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FRAMTIDENS INTELLIGENTA FÖRVARINGSYSTEM

COMPACTUS® DYNAMIC II
Compactus® Dynamic II är den nya generationen av smarta mobila förvaringslösningar. Det
eldrivna hyllsystemet har ett nytt intuitivt användargränssnitt med tillhörande App, samt
ytterligare säkerhetsfunktioner. Den nya Dynamic II appen är den första av sitt slag inom eldrivna
hyllsystem. Compactus® Dynamic II är banbrytande på alla sätt och vis:
•

Nytt användargränssnitt

•

Dynamic II App

•

Extra säkerhetsfunktioner

•

RFID / NFC-läsare

Vill du veta mer om Compactus® Dynamic II? Besök vår hemsida eller kontakta oss!

www.bruynzeel.se

info@bruynzeel.se

Tel: 031-771 70 00

Dokumenthanteringen, arkivet
och samhällets digitalisering
DIGITALISERINGEN AV samhällets processer tillhör ett nytt paradigm där professionens teori, metoder och praktiska lösningar än en gång behöver prövas
och förnyas. Nya spännande trender inom informationsförvaltning dyker
upp i vår vardag, till exempel ”Internet of Things”, ”Big Data” och ”Digital
Twin” är några av de begrepp som nu diskuteras. Mitt i detta pågår den
statliga arkivutredningen som hela Arkivsverige ser fram emot.

på arkivutredningen (Ku 2017:02) och har däri betonat
hur viktigt det är att hanteringen bedrivs nära den förvaltande organisationens verksamhet, och inte som en avskärmad institutions- och depåverksamhet. Detta är något som ställer krav på de som arbetar i arkivsektorn.
Inriktningen bör vara med organisationens bästa för ögonen. Idag har
informationshanteringens synfält vidgats till även molntjänster och sociala
medier. Säkerheten för informationen, liksom den personliga integriteten
är ingenting som kan lösas med en koncentrerad bedömning, som det
hittills varit med den pappersbundna informationen. Ett större digitalt
helhetsgrepp är vad som fordras.

NLA HAR GETT SITT SVAR

ställer stora krav, och dagens hantering har halkat efter
på området. En hämsko ligger i det att små och medelstora organisationer
saknar resurser för att möta förutsättningarna. Framtidens informationsförvaltning kräver en större insats än vad såväl arkivutredningen som Riksarkivet ger vid handen. Ekonomiska ramar bör inte vara styrande så att till
exempel leveranser till arkivinstitutioner sätts på spel. Statistiken behöver
också utvecklas till att bli mer kvalificerad: idag saknas fasta nyckeltal när
den presenteras.
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Anastasia Pettersson
Ordförande NLA

har specifika problem i en digital era. Ett helhetsgrepp
om företagens informationsmängd (både analoga och digitala arkiv) bör tas
för att näringslivets arkiv inte ska förvanskas och förloras för framtiden.
Både för företagens och medborgarnas bästa.

DEN PRIVATA SEKTORN

Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK),
Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Peter Wattman peter.wattman@telia.com
Chefredaktör:
Mats Janson
mats@birdh.se, 08-650 14 00
Omslagsbild: Kim Sonntag

Layout: Kims Grafiska Byrå

Produktion: Birdh

Redaktörer:
Anneli Brattgård (FALK) anneli.brattgard@ekero.se
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Alexandra Meija (FAI) alexandrameija@hotmail.com
Henrik Sundholm (FALK) henrik.sundholm@vasteras.se
Per Lundin (FA) per.lundin@blekingearkivet.se
Eva Hult (FAI) eva.hult@maritima.se

Tryckeri: Hylte tryck

Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på
tidningen? Skicka e-post till mats@birdh.se.

Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen
om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren
respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman.
Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge
elektronisk publicering.

Webbplats: www.temaarkiv.se

Upplaga: 2 100
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser: Business Factory, 08 653 60 40

3

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET
REP. DEL 2
FYNDAT

Innehåll

s. 6

ARKIV NR 3 2019
LEDARE

Anastasia Pettersson

s. 3

INNEHÅLL

s. 4

REPORTAGEDEL 1
TEMA: Tillgänglighet
Arkivet med dokumenten som alla vill se
Frivillig och gratis i arkivets tjänst
Stadsarkivet som fördubblade sina besökare
Att vara på plats överallt …och ändå inte

PORTRÄTTET
Mats Burell

s. 6		
s. 10
s. 14
s. 18
s. 20

REPORTAGEDEL 2

Historien om af Chapman och ett nutida
digitaliseringsprojekt
Hur ska information om kärnavfall bevaras?
KB – En lång och brokig historia
Riksarkivet – det medeltida Sverige
Föreningsarkivet i Värmland
– vital 70-åring blickar framåt
Debatt: Statens ansvar gentemot enskilda arkiv

S. 14

4

ARKIV 3/2019

s. 22
s. 26
s. 30
s. 34

?

s. 36
s. 38

S. 30

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.
Digital konvertering och hantering
Säker arkivering av dokument och datamedia
Säker destruktion av elektronik- och IT-avfall

ironmountain.se

I

+46 8 55 10 2000

5

6

ARKIV 3/2019

FYNDAT
REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

LEDARE

Tema: Tillgänglighet

Arkivet med
dokumenten som
alla vill se

Under april genomförde Andreas Wallgård en tvåveckorsresa
till USA med besök på flera arkivinstitutioner på östkusten.
Starkast intryck gjorde mötet med den publika verksamheten
på National Archives i Washington DC.
Text Andreas Wallgård andreas.wallgard@riksarkivet.se
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En närmare tre
kilometer lång park i hjärtat av
Washington DC som sträcker sig
från Lincolnmonumentet i väster via
den välbekanta obelisken över till
Capitol Hill i öster. Området utgör det
självklara dragplåstret för besökaren av
den amerikanska huvudstaden. Parken
och dess närmaste omgivningar är
mer än välförsedd med minnesmärken
och monument av olika slag. Från välkända, som den blanka svarta graniten
med 58 000 namn på döda vietnamveteraner, till mer okända som statyn för
att hedra John Ericsson, den svenske
ingenjören bakom nordstaternas slagskepp USS Monitor. Här finns också
några av världens största och mest
besökta museer, som National Museum
of Natural History och Air and Space
Museum, båda delar i museikonglomeratet Smithsonian Institution som
kan besökas på ytterligare ett dussintal
ställen i området.

THE NATIONAL MALL.

I DETTA KULTURHISTORISKT tryfferade
landskap ligger även ett arkiv. Sedan
1935 finns här National Archives
and Records Management (NARA)
strategiskt placerad bland de andra
gigantiska institutionerna, både vad
gäller storlek och innehåll. Många av
byggnaderna bär drag av antika tempel
eller palats. Inte minst gäller det just

Naras arkivshop har det mesta. Ingen behöver lämna huset utan en one-piece
och ett eget exemplar av konstitutionen. Foto: AW.

nationalarkivet som med sina pelare
med korintiska kapitäl för tankarna till
det gamla Rom. I dag finns här arkivets
omfattande publika verksamhet med
utställningar, läsesalar och biograf med
mera. Sedan 1990-talet finns den stora
mängden arkivbestånd och personal i
College Park några mil utanför Washingtons centrum, en anläggning som vi
lämnar utanför i detta reportage.
De aprildagar som jag besöker
NARA ringlar besökarköerna långa
ut mot Constitution Avenue. Och så
är det de flesta dagar under året men
i synnerhet så här års då skolklasser
från hela landet kommer på besök. För
många av dem och för många andra

turistande i Washington är ett besök
på NARA ett självklart val vilket
också syns i statistiken där närmare
1,4 miljoner (!) årliga besökare kan
räknas in. Varför söker sig då så många
dit? Den förstklassiga geografiska
placeringen har självklart en del i detta
men räcker inte som svar.
DEN VIKTIGASTE ORSAKEN är intresset
för tre dokument. Det handlar om
handlingar av den digniteten att
byggnaden i fråga delvis har skapats
just för att ge dem en passande
förvaring. I det största rummet kal�lat rotundan – som i sin utformning
för tankarna till ett kyrkorum med
marmorgolv, väggmålningar och hög
kupol – vilar de sida vid sida: självständighetsförklaringen (Declaration
of Independence), konstitutionen
(Constitution of the United States)
och rättighetsförklaringen (Bill of
Rights). Den sistnämnda är kanske
för många den minst kända och
omfattar en uppräkning av de första
tilläggen till den amerikanska konstitutionen. Handlingarna från 1770och 1780-talen är självklart inte så
imponerande i ålder men unika på

”Montrarna hålls
helt syrefria, är
fyllda med argon och
ljusförhållandena är
sådana att dokumenten
inte ska påverkas.”

det vis att de utgör det fundament
som USA som stat har byggts på och
som återkommande utgör en utgångspunkt i det historiska såväl som i det
dagspolitiska samtalet.
DET ÄR ONEKLIGEN TALANDE att NARA
ligger där det ligger, med Vita huset
några stenkast åt ena hållet och
Kongressen och Högsta domstolen åt
det andra. Maktfördelningen mellan
dessa institutioner är en central fråga i
konstitutionen och ett återkommande
ämne för diskussion. Det samma
gäller exempelvis frågan om hur konstitutionens andra tillägg (om rätten
att äga och bära vapen) ska läsas, inte
minst i presidentvalstider. Det finns
många fler exempel på frågor som
debatteras i TV och det skrivs om i
dagspress som gäller formuleringar
och tillämpningar av innehållet i
de dokument som besökare här kan
beskåda bakom säkerhetsglas. Och
det råder ingen tvekan om att det är
originalen som man får se?
– Något annat vore omöjligt. Det
här en gemensam egendom för det
amerikanska folket, kopior vore inget
alternativ, säger min värd vid besöket
i Washington, Samuel Anthony som
jobbar vid AOTUS (Archivist Of The
United States of America) stab.
– Förvaringen är säker, fortsätter
han. Montrarna hålls helt syrefria, är
fyllda med argon och ljusförhållandena är sådana att dokumenten inte
ska påverkas.
Att det senare inte har gällt tidigare (dokumenten har på många vis
levt ett äventyrligt liv fram till dess
att de hamnade i rotundan) syns allra
tydligast syns på självständighetsförklaringen:
– Under flera decennier förvarades
den i en glasmonter direkt invid ett
fönster i en annan myndighetsbyggnad i området, säger Samuel Anthony.
Vi konstaterar att texten för dagens
betraktare är så svag att den bara med
stora svårigheter kan läsas.

av dokument (ibland
kallade the Chartres of Freedom) i
rotundan är NARA:s huvudakt finns
åtskilligt mer att upptäcka i intilliggande rum där både permanenta och
tillfälliga utställningar ryms. En stor
satsning på dokumentation från Vietnamkriget ersattes under mitt besök

OM TRILOGIN

Amber Kraft (Education Manager) och Christiana Hansen
(Volunteer and Tour Office Director). Foto: AW.

av en utställning om kvinnors rätt
att rösta (för övrigt det 19:e tillägget
till nyss nämnda konstitution) som
nu firar 100 år. Besökarna kan också
botanisera i en välsorterad butik innan
de drar vidare som lyckliga ägare av
en T-shirt med president Nixon och
Elvis, självständighetsförklaringen i
form av en baseball och några böcker
från den välsorterade avdelningen
med amerikansk politiska historia.
För den bokintresserade finns det
dessutom möjlighet att stifta närmare
bekantskap med författare och nya
böcker i och med återkommande bokpresentationer och paneldiskussioner.
– Vi brukar ha ett hundratal om
året berättar Tom Nastick, ansvarig
för den utåtriktade programverksamheten. Och många av dem är också
möjliga att följa direkt i hela världen
genom NARA:s kanaler på Facebook
och Youtube.
för författarkvällar och många andra större
evenemang på den stiftelse (National
Archives Foundation) som har till
uppgift att på olika vis stötta arkivets
arbete. Det är stiftelsen som driver
butiken som nämndes ovan och det
är också genom den som företag och
andra organisationer kan hyra delar av
NARA:s lokaler. Champagnemingel
med en glimt av konstitutionen är
alltså en möjlighet som också många
är intresserade av. Externa medel av
olika slag är viktiga för en verksamhet
där de statliga anslagen inte räcker
till och dessutom plötsligt kan utebli,
vilket ju blev en brutal realitet under
den rekordlånga nedstängning av det
offentliga USA under december–janu-

FORMELLT LIGGER ANSVARET

ari som var ett resultat av en konflikt
mellan presidenten och kongressen
om finansieringen av den omdiskuterade muren mot Mexiko. Det privata
ekonomiska engagemanget syns på
flera håll i form av plaketter som
berättar om donationer för renoveringar eller nysatsningar.
välutrustade ”arkivlaboratorier” för skolklasser som är
sponsrade av ett stort amerikanskt
flygbolag. Här träffar jag Amber
Kraft och Christiana Hansen som
arbetar med undervisning och visningsverksamhet. Till viss del känner
man igen sig. Exempelvis i ett koncept som mycket liknar de arkivväskor
fyllda med kopior av intressanta
handlingar och foton som har använts
i skolor på många håll i Sverige.
Men nya erfarenheter görs också.
Ett fantastiskt litet arkivmagasin för
barn – fullt utrustat med vagnar och
allt – är ett exempel. Ett annat är
rummet intill där skolelever, i talarstol
med NARA:s sigill och amerikanska
flaggan som fond, kan hålla egna
presskonferenser i samband med att
de får olika problem att lösa. Ett stående uppdrag brukar vara att försöka
återfinna konstitutionen som på något
mystiskt vis har försvunnit.
Vi är därmed tillbaka där man allt
som oftast hamnar under ett besök på
nationalarkivet i Washington DC; i
de grundläggande dokumenten och
i samtiden, tänker jag på väg ut mot
The Mall medan jag kryssar mellan
skolungdomar från hela Washington
DC som har fyllt lokalerna med sina
presentationer som de ska tävla med
på National History Day. 

EXEMPELVIS FINNS
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Frivillig och
gratis i
arkivets
tjänst
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Under de senaste åren har bilden av USA för många dominerats av
murar, masskjutningar, politiska motsättningar och en idogt twittrande president. Under den ytan finns självklart en annan verklighet och vardag, som exempelvis den fortsatt starka amerikanska
traditionen att dela med sig av tid och engagemang för genom ideellt
arbete i olika sammanhang. Natthärbärgen och soppkök är inte det
enda som engagerar, för somliga är bidraget till samhället en insats på arkivet! Men åsikterna om obetalt arbete i arkivsektorn går
isär vilket några nedslag i den amerikanska arkivsektorn visar.
Text Andreas Wallgård andreas.wallgard@riksarkivet.se

ENLIGT USA:S statistikmyndighet var
uppemot en femtedel av alla amerikaner, alltså cirka 64,5 miljoner
personer, engagerade i någon form
av volontärt arbete under perioden
2011–2012. Volontärarbetet inom
arkivsektorn är så pass stort att
Society of American Archivist (SAA)
2014 valde att ta fram riktlinjer på
området. Där framgår bland annat
att volontärinsatser bör begränsas till
att endast förekomma i offentlig och
ideell sektor (det vill säga ej i vinstdrivande organisationer) och att arbetet
inte ska ersätta ordinarie personals
insatser utan vara ett komplement, ske
helt frivilligt utan krav på eller löfte
om ersättning. Institutionen ska också
ansvara för adekvat utbildning och
handledning för uppgifterna.

besökte jag några olika
arkivinstitutioner på den amerikanska östkusten, nyfiken i allmänhet
men särskilt frågvis om just synen
på volontärarbete och på vilket sätt
man har valt (eller avstått från) att
engagera volontärer. Resan gjordes
möjlig genom stöd från The Bicentennial Swedish-American Exchange
Fund, Gustaf Fjetterströms stiftelse
för arkivvetenskaplig forskning och
Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning (FAI).

TIDIGARE I ÅR

som gjordes på universitet
(New York University och Colombia
University, båda på Manhattan,
New York City) utgjorde exempel
på verksamheter som helt valt bort
att använda sig av volontärer, trots
att uppgifter som skulle kunna vara
lämpliga finns. New York University

DE TVÅ BESÖK

står exempelvis inför en flytt av större
delen av sitt arkivbestånd som innebär
ett stort arbete med inventering, enklare ordningsarbete och så själva flytten förstås. Janet Bunde, arkivarie på
universitetet förklarar att det finns ett
policybeslut om att universitetet inte
tar in volontärer för att göra arbeten
inom arkiv- och biblioteksområdet.
Ett beslut som grundar sig i att man
som institution har till uppgift att
utbilda studenter för (ett betalt) yrkesliv. Att ta in obetald arbetskraft skulle
rimma illa med detta och lämpliga
arbetsuppgifter på arkivet erbjuds i
stället till universitetets studenter som
då jobbar mot ersättning. Ståndpunkten från New York University delas av
Tara Craig vid Columbia University
några kilometer norrut. Även här har
volontärer valts bort och det är lärosätets egna studenter som erbjuds, inte
alltid de mest välbetalda men ändock
betalda, jobben som exempelvis framtagare till handskriftssamlingens läsesal på Butler Library där universitetets
arkiv och samlingar tillhandahålls för
forskning.
EN INSTITUTION som än så länge inte
har tagit emot eller aktivt försökt
att rekrytera volontärer, men som
egentligen inte ser några principiella
hinder, är New Yorks stadsarkiv
(NYC Department of Records and
Information Service) där jag träffar
Kenneth Cobb. Skälen som han anför
är att många uppgifter som behöver
utföras är för komplicerade och skulle
kräva mycket utbildning och handledning. Det handlar om insatser som är
på en sådan hög nivå att de i nuläget
inte har egna resurser för att lösa dem.

Rebecca Katz, chef för District of
Columbia Office of Public Records
i Washington DC. Foto: AW.

Han medger också att det sannolikt
skulle möta en del skepsis från delar
av personalen om volontärer skulle
erbjudas utföra alltför kvalificerade
uppgifter. Det som skulle kunna ligga
närmast till hands vore sannolikt
extra stöd i läsesalen. Intresserade och
kunniga hobbyforskare som vill hjälpa
andra finns alltid, menar han men
som han säger:
– We have not walked down that
alley yet.
NÅGON SOM HAR PROVAT och väldigt
gärna skulle vilja se fler volontärer
i organisationen är Rebecca Katz,
chef på Office of Public Records för
District of Columbia i Washington
DC. På hennes lilla institution som
är inrymd i trånga och undermåliga
lokaler och är synbart underbemannad har de två volontärer sedan en
längre tid. För henne är det tillskott
som det frivilliga arbetet innebär helt
avgörande för verksamheten även om
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något som i större utsträckning är
möjligt när den breda gruppen av
volontärer finns att tillgå.

Två av volontärerna i projektet för att skanna loggböcker från Vietnamkrigets
kustbevakningsfartyg i samtal med an av NARA:s anställda. Foto: NARA.

det inte handlar om mer än några
timmars insats per vecka. Hon säger
själv med visst dåligt samvete att
de inte alltid får den stöttning och
handledning som borde ges utan att
volontärerna i vissa avseenden jobbar
helt självständigt och fungerar som
”vanliga anställda”. I den situation
som hon och arkivet befinner sig i kan
hon bara konstatera att det är så det
är. Om hon hade tid och möjlighet
skulle hon försöka få till ytterligare
samarbeten med intresserade, men
det kräver ett aktivt arbete att hitta
rätt personer, exempelvis genom
medverkan i något av de ”Volunteer
Open House” som återkommande
arrangeras i Washington DC.
volontärverksamheten som jag mötte återfanns
hos National Archives and Records
Adminstration (NARA). I stor skala i
Washington DC där NARA:s huvudkontor återfinns och i mindre omfattning men av samma slag på NARA:s
kontor i New York City. I Washington
DC är volontärerna avgörande för att
delar av institutionens verksamhet ska vara möjlig.
Totalt räknar NARA in
över 300 (!) frivilliga
i sin verksamhet i

FYNDAT

DEN MEST UTVECKLADE

DC-området. Som beskrevs i artikeln
på sidorna 6–9 finns en omfattande
publik verksamhet i anläggningen i
centrum och det är där huvuddelen av
de frivilliga resurserna är efterfrågade.
Men även i anläggningen i College
Park strax utanför staden finns ett
antal frivilliga engagerade i olika typer
av depåarbete. I NARA:s publika
arbete i stadskärnan finns två typer av
frivilliga arbetsinsatser. Den största
gruppen är den som består av anslutna
till det formella volontärprogrammet.
Verksamhetsansvarig är Christiana
Hanson.
Hon beskriver sina volontärer som
ett hyggligt utsnitt av befolkningen.
Det grundläggande formella kravet
för att få delta är att den intresserade
ska ha fyllt 16 år och vara amerikansk
medborgare eller ha ett arbetstillstånd. Åldersmässigt spänner gruppen
från tonåringar och upp till den i dag
äldste på 94 år. Den numerärt största
gruppen är pensionärer. Volontärerna
är också av varierad socioekonomisk
tillhörighet och etnisk bakgrund vilket är en stor poäng enligt Christiana,
då många har till uppgift att ta emot
de stora mängder besökare som kommer till NARA i Washington DC
varje år. Det kan handla om att guida
i museet, att hjälpa till att ta hand
om en skolklass, assistera vid större
publika arrangemang och bistå i läsesalar etc. Målet från nationalarkivet
är att besökare ska kunna identifiera
sig med dem som tar emot grupperna,

David Ferriero, Archivist of the United
States, i arbete vid skannern bland
volontärerna på The Innovatuion Hub,
NARA, Washington DC. Foto: NARA.

NÅGOT PROBLEM att hitta nya volontärer
finns inte enligt Christiana:
– NARA är välkänt även utanför
de kretsar som ägnar sig åt historisk
forskning och vi får erkänna att
filmen ”National Treasure” från 2004
med bland annat Nicolas Cage i en av
rollerna och med arkivet i Washington DC i fokus har betytt en hel del
för detta.
Den som anmäler intresse för
att bli volontär intervjuas och man
försöker i möjligaste mån matcha
det egna intresset hos den intresserade med de behov som finns i
organisationen. Efter en kortare
introduktionsutbildning skriver man
ett kontrakt (på minst en termin) där
det slås fast i vilken omfattning som
man förväntas arbeta (mellan 20 och
200 timmar per år). En del gör bara
en termin, andra stannar kvar. Den
som har funnits med längst i gruppen
har varit volontär i över 25 år. Någon
formell ersättning förekommer inte
men alla volontärer har till exempel
rabatter i NARA:s arkivshop, får
kontinuerlig fortbildning, kan delta i
olika sociala aktiviteter och tillgång
till gratis kaffe. Det sistnämnda kan
inte underskattas för trivseln både
för personal och volontärer menar
Christiana.
MEN HUR ÄR DET med gränsdragningen
mellan anställda och volontärer i
fråga om vilka uppgifter som utförs?
Christiana förklarar att å ena sidan är
NARA helt beroende av sina volontärer för att en del av verksamheten
ska vara möjlig att genomföra. En del
av uppgifterna (som exempelvis guidningar) utfördes från början av intresserade frivilliga helt på eget initiativ,
men för ett trettiotal år sedan skapades en mer formell överenskommelse
med guiderna som också blev starten
på NARA:s volontärprogram. Att
lägga över allt arbete som volontärer
gör idag på betald personal skulle
vara omöjligt menar Christiana, men
huvudlinjen är ändå att de frivilliga
krafterna assisterar den ordinarie
personalen i deras arbete och att det
aldrig går att ställa samma krav på en
volontär som på en anställd.

VID SIDAN AV DENNA mer formaliserade
volontärverksamhet tar NARA i
Washington kontinuerligt emot hjälp
från allmänheten genom verksamheten i deras ”Innovation Hub”. I en
särskild lokal i direkt anslutning till
läsesalerna finns enklare skanningsutrustning utplacerad och personal
på plats för att hjälp till. Hit kan vem
som helst komma för att bidra till att
öka mängden digitiserat arkivmaterial
i NARA:s arkivkatalog. Hit hänvisas
besökare från de vanliga läsesalarna
som behöver kopiera större mängder.
De flesta som får frågan om de vill
göra sin kopiering med NARA:s
utrustning i stället för med sin egen
nappar på förslaget. Det leder till
att bilderna både kommer besökaren
och alla andra som söker i katalogen
till del. I The Innovation Hub sitter
också flera ”stammisar” som utifrån
sina specialintressen ser till att mer
arkivinformation skannas in och kan
läggas ut.

som leder verksamheten berättar att de också arrangerar
en hel del riktade projekt där man
bjuder in till att fokusera på en viss
verksamhet, särskilda arkiv eller
befolkningsgrupper. Ett av de pågående projekten när jag är på besök
fokuserar på att digitisera loggböcker
från kustbevakningens fartyg för
tiden under Vietnamkriget. Arbetet
sker i samarbete med myndigheten
för krigsveteraner och många av de
som har engagerat sig i arbete har en
veteranbakgrund.
– Projektet har varit mycket lyckat,
säger Catherine. Både utifrån resultatet av skanningen men också socialt,
uppgifterna här har verkligen betytt
mycket för många av deltagarna och
en helt ny kategori av besökare har
hittat till oss och vet nu mer om vad
NARA är och kan erbjuda.
Därigenom sätter hon fingret
på en punkt som nämns i förbigående av flera jag möter. De positiva

CATHERINE BRANDSEN

Catherine Brandsen, koordinator för verksamheten vid
The Innovation Hub, NARA,
Washington DC. Foto: AW.

”bieffekter” som ett fungerande
volontärarbete kan få. Direkt för
den som engageras som volontär
men i förlängningen också genom
att volontären blir en ambassadör för
arkiv i andra sammanhang och kan
bidra till att öka intresset för och
kunskapen om arkiv i samhället. 
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Stadsarkivet som
fördubblade sina
besökare

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Tema: Tillgänglighet

REP. DEL 2

För Stadsarkivet i Stockholms stad har
besökskurvorna länge pekat uppåt, både
när det gäller de fysiska besöken och följare
i sociala medier. Bakom den positiva trenden ligger
medvetna satsningar både publikt och kommunika
tivt för att skapa ett mer tillgängligt stadsarkiv.

FYNDAT

Text Mats Janson mats@birdh.se

Hej Susanna Uppling, kommunikationsoch publikchef på Stadsarkivet. Kan du
berätta om hur ert uppdrag ser ut och hur
det har mejslats fram?
– Redan 2012 fanns det med
en skrivning i Stockholms stads
budget om att ”Stadsarkivets
karaktär av öppen publik institution
bör förstärkas”. År 2014 klubbade
kulturnämnden i Stockholms stad
en handlingsplan för Stadsarkivets
publika utveckling som min kollega
Ann-Sofi Forsmark hade tagit fram.
Den ringade in ett antal områden som
vi metodiskt hade betat av punkt för
punkt och även slipat vidare på under
årens lopp. Vi har också tagit fram
en kommunikationsstrategi som visar
hur vi ska jobba kommunikativt för
att nå våra mål.
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Vad gör ni rent konkret?
– Vi jobbar mycket med att involvera medarbetarna på olika sätt, till
exempel med intervjuer, fokusgrupper
och workshops. Vi har också tagit
reda på hur olika intressenter ser på
Stadsarkivet och har på så sätt fått en
bra utgångspunkt kring vad som är
viktigt att lyfta fram i kommunikationen.
Vi har även anställt en arkivpedagog, utvecklat den pedagogiska verksamheten och tagit fram ett koncept
för föreläsningar och visningar som
lockar stora skaror varje vecka.
Vi har jobbat med kompetensutveckling kring bemötandet i flera
omgångar. För ett drygt år sedan gick
till exempel alla som jobbar publikt
en diplomutbildning på temat HBTQ

och normkritik som Stockholms stad
ordnade. Det har stärkt oss i hur vi
bemöter besökare på ett respektfullt
och inkluderande sätt och det har vi
så klart också med oss när vi kommunicerar och när vi skapar innehåll i
program och visningar.
Det är några exempel på åtgärder
som har bidragit till att vi faktiskt
har fördubblat antalet besökare sedan
arbetat drogs igång. Vi brukar prata
om att vi arbetar med att sänka trösklarna till arkivet. Det är en ganska bra
sammanfattning av det vi strävar mot
tycker jag.
Beskriv hur ni jobbar med er
kommunikation!
– Vi tänker att allt kommunicerar;
lokalerna, hur vi bemöter folk i telefon

Besökare på Kulturnatt. Foto: Nathaniel Contardo.

Moderna och trevliga lokaler i nya
Stadsarkivet på Liljeholmskajen.
Foto: Mattias Ek.

och i läsesalen, hur vi presenterar
våra föredrag och visningar, hur vi
uppträder när vi medverkar på konferenser, våra skyltar, webben, det vi
kommunicerar i sociala medier – allt
bidrar till att människor får en bild av
oss. Därför behöver allt hänga ihop
och ge samma intryck, annars blir vi
inte trovärdiga.
Vi har landat i att vi vill uppfattas
som ”en angelägen kunskapskälla”.
Det är utgångspunkten. Sedan försöker vi på alla sätt agera utifrån det i
alla våra kanaler och följa upp det så
att folk faktiskt uppfattar oss på det
viset.
Hur följer ni upp det?
– Våra besökare får till exempel
fylla i enkäter med frågor som ringar
in detta och vi gör också intervjuer

där vi ställer frågor. Det ger oss bra
underlag om hur vi ligger till. Tack
vare undersökningarna får vi också
tips på hur besökarna ser på hur vi
kan utveckla den publika verksamheten.
Hur jobbar ni med era program?
– Att vara angelägen kräver att vi
är på hugget och har ögon och öron
öppna kring vad som är på gång runt
omkring oss så att vi hela tiden kan
ligga steget före. Då är god omvärldsbevakning förstås viktigt.
Inför varje programsäsong sätter
vi oss ner och försöker tänka ut vad
som kan tänkas vara på allas läppar
den kommande säsongen. I höst har
vi till exempel flera föreläsningar om
rösträtten i och med att det är hundra
år sedan kvinnor fick rösträtt. Vi är

Stadsarkivets entré på Kungsklippan. Foto: Jann Lipka.
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Vilka av era inlägg i sociala medier ger
flest likes?
– Vår erfarenhet är att inlägg som
skapar igenkänning blir uppskattade,
till exempel inlägg som visar en plats
som många känner igen. Bra fotografier med lite roliga men samtidigt
informativa kommentarer går också
hem i våra flöden.
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Pricken äter choklad, Stockholms scoutdistrikts arkiv 1924.
Med stor aktivitet på sociala medier når man ut till nya målgrupper.

också noga med att tänka normkritiskt och att ha med jämställdhetsperspektivet så att det till exempel
är lika många män som kvinnor som
föreläser.
Hur ser de fasta programpunkterna ut?
– Onsdagshistorier är populärhistoriska föreläsningar klockan 13.00
varje onsdag där bland annat arkivarier från Stadsarkivet, historiker,
etnologer från universitet och författare föreläser. Varje programpunkt ska
vara så lättillgänglig som möjligt och
omfatta en halvtimmes föreläsning
om ett angeläget ämne och en kvarts
frågestund.
Stockholmsfolk på torsdagskvällar
klockan 17.30 sätter ljuset på en person som har verkat i Stockholm.
En gång i månaden är det Arkivlördag. Då är det öppet i läsesalen och
vi presenterar någon programpunkt.
I höst kommer arkivlördagarna att
äga rum på nyöppnade Stadsarkivet
Liljeholmskajen och ha bebyggelsehistoriska teman.
En lördagskväll varje år i slutet av
april deltar vi i Kulturnatt Stockholm
tillsammans med övriga kulturverksamheter i Stockholm. Det är ett
mycket bra sätt att nå människor
som aldrig varit hos oss tidigare. De
senaste åren har det kommit närmare
tusen besökare på dessa events.
Hur jobbar ni med sociala medier?
– Sociala medier är ett sätt att
stärka vår relation till stockholmarna.
Även här jobbar vi med att försöka
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vara angelägna och lyfta ämnen ur
arkiven som visar hur vi är relevanta
idag. Vi strävar också efter att så
många som möjligt delar våra inlägg
vidare, så att vi på det viset når nya
målgrupper. Rent krasst har vi tre
kategorier av kommunikation i våra
sociala medier:
1. Service, information och nyheter.
2. Spridning av arkivens innehåll
där vi lyfter fram för målgruppen
relevant innehåll ur arkiven och
porträtterar personer som använder
arkiven.
3. Diskussioner om relevanta händelser i omvärlden. Den sista kategorin
är ganska utmanande och det är inte
alltid vi lyckas få till det men det är
något vi strävar efter.

Vad har ni för mål för er närvaro i
sociala medier?
– Vi har satt upp ett mål om att
antalet följare ska öka med tio procent
varje år. Men vi är i full färd med att
slipa vidare på målen. Till exempel är
det intressant att se hur många som
tycker att våra inlägg är så intressanta
att de delar dem vidare på Facebook.
Det är också intressant att undersöka
hur många som interagerar med oss.
Det är bra sätt för att kunna följa upp
om vi uppfattas som angelägna.
Beskriv ert arbete med den pedagogiska
verksamheten.
– Vi bearbetar och tar regelbundet
emot skolklasser som vill fördjupa
sig i arkivens roll i ett demokratiskt
samhälle. Just nu har vi ett tiotal olika
visningspaket som är bokningsbara
via webben, till exempel Vad är arkiv?
där eleverna får lära sig om arkivens
samhällsroll och får en introduktion
kring hur man som medborgare kan
använda dem. Andra exempel är
Arkivet – en medborgarresurs som
riktar sig till SFI-klasser och Magasinsresan som riktar sig till elever på
mellanstadiet.

Sandra Häll Pettersson tar emot besökare i läsesalsdisken.
Foto: Nathaniel Contardo.

Handlingar kopplade till medlemmar ur André
expeditionen. Foto: Nathaniel Contardo.

Sofia Ivarsson och Mert Görker från fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola i Södertälje
har varit på en magasinsvisning om demokrati.
Foto: Nathaniel Contardo.

– Stadsarkivet är också en betydande innehållsleverantör till Stockholmskällan som drivs av Stockholms
stad och som har i uppdrag att göra
Stockholms kulturarv tillgängligt för
stadens skolor.
Vad händer mer på nya Stadsarkivet
Liljeholmskajen?
– Det är fantastiskt roligt att
Stockholm har fått ytterligare en
arena där stockholmare och andra
kan beställa fram arkivhandlingar och
ta del av föredrag och utställningar
med mera. Fokus kommer att ligga
på stadens bebyggelsehistoria och
bebyggelseutveckling. Vi har ju bland
annat hela världsminnet Stockholms
bygglovsritningar för åren 1713–1978
hos oss.
Vår ambition är att Stadsarkivet
Liljeholmskajen ska bli ett center
inom bebyggelseutveckling och
bebyggelsehistoria, med föredrag,
utställningar och mycket annat.
Stadsarkivet kommer att samarbeta
med aktörer både inom och utanför
Stockholms stad som på olika sätt
bidrar med kunskap och innehåll till
verksamheten. 
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Att vara på plats
överallt …och ändå inte
Föreningsarkivet i Jämtland har traditionellt sett haft stora
utmaningar när det gäller att nå ut med sitt utbud till den
stora delen av länets befolkning. Det nystartade projektet På
plats i hela länet syftar till att hitta en lösning på problemet.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Eva Tegnhed eva@faj.se

i Jämtlands län
är publikt arbete en integrerad del
av det dagliga arbetet. Förutom till
läsesalen hittar besökare hit genom
kurser, föreläsningar och olika typer
av workshops.
Ett påtagligt faktum är dock att
i princip alla dessa aktiviteter äger
rum i arkivhuset i Östersund, den
enda staden i Jämtland. Att tänka sig
att arkivet fysiskt skulle kunna vara
på plats överallt i ett län stort som
Danmark med cirka 120 000 invånare
är tyvärr orimligt. Och att nå den
halvan av befolkningen som inte bor
i stan med utbudet är därmed väldigt
svårt, framför allt alla de som inte har
möjligheten att ta sig till arkivet över
en kväll.

PÅ FÖRENINGSARKIVET

för hela länet är ändå
en del av arkivets uppdrag, och är
därför också något som man behöver
bli bättre på. Därför har man från
föreningsarkivets sida bestämt sig för
att ta sig an denna utmaning genom
att starta projektet På plats i hela
länet, som finansieras genom de medel
Kulturrådet varje år delar ut till olika
metodutvecklingsprojekt.

ATT VARA EN RESURS

MÅLGRUPPEN FÖR SATSNINGEN är
ovana arkivbesökare med ett allmänt
intresse för historia och ett specifikt
intresse för den lokala historien.
Genom tidigare arbete har man
kunnat konstatera att det till hälften
är det sociala sammanhanget som
lockar besökarna, till hälften själva
aktiviteten. Ett ingångsvärde är att
arkivet inte heller i framtiden kommer
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att kunna finnas på plats och leda
verksamheter runt om i länet. Istället
bygger projektidén på samarbete med
eldsjälar och andra intresserade som
kan stimulera till uppkomsten av
lokala mötesplatser utifrån intresse för
historia och arkiv. Utgångspunkt tas
till viss del i de aktiviteter och kurser
som brukar erbjudas på plats i Öster
sund, men med stor flexibilitet och
anpassning så att de går att arrangera
på andra ställen.
med lokala
arrangörer är inte ny. Redan i dag har
arkivet, tillsammans med Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns
museum, Jamtli, föreläsningsserien
After Work som webbsänds till cirka
15 lokala mötesplatser. Föreläsningsserien kan kort presenteras som
populärvetenskaplig med seniorer
som största målgrupp. Kraven på
den som vill ta emot sändningarna är
väldigt rimliga; man ska ha hörslinga
i lokalen, dator (helst med bredband),
projektor och duk. Dessutom måste
man ha en värd/värdinna på plats som
tar emot, visar tillrätta och som bjuder
in deltagarna till att fika tillsammans
efteråt. Stunden efter, med möjligheten att sitta och prata om det som
man har varit med om, är i det här
sammanhanget nämligen lika viktig
som själva föreläsningen.
Arrangörerna av dessa lokala
mötesplatser, eller c/o-verksamheter,
är ofta en förening som hjälper
till med att ta ansvar för det praktiska. Föreningsarkivet i Jämtland
samarbetar till exempel med hem-

IDÉN ATT JOBBA TILLSAMMANS

bygdsföreningar, studieförbund och
olika pensionärsföreningar. Men
det är också en del bibliotek och
församlingar som erbjuder en stunds
samvaro utifrån sändningarna. I det
nu pågående projektet undersöks om
den här typen av samarbeten kan
fortsätta att utvecklas. Ju längre bort
från tätbebyggt område man kommer
desto mer van är man att driva och
sköta uppgifter på egen hand. Vill
man få något gjort får man göra det
själv. Det finns ingen annan som gör
det åt en. Föreningsrörelsen och det
personliga engagemanget är grunden
för att allt ska fungera.
projektåret har
Föreningsarkivet i Jämtland ägnat
mycket tid åt att skapa kontakt med
och undersöka vad målgruppen är
intresserad av att göra och sedan
matcha detta med ett utbud som det
finns möjlighet att erbjuda. Resultatet
kommer att bli en ”utbudskatalog”
som kommer att kunna delas ut
till intresserade samarbetspartners
under hösten. Med reella förslag på
aktiviteter blir det enklare att föra
dialog om konkreta arrangemang. I
katalogen både tipsas det om vad man
skulle kunna göra och berättas om vad
arkivet i så fall kan bistå med.
Ett exempel är fotogrupper. Om
det finns intresse av att samla personer
som vill fördjupa sig i gamla fotografier kan arkivet i sin tur erbjuda korta
filmhandledningar till hur man bäst
tar hand om sina fotografier och hur
man till exempel kan arbeta med att
identifiera tid och kontext till bilder

UNDER DET FÖRSTA

som man från början inte vet något
om. Från arkivets sida kan man även
handleda gruppdeltagarna i hur man
lägger in fotografierna på plattformen
Topoteque eller bistå med genomgång
av vilka regler som gäller kring upphovsrätten.
ETT ANNAT EXEMPEL på tematips är Freden
75 år. Inom detta tema erbjuds gruppen att låna arkivväskor med faksimil
av handlingar från beredskapstiden.
Man kan också få hjälp med hur man
gör dokumentationer. Gruppen, som
kanske arrangerar sig som en studiecirkel, väljer naturligtvis hur de själva
vill arbeta med materialet, och om
man vill göra en dokumentation eller
om man bara vill minnas och prata.

en förhoppning om
att det utifrån projektet skulle komma
en lösning på hur man kan jobba
publikt utan att lägga ner så mycket
tid och kraft, då är det risk att man
blir besviken. Det är ett svårt jobb

OM DET HADE FUNNITS

Dokument
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En av många grupper i länet som jobbar med dokumentation
och lokalhistorisk forskning.

att göra det enkelt för andra och det
kommer att krävas minst lika mycket
resurser framöver. Även att samarbeta
och underhålla relationer med andra
tar tid och kraft. Däremot hoppas
man från Föreningsarkivet i Jämtlands
sida att få ut större effekt av det arbete
som utförs. Förhoppningen är också
att nå fler målgrupper och inte minst
fler individer.

ARBETET MED PROJEKTET är sedan ett år ”in
progress” och går nu in på det andra
året av tre. Riktningen ändras ganska
ofta. Antingen för att man stöter på
hinder eller för att det dyker upp nya
bra idéer som vävs in, vilket är möjligt
att göra tack vare projektet. Tack
Kulturrådet! 

www.dokumentinfo.se
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Porträttet

Med rätt att
arkivera
Som arkivarie i Sverige stannar du ofta inom landets
gränser när du väljer jobb. Vi lät oss därför inspireras
av Mats Burell, som genom sitt arbete på Regeringskansliet
har fått uppdraget att under ett halvår arbeta som
expert i arkivfrågor inom EU-domstolen i Luxemburg.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com

TIDSKRIFTEN ARKIV träffar Mats Burell i
ett sommartomt kontorslandskap på
Regeringskansliets lokaler i gamla
Centralposthuset i Stockholm. Han
känner sig hedrad över att en institution som EU-domstolen har valt
honom, i konkurrens med andra arkivarier, att vara deras expert i arkivfrågor under det kommande halvåret.
Det började i juni 2018 då en skrivelse från EU-domstolen gick ut till
EU:s medlemsstater. Det efterfrågades en “utsänd nationell expert som är
specialist på arkivfrågor”. I skrivelsen
uppmanades (i det här fallet Sverige)
att skicka in namn och meriter på den
person som ansågs lämpligast. Valet i
Sverige föll på Mats Burell, handlingarna skickades in, intervju skedde via
Skype och resten är, som man säger,
historia. Mats vet inte vilka de andra
kandidaterna var.

som uppdrag att
säkerställa att lag och rätt följs vid
tolkning och tillämpning av unionens
fördrag. På domstolen arbetar cirka
2 000 personer, främst jurister och
översättare (inom domstolen finns
runt 900 översättare), men även
arkivarier. Domstolens gemensamma
språk är franska men domstolsförhandlingar ska kunna ske på unionens
27 officiella språk.

EU-DOMSTOLEN HAR
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Det uppdrag som Mats Burell ska
inneha pågår under ett halvår, en tid
då han kommer att vara utlånad från
Regeringskansliet. Han kommer då
att arbeta vid Enheten för tillgång till
handlingen som hör till domstolens
kommunikationssekretariat.
Inom enheten, berättar Mats
Burell, har de till uppgift att handlägga utlämnande av handlingar samt
att förvalta domstolens historiska
arkiv. När det gäller utlämnande
av handling, berättar han, har EUdomstolen sedan 2016 ett särskilt
beslut rörande tillämpning av EU:s
offentlighetsprincip på administrativa
handlingar. De har även bestämmelser från 2014 rörande tillgången
till domstolsakter i det historiska
arkivet (det arkivbestånd mellan åren
1952–1982 som valts ut för bevarande)
som har deponerats på EU:s riksarkiv
i Florens, Italien. Båda besluten ska
finnas på EU-domstolens webbplats.

omfattas handlingar som är äldre än
30 år) och då med tyngd på domstolens administrativa handlingar. I
detta ingår att göra prioriteringar vid
klassificeringen samt att analysera och
besluta om urval och gallring.
I uppdraget kommer det även ingå
att ge råd till domstolens direktorat
och enheter vid både analog och
digital arkivering. I detta uppdrag
hoppas Mats Burell kunna bidra med
sin långa erfarenhet och kunskap om
klassificering, urval och gallring som
han tillskansat sig under sin yrkesbana. Med i bagaget har han, förutom
arbetet mot Sveriges utrikesrepresentation, även undervisning gällande
urval, gallring och klassificering
på några av arkivutbildningarna i
Sverige. Han har också utrett bevarande och gallring för bland annat
de svenska domstolarna samt arbetat
med digitaliseringsfrågor under de
senaste decennierna.

MATS BURELL ÄR GLAD och tycker att det är
kul att Sverige satsade och valde att
finansiera en expert i arkivfrågor till
EU. Uppdragets hela omfattning är
dock än så länge lite oklart, säger han.
I stora drag ska han som nationell
expert arbeta med klassificering och
inventering av domstolens historiska
arkiv (enligt EU:s arkivförordning

UNDERTECKNAD SER FRAM emot en uppdatering om ett halvår och hoppas att
fler arkivarier inspireras till att söka
sig utanför landets gränser. 

Mats Burell
Började arbeta inom staten 1983 på olika arbetsplatser och har sedan
1999 arbetat på Regeringskansliet där han bland annat har arbetat med
utbildning och tillsyn. De senaste åren har han haft en roll som verksamhets
nära förvaltningsledare för departementens gemensamma it-stöd för dokument
hantering och som senior rådgivare i arkivfrågor för Regeringskansliet och
utrikesrepresentationen (ambassader, delegationer och konsulat).
Tillsammans med Carina Sjögren har han skrivit boken Information i
verksamhet och arkiv, 2018.
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Porträtt av
Fredrik Henrik
af Chapman.
Uppges vara
målat av
Charlotte d’Ailly,
troligen efter
originalporträtt
av Lorenz Pasch
den yngre 1778.

Skeppsbyggaren,
hans arkiv och ett
digitaliseringsprojekt
Att namnet af Chapman är känt för många stockholmare och turister
beror på att det sedan 1949 ligger en tremastad fullriggare med detta
namn förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm. Skeppet ägs av Stockholms
stad och många är de som vid det här laget har bott ombord eftersom
Svenska turistföreningen använder det som vandrarhem. Eva Hult, arkivarie på Sjöhistoriska museet i Stockholm, en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, berättar om Fredrik Henrik af Chapman, hans samlingar och ett aktuellt digitaliseringsprojekt.
Text Eva Hult eva.hult@smtm.se
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byggdes i England
redan 1888 och hade helt andra namn
när det var i aktiv tjänst. När det
1923 såldes till svenska flottan för att
användas som övningsfartyg, gavs det
namnet Fredrik Henrik af Chapman
för att hedra en av de mest namnkunniga skeppsbyggarna i Sveriges
historia.
På både Sjöhistoriska och Marinmuseum har af Chapman alltid
tillhört förgrundsgestalterna, en av de
legendariska stora männen som vi har
samlingar ifrån. Han har ofta kallats
för ”geni” men på senare år har också
andra sidor hos honom uppmärksammats, såsom hans maktspel och hänsynslöshet mot kollegor och anställda.
Liksom förnekandet av sin partner
och sina barn.

SKEPPET AF CHAPMAN

föddes i
Göteborg 1721 och dog i Karlskrona
1808. Hans liv var äventyrligt och
långt och spelade en stor roll inom
svenskt och även västerländskt
skeppsbyggeri. Föräldrarna var
engelsmän och kom till Sverige när
fadern, som var sjöofficer, kom i tjänst
som kapare hos Karl XII.
Som mycket ung började af
Chapman sitt kringflackande liv
ute i Europa där han både arbetade
praktiskt på olika skeppsvarv och
studerade matematik i Lund och London. Överallt iakttog och observerade
han de båtar och skepp som han såg
och han satt till och med fängslad
en kortare tid i England på grund av
anklagelser för industrispionage. När
han 1757 vid 36 års ålder återvände
till Sverige efter många studieår
utomlands följde arbete på olika ställen i örlogsflottans och skärgårdsflottans tjänst; i Karlskrona, på Sveaborg
och i Stralsund. Han arbetade med
skeppsbyggnadsprogram och konstruerade nya skeppstyper, till exempel
skärgårdsfregatter.

FREDRIK HENRIK AF CHAPMAN

1768 UTKOM det betydelsefulla verket
Architectura Navalis Merchantoria.
Chapman samlade där de erfarenheter
och kunskaper han hade förvärvat
ute i Europa i ett stort planschverk
där många av dåtidens skeppstyper
redovisas, både egna och andras. Han
hade god hjälp av bland annat sin
systerson Lars Bogeman med graverandet av de kopparplåtar varifrån

planscherna trycktes, men anses ha
gjort det mesta av graverandet själv.
Kopparplåtarna finns i Sjöhistoriska
museets samlingar. Verket lär ha haft
stor betydelse i Sverige och internationellt som ett kompendium och en
handbok för många skeppsvarv där
det enkelt och överskådligt presenterades ritningar att använda sig av.
Boken, som finns i flera exemplar på
Sjöhistoriska museet, är nästan textlös. Bilderna talar. Kommentarerna
kom ut flera år senare och blev snabbt
översatta till franska.
var ovanligt
och nytt under Chapmans tid och
han anses vara en pionjär och mästare
på området. Tidigare och även långt
fram i tiden byggdes båtar och större
skepp utan ritningar men med gediget
hantverkskunnande och erfarenhet.
Chapman var den nya tidens man,
en upplysningsman som sakligt och
nyfiket med sina matematiska beräkningar och hydrodynamiska experiment gjorde välfungerande ritningar.
Efter utgivningen av Architecturan
fortsatte Chapman att konstruera nya
fartygstyper som alltså inte finns med
i planschverket. Det är de ritningarna
som i dag bland annat finns bevarade
på Sjöhistoriska museet.

ATT GÖRA SKEPPSRITNINGAR

CHAPMAN TOG AVSKED från örlogsflottan
och blev istället chef över det civila
Djurgårdsvarvet i Stockholm. Varvet
låg där Gröna Lund ligger i dag och

varvskontoret finns kvar. Chapman
lär ha ritat byggnaden och bodde själv
där tillika med anställda på varvet.
Förutom att vara varvschef fungerade
Chapman som både skeppskonstruktör och skeppsbyggare.
PÅ DJURGÅRDSVARVET byggdes bland
annat fartyg som han ritade för
arméns flotta/skärgårdsflottan. Här
designades den första kanonslupen
som kom att spela en betydelsefull
roll i slaget vid Svensksund 1790. På
varvet byggdes även ostindiefarare
och andra handelsfartyg.
På Djurgårdsvarvet levde han tillsammans med sin hushållerska Lisa
Lindberg. Lisa var i drygt 40 år hans
livskamrat och mor till hans två barn,
en son och en dotter. Att de aldrig
gifte sig hade säkert med klassförhållanden att göra och Chapmans aspirationer om adelskap. Han blev också
adlad 1772 varefter ett ”af ” lades till
efternamnet Chapman. Chapman var
en av Gustav III:s gunstlingar. Enligt
samtida källor ska Chapman ha sökt
efter en make till Lisa som kunde ta
sig an deras barn som styvbarn. Han
kallade till sig Joachim Neuendorff
som tillhörde en skeppsbyggarsläkt
från Karlskrona och efter att han varit
några månader i Stockholm gifte han
sig med Lisa Lindberg.
NÄR FREDRIK Henrik af Chapman
utnämndes till varvschef i Karlskrona
1781, vid 60 års ålder, flyttade hela

Holländsk hukare (nr. 1), engelsk sillbyss (nr. 2) och engelsk flundersump (nr. 3).
Ett exempel på hur en ritning kan se ut i Architectura Navalis Merchantoria.
Här ser vi folkliga mindre fiskebåtar från tre länder ute i Europa. Det troliga är
att Chapman själv i yngre dagar mätt upp dem på ort och ställe.
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familjekonstellationen dit och bodde
tillsammans. Ett arrangemang som
det förstås skvallrades om. Att
barnen hade af Chapman som far var
tydligen allmänt känt och dessutom
kallades sonen redan som tolvåring
för af Chapman. Barnens styvfar var
skeppsbyggmästare i Karlskrona och
Chapman var alltså hans chef.
Chapman fick oinskränkt makt av
Gustav III att organisera om varvet
i Karlskrona och rusta som han fann
bäst inför det anfallskrig mot Ryssland som startade 1788.
Etablissemanget i staden tyckte
inte om uppkomlingen som kom dit
och skulle ändra på det mesta. Många
kände sig förbigångna och kritiserade
dessutom af Chapmans skeppskonstruktioner och det snabba byggandet.
Men det var ju kungens order att det
skulle gå snabbt så invändningar från
de gamla skeppsbyggarsläktena hade
ingen verkan. af Chapman var troligen också han medveten om kungens
omvittnade ombytliga gunst, och lät
därför bygga gården Skärva till sig
på statens bekostnad och mitt under
krigsförberedelserna. Även detta blev
han kritiserad för.
DET HÅRDA ARBETET på varvet gjorde
af Chapman än mera impopulär i
Karlskrona. Arbetarna fick låg lön,
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dålig mat och bostäder samt långa
arbetspass under militärt kommando.
Fångar hämtades till arbetet från
fängelserna. Prästerna opponerade sig
eftersom arbetet också var i gång på
söndagarna, något som inte bekymrade Chapman alls. Som upplysningsman och ateist var han alltid bitsk mot
kyrka och präster. Själv var han nog
vad vi i dag skulle kalla för arbetsnarkoman och krävde att alla andra också
skulle vara det.
lyckades
med sin plan att bygga tjugo skepp på
tre år. Det uppmärksammades runt
om i Europa. 1788–1790 kom dessa
skepp tillsammans med många andra
att användas i kriget mot Ryssland
i Finska viken. Ett krig som kunde
avslutas efter tre somrars strider med
många döda och en fred som inte
korade något av länderna som segrare.
Chapman tog efter några år avsked
och drog sig tillbaka till Skärva där
han fortsatte med sina experiment
och anteckningar. Denna efter pensioneringen andra karriär som konsult, konstruktör och forskare kom
att vara i sexton år. Mycket av hans
forskning handlade om att minimera
skrovmotstånd.
Han adopterade sin egen son.
Troligen med tanke på hans framtid.

SKEPPSBYGGNADSPROGRAMMET

Sonen blev sjöofficer och ärvde fadern
som avled 1808. Han adopterade inte
dottern och hon fick inte heller ärva.
Hon gifte sig Unge och dog i trettioårsåldern. Modern och livspartnern
Lisa överlevde Fredrik Henrik med
ett år.
Efter af Chapmans död ärvde
sonen Gustaf af Chapman, före detta
Neuendorff, alltså sin far. Chapman
hade redan sålt Skärva ett par år före
sin död. Anledningen sägs ibland ha
varit sonens dåliga affärer.
har
länge använts på Sjöhistoriska museet
om alla museets ritningar som af
Chapman har gjort eller som har
anknytning till honom. Den största
delen består av de ritningar som
staten köpte av sonen tre år efter
af Chapmans död, alltså år 1811.
Ritningarna förvarades under hela
1800-talet i Karlskrona eftersom det
var där han avled.
1907 skickades flera av hans ritningar ur den statliga Chapmansamlingen till Stockholm där de ställdes
ut på en utställning i Arvfurstens
palats, alltså i nuvarande Utrikesdepartementet. De kom efter det att
tillhöra Marinmuseum i Stockholm.
1935 då samlingar från det då
nedlagda Marinmuseum i Stockholm

BETECKNINGEN CHAPMANSAMLINGEN

Acc nr. 1974:1031. Text på ritningen: ”Ritning på den kungliga slupen som
byggdes år 1774 på Djurgårdsvarvet i Stockholm av överskeppsbyggmästaren och riddaren af Chapman. Kan ros med 9 par åror. Längd över stäv
58 fot 2 ½ tum. Bred efter ytterkant av timren 10 fot. Djup midskepps från
relingen till överst av spunningen 4 fot. Deplacement är 406 kubikfot. Ritad
år 1775 av Joachim Neuendorff.” Chapman ritade flera olika kungliga
nöjesfarkoster och den här användes under nästan 150 år vid statsbesök
tills den förstördes i en brand på Galärvarvet 1921.

transporterades till det nybyggda
Sjöhistoriska museet i samma stad,
beslutades att alla Chapmanritningar
skulle dit, även andra Chapmanritningar som inte tillhörde de som
staten köpte 1811.
1952 överfördes många örlogsritningar från museet till Krigsarkivet,
vilket var helt korrekt eftersom
Krigsarkivet är arkivmyndighet för
marinen i Sverige. Sjöhistoriska
museet fick dock behålla de flesta av
Chapmanritningarna. Museet har
också köpt vissa ritningar från andra
håll och det är svårt att reda ut samlingens historia i detalj så som det ofta
blir med samlingar av den här typen
med många förteckningar från olika
tider. Ritningarna har splittrats, förts
ihop och registrerats på det ena och
det andra viset genom århundradena.
mikrofilmades ritningarna. Kopior från mikrofilm kan fortfarande ordnas. Vid beställningar har
museets fotografer under senare år
fotograferat och ”stitchat” ihop kopior
när originalen varit för stora. Sedan
länge finns ritningarna registrerade,
just nu i databasen Primus som
publiceras i Digitalt museum. På Sjöhistoriska museet har det under flera
år pratats om att skanna samtliga, och
man är från museets håll väldigt nöjd

PÅ 1970-TALET

med att det är möjligt just nu tack
vare att Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm har bidragit
med en stor skanner. När projektet
är klart kan skannern användas
till andra samlingar av sjökort och
kartor. Det finns i skrivande stund en
projektanställd fotograf på plats som
skannar och därefter kopplar ihop de
skannade ritningarna med de poster
som sedan länge finns. Att intresset för samlingen från andra länder
alltid har varit större än från svenskt
håll har märkts under skanningsarbetet då påpekanden från Ryssland
och Tyskland har kommit in från
uppmärksamma användare som har
upptäckt om någon enstaka ritning
blivit suddig under publiceringen.
CHAPMANRITNINGAR FINNS förutom på
Sjöhistoriska museet också på Marinmuseum, Krigsarkivet och i andra
arkiv.
I Sjöhistoriska museets arkiv finns
dessutom många kartonger med
Chapmans originalanteckningar och
beräkningar från hans senare år. De
är troligen mycket intressanta men det
behövs specialintresserade skeppskonstruktörer och utbildade forskare som
förstår sig på dem.
Av af Chapmans byggda fartyg
finns det av naturliga orsaker inget

stort fartyg kvar. Sjöhistoriska museet
har i sina samlingar två små lustbåtar/
gondoler kallade för Galten och Delfinen som användes ute på Brunnsviken vid Haga slott samt lustfartyget
Amphions kajuta som murades in i
Sjöhistoriska museets byggnad när
den restes. Vasaorden ägs av Marinen
och är en kopia av den ursprungliga
som brann upp på 1920-talet under
en brand på Galärvarvet i Stockholm.
Ritningarna till Vasaorden finns i
Sjöhistoriska museets arkiv och det
var mycket tack vare dem som en
kopia kunde byggas. Intressant nog
så är den ritningen undertecknad av
Joachim Neuendorff 1775 och det
anges på den att den kungliga slupen
”byggdes 1774 på Djurgårdsvarvet i
Stockholm av överskeppsbyggmästaren och riddaren af Chapman”. Så
kan det också gå till, en ritning görs
ett år efter fartyget byggs och inte av
konstruktören själv.
Både Sjöhistoriska och Marinmuseum har samtida modeller av hans
konstruktioner i sina föremålssamlingar. 
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Hur ska
information
om kärnavfall
bevaras?

– rapport från
en workshop

När det utbrända kärnbränslet en gång har förpassats till sin hundratusenåriga vila i det planerade slutförvaret i Forsmark kommer framtidens människor fortfarande behöva ha tillgång till information om
förvaret och dess innehåll. Hur ett så långsiktigt informationsbevarande ska gå till är en fråga som börjar uppmärksammas mer och mer.
Text Reine Rydén reine.ryden@abm.uu.se

?
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information om
farligt avfall över långa tidshorisonter
handlar inte bara om radioaktivt
avfall utan även om exempelvis
Bolidens slutförvar för kvicksilver och
arsenik i Skellefteå och många andra
förvaringsplatser för farligt avfall
runtom i världen.
Under tre dagar i maj 2019 diskuterades dessa frågor vid en workshop
i Stockholm, arrangerad av Kärnavfallsrådet, Linnéuniversitetet och
Riksarkivet. Titeln på seminariet var
Information and memory for future
decision making: Radioactive waste
and beyond. Det sammanfattar bra
vad det handlar om: framtida generationer har rätt att kunna fatta informerade beslut och vi som lever i dag,
när avfallet produceras, har skyldighet
att göra vad vi kan för att hjälpa till.
Deltog gjorde omkring 60 personer
från olika myndigheter som Riksarkivet, Strålsäkerhetsmyndigheten,
Riksantikvarieämbetet och flera universitet. Svensk Kärnbränslehantering
(SKB) som ska bygga förvaret, liksom
de närmast berörda kommunerna
Östhammar och Oskarshamn, var
också representerade. Företrädare för
en rad miljöorganisationer bidrog med
kritiska perspektiv.

PROBLEMET ATT FÖRMEDLA

som är en
avdelning inom OECD, har man
sedan 2011 arbetat med ett projekt
kallat Preservation of Records, Knowledge and Memory across Generations
(RK&M). Projektgruppen representerades av Claudio Pescatore och
Stefan Hotzel och de presenterade ett
utkast till ”visionsdokument” som låg
till grund för diskussionerna.
De framhöll att det i dag i praktiken råder en outtalad uppfattning
om framtiden som en förlängning av
nutiden och dagens institutioner antas
leva vidare utan avbrott. Men det
enda vi kan veta säkert om framtiden
är att samhället kommer att förändras
på sätt som vi inte kan förutse. Planeringen av informationsbevarandet
måste därför syfta till att genom en
kombination av metoder maximera
chansen att kunskapen lever kvar.
Detta är inte enbart, eller ens främst,
en teknisk fråga. Projektet har sammanställt en lång lista med konkreta
bevarandemetoder som inkluderar
olika tidsperspektiv och olika aktörer
INOM NUCLEAR ENERGY AGENCY,

på lokal, nationell och internationell
nivå.
I DENNA VERKTYGSLÅDA är självklart arkiv i
någon form avgörande för den fysiska
informationslagringen, åtminstone
på kort och medellång sikt. Det
gäller också att hålla ett minne
levande genom exempelvis museer,
utbildningsinsatser och kulturarvsbevarande. Om man ska planera för
det oförutsägbara, det vill säga diskontinuitet eller totalt sammanbrott i
samhället, behövs också monument,
markörer och tidskapslar som kan
upplysa framtidens människor om vad
som finns på platsen. Det sistnämnda
alternativet har hittills diskuterats mer
i USA än i Europa och det hade inte
heller någon framträdande plats under
workshopen. I praktiken kom diskussionen mest att handla om tiden fram
till och närmast efter stängning av
ett slutförvar, särskilt fördelningen av
ansvar och roller mellan olika aktörer
och nivåer.
Beträffande den översta nivån,
internationella överenskommelser och
regelverk, utspann sig en diskussion
om FN:s Rio-deklaration om miljö

Ett problem med detta är dock att
kulturarv vanligen förknippas med
positiva minnen som vi gärna vill ska
leva vidare och det finns inget positivt
med radioaktivt avfall. Den uttalade
avsikten med programmet är emellertid att bevara dokumentation av
företeelser som har haft såväl negativa
som positiva följder för mänskligheten, varför ett kärnavfallsarkiv mycket
väl skulle kunna platsa på listan.
På tal om kulturarv framhöll Cornelius Holtorf från Linnéuniversitetet
att kärnavfallet definitivt är en del
av mänsklighetens kulturarv, på gott
och ont. Det kan betraktas som en
lämning av 1900-talets industriella
utveckling och ”atomkultur”, som
för övrigt även medförde starten av
miljörörelsen.
Flera talare kom in på begreppen
kulturarv och socialt minne. Carina
Green från SLU betonade att minne
konstrueras på olika sätt i skilda
kulturella och historiska sammanhang och att olika tidsuppfattningar
medför varierande uppfattningar
om framtiden. Vi vet inte vilka tidsperspektiv och kulturella kontexter
framtida generationer kommer att ha

”Det enda vi kan veta säkert
om framtiden är att samhället
kommer att förändras på sätt
som vi inte kan förutse.”
och utveckling och om världsorganisationens 17 globala mål för hållbar
utveckling. Dessa dokument innehåller många goda principer, men inga
formuleringar som direkt kan knytas
till framtida generationers rätt till
informerade beslut om farligt avfall.
En idé som framfördes var att komplettera med formuleringar från ICA:s
(International Council on Archives)
Universal declaration on archives. Där
talas tydligt om arkivens betydelse ”…
for establishing individual and collective memory, for understanding the
past, and for documenting the present
to guide future actions”.
FLERA DELTAGARE tog upp Unescos program för bevarande av dokumentärt
kulturarv, Memory of the World.

och följaktligen bör vi räkna med att
uppfattningar om avfallet kan komma
att förändras.
NÄR DET GÄLLER DEN nationella nivån
redogjorde Carl-Henrik Pettersson
från Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) och Magnus Geber från
Riksarkivet för det svenska regelverket
och förhållandet mellan SKB och
olika myndigheter. SKB är ingen
myndighet och omfattas därför inte av
bevarandemålen i arkivlagen. Enligt
SSM:s föreskrift SSMFS 2008:38
måste dock alla som bedriver kärnteknisk verksamhet hantera sitt arkiv
i enlighet med RA:s föreskrifter. Det
är naturligtvis av största betydelse att
den information som skapas i samband
med bygge och drift av slutförvaret

27

redan från början organiseras på ett
sådant sätt (struktur, format etc.)
att långsiktigt bevarande underlättas. Handlingar ska sedan överföras
till SSM och efter stängning av en
anläggning ska de överlämnas till RA.
Det arkiv som överlämnas ska vara
ordnat, förtecknat och gallrat. Här är
det viktigt att de båda myndigheterna
är överens om vilka handlingar som
behöver bevaras så att det inte uppstår
informationsförluster.
ÄVEN PÅ DEN LOKALA NIVÅN är rollfördelningen mellan olika aktörer av betydelse. Representanterna för Östhammar och Oskarshamn framhöll att de
lokala samrådsprocesser som hittills
har förekommit har varit ganska bra
och bör fortsätta. Frågan måste hållas
levande under hela byggnadstiden
och alla ska ha möjlighet att delta
i processen. Det kan vara lämpligt
att involvera andra kommuner med
erfarenheter som kan belysa liknande
utmaningar och där många invånare

har engagerat sig – här nämndes flytten av Kiruna som ett exempel. Miljörörelsen och andra organisationer i
civilsamhället har en roll att spela för
att väcka intresse och informera med
andra perspektiv än myndigheterna.
Kommunföreträdarna påminde
också om att farligt avfall av olika
slag finns överallt i Sverige. Minnet
av dessa förvaringsplatser och vad de
innehåller måste också bevaras. Något
som kom upp i detta sammanhang
var om det behövs en centralisering av
ansvar för information om långlivat
farligt avfall. Fakta om förorenade
platser finns hos kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket, men
ingen har en samlad bild och det är
inte alltid klart var ansvaret ligger.
En slutsats av diskussionen var
att det borde finnas en samordnande
myndighet som kan ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. Men den som
har ansvar måste också ha resurser.
Under alla omständigheter är det
värdefullt att en bred diskussion nu

har kommit igång och det är viktigt
att den process som nu har inletts
fortsätter. En möjlighet skulle kunna
vara att Kärnavfallsrådet tar fler
initiativ och söker finansiering från
Kärnavfallsfonden.
SAMMANFATTNINGSVIS MÅSTE det långsiktiga perspektivet och nutidens
ansvar för framtida generationers rätt
att fatta informerade beslut hållas
levande – i dag, under bygge och drift
av slutförvaret och efter stängningen.
Dessa diskussioner måste föras brett
och bland alla berörda, i kommunerna
och i samhället i stort. 

Läs mer:
Kärnavfallsrådet: www.karnavfallsradet.se
Preservation of Records, Knowledge and
Memory (RK&M) across Generations:
www.oecd-nea.org/rwm/rkm/
Strålsäkerhetsmyndigheten:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Svensk Kärnbränslehantering: www.skb.se

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
Vi är specialiserade på långsiktig
informationsförvaltning med
bevarande och säkerhet i fokus
Besök microdata.nu för mer information
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Inte bara en låda...
...utan en för skydd och förvaring av dokument,
foton och föremål i under lång tid.
Här hittar du produkter för att:
- emballera
- märka
- rengöra
- skydda
- montera
- kontrollera miljön

Utan att skada det du vill bevara.
Våra produkter är unika och uppfyller
arkiv och museers krav på förvaring.

www.museiservice.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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Några axplock ur KB:s ämbetsarkiv, del 2
1800–1900-talen: Den legendariske
Klemming, författarnas tid vid KB och
handlingarna som gick till botten.

Gustaf Edvard Klemming

En lång och
brokig historia

Från andra halvan av 1800-talet, och i synnerhet från epoken under
KB:s legendariske överhuvud Gustaf Edvard Klemming, finns det
mycket dokumentation. Under perioden återfinns dessutom spår efter
tre av våra mest berömda författare: Strindberg, Snoilsky och Karlfeldt.
Text Anders Hedman anders.hedman@yahoo.se

om att
eftervärlden skulle intressera sig för
hans livsverk. Inte sällan skrev han
en kommentar på en handling eller
angav namnet på en journalistsignatur
vid en artikel som han hade klippt
ut. Dessa handlingar är förtecknade
i serien som tidigare hette Kungliga
bibliotekets handlingar, men vid det
senaste förteckningsarbetet fick de det
mer beskrivande namnet E1 Kungliga bibliotekets korrespondens och
handlingar. Denna serie påbörjades
redan 1849 och innehåller förutom
korrespondens (med bevarade koncept
till KB:s brev) broschyrer, tidningsurklipp och koncept till årsberättelser
med mera.

FYNDAT

KLEMMING VAR HÖGST MEDVETEN

ANEKDOTERNA OM KLEMMING är otaliga –
och lär ha varit så även i hans samtid.
Ett exempel är berättelserna om
fiendskapen mellan Klemming och
vice kunglige bibliotekarien, Johan
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August Ahlstrand. Den senare
tålde inte att se sin chef, varför
Klemmings dörr utrustades
med en lucka för att de ändå
skulle kunna kommunicera
med varandra. Denna dörr
finns kvar på KB än idag.
Arkivet ger också besked om
denna fiendskap. På baksidan av
en sparad meny, från festmåltiden på Hotell Rydberg efter
KB:s premiär i Humlegården,
har någon skrivit: ”Ahlstrand
hade som villkor för sitt deltagande uppställt, att han ej skulle
behöfva se den af honom hatade
Klemming. Problemet löstes
därigenom, att midt på bordet
sattes den största borduppsats,
som hotellet kunde åstadkomma.
Placerade på hvar sin sida om
denna sågo de hvarandra icke
under måltiden och hälsade ej
heller på hvarandra.”

Erik Axel Karlfeldt

att biblioteket
i samband med flytten till Humlegården officiellt skulle byta namn
till Riksbiblioteket – ett namn som
vid denna tid användes parallellt
med Kungliga biblioteket. I arkivet
förvaras konceptet till en skrivelse
från 1874 av Klemming ställd till
Kungliga överintendentämbetet där
han föreslår att inskriptionen över
porten till den nya byggnaden skall
lyda ‘RiksBibliotheket’. I frågor
som dessa skulle Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien
yttra sig, och Akademien uppskattade inte Klemmings förslag. Dess
sekreterare, riksantikvarien Bror Emil
Hildebrand (far till den för arkivarier
bekante Emil Hildebrand), förde
en särskild bilaga till protokollet i
vilken han argumenterade för att en
inskrift på biblioteket skulle vara rent
olämplig, men om en sådan ändå blev
nödvändig skulle den bestå av ”den af
alla använda benämningen Kongliga
biblioteket”. Akademien hemställde
i enlighet med Hildebrands åsikt,
att inskriptionen skulle utgöras av
‘Kongliga biblioteket’. I arkivet kan
man, bland annat genom bevarade
skyltar från äldre förvaringskapslar,
studera hur namnen Kungliga biblioteket och Riksbiblioteket (med
skiftande stavningar och förkortningar) har använts omväxlande under
1800-talet.
På senare år har det ibland varit
uppe till diskussion att biblioteket
skulle byta namn till Nationalbiblioteket, och även detta namn
diskuterades redan under 1800-talet.
I arkivmaterialet kan man även se
att andra namn har använts genom
tiderna såsom Kungliga majestäts
och riksens bibliotek, Kungliga
publika biblioteket, Stora biblioteket
med mera. För den intresserade har
signaturen HW (troligen Harald
Wieselgren) kring förra sekelskiftet
sammanställt en liten folder som
förtecknar alla de namn han funnit i
arkivet på biblioteket.

KLEMMING FÖRESPRÅKADE

August Strindberg

Carl Snoilsky

TRE AV SVERIGES största författare från
tiden kring förra sekelskiftet arbetade
en tid i KB: August Strindberg, Erik
Axel Karlfeldt och Carl Snoilsky.
Både Karlfeldt och Strindberg såg sig
främst som författare, men då författarskapet inte säkrade brödfödan
fick de söka sig annan utkomst vid
sidan av, och blev anställda som extra
ordinarie amanuenser. Därmed blev
de så kallade ämbetsförfattare. Det
innebar kort arbetstid, en låg men fast
inkomst, tillfällen till förkovring i
bibliotekets rika bestånd och inspiration till litterär produktion. Omvänt
ansågs en litterär bana vid sidan av
ämbetsmannaskapet vara gynnsam
för ämbetsmannakarriären. Skulle
inte författarskapet ge utdelning
fanns med andra ord en karriär som
ämbetsman att falla tillbaka på. Hela
systemet med e.o. amanuenser byggde
på att tjänstemännen skulle tjänstgöra

vid flera ämbetsverk samtidigt, i
Karlfeldts fall uppbar han samtidigt
en anställning som bibliotekarie vid
Kungl. lantbruksakademien. För
Snoilskys del förhöll det sig på annat
sätt. För honom var utnämningen till
överbibliotekarie (motsvarande dagens
riksbibliotekarie) efter Klemming, ett
sätt att med hedern i behåll återvända
till Sverige efter över tio år i landsflykt. En flykt orsakad av den skandal
i societeten som utlöstes då han
lämnade sin familj för en ny kärlek.
Snoilskys utnämning till Ö.B. utsattes för hård kritik, men han tycks ha
skött sin tjänst väl – men uppenbarligen mer som förvaltare än förnyare.
Ingen som har läst hans och Klemmings brevväxling kan dock tvivla på
hans bibliognostiska kompetens.
STRINDBERGS TID vid KB presenteras av
Uno Willers i boken Från slottsflygeln
till Humlegården: August Strindberg
som biblioteksman (Stockholm 1962).
Willers har som främsta källa använt
KB:s ämbetsarkiv. Strindberg arbetade i KB med varjehanda göromål
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utanför huvudstaden. Sten G Lindberg lyckades i en uppsats fylla ut den
tidigare kunskapsluckan om Karlfeldts sysslor vid biblioteket genom
att studera signaturer på expedierade
ansökningar om interurbanlån – där
fann han Karlfeldts signatur. I övrigt
är spåren få efter Karlfeldt i ämbetsarkivet. I KB:s matrikel över ”Tjenstemän o. Betjente” för åren 1878–1909
förekommer han dock. Där står
han inskriven under ovan nämnde
Strindberg. Uno Willers har funnit
löneuppgifter om Strindberg i serien
med räkenskaper och säkert kan den
som söker även hitta Karlfeldt där.
Vidare förekommer Karlfeldt
liksom många andra historiskt intressanta namn som låntagare i KB:s
serie med lånejournaler som fördes
från 1700-talet. Naturligtvis måste
Karlfeldt även själv som anställd vid
låneexpeditionen ha skrivit in andras
lån i denna stora liggare, protokollet
kallad. Men vad som är av hans hand
där lämnas åt grafologiskt sinnade
Karlfeldtforskare att reda ut.

”Uno Willers
har funnit
löneuppgifter
om Strindberg
i serien med
räkenskaper.”
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mellan åren 1874 och 1882, först i
kungliga slottet, och sedan i Humlegården. Under denna tid skrev han
bland annat Röda rummet, vilkens
satir mot ämbetsmannasystemet byggde på erfarenheter från biblioteket,
samt Svenska folket i helg och söcken
som byggde på efterforskningar i
KB:s samlingar. Då KB blev ett eget
ämbetsverk hösten 1877 började det
också utge årliga ämbetsberättelser.
Den första utkom 1879 och innehöll
bland annat en sammanfattning av
varje ämbetsmans främsta arbetsuppgifter året före. Då Klemming inte
själv hade så noga ordning på vad
tjänstemännen sysslade med fick de
skriva sin egen sammanfattning. Ur
konceptet till årsberättelse för 1878
kan Strindbergs redovisning presenteras, skriven med hans egen hand.

vid KB nästan två
decennier efter att Strindberg hade
slutat, och han arbetade där åren
1900–1905. Arbetet innebar två och
en halv timmes tjänst om dagen och
till skillnad från Strindberg arbetade
han av allt att döma enbart i låneexpeditionen, dels med betjäning av
låntagare på plats, dels med så kallade
interurbanlån, det vill säga lån mellan bibliotek eller andra institutioner

KARLFELDT BÖRJADE
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”Det är en intressant tanke att
Sveriges kanske största skalder
från denna tid, Snoilsky och
Karlfeldt, dagligen arbetade
vid samma arbetsplats.”

DET ÄR EN intressant tanke att Sveriges
kanske största skalder från denna
tid, Snoilsky och Karlfeldt, dagligen
arbetade vid samma arbetsplats. Talades de vid någon gång, diskuterade
de någonsin poesi eller litteratur?
Arkivet ger oss tyvärr inga svar på
det. Karlfeldt blev 1904, ännu anställd
vid KB, invald i Svenska Akademien.
Men då var Snoilsky som hade innehaft stol 10 sedan 1887 redan död
efter en kort tids sjukdom. Snoilsky
är inte lika synlig i arkivet som föregångaren Klemming (men det är det
få eller ingen som är) men i serien E1
KB:s korrespondens och handlingar
finner vi många exempel på koncept
till officiella brev skrivna med hans
eleganta handstil.

med information i olika serier. För
åren efter det senaste millennieskiftet
finns all korrespondens sparad. Den
har dock inte levererats till arkivet
utan finns kvar på enheten för kunskapsuppbyggnad.

under 1900-talet består
av handlingstyper som är gemensamma för myndigheter, exempelvis
mötesanteckningar och protokoll samt
projekthandlingar, diarier och diarieförda handlingar. KB:s första diarium
upprättades som en enkel förteckning
över in- och utgående handlingar
Först 1952, under Uno Willers
tid som riksbibliotekarie infördes
ett ämnesordnat diarium. Trettio
år senare infördes en ny diarieplan,
och i skrivande stund arbetar man
med att anpassa diarieföringen efter
processorienterad arkivredovisning.
Serierna med diarieförda handlingar
utgör de till antalet volymer största i
arkivet och här finner man mängder
av information om KB:s arbete, samarbeten, utställningar och projekt med
mera. 

MÅNGA SERIER

arbetade en
särskild redaktion i KB fram accessionskataloger över utländskt tryck
i svenska forskningsbibliotek. Dessa
kataloger var tryckta produkter och
skall inte förväxlas med de tidigare
nämnda accessionsjournalerna för
förvärvad litteratur. Accessionskatalogerna köptes in av forskningsbibliotek
över hela världen. En exportverksamhet som har dokumenterats i
arkivet genom en katastrof. Där finns
nämligen en akt med brevsvar från
utländska bibliotek på frågan om de
hade nåtts av leveransen av accessionskataloger – en del av dem hade varit
lastade på s/s Titanic.

UNDER NÄSTAN 100 ÅR

under 1900-talet
och än idag är KB:s byten med bibliotek i utlandet. I dag rör det sig så
gott som enbart om så kallad suecana
(utländsk litteratur om Sverige och
svensk litteratur i översättning) som
KB byter till sig mot motsvarande litteratur om andra länder. Under nästan
35 år kunde man följa tillväxten av
denna samling genom den årligt
utkommande skriften Suecana extranea. Idag finns suecanan i en separat
databas i biblioteksdatabasen Libris.
Bytesverksamheten har annars lämnat
rätt så spridda spår efter sig i arkivet
EN VIKTIG VERKSAMHET
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Det medeltida
Sverige

I slutet av mars 2019 samlades ett åttiotal personer i Riks
arkivets lokaler i Stockholm för en eftermiddag helt ägnad
åt Det medeltida Sverige (DMS). Det pågående arbetet, den
framtida utgivningen och mycket annat avhandlades.

DMS representerade på ett tydligt sätt de läsare
och avnämargrupper som utgivningsprojektet riktar sig till. Här fanns
historiker, arkeologer, språkforskare,
konstvetare, lärare, släktforskare,
hembygdsforskare, museifolk, arkivarier, samhällsplanerare och
beslutsfattare på olika nivåer. Redaktörerna presenterade under mötet det
pågående arbetet men riktade även
uppmärksamheten mot den framtida
utgivningen. Målet är att hela landet
(medeltida gränser, utom Finland) så
småningom ska vara genomgånget.

DELTAGARNA PÅ MÖTET OM

utges av
Riksarkivet har hittills resulterat i
tjugofyra publicerade delar. Hittills

BOKSERIEN SOM SEDAN 2012
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har Mälardalen och östra Sverige
prioriterats, men det håller nu på att
förändras. I och med den senaste
utgåvan (DMS 7: Värmland, 2018)
öppnades emellertid den västra delen
av riket. Under de närmaste åren sätts
såväl norrländska landskap som Östergötland i fokus.
att presentera och kartlägga de historiska källorna till vår
äldsta bebyggelse, på ett sådant sätt att
alla skriftliga uppgifter om boende,
ägande och fastigheter under medeltiden och fram till cirka 1570 blir enkelt
tillgängliga. Riket gås igenom härad
för härad och socken för socken.
Varje sockenbeskrivning i DMS
inleds med en karta som visar byar

DMS SYFTAR TILL

och gårdar vid mitten av 1500-talet.
Som ett exempel visas här kartan
över den lilla socknen Kattnäs i Daga
härad, Södermanland.
HÄREFTER FÖLJER ETT textavsnitt som
beskriver socknen i detalj. Ägoförhållanden och belägg presenteras i
kronologisk ordning. Uppgifterna
hämtas ur bevarade medeltidsbrev

komma, till exempel över gods och
sätesgårdar. I en del fall tas utsnitt av
historiska kartor med, till exempel för
att åskådliggöra placeringen av en nu
försvunnen bebyggelse.
ALLA SOCKENBESKRIVNINGARNA i DMS
innehåller en beskrivning av den
medeltida sockenkyrkan. Kyrkobeskrivningarna har blivit allt viktigare
i och med att arbetet med bokserien
Sveriges kyrkor inte längre bedrivs.
I flera fall blir därför DMS den enda
vetenskapliga genomgång som finns
att tillgå om en viss kyrka. Våra
ingående materialgenomgångar för
socknarna gör också att vi hittar
intressant material om kyrkorna som
kanske har förbisetts tidigare. Kyrkan
var en viktig aktör i samhället under
medeltiden – inte minst i fråga om
jordägande. En stor del av de handlingar som har relevans för DMS rör
jordtransaktioner där kyrkan på ett
eller annat sätt har varit inblandad.

användningsområdena för DMS ligger inom samhällsplaneringen, något som påpekades och
diskuterades under Stockholmsmötet.
När ny infrastruktur – vägar, järnvägar eller andra byggprojekt – planeras
har det visat sig att de utgivna delarna
av DMS har fungerat som viktiga
och kostnadsbesparande verktyg i den
regionala planeringen. Som framhölls
i Kaj Janzons presentation i Stockholm spelade DMS en avgörande roll
under planeringsarbetet av den nya
dragningen av E22 förbi Kalmar, med
stora besparingar som följd. Inom
den professionella kulturmiljövården
som bedrivs av länsstyrelser och länsmuseer är DMS ett viktigt verktyg
för att skapa underlag för miljökonsekvensbeskrivningar vid till exempel
vindkraftsexploatering, i samband
med upprättande av natur- eller kulturreservat och för att skapa underlag
för miljöstöd inom EU:s program för
landsbygdsutveckling. DMS används
också inom den ideella kulturmiljövården, till exempel av hembygdsföreningar eller som underlag för
studiecirklar och hembygdsforskning.

ETT AV DE VIKTIGASTE

Svecia Antiqua et Hodierna,
facsimile, 1983, Erik Dahlberg

och ur 1500-talets jordeböcker.
Exempelvis får läsaren alla uppgifter
om de tre gårdarna i byn Åshammar
i socknens norra del. Äldsta belägget (stavat ”Aashambrom”) är ur ett
pergamentbrev från 1383. Det sista
DMS-belägget är hämtat från 1560
då Karin Stensdotter ärver en gård i
Åshammar.
TVÅ TYPER av huvudkartor finns i böckerna: sockenkartor och häradskartor.
Det är kartor som ritas inom redaktionen. Deras funktion är att ge en
bild av jordägandet samt bebyggelsens
utbredning och karaktär. Kartornas
betydelse har vuxit med tiden och
de har numera ersatt vissa tabeller.
Specialkartor av olika slag kan före-

utkom 1972
har arbetet förenklats genom att mer

SEDAN DEN FÖRSTA BOKEN

och mer källmaterial är digitalt tillgängligt. Flyttningen till Riksarkivet
2012 innebar dessutom att det ännu
inte fotograferade materialet finns i
huset. Utgivningstakten har ökat, och
nu publiceras i snitt en bok om året.
Den ordinarie redaktionen består
2019 av fyra personer: Kaj Janzon,
Annika Björklund, Hanna Källström
och Christian Lovén. Dessutom är
två fristående forskare för närvarande
anknutna: Sigurd Rahmqvist och Olof
Holm. Varje redaktör ansvarar själv
för ett undersökningsområde (en bok)
men eftersom alla har olika specialiteter är samarbetet inom redaktionen
mycket viktigt. Arbetet bedrivs
organisatoriskt inom enheten Svenskt
Diplomatarium, och redaktörerna har
också ett utvecklat samarbete med
specialisterna vid Diplomatarieredaktionen, särskilt i språkliga frågor.
kommer en digital
version av DMS att förenkla och
förbättra användandet. Det digitala
DMS kommer att öppna nya sökvägar. Bland annat kommer det att bli
möjligt att genom en enda sökning
få träffar från samtliga publicerade
delar. Samtidigt kommer DMS att
utgöra en integrerad del av det så
kallade TORA-navet som genom
koordinatsättning syftar till att koppla
samman olika historiska databaser och
källmaterial. Detta kommer att leda
till stora förbättringar för användarna
som i framtiden till exempel kommer
att kunna nå informationen i DMS via
klickbara kartor.

I EN NÄRA FRAMTID

med DMS vara
klart? De beräkningar som har gjorts,
baserade på en fast bemanning om
fyra redaktörer, pekar på ett färdigställande om ungefär 25 år. Fram till
dess fortsätter det idoga utgivningsarbetet på Riksarkivet i Marieberg.

OCH NÄR KAN HELA ARBETET

Claes Gejrot

Artikelförfattaren är huvudredaktör och
enhetschef vid Svenskt Diplomatarium. För
en utförlig, nyskriven redogörelse för arbetet
inom DMS hänvisas till Christian Lovéns artikel ”Referensverket Det medeltida Sverige”, i
Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 77/2019.
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Vital 70-åring
blickar framåt
Föreningsarkivet i Värmland, Sveriges äldsta länstäckande folkrörelsearkiv, firade i våras sitt 70-årsjubileum. Det var en mycket
vital och livaktig jubilar som tog chansen att presentera sig både
utåt och inåt. Närmast väntar ett projekt med digital fotografering av de drygt 500 fanor och standar som arkivet har samlat in. Genom digitaliseringen skonas fanorna hanteringsmässigt och kan visas upp på webbplatsen och i sociala medier.
Text Gunvor Nyman

– JA, JUBILEUMSFIRANDET blev väldigt
lyckat, konstaterar arkivchef Berith
Sande. Vi hade inte vågat hoppas på
sådan uppslutning och programmet
blev bra det också.
Temat för dagen var Dold kvinnohistoria. Professor Christina Florin
föreläste om ämnet och en utställning
signerad Föreningsarkivet invigdes i
samband med firandet.
– Vi fick mycket positiv uppmärksamhet, tack vare temat, som på sitt
sätt ansluter till det pågående demokratijubileet, säger Berith Sande.
På jubileumsdagen presenterades
en liten skrift i vilken de elva kvinnorna i utställningen lyfts fram.
Skriften beskriver värmländska
kvinnor som betytt mycket för kvinnokampen under åren, men som ändå
förblivit mer eller mindre okända. Ett
exempel är Gerda Hellberg, maka till
Mauritz ”Maggan” Hellberg, känd
liberal redaktör och debattör. Att
Gerda tillhörde den inre kretsen av
aktiva och radikala kvinnosakskvinnor på riksnivå är det däremot inte
många som vet. För utställningen
Dold kvinnohistoria och skriften
som hör till svarade arkivarie Jenny
Moström och arkivchefen.
ATT FÖRENINGSARKIVET betyder mycket för
många belystes vid jubileet genom att
några trägna besökare, för dagen kal�lade ”användarpanel”, berättade varför
kontakten med arkivet är så viktig.
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Historielektorn Peter Olausson
redovisade statistik över C-uppsatser
i historia vid Karlstads universitet för
åren 2016–18. Den visar att Föreningsarkivet ligger ohotat i topp när man
har listat vilka källor som studenterna
har använt sig av. 15 av 36 svarade att
de hade använt sig av Föreningsarkivet.
– Vi har bra kontakt med universitetet. Föreningsarkivets personal
föreläser och handleder på universitetets arkivkurs och kursdeltagarna
gör ofta sin praktik i arkivet. Många
andra studenter tillbringar också tid i
forskarsalen. De är väldigt välkomna.
Vi försöker hjälpa dem på alla sätt,
säger Berith Sande.
LOKALHISTORIKERN BO JOHANSSON, Kil,
har tillbringat massor av timmar i
forskarsalen. Han klassade Föreningsarkivet och den hjälp han fått där som
oersättlig.
Undertecknad, journalist och medlem i Nätverket Karlstads historia (där
för övrigt Föreningsarkivet ingår),
berättade om fantastiska dokument
som jag har stött på i arkivet. Ett
exempel är protokoll från Wermländska Soiréesällskapet, som bildades i
slutet av 1700-talet och som fortfarande lever vidare. De gav underlag
till en intressant artikel som i dag kan
läsas på Karlstads kommuns hemsida.

vittnade om
glädjen i att finna stoff om spännande

PERFORMANCEGRUPPEN OTALT

Arvikakvinnor i Föreningsarkivet.
Forskningen använde de till att porträttera kvinnorna i sin performance
Förmödrarna. Ett lite otraditionellt
samarbete som man gärna utvecklar
vidare.
SLÄKTFORSKARE ÄR OCKSÅ flitiga besökare
i forskarsalen. Det har lett till att
Värmlands Släktforskarförening och
arkiven samarbetar. En ”jourhavande
släktforskare” finns på plats i Arkivcentrum på torsdagseftermiddagar
och hjälper ovana forskare till rätta.
Dessutom har arkiven och släktforskarföreningen en gemensam och
mycket uppskattad programverksamhet sedan 2015.

Värmlandsarkiv ordnar
Föreningsarkivet ”tidsresor” för att
väcka intresse för historia och man
erbjuder stadsvandringar med olika
teman. Föreningsarkivets Annika
Eriksson figurerar i olika skepnader –
som änkefru efter den stora branden
1865, häxanklagad kvinna på Värmlandsnäs och Rödakorssyster eller
Lotta i autentisk uniform. Under höstloven kommer barn till Arkivcentrums
bokbinderi och gör egna ”böcker” eller
så leker man ”Detektiv i Arkivet” med
hjälp av utplacerade ledtrådar.

TILLSAMMANS MED

dagliga arkivverksamheten en grundförutsättning för
de utåtriktade satsningarna.

MEN SJÄLVKLART ÄR DEN

– Vilken lycka! Då fick vi råd att
satsa lite extra på jubileumsåret och att
marknadsföra oss utåt. Själva stipendiet
gav också publicitet. Det ledde till att
länstidningen Värmlands Folkblad,
gjorde en artikelserie där både ”dolda
kvinnohistorier” och arkivets egen
verksamhet lyftes fram.

Vid jubileumsårsmötet i maj intervjuade arkivchefen hedersledamoten i Föreningsarkivet, Ruth Mofjell, Forshaga (f 1924).

YTTERLIGARE POSITIV publicitet följde
när ättlingar till Gerda och Mauritz
Hellberg överlämnade en gästbok från
parets Villa Skogsbrynet i Karlstad.
Politiker, opinionsbildare, konstnärer
- många av samtidens kändisar - har
skrivit i gästboken. Vem hade trott att
Hellbergs som var liberaler umgicks flitigt med Anna och Hjalmar Branting?

som inte har något gott
med sig. När Svanskogs hembygdsgård
brann i våras och ovärderliga dokument
försvann i lågorna fick Berith Sande
chansen att via media påminna om
hur viktigt det är att värna om gamla
dokument. Resultaten kom omgående i
form av inlämnade samlingar.

OCH INGET ONT

– Vi måste ge våra kunder vad de
vill ha, säger Berith Sande. Det gäller
både organisationer och forskande
allmänhet. Under 40 år som arkivchef
har hon haft mottot att man ständigt
måste marknadsföra verksamheten.
– Syns vi inte så finns vi inte,
påpekar hon.
OCH DÅ ÄR VI FRAMME vid ett återkommande bekymmer. Ekonomin.
– Vi har under alla år arbetat under
knapphetens kalla stjärna, men det
har blivit allt tuffare de senaste åren,
säger Berith Sande.
- När Riksarkivet gav oss medel
hade vi en huvudman som var väl
insatt i vårt arbete. Det fanns en förståelse för att vi behövde pengar för att
kunna fullgöra vårt uppdrag. Vi fick en
egen penningpåse, utan mellanhänder.
- 2013 hamnade vi under Statens
kulturråd. De skickar statsbidraget
till Region Värmland, som i sin tur
ska fördela det över länet. Då ska lilla
Föreningsarkivet konkurrera med
jättar som Wermland Opera, Västanå
teater och Värmlands museum. Får
Wermland Opera 38 miljoner och vi
315 000 kronor så känns det förstås
väldigt otillfredsställande.
- Ständig sparsamhet är slitsam
för personalen och det går förstås
också ut över verksamheten. Vi har
många idéer, men inte pengar så vi
kan genomföra dem. Vi skulle önska
att Riksarkivets sektorsansvar skulle
omfatta de enskilda arkiven.
Precis detta hoppas Berith Sande
att den särskilde utredaren av arkivverksamheten i landet, Lars Ilsham-

mar, ska föreslå när han överlämnar sin
utredning till regeringen i november
ekonomi som saken
gäller, påpekar hon.
- Digitaliseringen av arkiv och hanteringen av e-arkiv är andra exempel.
Det händer jättemycket på det området
och det är viktigt att hänga med, men
hur ska vi kunna? Vi har vare sig tid,
pengar eller kompetens så det räcker.

MEN DET ÄR INTE BARA

ARKIVET HAR TRE ARKIVARIER på heltid som
ska ge service till organisationslivet
i hela länet. Anna Markusson, är
extraanställd med digitalisering av
arkivförteckningar. Hon har kommit
så långt i arbetet att föreningsarkiv
från 15 av 16 kommuner är sökbara
digitalt (även via NAD). Monica
Gustafsson, en tidigare medarbetare,
är timanställd för ekonomihantering.
- Resten ska vi tre sköta. Det är tur
att jag har så fantastiska medarbetare
som Annika Eriksson och Åsa Vålvik.
De är självgående! Men vi behöver
stöd uppifrån, säger Berith Sande.

ett helhetsansvar
för digitaliseringen av arkiven i landet, påpekar hon. Om enskilda arkiv
bygger upp system som inte är kompatibla blir det förödande på sikt. Redan
digitaliserade arkiv måste dessutom
uppdateras för att fortsatt vara läsbara.
Exemplen är många och akuta.

DET BÖR OCKSÅ SKAPAS

positiva saker att rapportera också. Föreningsarkivet i
Värmland fick landstingets Folkrörelsestipendium 2018 - 50 000 kronor!

MEN DET FINNS

JUBILEUMSÅRET 2019 har varit ett intensivt
år och än det inte till ända. Men
planeringen är redan igång för fortsättningen. Det är dags att börja samla
medel till bokutgivning vid 75-årsjubileet. Varför inte en praktvolym om
de fantastiska fanorna och standaren i
arkivets samlingar? 

Föreningsarkivet i Värmland
Föreningsarkivets expedition finns i
Arkivcentrum Värmland i Karlstad.
Forskarservicen drivs i samverkan med
Värmlandsarkiv, Karlstads kommunarkiv
och Regionarkivet. Huvuddelen av arkivets egna samlingar förvaras i bergrum i
utkanten av Karlstad.
• 181 medlemsorganisationer använder
arkivet som slutarkiv. Ytterligare drygt
400 aktiva föreningar är betalande
kunder och erbjuds service som förvaring, registrering, vård och tillgängliggörande
• Här förvaras 7 350 föreningsarkiv på
cirka 3 700 hyllmeter samt över 500
fanor och standar
• Här finns även 800 bandinspelningar
innehållande röstporträtt, möten/träffar
och annat, över 6 000 affischer samt
tusentals fotografier, film, videoband
och dvd
• Detaljförteckningar över drygt 4 800
föreningsarkiv har hittills införlivats i
den Nationella Arkivdatabasen (NAD)
och är tillgängliga via internet
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Debattartikel
deras ekonomiska förhållanden (som
de ansåg ansträngda). Där finns elva
organisationer som är verksamma
inom den enskilda arkivsektorn. Finska staten satsar 60 miljoner (i svenska
kronor) på denna verksamhet, det
vill säga fyra gånger mer än svenska
staten.
Våra finska grannar har tydligen
insett värdet av det skrivna kulturarvet oavsett om det är analogt eller
digitalt – det finns en tydlig strategi
för insamlandet av digital information
från civilsamhällets organisationer
– och man har specialdestinerade
resurser för detta arbete.

Statens ansvar gentemot
enskilda arkiv
DET STATLIGA STÖDET till enskild arkivverksamhet i Sverige uppgår till cirka
16 miljoner kronor. Av dessa fördelas
drygt 9 miljoner via beslut hos Riksarkivet till ett antal organisationer och
verksamheter av nationell karaktär.
Resterande 6,7 miljoner fördelas inom
ramen för kultursamverkansmodellen
till regional enskild arkivverksamhet.
Varje region eller landsting beslutar
hur fördelningen till de olika kulturverksamheterna inom respektive
region ska se ut, utifrån de kulturplaner och prioriteringar som har
fastställts. Totalt fördelas alltså 6,7
miljoner kronor mellan 20 länsarkiv,
vilket motsvarar ett genomsnittligt
statligt stöd på 335 000 kronor.
Fördelningen inom kulturarvsområdet blir än mer skev om denna siffra
ställs i konstrast till statens åtagande
avseende länsmuseernas verksamhet:
Det finns 24 länsmuseer i Sverige och
statens del av finansieringen till varje
länsmuseum uppgår till mellan 5,5
och 6,5 miljoner kronor. Ett länsmuseum i Sverige får alltså lika mycket
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statligt ekonomiskt stöd som de 20
länsarkiven har tillsammans.
Självklart har länsmuseerna en
längre tradition av verksamhet än
länsarkiven och de har ett bredare
uppdrag avseende hanteringen av kulturmiljövård etc. men länsarkiven har
ålagts mer kulturpolitiskt inriktade
uppdrag sedan inträdet i kultursamverkansmodellen – exempelvis publik
verksamhet såsom utställningar och
programverksamhet för barn och
unga. Länsarkiven ska dessutom
förhålla sig till samma regelverk som
länsmuseerna beträffande jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet etc.
Länsmuseerna debatterar att deras
genomsnittliga kostnadsökning per år
ligger på 3,5 procent för personal och
lokaler. Detsamma gäller för länsarkiven. Statens uppräkning i budgeten å
andra sidan ligger på mellan noll och
en procent till dessa verksamheter.
med kollegor i Finland,
som också arbetar med enskild arkivverksamhet, framkom uppgifter om

VID ETT MÖTE

MAJORITETEN AV UPPDRAGEN för de svenska
länsarkiven gäller analog hantering.
Det finns ett uttalat kulturpolitiskt
mål och intresse avseende digitalisering, men inte specificerat om det gäller digitalisering (som i migrering från
analogt till digitalt) eller om det avser
digitalisering (som ett instrument för
förmedling av arkivmaterial). Oavsett
vilket så saknas det både tydliga
strategier och finansiering för civilsamhällets digitala kulturarv. Mycket
material har redan gått förlorat och en
ännu större andel är reellt hotad om
inget görs i närtid. Och detta avser ett
historiskt material, som utgör en unik
bild av en av tidernas mest omvälvande tekniska skiften.

att ”det allmänna”
inser allvaret och tar ansvar för att
trygga ett adekvat källmaterial för
kommande generationer. Idag ligger
civilsamhällets kulturarv godtyckligt
sparat på privata datorers hårddiskar.
Även om länsarkiven konstant arbetar
med att informera om denna informationssäkerhetsbrist så hjälper det inte
om det inte tillsätts ordentliga resurser för ett traditionellt omhändertagande av detta kulturarvsmaterial.
Det är många verksamheter – både
regionala och nationella – som med
förväntan sneglar mot den kommande
statliga arkivutredningen med en
förhoppning om att just denna hotbild
finns och är en veritabel faktor för
de flesta verksamheter, som dagligen
arbetar med enskild arkivverksamhet.

NU ÄR DET HÖG TID

Per Lundin

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping

Stockholm

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

Oslo

Det okrångliga sättet att arkivera
Det ska vara enkelt att arkivera
Uttag, överföring, konfigurering och import av data ska inte
behöva skapa stora projekt.
Documaster eArkiv är ett flexibelt, enkelt och okomplicerat
system för bevarande och åtkomst av information.
E-arkivet är ett fristående system som naturligtvis följer regler
och modeller som marknaden efterfrågar.

Besök oss på höstens FAI konferens
eller här www.documaster.se
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