdam. Som arkivarier är vi
övertygade om att vi har en uppgift

och en skyldighet att på ett korrekt
sätt dokumentera och presentera
ankomsten, tillväxten och utvecklingen hos nya grupper i våra städer
[…] Att dokumentera dessa processer
hjälper oss att dokumentera historien
i våra städer, och genom att göra detta
kan vi också medverka till att säkra
arvet från dessa grupper.”
enligt Ellen van der
Waerden omständigheter som kan
försvåra arbetet med att lyfta fram
arkiv om etniska minoriteter. Men det
får inte bli en ursäkt: “Vi måste ändå
göra det, eftersom emigrantgruppernas bakgrund, historia och arv utgör
en omistlig del av vår stads historia.
Det är viktigt att våra arkiv speglar
hela staden och alla dess invånare.”
I Nederländerna har man också
uppmärksammat hur underrepresenterade holländska medborgare med
utländsk bakgrund är bland de som
utbildar sig till arkivarier, och därför
har man även här lagt resurser på att
försöka bryta denna trend.

VISST FINNS DET

kan vi dra av detta
föredrag för vårt vidkommande? Hur
synliga är etniska minoriteter hos
svenska arkiv? Jag skulle vilja påstå
att denna fråga inte har stått lika högt

VILKA SLUTSATSER

upp på dagordningen som i andra
länder, som i Nederländerna, eller på
andra håll i Europa, som Storbritannien. Utanför Europa har till exempel
USA och Australien utmärkt sig på
detta område. Även om det nationellt
sett finns eller har funnits undantag,
har det generellt sett saknats ansatser
att adressera denna viktiga fråga i
Sverige, och därför hoppas jag att fler
får upp ögonen för den, så att det på
sikt kan leda till en förändring i attityder och arbetssätt hos våra arkiv.
Målet måste ju vara att kulturarvet
nyttjas av alla. Museerna tycks ha
kommit långt när det har handlat om
att etablera ett mångfaldsperspektiv
i verksamheten. Fler kulturinstitutioner, såsom arkiven, bör ta efter.
Genom riktade insatser från arkivens
sida kan dessa på ett pedagogiskt sätt
lyfta fram kunskap om olika befolkningsgrupper, för att uppmuntra till
vidare användning, inte minst av de
berörda minoriteterna själva.
har arbetat intensivt med att marknadsföra sig utåt.
Genom en rik programverksamhet
har de i allt högre grad lockat till sig
människor som tidigare inte har sökt
sig dit. Med utställningar, visningar
och föredrag vill man på ett aktivt
sätt visa vad som finns i våra arkiv.
Men i alla dessa sjudande aktiviteter
på landets arkiv är en viktig grupp
underrepresenterad: den fjärdedel av
befolkningen som har sitt ursprung i
ett annat land. Vad finns det för dem i
arkiven? Svaret är: mycket! Men det är
viktigt att ta sig tid att visa det också.

DE SVENSKA ARKIVEN

ARKIVPEDAGOGIKEN HAR BLIVIT bättre på
att inkludera vissa tidigare osynliga
grupper, framför allt kvinnor, men
däremot inte andra, som etniska
minoriteter. Vanligtvis har utvandringen från Sverige belysts i betydligt
större omfattning än invandringen till
Sverige. Sveriges etniska minoriteter
behöver därför speglas bättre hos arkiven. Det handlar inte minst om hur
arkiven presenterar sig själva och de
informationskällor som de förvaltar,
men det kan också visa sig i de aktiviteter som man anordnar för brukarna.
FÖR ATT ILLUSTRERA DETTA med hjälp av ett
enda exempel, från alla de arkivinstitutioner som har prioriterat frågan

och som har gjort den till ett naturligt
– och permanent – inslag i sin verksamhet: Under fliken ”See what we
have on Ethnic minorities” presenterar
stadsarkivet i Manchester på sin webbplats utförligt sina källor om ett tjugotal olika etniska minoriteter i staden:
https://www.manchester.gov.uk/directory_record/212380/ethnic_minorities/
category/1366/societies_and_groups
Tänk om vi kunde få se något liknande
på en svensk arkivinstitutions webbplats i framtiden!
motionerades det i riksdagen om att inrätta ett ”arkiv för
invandrarkultur”. Motionen avstyrktes
emellertid, bland annat med hänvisning till att landets befintliga arkiv
borde stå för insamlandet av denna
dokumentation. Men i ett sådant uppdrag ligger också att synliggöra materialet och att göra det tillgängligt.
Vad blev det av detta? Det råder ingen
tvekan om att en stor del av handlingarna hos de svenska arkiven berör
etniska minoriteter. För att ge en mera
fullständig bild av invandringens historia, så som den avspeglas i arkiven,
krävs det ett större engagemang från
arkivinstitutionerna. I Riksarkivet, i
otaliga kommunarkiv samt i många
andra typer av arkiv döljer sig mängder av intressanta handlingar som kan
illustrera invandringens utveckling
och effekter på samhället.

REDAN 1979

arbetet med de nationella minoriteterna
intagit en särställning. Det är givetvis
bra, men det är viktigt att arbetet inte
inskränks till några få grupper.
Sverige består ju av fler etniska
minoriteter än så, inte minst av de
befolkningsgrupper som har anlänt
under de senaste decennierna.
att arkiven även i framtiden mestadels används av infödda –
ofta släktforskande – svenskar, krävs
en större medvetenhet och en uttalad
vilja, så att vi aktivt kan nå ut till även
andra grupper i samhället. Här skulle
en internationell utblick kunna hjälpa,
när det handlar om att hitta former
för att göra detta på bästa sätt, med de
resurser som finns till hands. Så skulle
vi kunna levandegöra våra arkiv ännu
bättre och skapa en delaktighet hos en
ännu större del av befolkningen. 

FÖR ATT UNDVIKA

I DE RELATIVT FÅ FALL där ett arbete har ägt
rum tycks insatserna ha kretsat kring
befolkningsgrupper som sedan länge
har haft sin hemvist i Sverige. Här har

ICA
International Council on Archives är en intresseorganisation
för arkiv och arkivarier världen
över och verkar inte minst genom de konferenser som organisationen arrangerar. 2018 års
internationella arkivkonferens
hölls av ICA i den kamerunska
huvudstaden Yaoundé mellan
den 26 och den 28 november.
Temat denna gång var ”Arkiv:
Styrning, minne och arv”.
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Hålabäck

Tvisten som
gick i arv
Hos Blekingearkivet finns det
mycket spännande att upptäcka,
bland annat dokumenten som
berättar historien om en 170 år
lång tvist som med åren närmast
blev en del av de inblandade
familjernas genetiska arv.
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Text: Per Frödholm per.frodholm@blekingearkivet.se

den 5 oktober år 2000
inkommer en arkivleverans till
Blekingearkivet från en privatperson.
Leveransen består av en trälåda
som är daterad 1834 och innehåller
dokument, överst från det senare
1800-talet och därefter äldre och äldre ju längre ner man tittar. Dokumenten är av juridisk karaktär och visar
sig vara en betrodd mans i Hålabäck
efterlämnade arkiv; bouppteckningar,
vägsyner, förmyndarskap, åtkomster
och liknande. Längst ner i lådan
ligger ett rättegångsprotokoll från
Blekinge landsting, daterat onsdagen
den 29 november 1643. Dokumentet
är i original och i mycket bra skick,
lite ytsmuts på de yttre sidorna, men
fullt läsbart.

VID MIDDAGSTID

Willum Thommesen landsdomare i
Blekinge, gör veterligt, att år efter Kristi
födsel 1643, onsdagen den 29 november,
inom Blekinge landsting var skickad
ärlig och förnumstig man, Jens Offridsson i Hålabäck som hade hit i rätten
stämt Willatz
Nilsson i Trensum, tingsfogde i Bräkne härad, honom beskyllde och tilltalade
förmedelst en dom han skulle ha dömt och
avsagt mellan (honom) på den ena sidan
och Joen Pedersson i Fösingsmåla, på den
andra sidan, angående någon egendom
som skulle vara tvenne ängar madängar
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och en bäck med ett ålfiske i som tillhopa
skulle ha legat till nämnde Jens Offridssons gård av Arilds tid.
VID LÄSNING AV DOKUMENTET framgår det
att det handlar om en mark- och fisketvist mellan kronogården Hålabäck
och skattegården Fösingsmåla, båda
belägna i Bräkne-Hobys skogsbygd.
Målet blir än mer komplicerat då det
finns en tredje instämd part, kronans
fogde. I korthet är målets upprinnelse
följande:
Den 18 september 1629 har kronans fogde sålt en madäng (heja) till

skattegården Fösingsmåla. Bönderna
i kronogården Hålabäck menar å sin
sida att madängen är deras samt att
kronans fogde har begått tjänstefel
genom sitt agerande.
ÅR 1643 är trätan redan decennielång.
Vid denna tid gäller för den part som
ska bevisa sin åtkomst till jord att
vederbörande kallar ett antal gamla
personer som samstämmigt vittnar
om hur det var när de var små samt
vad de har hört av sina fäder och
fäders fäder. I detta protokoll finns
vittnesmål från personer i hög ålder

Landsdomare Willum Thommesens rättegångsprotokoll, daterat onsdagen
den 29 november 1643, är i gott skick och fullt läsbart.

som berättar om 1560-talets Hålabäck och Fösingsmåla.
Kändes jag Peder Svensson i Rävsmåla i
Ronneby socken, och vid min salighets ed
bekänner, att min salige fader vid namn
Sven Jönsson bodde i Hålabäck, och då
brukade den bäck som kallas Lilla Skärsjöbäck och de hejor som Joen Pedersson i
Fösingsmåla nu brukar, Och har samma
bäck och hejor legat till Hålabäcks gård i
tresindstyve år (60 år),
läste jag rättegångsprotokoll från 1720, och tvisten
i Hålabäck dök upp:

VID ETT HELT ANNAT TILLFÄLLE

Karl Månsson som innehar halvparten
av 3 fjärdingar i Hålabäck krono, kärade
efter föregången laga stämning till
Per Månsson i Fösingsmåla skatte, att
återvinna en av svaranden innehavande
heja om 10 stackar hö, belägen väster
ifrån Fösingsmåla vid ån; och har denne
käranden så mycket större skäl förment
sig äga, att påstå återvinningen av
denna så kallade hejan, som en dom av
danska tider och år 1643 den 24 november erkänt denna hejan till Hålabäck.
NÄR TVISTEN har pågått i hundra år ingår
den närmast i böndernas genuppsättning och går i arv från fader till son.
Under år 1799, när tvisten har
pågått i 170 år, är det laga skifte i
Hålabäck. Skiftet är dock inte enkelt
genomfört då följande åberopas:

Bonden Håkan Larsson i Hålabäck
inlämnar en dansk dom från 1643, som
visar att en del av den så kallade Fösingehejan blivit lagligen tillvunnen, och att
övriga delen av samma heja blivit avsåld
för ett ålfiske, enligt träffad förening
1756-05-25. Fösingsmåla svarar att
denna förening inte gäller då den inte
vederbörligen är stadfäst.
HUR OCH NÄR tvisten slutar har inte kunnat utrönas. Däremot har vi fått en
proveniens när det gäller dokumentet
från 1643, år 1799 ägs det av Håkan
Larsson i Hålabäck som är förfader
till deponenten.
Madängen i målet ligger fortfarande kvar fullt synlig i landskapet
och den producerar fortfarande hö
som ingen längre skördar. 
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Vid Tullverket används numera öppen källkod och europeiska
standarder för digital arkivering. Magnus Wåhlberg, informa
tionsarkitekt vid Tullverket, beskriver myndighetens övergång från ett pappersorienterat manuellt arbetssätt till ett
digitalt automatiserat dito. För att lyckas med ett sådant
paradigmskifte, menar han, krävs det att man lokalt löser
det digitala arkiveringsproblemet inom sin organisation.
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Text Magnus Wåhlberg magnus.wahlberg@tullverket.se

E-arkiv
– Den enkla vägen

högteknologisk värld väntar
i dag runt hörnet. Denna värld är
resultatet av en teknisk och social
utveckling som påbörjades redan på
1930-talet i främst Tyskland, Sovjetunionen och USA. Nu, 90 år senare,
arbetar så kallade transhumanister
med att skapa en ny cybernetisk
människoart (homo cyberneticus); en
kombination av AI, robot, nanoteknik, kloning och modifierad DNA.
Målet med detta arbete är att skapa
en integration mellan maskin och
människa, mellan teknik och ekosystem, mellan individ och kollektiv,
mellan simulering och verklighet.
Detta är också en värld där ofantliga
digitala informationsmängder flödar
fram och lagras med allt mer avancerade metoder.

EN EXTREMT

till en sådan framväxande värld skapas det digitala virtuella
skuggor av den fysiska världen. Exempelvis finns det redan nu virtuella
skuggor för varje fysisk person genom
lagring av konsumtionsmönster,
mobiltelefonanvändning, sociala
medier, GPS-positionering, internet
of things, CCTV, sensorer och
utförda betalningar. Denna utveck-

I GRÄNSLANDET
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ling genererar allt större datamängder
inom samhällets olika organisationer.
I början av 2000-talet översteg därför
för första gången den totala mängden
av digitalt lagrad information den
analogt lagrade på papper, film och
magnetband. Nu snart tjugo senare
brottas fortfarande de flesta organisationer med frågan hur de ska gallra
och bevara överflödet av information
de redan skapat. Detta är det digitala
arkiveringsproblemet.

DE CHEFER som har ansvaret för att lösa
det lokala digitala arkiveringsproblemet inom en myndighet brukar
ofta utgå från att det går att lösa det
genom att upphandla en ny e-tjänst
eller ett nytt IT-system. Om man
har tur så funkar detta ibland hyfsat,
under i alla fall en begränsad tid. Men
ofta tvingas man inse att detta med
digital arkivering är krångligare än
man först hoppades, och att man nu
fastnat i kontorslandskapets sterila

öken med ett arkivsystem som inte
fungerar som tänkt.

• Ska kunna hantera väl fixerade handlingar i avslutade ärenden.

i landet arbetar
numera med att gå över från ett pappersorienterat manuellt arbetssätt
till ett digitalt automatiserat dito, så
även Tullverket. För att lyckas med
ett sådant paradigmskifte krävs att
man lokalt löser det digitala arkiveringsproblemet inom sin organisation.
För att inte Tullverket skulle få fel
arkivlösning, så undersöktes därför
år 2015–2016 först vilka behov som
myndigheten hade på en sådan.

• Ska kunna lagra både gallringsbara och bevarandehandlingar.

MÅNGA ORGANISATIONER

vilken form av
lösning som bäst infriade kravbilden.
Bland de sju lösningsalternativ som
analyserades fanns bland annat
Statens servicecenters planerade mellanarkiv, upphandling av en e-tjänst
och upphandling av en leverantörsprodukt. Det lösningsalternativ som
upptäcktes ge den största verksamhetsnyttan för Tullverket blev att
införa en öppen källkodsprodukt och
komplettera den med anpassad gallringsfunktionalitet.

DÄREFTER UNDERSÖKTES

• Ska kunna utföra alla former av gallring utifrån gällande lagkrav.
• Ska kunna begränsa tillgång till handlingar utifrån olika användargrupper.
• Ska kunna hantera handlingar med integritetskänsliga uppgifter.
• Ska kunna hantera alla former av filtyper och handlingstyper ifrån alla verksamheter.
• Ska kunna lagra elektroniska underskrifter.
• Ska kunna hantera både manuella och automatiska informationsflöden.
• Systemet bör ha lång livslängd.
• Förvaltningskostnaderna ska vara låga över tiotals år framåt.
• Stabilitet ska prioriteras framför funktionalitet och utseende.
Några av Tullverkets krav från år 2015–2016 för en fungerande arkivlösning.

fram till vilken produkt
som var mest lämplig gjordes därefter
en utvärdering av 14 öppen källkodsprodukter för digital arkivering.
Fördjupade tester gjordes av tre av
produkterna; Archivematica, Fedora
Commons och RODA. Efter testerna
konstaterades att RODA tydligt infriade flest verksamhetskrav och därför

FÖR ATT KOMMA

valdes denna produkt som en del i en
digital arkivlösning. För tydlighets
skull så kan självklart en annan
organisation än Tullverket ha en
något annorlunda kravbild och detta
påverkar i sin tur det lösningsalternativ man väljer i det fallet. Tullverkets
lösning för e-arkiv behöver inte vara
den bästa för alla organisationer.

Skärmbild över sökresultat i systemet RODA.
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Skärmbild över statistik för filformat i systemet RODA.

ursprungligen för
cirka tio år sedan av universitet Universidade do Minho i norra Portugal
i samarbete med Portugals riksarkiv.
Produkten har sedan dess vidareutvecklats av ett spinn off-bolag skapat
av en grupp från Universidade do
Minho. Mycket av utvecklingen har
skett och finansierats i olika EU-projekt och i samarbete med olika riksarkiv såsom exempelvis det estniska.
RODA innehåller funktionalitet för
ingest av arkivpaket, ordningsarbete,
behörighetsadministration, arkivvård,
statistik, rapporter, riskbedömning
och access av arkivpaket. RODA
kan även utökas med ytterligare
funktionalitet i form av plugins för
exempelvis filformatkonvertering,
OCR-tolkning, digital signering
och integration med andra system.
Numera används RODA inom delar
av EU och Sydamerika, och licenseras
under den öppna källkodslicensen
GNU LGPL version 3.
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RODA UTVECKLADES

sattes RODA i produktion på Linux-miljö i december 2018.
Kring RODA använder vi de öppna
källkodsprodukterna RODA-IN,
Database Toolkit, Database Visualisation ToolKit och SIARD Suite.
RODA-IN används för att skapa
arkivpaket utifrån den europiska standarden E-ARK eller USA-standarden
BagIt. Från svenskt håll har bland
annat Karin Bredenberg vid svenska

VID TULLVERKET
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riksarkivet varit med i arbetet med
att ta fram den gemensamma europeiska arkivpaketstandard E-ARK för
SIP:ar, AIP:ar och DIP:ar. E-ARK
bygger på internationella arkivstandarder som OAIS, EAD, METS
och PREMIS. E-ARK förvaltas
av Digital Information LifeCycle
Interoperability Standards (DILCIS
Board). För mer information kring
EU:s arbete inom e-arkivering se EU
CEF Connecting Europe, (https://
ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/
CEFDIGITAL/eArchiving). SIARD
är en europeisk standard för att paketera databaser. Database Visualisation
Toolkit och SIARD Suite är verktyg
för att söka i SIARD-paket. Vid
Tullverket har vi bra erfarenheter
av dessa produkter och vi väntar nu
på uppdaterade produktversioner
som även ska kunna hantera senaste
SIARD-versionen 2.1. En stor fördel
med RODA är att lagringen av arkivpaket sker i oberoende arkivpaket
med både data och metadata i EARKformat utifrån OAIS-modellen. Vid
ett eventuellt IT-systembyte eller
fullständig systemkrasch kan dessa
självstående EARK-paket läsas in på
nytt, indexeras upp och vips har man
tillgång till arkivhandlingarna igen.
Det vill säga arkivlagringen i RODA
är väldigt robust, eftersom data med
metadata lagras direkt på disk oberoende av själva applikationen.

DET E-ARKIV SOM har satts i produktion
vid Tullverket används för att hantera
manuella in- och utflöden av arkivhandlingar. Till systemet har även
byggts en prototyp för gallring som
planeras att vidareutvecklas och införas i den skarpa miljön under 2019
eller 2020, beroende på budgetläget
för Tullverket. Under år 2020–2021
planeras även att komplettera det
införda e-arkivet med automatiska
informationsflöden från och till andra
verksamhetssystem. Kring själva ITsystemet och dess verktyg arbetar vi
idag med att trimma in förvaltningen,
ta fram dokumentation, arbeta fram
arbetsrutiner, förbättra checklistor,
projektstöd, kommunikation och
manuella anslutningar till e-arkivet.

öppen källkod brukar
användas i universitets-, forskar-,
biblioteks- och arkivvärldar. Sådana
samarbeten finns även inom kommersiella sektorn, såsom exempelvis
operativsystemen Android för mobiltelefoner eller Linux för servrar. För
att ett öppen källkodsarbete ska vara
framgångsrikt behövs fem komponenter: stabil och välfungerande kod,
bra öppen dokumentation, tydliga
öppna licenser, användandet av öppna
standarder och en aktiv community
(ungefär motsvarande samverkan på
svenska). En community är de människor och organisationer som arbetar
med vidareutveckling, dokumenta-

SAMARBETEN KRING

tion, tester, användning, utbildning
och så vidare i ett arbete med öppen
källkod. Vad gäller samverkan kring
RODA så finns den i dagsläget främst
i europeiska länder utanför Sverige.
Tullverket har därför börjat sondera
intresset bland andra svenska organisationer för ett gemensamt vidare
arbete kring dels IT-plattformen
RODA, dels gemensam användning
av EARK, SIARD och metadatastrukturen GIP (General Information Package). Notera gärna att det
svenska FGS Paket är väldigt nära
EARK strukturmässigt eftersom
båda strukturerna bygger på METS,
PREMIS och EAD. Detta gör att det
går att relativt lätt ompaketera mellan
EARK och FGS Paket om behov
finns. Sannolikt kommer framtida
versioner av FGS Paket att anpassas
mer till EARK. Organisationer som
är intresserade av samverkan kring
öppen källkodsprodukter som RODA
eller strukturer som exempelvis
EARK och SIARD få gärna hör
av sig till oss vid Tullverket. Som vi

System och förvaltning vid Tullverket.

resonerar kan man använda olika ITprodukter i sin verksamhet, men man
kan använda liknande eller samma
paketstrukturer, metadatastrukturer,
liknande arbetsrutiner och checklistor. Dessa förslag är som vi ser det
Tullverkets bidrag till att förenkla
hanteringen av de ständigt växande

digitala arkivmängder som hanteras
inom svenska samhällets myndigheter
och bolag. 
För mer information kontakta objektspecialist
Magnus Wåhlberg (magnus.wahlberg@tullverket.se) eller objektägare Carina Blomqvist
(carina.blomqvist@tullverket.se).

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com
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Förväntningar
på ett yrke
i förvandling
Vad är det som gör att man väljer att plugga till arkivarie och vilka
tankar har man kring framtiden? Arkiv har träffat studenten Marcus
Lindqvist som studerar masterprogrammet Hållbar informationsförsörjning för att höra hur han tänker kring utbildning och yrkesliv.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com

Hej Marcus! Hur gick tankegångarna
inför att du valde att studera Hållbar
informationsförsörjning?
– Jag läste en kandidat i etnologi
och antropologi och i samband med
denna fick vi arkivforska …och där
väcktes mitt intresse. När jag sedan
började luta åt att studera informationsförsörjning tyckte nog inte
omgivningen att det var så otippat.

på den gemensamma läroplattformen.
Utöver det har vi även ett seminarium
live. Det jag upplever som lite tråkigt
är att dynamik i gruppdiskussionerna
brister när man inte befinner sig
fysiskt på samma ställe. Och jag
saknar även att utbildningen saknar
praktikmomentet.
I det stora hela är det ett kul och
flexibelt sätt att plugga på även om
det ibland kan bli lite ensamt. Men
det finns alltid möjligheten att träffa
kurskamrater i Stockholm.

research
inför val av utbildningsort där han
jämförde kursplaner mellan de olika
lärosätena som erbjöd arkivutbildning
på högre nivå. Han hörde även av sig
till yrkesverksamma arkivarier för att
få rekommendationer. Lägg till det att
utbildningen bedrivs på distans med
ett fåtal obligatoriska tillfällen samt
att utbildningen har ett mer tydligt
fokus på informationshantering och
digitalisering.

Tycker du att utbildningen motsvarar de
behov som krävs av marknaden?
– Generellt tycker jag det och jag
är väldigt nöjd med utbildningen.
Digitaliseringsfokuset med hållbarhet
och informationshantering ligger helt
i tiden och tittar jag på platsannonserna idag ser jag att det är det som
efterfrågas av arbetsgivarna.

Hur ser studieplanen ut? Och hur fungerar det att studera på distans?
– Själva utbildningen är tvärvetenskaplig och man läser arkivvetenskap,
informatik och förändringsledning.
Att studera på distans fungerar bra,
det är en eller två föreläsningar i
veckan som även filmas och läggs upp

Hur upplever du yrket och vilka förväntningar har du efter examen?
– Jag upplever att det finns en
väldig bredd i yrket, vilket känns jättekul. De förväntningar jag har är att
komma ut från utbildningen med den
kompetens som eftersöks och att jag
får använda det jag lärt mig. Kanske

MARCUS GJORDE NOGGRANN

20 ARKIV 1/2019

kommer man som ny i branschen att
vara lite naiv och tänka att man kan
ändra allt och göra en förändring. Jag
skulle väldigt gärna arbeta med tillgängliggörande och arbeta för att ge
ökad möjlighet till detta genom digitala verktyg. När det gäller drömjobb
så har jag ingen specifik arbetsplats i
åtanke, men eftersom vi lever i en tid
där yrket håller på att förändras så
vill jag hamna någonstans där jag kan
vara kreativ och bidra med nya idéer.
PÅ FRÅGAN vad som ska bli roligast efter
examen, svarar han att han framförallt ser fram mot att få börja jobba
i verkligheten, men även att få lära
sig det praktiska arbetet av erfarna
kollegor och arbeta fram lösningar i
skarpt läge.
– Det är jättekul att studera men
för mig känns det ändå lite som att
jag sitter på sidan av och tittar på. När
jag är färdig med studierna får jag
äntligen vara med på riktigt.
Efter de orden tackar jag för
intervjun och ser fram emot en ny och
driven kollega. 

Marcus Lindqvist
Gör: Studerar masterprogrammet Hållbar
informationsförsörjning med inriktning
arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arbetar vid
sidan av studierna som
arkivkonsult hos ArkivIT.
Tidigare utbildning:
Samhällsvetenskaplig
kandidatexamen
Rolig fakta: Har ett
förflutet som murare
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4 000 journaler, två arkivarier och en överläkare i obstetrik. Forskningen på det gedigna material som beställdes från Arkivcentrum Syd
har bedrivits i ett projekt som spänner över fem generationer forskare.
Text Mats Johansson mats.johansson@skane.se Emma Nordstrand emma.nordstrand@skane.se
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Överläkaren som
beställde 4 000 journaler

Doktor Claes Ignell till vänster, tillsammans med textförfattarna
Mats Johansson och Emma Nordstrand.

i mitten av
1960-talet här i Helsingborg, när
två docenter och två doktorander vid
lasarettet började samla in data från
kvinnor som födde barn mellan 1964
och 1967. Forskningen på materialet
spänner sedan över fem generationer
forskare. Det säger Claes Ignell, doktor på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Han står
i en av föreläsningssalarna på läkarutbildningen vid Helsingborgs lasarett
och berättar om sin forskning.
– Det viktigaste resultatet inom
forskningsområdet är att det blir allt
tydligare att den allra första tiden i
livmodern är oerhört viktig, inte bara
för barnets utveckling utan även för
hälsotillståndet hos den vuxne individen, konstaterar han.
Claes Ignell doktorerade 2015 på
en avhandling om graviditetsdiabetes
och har därefter forskat om bland
annat havandeskapsförgiftning med
data från förlossningsjournalerna från
1960-talet.
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– DET BÖRJADE REDAN

att vi – två arkivarier – har rest upp från vardagen på
Arkivcentrum Syd för att träffa Claes
Ignell är förstås att vi vill höra honom

ANLEDNINGEN TILL
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berätta om resultaten av forskningen
på journalmaterialet, men också
för att vi vill försöka förstå den roll
regionarkivet kan spela för den medicinska forskningen. Det är nämligen
inga små mängder journaler som har
använts i forskningen – det handlar
om cirka 4 000.
Att Regionarkivet har bevarat
journaler från 1960-talet beror på att
det år 2003 fattades ett principbeslut
om att alla journaler ska sparas för
alltid. Beslutet hade flera motiv, men
forskningens behov var ett av de starkare. Det ligger också väl i linje med
portalparagrafen i arkivlagen, som
pekar på just forskningens behov som
ett centralt motiv för att överhuvudtaget spara handlingar.
och de två docenterna
Tore Wahlén och Herbert Enell samt
de två doktoranderna Bo Wallander
och Bertil Palmgren. De samarbetade
med gynekologerna som konstaterade
att kvinnorna var gravida, och 99
procent av kvinnorna deltog i studien.
Uppgifterna om de gravida kvinnorna
samlades in genom att de fick fylla i
frågeformulär, både under och efter
graviditeten.

ÅTER TILL 1960-TALET

– Sedan satt hemmafruar och
sekreterare och arbetade med det här
materialet på kvällar och helger. Det
blev så många lådor med formulär att
man beslutade sig för att digitalisera
dem till hålkort. De här hålkorten,
som utgjorde hela forskningsmaterialet, överfördes med hjälp av ett
specialskrivet dataprogram till magnetremsa och låg vilande under 20 år,
men återfanns av hjärtläkaren Stefan
Hofvendahl, och översattes till en
läsbar fil. Alla dessa uppgifter blev 1,5
megabyte, vilket med moderna mått
är väldigt lite, berättar Claes Ignell.
son, Erik, gick
läkarutbildningen och intresserade
sig för att arbeta vidare med materialet. Vi är nu framme i mitten
av 1990-talet. Det visade sig att
materialet saknade uppgift om de fyra
sista siffrorna i personnumren. Erik
tillbringade en sommar med att – tillsammans med sin mamma – resa runt
och komplettera materialet genom
att leta i gamla kyrkböcker i syfte att
det skulle kunna samköras med andra
register. Erik kunde visa att döttrarna
rökte oftare om mamman rökte.
Redan 1971 hade man kunnat
konstatera ett samband mellan rökning och missfall – en nyhet som slog
ned som något av en bomb i dåtidens
Sverige. Andelen kvinnor i materialet
som rökte under graviditeten är
ungefär 50 procent, vilket i sig är en
intressant uppgift eftersom den officiella statistiken har uppgifter först från
mitten av 1980-talet.
Materialet användes igen 2006 där
professor Peter M Nilsson påvisade
en ökad dödlighet hos pojkarna till de
rökande mammorna.

– STEFAN HOFVENDAHLS

Så småningom fick Claes Ignell ta
över materialet. Efter avhandlingen
kom hans forskning att inriktas
mot havandeskapsförgiftning. I det
sammanhanget kom materialet att
användas igen, men det var inte
komplett. Man behövde ta in mer
data, till exempel uppgifter om graviditetslängd för att kunna bedöma
viktangivelserna.
Och det är där Regionarkivet
kommer in i bilden. De uppgifter som
behövdes fanns nämligen i de journaler som hade bevarats.
sommaren 2016 och
var omfattande: Det handlade om att
gå igenom cirka 4 000 journaler.

ARBETET SATTE IGÅNG

Fyra läkarstudenter arbetade med
uppdraget. Totalt kom cirka 3 800
journaler att slutligen användas.
Bland de data som man kompletterade det egna materialet med fanns
uppgifter om moderns tidpunkt för
sista menstruation, blodtryck och
förekomst av äggviteämnen i urinen.
ALL INFORMATION som samlades in samkördes med Socialstyrelsens register
samt med den data från 1960-talet
som redan var insamlad. Resultaten
har ännu inte publicerats, men mycket
tyder på att havandeskapsförgiftning
tydligt hänger samman med mammorna och barnens senare hälsa.
– I grund och botten är den forsk-

ning som bedrivits på materialet
grundforskning som syftar till att öka
kunskapen, avslutar Claes Ignell innan
vi skiljs åt. Det finns alltmer data som
talar för att den allra första delen av
fostertiden är central för hälsan långt
upp i medelåldern. Det är det tydligaste resultatet av den här forskningen,
om jag ska lyfta fram något. Vi vet
också att mammans hälsa under graviditeten speglar riskerna för framtiden.
Materialet vi har haft tillgång till är
tämligen unikt utifrån antalet uppgifter som samlades in för 50 år sedan och
registersamköringar. Värdet av det har
förstås ökat genom de kompletteringar
vi har kunnat göra genom att använda
journalerna från Regionarkivet. 

Hallå där Birgitta Celinder, hur känns det
att få en beställning på 4 000 journaler?
– Det här är med råge den största
beställning jag varit med om sedan
jag började vid Regionarkivet år
2005, säger Birgitta Celinder om den
beställning på drygt 4 000 journaler
som vi berättat om tidigare.
– Visst förekommer det stora
beställningar även annars, men då
löper de oftast under flera år. Det
här var ett stort antal journaler som
beställdes ut på en och samma gång.
I det här fallet var det mikrofilmade journaler som lämnades ut,
vilket dock inte innebar att arbetet var
mindre ansträngande.
– Det vanliga är att det är pappersjournaler som hanteras, men i Helsingborg mikrofilmade man sitt material.
Det tar mindre plats så, men det är som
sagt inte direkt enklare att lämna ut.
PÅ FRÅGAN HUR man rent praktiskt hanterar en beställning av den här storleken
förklarar Birgitta Celinder att det satt
fyra forskarstudenter som arbetade två
och två med det mikrofilmade materialet. De fick sitta själva i forskarsalen
på Arkivcentrum Syd och skriva ner
det de behövde för sitt arbete.

tog fram och satte tillbaka de mikrofilmade korten på rätt
plats inne i arkivets magasin.

BIRGITTA CELINDER

– Det blev många arbetstimmar.
Jag måste ha lagt ned ett par timmar
varje dag under hela sommaren, säger
Birgitta Celinder och skrattar glatt.
Hon berättar att hon tog hand om
hela beställningen själv.
När vi frågar om det inte tog emot
eller om uppgiften kändes övermäktig, svarar hon direkt och bestämt nej.
– Nej, jag är lite av en hyllkramare
och brinner verkligen för forskning.
Jag tycker att det är viktigt att
forskarna får vad de vill ha. Det står
också i arkivlagen att vi ska tillgodose
forskningen behov och jag tycker det
är viktigt, säger hon.
Birgitta Celinders vardag
under den här perioden blev alltså att
samarbeta med forskarstudenter.
– Samarbetet fungerade bra och vi
fick bra fart på det. Jag plockade fram
lådor med materialet och studenterna
jobbade med materialet i forskarsalen.
Jag försökte hålla koll på hur långt de
hade kommit och fyllde på efterhand.
Ibland lämnade de lappar till mig om
något saknades.

EN DEL AV

PÅ FRÅGAN OM sådana här stora beställningar är ovanliga, svarar hon:
– En vanlig vecka kommer det en
till två beställningar där forskare vill

ta del av ungefär 50 journaler. Just nu
väntar jag på en omfattande beställning från Linköping som handlar om
forskning på stroke hos barn. Är det
så att journalerna bara finns i pappersformat får de komma hit och ta del av
dem på stället.
Innan Birgitta Celinder går tillbaka till sitt arbete frågar vi om hon
hittade alla journaler som forskarna
frågade om. Hon konstaterar att hur
bra man än har arkiverat så blir det ett
visst bortfall i en så här stor beställning.
– Några journaler kan mycket väl
ligga kvar på någon läkares rum eller
har av någon annan anledning inte
blivit levererade. Det kan också hända
att de hamnade i fel ordning innan
de kom hit, och då hittar vi dem inte.
Vi har nämligen ungefär 20 miljoner
journaler. 
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Kungliga bibliotekets filmarkiv

– arkivet för den icke
biografvisade filmen
Kungliga bibliotekets Filmarkiv i Grängesberg är ett arkiv med
spännande innehåll. Helena Modin har arbetat där sedan 2003
och berättar om arkivet och dess framtida utmaningar.
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REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Helena Modin helena.modin@kb.se

ÅR 2003 STARTADE Filmarkivet i Grängesberg sin verksamhet under dåvarande
huvudman Svenska Filminstitutet
(SFI) och 2011 tog Kungliga biblioteket (KB) över verksamheten.
Anledningen till starten av Filmarkivet var att man från statens sida såg
en risk i att värdefull så kallad icke
fiktiv film på skulle gå förlorad och
kastas bort när människor inte längre
hade möjlighet att titta på dem. Filmarkivet fick ett nationellt uppdrag att
ta emot, bevara och tillgängliggöra
filmformat på filmbas det vill säga
inte VHS, DVD etc., ett uppdrag
som fortfarande gäller.
FILMSAMLINGARNA PÅ Filmarkivet kommer från exempelvis föreningar,
företag, kommuner, arkiv, museer och
privatpersoner och lyder inte under
pliktexemplarslagen. Innehållsmässigt
rör sig materialet om dokumenterande filmer som inte är tänkta för
biografvisning. Filmerna speglar det
svenska samhället i rörlig bild under
1900-talet fram till cirka 1980-talet,
det kan exempelvis röra sig om
skildringar av händelser, högtider,
platser, miljöer, vardagsliv och fest,
men också om företag, hur arbete
organiserats och utförts. På arkivet
förvaras drygt 2 000 accessioner
vilket blir ungefär 1,6 hyllkilometer.
Tillgängliggörandet görs genom att
filmerna digitaliseras och blir sökbara
via Svensk Mediedatabas (SMDB)
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som är KB:s databas för audiovisuellt
material, se https://smdb.kb.se/
Hur gör man för att lämna
material till KB:s Filmarkiv?

Eftersom verksamheten inte lyder
under pliktexemplarslagen är det
helt frivilligt att skänka material till
KB. Generellt sett är Filmarkivet
restriktivt när det gäller att ta emot
depositioner – det som tas emot är
gåvor som kompletterar och berikar
samlingarna. Sedan drygt ett halvår
tillbaka har KB en gåvosida på sin sajt
där det finns tips och information som
kan vara bra att tänka på ifall man vill
skänka en gåva, exempelvis hur man
själv kan undersöka om det man har
i sin ägo kan berika KB:s samlingar.
Genom att jämföra mot SMDB kan
man se om de filmer man har i sin ägo
redan finns i samlingarna. När det
till exempel gäller skolfilmer kan det
finnas många kopior av samma film.
På webbplatsen finns även ett webbformulär som presumtiv givare med
fördel kan fylla i och även bifoga filer
i form av exempelvis förteckning och
fotografier. För gåvosidan se https://
kb.se/donation
Hur bedöms gåvoförfrågningar?

Filmarkivet bedömer om materialet
kan berika och komplettera befintliga
samlingar genom att jämföra med vad
vi har sedan tidigare. Vi undersöker
också om materialet hör hemma bätt-

re på en annan institution. Utifrån en
samlad bedömning vilket inkluderar
att vi tar in materialet för påseende
så vi kan studera det fysiska skicket
etc. tas ett beslutsunderlag fram med
rekommendation att antingen ta emot
eller tacka nej till erbjuden samling.
Tas materialet emot accederas samlingen och avtal upprättas.
För tillfället är Filmarkivet
delaktigt i ett projekt som syftar till
att införa Spectrum som samlingsförvaltningsmodell på KB. KB är en stor
organisation och fler enheter tar emot
gåvor utanför pliktexemplarslagen; för
att organisationen ska arbeta på ett
så likartat sätt som möjligt har man
kommit fram till att Spectrummodellen kan vara ett stöd i den processen
(för mer info om Spectrum se https://
www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/sa-fungerar-samlingsforvaltning/
spectrum-en-standard-for-samlingsforvaltning/ )
Vad händer efter avtalsskrivande?

Materialet inventeras och uppgifter
skrivs in i Filmarkivets flödesdatabas,
medföljande dokumentation som
exempelvis filmfaktablad, handlingsbeskrivningar, företeckningar etc.
samlas i fascikel med accessionsnumret på. Efter inventering går filmen
vidare till preparering; här lagas
exempelvis skarvar och start- och
slutsladd sätts på inför digitalisering.
Filmerna digitaliseras i tyska skannrar
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Filmför varing.

Filmarkivet har sin verksamhet
i den gamla gruvstugan på
gruvområdet i Grängesberg.

av märket MWA Nova som arkivet
köpte in för cirka 1,5 år sedan. Efter
digitalisering förvaras filmerna i ett
klimatkontrollerat magasin. Hela
arbetsprocessen, från inkommande
accession till förvaring, dokumenteras
i den interna flödesdatabasen.
Nyttan med Filmarkivet, vilka kan
ta del av materialet?

Det är meningslöst att digitalisera filmer om ingen kan ta del av dem. Därför är katalogisering av största vikt.
Som tidigare nämnts tillgängliggörs
materialet i SMDB och vem som helst
som har tillgång till internet kan läsa
om filmernas innehåll. För att titta på
materialet behöver man däremot uppfylla kriterierna för att få ett användarkonto och då har man möjlighet
att se dem på plats antingen hos KB:s
Forskarservice i Humlegården eller
beställa till sin fjärrlåneinstitution.
För att ansöka om användarkonto
behöver man vara myndig.
Till skillnad från KB:s övriga samlingar är de audiovisuella samlingarna
bara tillgängliga för forskning. Och
forskningsresultaten ska även andra
kunna ta del av. Med andra ord ska
inte forskningen enbart vara för ens
egen skull.
För att få ett användarkonto
ska du:
• studera eller forska på högskolenivå
• vara författare eller journalist
• göra research inför konstnärlig
verksamhet
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• behöva materialet för att förbereda
undervisning eller föredrag (lärare,
föredragshållare).
Det finns andra vägar för att åtminstone ta del av en begränsad mängd
av Filmarkivets/KB:s filmskatt för
den som inte uppfyller kriterierna
för ett användarkonto men ändå
tycker att det skulle vara roligt att se
gammal film. På Filmarkivet.se som
är ett samarbetsprojekt mellan KB
och SFI finns möjlighet att titta på
upphovsrättsklarerade filmer ur båda
institutionernas samlingar. Sajten är
gratis, man behöver ingen inloggning
och här finns cirka 2 000 filmer att
botanisera i, se www.filmarkivet.se
Utmaningar

Kompetensförsörjning är en stor
utmaning generellt sett för verksamheter av Filmarkivets art och i dag
finns inte många som arbetar med
film på filmbas – de flesta som en
gång har gjort det har gått i pension.
Därför gäller det att kompetensöverföra och dokumentera så mycket som
möjligt medan tiden ännu finns.
Andra utmaningar är exempelvis
formatfrågor kring digitalisering och
digitalt bevarande, något som förmodligen de flesta arkivinstitutioner
brottas med. Teknikutvecklingen går
oerhört fort, när Filmarkivet startade
sin verksamhet för 16 år sedan digitaliserades film till VHS, vilket i det
närmaste är att räkna som ett musei-

”När Filmarkivet startade
sin verksamhet
för 16 år sedan
digitaliserades
film till VHS.”
föremål idag då det istället diskuteras
olika filformat, 2K, 4K, molntjänster,
lagringslösningar etc.
En annan utmanande fråga mer
specifikt kopplad till film är upphovsrätten. Det kan vara nog så knivigt att
försöka få tag på upphovsrättsägare
om exempelvis ett bolag skulle vilja
använda klipp ur en gammal film i
nyproduktion. Det är upp till den
som vill använda något att klarera
rättigheter men arkivet får ofta hjälpa
till med att försöka hitta kontaktuppgifter. Exempel på filmer där material
återanvänts ur samlingarna på Filmarkivet i nyproduktioner är Citizen
Schein och När molnen skingras - en
film om Ulla Billquist.
Helena Modin
– människan/arkivarien i arkivet

– Min bana till arkivarieyrket har
varit lite krokig. Efter att ha arbetat
som undersköterska i några år
bestämde jag mig för att studera, till

Exempel på skolfilmstitlar.

Preparering av film inför
digitalisering.

Filmskanning.

att börja med var målet att bli lärare.
Jag började på grundskollärarprogrammet i Falun med att läsa historia,
det var på så sätt jag kom i kontakt
med arkivvärlden för första gången
och blev helt fast. Jag bytte snabbt
inriktning från att bli lärare till att bli
arkivarie, ett val jag aldrig ångrat!
Jag har arbetat på Filmarkivet sedan
starten. Tiden har gått rasande snabbt,
jag tror att det till stor del har att göra
med att verksamheten utvecklats hela
tiden, inte minst på det tekniska området sen är ju såklart jätteintressant och
kul att få arbeta med film.
Närmast innan Filmarkivet kom
jag från Arbetarrörelsens arkiv och
biblioteks bemannade magasin i
Grängesberg där jag jobbade drygt
två år – till största del med att ordna
och förteckna LO:s på nationell nivå
gigantiska arkiv.
Under åtminstone 2019 kommer
jag att arbeta 20 procent av min heltidstjänst med VR-projektet ”Samisk
audiovisuell samling – filmer och
teve-program i arkiv och på webb”
min syssla där blir att inventera film.
Så det är mycket möjligt att jag kommer att kontakta några av er som läser
det här för att höra om ni har några
filmer i era samlingar kopplat till
projektet. 
För den som vill veta mer om projektet se
länk https://www.umu.se/forskning/
projekt/samisk-audiovisuell-samling--filmeroch-teveprogram-i-arkiv-och-pa-webb/

Exempel på olika filmformat.
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Några axplock ur Kungliga bibliotekets ämbetsarkiv.
Del 1 av 3: de äldsta handlingarna från 1600- och 1700-talen

En lång och
brokig historia
Kungliga bibliotekets historia är lång och brokig, och mycket har
skrivits om den. Men mycket återstår också att utforska. En viktig källa för kunskap om såväl äldre som nyare epoker är bibliotekets ämbetsarkiv. Det ska inte förväxlas med de arkiv och
handskriftsbestånd som ingår i bibliotekets samlingar. Ämbets
arkivet består inte av donationer och förvärvade handlingar, utan
av de myndighetshandlingar som uppkommit i verksamheten.
Text Anders Hedman ander.hedman@yahoo.se

kanske
torrt och modernt, men arkivet i sig
är varken torrt eller modernt. Eller
snarare: Det förvaras givetvis torrt
och klimatreglerat, och visst rymmer
det moderna handlingar, men dess
handlingsbestånd har sin bakre gräns
nästan 400 år tillbaka i tiden. Och
där finns rikligt med material från
flera sekler.

MYNDIGHETSHANDLINGAR LÅTER

arkivboxar eller gamla
liggare i ämbetsarkivet, är det lätt att
känna sig förflyttad till forna tider.
Bland handlingarna kan man stöta
på såväl brev från drottning Kristina,
handskrifter av Strindberg, handlingar om byggnaden i Humlegården och
flytten från kungliga slottet, som KB:s
intranät Webbhumlan från 1997. Och
givetvis är i stort sett allt material
tillgängligt för forskare och andra
intresserade, även om det främst
kan studeras i KB:s specialläsesal då
ytterst lite är inskannat digitalt.

TITTAR MAN I

UNDER 2017–2018 kompletterades och
slutförtecknades arkivet, av undertecknad, fram till och med slutåret
2012. Arbetet gav mig en god inblick
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i det material som utgör ämbetsarkivet. Denna kunskap vill jag dela med
mig av genom denna artikelserie. Jag
lyfter i den fram exempel på intressanta handlingar, främst från äldre
tider. Men artiklarna är inte tänkta
att ge en heltäckande eller ens rättvisande bild av innehållet i arkivet, utan
de belyser det ur några olika vinklar:
De innehåller ett personligt axplock
av handlingar där både kuriositeter
och viktigare serier lyfts fram. För
den som vill ha en mer detaljerad
redovisning av vad arkivet innehåller
hänvisas till arkivförteckningen och
arkivbeskrivningen som kan beställas
från arkivfunktionen vid KB eller
läsas i bibliotekets specialläsesal.
NATURLIGTVIS FINNS handlingar med
koppling till KB:s verksamhet också
på andra håll än i ämbetsarkivet. Det
gäller exempelvis korrespondens som
utgått från myndigheten, där ämbetsarkivet ofta har bevarat koncepten,
men originalen har hamnat någon
annanstans. Även fotografier eller
handlingar efter ämbetsmän verkar
ibland något slumpmässig ha hamnat
antingen i ämbetsarkivet eller i KB:s

samlingar av personarkiv och brev.
Likaså finns handlingar från tiden
då KB var en avdelning inom det
kungliga kansliet (fram till 1877) i det
kungliga kansliets arkiv i Riksarkivet.
DEN 7 MAJ 1697 blev 1013 handskrifter
och 17 386 böcker i det kungliga biblioteket Röda hanens rov då slottet Tre
kronor föröddes. En del av samlingarna lär ha klarat sig genom att rådiga
tjänstemän kastade ut tunga luntor
genom fönstren, men merparten gick
till spillo. Ämbetshandlingarna förvarades dock inte i biblioteket, som ju
vid den tiden fortfarande var regentens
privata bibliotek, utan i den del av
slottet som inhyste Riksarkivet, vilket
också det till stor del gick förlorat i
katastrofen.1 En del arkivhandlingar
i ämbetsarkivet är trots det från tiden
före branden. Mycket är senare
avskrifter, men somligt är originalhandlingar, som troligen någon gång
förts över till ämbetsarkivet från Riksarkivet eller privata samlingar – information saknas om hur de hamnat där
de är nu. Det rör sig exempelvis om
handlingar rörande böckers sortering,
bokförteckningar och en del brev.

Ett med tysk stil
skrivet koncept till
ett brev av drottning
Kristina tillhör ämbetsarkivets äldsta
handlingar.

ÄMBETSARKIVET ÄLDSTA originalhandling
är från 1647 och utgörs av konceptet
till ett brev av ingen mindre än drottning Kristina som genom inköp och
krigsbyten var en stor bidragsgivare
till KB:s boksamlingar. Det mesta av
samlingarna tog hon dock med sig när
hon avsade sig tronen och flyttade till

Rom 1654. Böckerna försvann från
Sverige, men räddades från att bli
lågornas rov några år efter hennes död.
Den som hållit i gåspennan är
Kristinas sekreterare Johan Mattsson
Wijnbladh. Brevet utgör en uppmaning till underståthållare Melker
Falkenberg att med det ‘forderligste’

bege sig till kungliga slottet eftersom
hans bostad där behövdes för en större
boksamling som hade kommit drottningen till del genom hennes fältmarskalk Lennart Torstensson. Ett
vittnesbörd om det nästan maniska
boksamlande som brukar tillskrivas
Kristina.
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”Böckerna försvann från Sverige,
men räddades från att bli lågornas
rov några år efter hennes död.”
FRÅN 1653 finner vi delar av räkenskaper
där vi under rubriken ‘Till HofStatens
aflöhningh’ finner den kunglige bibliotekarien (1652–1655) Gabriel Naudé
som ‘bekommit opå sin löhn’ 2000
daler silvermynt enligt staten (personalbudget) och därtill 550 från hennes
kungliga majestäts handpenningar.2
Sidan är utriven ur ett band och har
väl förts till KB vid något tillfälle på
grund av att Naudé omnämns.

är för brokig och komplex
för att ett odiskutabelt startår skall
kunna fastslås. Av praktiska skäl räknar man ofta bibliotekets historia från
1661 då den första lagen om pliktleveranser av svenskt tryck tillkom. Jag
skriver praktiska skäl eftersom pliktlagen i sig inte innebar att KB hade
vare sig ambitioner eller uppdrag som
dagens: att samla in och behålla allt
svenskt tryck. Lagens syfte var istället
att förhandsgranska vad som tryckts
i riket och dess provinser, innan det
fick tillstånd att spridas. Som Jonas
Nordin har visat, sparades endast en
del av vad som sändes in; bibliotekets
samlingar av äldre litteratur har
byggts upp långt senare. Därtill
tolkade inte boktryckarna lagen som
att bokstavligen allt skulle levereras
till Kungl. Maj:ts kansli, och de nöjde
sig ofta med att sända in det de ansåg
betydande. Det innebar att pamfletter, skolböcker, kyrkliga skrifter och
annat många gånger aldrig ens levererades, och i den mån de levererades
ofta kasserades av tjänstemännen.

KB:S HISTORIA

PLIKTLAGEN HAR OAVSETT intentioner och
efterlevnad haft stor betydelse för
arkivbildningen, genom att den har
genererat ett antal handlingstyper
som har framställts för kontroller
kopplade till den. Dessa handlingstyper utgör idag stora serier i arkivet.
Jag syftar på de långa sviterna av
trycklistor, eller leveransförteckningar som de kallas idag, som har
sitt ursprung i censurstadgan som
trädde i kraft 1684. Denna förelade
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tryckerierna att sända in listor på allt
de tryckt från 1662 och framåt för
att man skulle kunna kontrollera att
det som trycktes faktiskt levererades.
Dessa trycklistor, som främst innehåller information om tryckeri, titel,
författare och tryckår, bevarades tidigare hos Riksarkivet. Men i samband
med att KB i slutet av 1800-talet kom
att omfatta idén om att bli ett nationalbibliotek med en komplett samling
svenskt tryck, fördes trycklistorna
över från Riksarkivet till KB. Faktum
är att man arbetar på samma sätt idag
med trycklistor som på 1600-talet:
leveranserna prickas av mot en leveransförteckning för att kontrollera att
inget saknas.
mängder trycklistor från 1600- och 1700-talen bevarade. En längre svit från 1600-talet
är dock bevarad från Henrik Curios
tryckeri i Uppsala. Det råder ibland
någon förvirring kring trycklistornas
ålder, då vissa av de äldsta utgörs av
senare avskrifter, och andra förtecknar böcker som har levererats långt
innan trycklistan har upprättats.

DET FINNS INGA STÖRRE

har också accessionsjournaler bevarats, om än långt ifrån i
kompletta serier. Dessa journaler och
listor förtecknar de böcker och övriga
skrifter som KB har tagit emot. Med
accessioner (eller förvärv) menar man
idag de böcker som inte inkommer
som pliktexemplar, men
vid denna tid
gjordes ingen
skillnad på
förvärv och
pliktleveranser
utan alla
inkomna skrifter förtecknades i samma
journaler.4

FRÅN 1700-TALET

FÖR DEN SOM ÄR

intresserad av
KB:s ekonomiska

förhållanden genom tiderna innehåller arkivet bokföringsböcker från
denna tid, dock har serierna fram
till 1800-talet stora luckor. För åren
1722–1730 finns en ‘generalräkning’
(resultaträkning) bevarad och för åren
1723–1730 finns huvudböcker, utom
för år 1726. Några bokföringsböcker
från slutet av 1700-talet är bevarade
i senare avskrift. Från 1802 är serien
av huvudböcker komplett även om
de äldsta huvudsakligen består av
avskrifter. Under hela 1800-talet och
en bit in på 1900-talet bands även
verifikationer in tillsammans med
huvudböckerna och inkomst- och
utgiftsjournalerna, och genom dessa
handlingar får man en konkret bild
av vilka utgifter man hade och vilka
inköp som gjordes. Idag bevaras som
bekant verifikationer enbart i tio
år. Från denna tid finns en hel del
korrespondens, bland annat rörande
boktryckare som försummat sina
leveranser.5 Men även andra mer
udda handlingar har bevarats, som en
rekvisition av kung Gustav III efter
Erik Dahlberghs Suecia antiqua et
hodierna. Rekvisitionen är speciell,
inte bara för att den är utfärdad för
kungens räkning, utan också för
att den är skriven på ett handmålat
spelkort.6. 

Trycklistor: tiden
från pliktlagen.

Ur Curios trycklista från 1679.
Gustav III:s spelkort: 1700-talet

Generalräkning och innehållet i mappen ‘Gustav
IIIs spelkort’
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Recension:

Enskilda arkiv
Ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Enskilda arkiv är en bok som vänder sig till arkivstudenter,
arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd,
dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv.

KRÖNIKA

Text Nelly Laitinen nelly.laitinen@sls.fi

Anders Gidlöf
beskriver utvecklingen från nykterhetsrörelser och fruntimmersföreningar till organiserade fackföreningar
och branschorganisationer inom
näringsliv, stat och kommun. Det ges
flera konkreta exempel på hur enskilda lokala och regionala folkrörelseoch näringslivsarkiv har uppkommit i
”Organisationssverige”.

PORTRÄTTET

KARIN ENGLUND OCH
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GIDLÖF OCH MARIA BOMAN redogör för
planering och stryrning med hjälp
av en dokumenthanteringsplan. Med
processbeskrivningar kan man kartlägga informationsflödet och planera
bevaring och gallring. Boman redogör
även för leveranser, inventering,
materialhantering, förteckningsarbete
och gallring, och ger råd om optimal
förvaring av olika materialtyper.

Christina Sirtoft
Breitholtz tar också upp olika material, deras livslängd, optimala förvaringssätt samt hoten mot dem. Papper
drar det längsta strået i hållbarhet,
det håller i sekler. Optiska och magnetiska lagringsenheter håller i cirka
tio år. Även migrering, emulering
och konvertering av digitala data tas
upp. Att arkivera ett digitalt material
innebär att regelbundet överföra det
till nyare lagringsmedia och format
med tanke på långtidsförvaring.

ÖRJAN SIMONSON OCH

av Folkrörelsernas förbund (red. Charlotte Hagström,
Lunds universitet och Anna Ketola,
Skånes arkivförbund) följer en kronologi i två riktningar; en från historisk
tid genom nuet mot framtiden och en
från leverans av material via materialhantering till tillgängliggörande.
En uppdaterad handbok av det här
slaget är välkommen med tanke på
att arkivens samhälleliga uppgift,
målgrupper och materialhantering
förändras med åren. Målgrupperna
för boken är studerande inom arkivvetenskap, arkivbildare ute i samhället
samt arkivens anställda. Redaktörerna
har lyckats väl med att hitta skri-
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benter som belyser fältet från olika
synvinklar.
SAMUEL EDQUIST inleder med de enskilda
arkivens uppkomsthistoria. Ökad
historiemedvetenhet, en allt starkare
demokrati och ett samhälle i förändring har utstakat den väg som möjliggjort de enskilda arkivens uppkomst
och existens. Edquist påvisar också ett
viktigt maktperspektiv, nämligen att
arkiven ofta har formats av politiska
eller ideologiska skäl; “Enskilda
arkiv är lika lite som offentliga arkiv
oproblematiska som källor till de
verkliga förhållanden som arkiven
tänkt spegla.” skriver han.

EVA TEGNHED REDOGÖR för tillgängliggörande av arkiv. Istället för att vara en
passiv tillhandahållare av arkivmaterial vill arkiven i dag vara samhällsrelevanta och förmedla sitt innehåll till

allt bredare målgrupper. Det är tydligt
att Tegnhed arbetat mycket i direkt
kontakt med arkivbesökarna. Där
någon vill göra allt själv, behöver en
annan vägledning och hjälp. En tredje
vill ha ett socialt sammanhang. Arkiven kan även i dag vara en mötesplats
för samvaro och meningsfull fritid,
där själva arkivmaterialet inte alltid är
det viktigaste.
reflekterar
Maths Isacson och Peter Olausson kring
arkivens framtid med tanke på hot
och möjligheter. Ett hot som nämns
är “den analoga minnesförlusten”.
“Svårigheterna att läsa och tolka äldre
handskrivet arkivmaterial kan bli ett
stort hinder för intresset att fråga
efter äldre handlingar, vilket i sin tur
blir negativt för arkivens funktion i
samhället”. Det här är tänkvärt. Till
de framtida möjligheterna hör bland
annat hög utbildningsnivå, ökad medellivslängd, förbättrad samhällshälsa,
internationalisering och digitalisering.
I DET AVSLUTANDE KAPITLET

DET SISTA KAPITLET inspirerar till egna
reflektioner. Trots att utbildningsnivån är högre än någonsin tidigare, så
har läskunnigheten, åtminstone i mitt
hemland Finland, sjunkit drastiskt.
Det finns en växande skara ungdomar
som inte kan ta till sig längre texter.
Det är ett hot, inte bara när det gäller handskrivet arkivmaterial, utan
textläsning överlag. Ingen läser längre
klassiker, man ser på Netflix. I allt
högre grad är det bilder som omger
oss, både som intryck och uttryck.
Ord verkar vara ett utrotningshotat
fenomen. Därtill tillkommer, att
intresset för humanistiska ämnen
undermineras av samhälleliga prioriteringar där lång matematik och
entreprenörskap rankas högre än till
exempel kunskaper i historia. Ungdomen är smart och väljer det som gynnar dem i samhället – men kommer de
att bli framtida arkivbesökare?
I TAKT MED växande krav på tillgänglighet trängs arkivarien idag, paradoxalt

nog, allt längre in i ett hörn där olika
kategoriseringar är förbjudna; enligt
lagen för personskydd är religiös
inriktning, sexuell orientering, politisk
övertygelse, etniskt ursprung med
mera känsliga persondata. Det säger
sig självt att detta försvårar arbetet
med innehållsbeskrivningar och
metadata.
som jag vill avsluta med
är att fältet i allt högre grad sköts
av en lång rad av specialister, som
i samarbete med varandra skapar
arkiveringsprocessen; allt från insamling och arbete med samlingarna till
kundtjänst, utåtriktad verksamhet,
kommunikation och IT. Vi rör oss allt
längre bort från arkivarien som ensam
skötte hela arkiveringsprocessen från
början till slut. I dag samarbetar
vi över kunskapsgränserna för att
tillsammans skapa det bästa tänkbara
kulturarvet för framtiden. Jag vill
tänka, att ordet tillsammans är framtidens nyckelord. 
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Noterat

Webbarkivering i praktiken på FAI:s formatdag
En solig marsmorgon samlades 160
förväntansfulla deltagare på Moderna museet i Stockholm för att lära sig
mer om arkivformat, arkivering av ljudoch bild samt projekt med e-arkiv och
e-signaturer. Dagen innehöll flera intressanta föreläsningar och avslutades med
en reprisering av Andreas Segerbergs
populära webbarkivering i praktiken
som var en uppföljning på det fullsatta
föredraget från höstens FAI- konferens.
Under det drygt en timme långa föredraget gick Andreas Segerberg igenom
hur en webbplats är uppbyggd, varför
bevarande av en webbplats med hjälp
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av ”skärmdumpar” inte alltid är en jättebra idé samt gav tips på verktyg med
vilka webbarkiveringen kan genomföras
på ett smidigare och enklare sätt. Genom
att använda så kallade webcrawlers, förklarade han, kan man enkelt, genom att
antingen klicka sig igenom hela webbplatsen eller ”scrolla” sig igenom den, få
den sparad som exempelvis en WARC-fil.
Man kan även få med rörlig bild.
Värt att notera är att allt sparades
ner på en Raspberry Pi-enhet, en enkortsdator som man kan köpa i en välsorterad
teknikaffär.
Enligt Andreas Segerberg kryllar marknaden av webcrawlers och enbart ett

fåtal togs upp under konferensen. Olika
produkter är bra för olika program, exempelvis lämpar sig en bättre för Instagram
medan andra lämpar sig för Facebook
och vanliga webbplatser och så vidare.
Att göra det på det här sättet är dock
ett otroligt smidigt sätt och får man in rutinen ska det gå att utföra det på egen
kammare. För den som stöter på patrull
kommer Andreas Segerberg att vara
behjälplig under ett speciellt spår under
höstens FAI-konferens.
Alexandra Meija
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Helhetsperspektiv
på samhällets
informationsförsörjning
Riksarkivet anser att en sammanhållen informationsförsörjning inom offentlig förvaltning
– det vill säga stat, kommun och landsting –
kan förbättras genom att Riksarkivet får ett
tydligare mandat när det gäller regelgivning,
rådgivning och samverkan inom den offentliga förvaltningen. I Arkiv 1/2019 redogjordes
för Riksarkivets inspel om kommuner och
landsting till arkivutredningen. Här följer
en något längre redogörelse för inspelet.
REGLERINGEN AV informationshanteringen
inom den offentliga förvaltningen är
i grunden gemensam genom bestämmelserna i arkivlagen, medan mandat
att föreskriva om informationshanteringen i huvudsak är uppdelad mellan
Riksarkivet för den statliga delen och
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige för kommunen respektive
landsting. Antalet aktörer med föreskriftsrätt medför, enligt Riksarkivet,
en risk för en splittrad reglering.
Även om Riksarkivets föreskrifter
i huvudsak inte gäller för kommuner och landsting, används de ofta
som stöd i verksamheten. I många
fall hänvisar kommunstyrelsen eller
landstingsstyrelsen, i sina beslut om
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arkivreglementen, till Riksarkivets
föreskrifter som därmed, helt eller
delvis, ska tillämpas även i de kommunala myndigheternas arkivhantering.
ETT SÄTT ATT FÅ ett helhetsgrepp på
informationsförsörjningen i den
offentliga förvaltningen är att Riksarkivets föreskriftsrätt utökas till att
helt omfatta även kommuner och
landsting. Den möjligheten finns
till viss del redan idag med stöd i
2 och 3 §§ arkivförordningen. Det
skulle öka samsynen och bidra till det
helhetsperspektiv, vilket Riksarkivet
genomgående har efterlyst i inspelen
till arkivutredningen, genom att viktig
samhällsinformation skulle behandlas

likadant, oavsett var i den offentliga
förvaltningen den finns. Det skulle
dessutom kunna bidra till förenkling
och ökad effektivitet hos kommuner
och landsting, bland annat genom
att Riksarkivet skulle få ett tydligare
mandat i sin rådgivning när det gäller
tolkningen av föreskrifterna.
För att säkerställa inflytande från
den kommunala och landstingskommunala sektorn föreslår Riksarkivet
att föreskrifter om informationshantering som ska gälla för kommuner
och landsting får meddelas först efter
samråd med Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Det finns exempel
på motsvarande samråd med SKL
innan olika statliga myndigheter
meddelar föreskrifter på andra områden som påverkar kommunerna eller
landstingen.
mellan normering
och tillsyn. Arkivmyndigheterna har
i sin roll ansvar för att ha tillsyn så
att skyldigheterna enligt arkivlagen
med följdförfattningar (Riksarkivets
föreskrifter och respektive kommun
eller landstings arkivreglementen)
fullgörs. Inom kommuner och
landsting är det många regler som
ska kontrolleras och de kan skilja sig
åt, liksom strategier och metoder för

DET FINNS EN KOPPLING

tillsyn. För att uppnå en samlad syn
på informationsförsörjningen behöver
arkivmyndigheternas tillsyn hanteras
på ett mer enhetligt sätt. Riksarkivet
vill ha mandat och ansvar att tillsammans med SKL hantera strategier och
metoder för att utöva tillsyn inom den
offentliga sektorn. Själva tillsynen ska,
enligt Riksarkivets förslag, även fortsättningsvis genomföras av respektive
arkivmyndighet, men en ökad samverkan och samsyn inom detta område
torde vara till gagn för både utförare
(arkivmyndigheterna) och användare
av den information som finns hos
tillsynsobjekten.
av den rådgivning som
Riksarkivet ger till kommuner och
landsting gäller tolkningen av Riksarkivets föreskrifter. I vissa fall hänvisar
Riksarkivet till de råd som ges ut
av Samrådsgruppen för kommunala
arkivfrågor (SKA). Riksarkivet har
under senare tid märkt av ett ökat
antal rådgivningsfrågor.
Som arkivmyndighet för den
statliga förvaltningen ger Riksarkivet
råd till de statliga myndigheterna. Arkivmyndigheterna för kommuner och
landsting kan ge råd till myndigheter
och andra som omfattas av arkivlagen
i sina kommuner. Samtidigt framgår
EN STOR DEL

det av Riksarkivets instruktion att
Riksarkivet ska ge råd till kommunerna. Det är ett problem att det inte
finns en tydlig avgränsning för vilken
typ av rådgivning Riksarkivet respektive övriga arkivmyndigheter ska bistå
med. Det finns stora risker att rådgivningen blir överlappande och otydlig.
Undantaget är de råd om framförallt
bevarande och gallring som ges ut av
SKA. Riksarkivet efterlyser en ökad
tydlighet avseende rådgivningen till
kommuner och landsting, inte minst
avseende gränsdragningsfrågor mellan
stat och kommun/landsting.
en formell
samarbetspart med utpekat ansvar för
kommunernas och landstingens informationshantering. SKL är en viktig
organisation och samarbetspartner,
men enligt Riksarkivet är det problematiskt att SKL varken har mandat
eller uppdrag i frågor som gäller informationshantering med utgångspunkt
i arkivlagstiftningen. Riksarkivets
förslag om utökad föreskriftsrätt, efter
samråd med SKL, skulle innebära att
SKL får en utpekad roll i arkiv- och
informationshanteringen i den kommunala sektorn, och på så sätt en
tydligare roll, även för andra frågor
inom arkivområdet.

RIKSARKIVET SAKNAR IDAG

Det viktigaste forumet för samverkan mellan Riksarkivet och den
kommunala arkivsektorn sker genom
SKA, med Riksarkivet och SKL som
huvudmän. Gruppen ska, enligt sin
arbetsordning, främja samverkan
mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, till gagn
för utvecklingen av arkivfrågorna
och med tonvikt på frågor som är av
gemensamt intresse för den offentliga
sektorn.
EN FÖRÄNDRAD ROLL för Riksarkivet i
form av ett ökat ansvar och mandat
att föreskriva om arkivfrågor för den
kommunala sektorn skulle leda till ett
behov av översyn av SKA:s uppdrag.
Behovet av samverkan och samarbete
inom sektorn skulle dock kvarstå
och nyttan med en grupp som SKA
bedöms fortsatt som stor. Nya möjliga
uppgifter för SKA skulle exempelvis
kunna omfatta att bereda nya föreskrifter och att hantera gemensamma
frågor inom tillsynsområdet.

Läs mer:
Riksarkivets hela inspel om kommuner
och landsting till arkivutredningen finns på
Riksarkivets webbplats

37

En saknad allkonstnär
Arkivrådet Ann Hörsell har avlidit 61
år gammal efter en längre tids sjukdom. En knapp vecka innan hon avled
mottog hon utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst, från vice riksarkivarien Kajsa Hermodsson, för sitt 30 år
långa arbete i olika statliga befattningar, bland annat som arkivarie och 1.
arkivarie, chef för ATA, krigsarkivarie,
arkivråd och chef för Krigsarkivet.
Ann Hörsell växte upp i Katrineholm och
var redan under gymnasietiden yrkesverksam då hon själv förestod ett STF-vandrarhem. Hon studerade vid Uppsala universitet och disputerade i historisk demografi
1983 på avhandlingen Borgare, smeder
och änkor - ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750–1850.
Efter studier i bland annat arkivvetenskap
sökte hon sig till Krigsarkivet där hon arbetade som arkivarie och sektionschef 1984–
1996. Hon hörde till en ny generation som
snabbt förstod och väl behärskade dator
iseringen. Flytten gick sedan norrut och
till Luleå när Ann blev landstingsarkivarie i
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Norrbotten 1996–2001. Hon tog en aktiv
del av planeringen och genomförandet
av Norrbottens Minne i Luleå, men även
arbetet vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.
Hon undervisade också vid Luleå Tekniska
Universitet och ägnade sig åt Luleås lokalhistoria. Åter i Stockholm anställdes hon
2001 på Riksantikvarieämbetet som chef
för ATA. 2007 kom hon till Riksarkivet som
chef för avdelningen för enskilda arkiv och
2012 återvände hon till Krigsarkivet som
chef och Krigsarkivarie. Hon hade precis
inlett projektet att samlokalisera Krigs
arkivet till Arninge när hon på våren
2014 insjuknade.
Från 1980-talet var Ann engagerad i
arkivutbildningen vid Stockholms universitet, var expert i arkivutredningen 2002
och deltog i Högskoleverkets utvärdering
av universitetens arkivvetenskapliga utbildningar. Med sitt långvariga fackliga engagemang i SACO-förbundet DIK, både
lokalt och centralt, bidrog hon verksamt till
professionsutvecklingen.
Ann var engagerad i många föreningar
och satt i styrelsen för bland annat Svenska

militärhistoriska kommissionen, Karolinska
Förbundet, Personhistoriska samfundet och
Kungliga Biblioteket. Under åren övergav
hon aldrig forskningen och publicerade
mycket, särskilt inom det militärhistoriska
området. Eftersom hon var mycket språkkunnig publicerade hon sig gärna internationellt på olika språk.
Ann var omvittnat en kunnig och entusiastisk person som ivrigt grep sig an alla
arbetsuppgifter med mycket gott resultat. Ett exempel på detta är den kultur
historiska renoveringen av Kursh Gård i
Lillpite 2007–2009, där hon fick användning för sin kulturhistoriska kompetens, men
också sitt praktiska handlag. Hon hade
jägarexamen och var en mycket god skytt.
Hon bemötte alla – grannar, kollegor, forskare och militärer, oavsett rang – på ett
rakt och okonstlat sätt och visade gång
på gång sitt personliga engagemang.
Hennes mycket sällsynta sjukdom kommer nu att bli föremål för ett internationellt
forskningsprojekt. Närmast sörjande är
maken Kenneth Awebro och sonen
Christopher Awebro.
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