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Arkiven i
krisens skugga
inte världen den samma längre. Corona
virusets härjningar var inte bara något vi följde i TVsändningar från Kina, utan var mitt ibland oss. Viruset
slog till i Europa och USA med många döda, hårda karan
tänsregler, nya lagar och inskränkningar och med polis och
militär som upprätthåller ordningen. I Sverige har vi, än
så länge, valt en mjukare väg att hantera pandemin som till
stor del bygger på människors eget ansvar, att följa myn
digheters rekommendationer och – som vår statsminister
säger – genom självdisciplin och vanligt folkvett. Och alla
påverkas vi och måste förhålla oss till den nya verkligheten
både som privatpersoner och yrkesarbetare.
HELT PLÖTSLIGT VAR

och de ekonomiska följdverkningarna
att påverka våra arkiv? Ingen vet, men det kommer inte
att gå obemärkt förbi, varken när det gäller samlingar,
anslag eller arbetssätt. Kanske får vi se en stor ökning av
”herrelösa arkiv” i våra samlingar, ett problem som lyfts
i Arkivutredningen. Inströmningen av privatarkiv har
redan ökat när 70-plussare nu för säkerhets skull har börjat
”döstäda” och både åker till återvinningstationer och arkiv.
På näringslivarkivsidan kan man också förvänta sig leve
ranser i spåren av alla nedläggningar och konkurser.
HUR KOMMER PANDEMIN

själva visa aktivitet när det
gäller att dokumentera liv och verksamhet under Coro
nakrisen. I Danmark bedriver arkiven nu ett dokumenta
tionsprojekt med Rigsarkivet i spetsen, i samarbete med
Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Sammenslutningen af
lokalarkiver med flera för att skapa ett så rikt källmaterial
som möjligt för framtiden. I Sverige dokumenteras det
också, även om det inte sker genom ett brett, samordnat
och synligt initiativ. Nordiska museet samlar minnen, KB
tankar ner twitter om Corona, länsmuseer och stadsmuseer
startar egna fotoprojekt och insamlingar, länsarkivarie

föreningen dokumenterar föreningsliv och civilsamhälle
under pandemin och ISOF sänder ut frågelistor och samlar
nyord. Drakonisk och social distansering är ord vi alla
kommer vi att förknippa med Coronakrisen.
har också öppnat för en digital
utveckling och ökad digital kompetens. Det ger arkiven
nya möjligheter, men även utmaningar, att möta sina
användare digitalt med visningar, kurser, rådgivning och
erbjuda spännande arkivmaterial som dokument, foton och
filmer i form av ”digitala surrogat”. Förhoppningsvis kan
det också leda till ökad dialog med våra användare och
större möjligheter för dem att bli delaktiga.
DEN SOCIALA DISTANSERINGEN

stora händelser som berör hela världen finns
det ett före och ett efter, och hur än det nya efter gestaltar
sig, och när det än kommer, så ser vi fram emot att mötas
igen i det verkliga livet.
SOM MED ALLA
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Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera
dina digitala kanaler. Tjänsten används för
att säkra dina historiska informationsflöden
oavsett om din målgrupp är medborgare,
kunder, konsumenter eller andra intressenter.

info@archiwwwe.se
archiwwwe.se

ANNONS

Är din organisation aktiv på sociala medier?
Lyder ni under offentlighetsprincipen och arkivlagen?
Med vår enkla arkiveringslösning kan du arkivera
dina Facebook- och Instagramsidor när du vill.

Alla dina webbarkiveringar och arkiveringar av sociala medier sparas i
arkivbeständiga format och är lätta att titta på i vår kundportal.

Vi tillämpar fast pris med möjlighet till olika tilläggstjänster.
Vill du veta mer? Kontakta oss på e-post salj@arkivit.se
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Arkivet som
tar barnen till
rymden

DEBATT

På Fyriskällan i Uppsala erbjuds alla skolor fria workshops där eleverna
får lära sig att tolka och kritisk granska information från olika källor och
sätta aktuella frågor i ett historiskt sammanhang. Vi har träffat arkiv
pedagogerna Nicklas Malmsjö och Per Agius som, oavsett besökarnas
åldrar, ser till att väcka engagemang och bjuda på spännande upplevelser.

RIKSARKIVET

KÅSERI

Text: Lotten Persson Bränn
lotten.perssonbrann@uppsala.se

REFERAT

Kollage: Derin Sunneson

eget misslyckat studiebe
sök med högstadiebarn några år tidi
gare när jag jobbade i en annan min
dre kommun. Där fanns ingen annan
lokal än fullmäktigesalen att tillgå.
Barnen blev mycket mer intresserade
av talarstolen än av det jag försökte
att prata om. Sedan visade det sig att
de kunde allt det där med kvarlevor,
källkritik och dylikt som jag hade
tänkt prata om. Jag hade också tagit
fram en stor samling dokument och
tänkte att de skulle få söka bland
dessa och svara på frågor som jag hade
tänkt ut. Jag trodde att det skulle ta
någon halvtimme åtminstone. Men
det visade sig alldeles för enkelt för

DEBATT

JAG MINNS ETT
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dessa klipska ungdomar som var
klara på cirka tio minuter. Med den
erfarenheten tydlig i minnet och med
det faktum att arkivpedagogik ligger i
tiden känns det rätt att berätta mer om
Fyriskällans utåtriktade verksamhet.
Härifrån till evigheten nämns användning av arkiven.
Till exempel nämner utredningen
skrivningen i arkivlagen: ”Enligt
utredningens direktiv återspeglar
gällande lagstiftning i huvudsak ett
synssätt där arkiven betraktas som
slutstation för informationen. Ett sätt
att motverka ett sådant synsätt är att
betona att arkiven ska tillgängliggöras
I ARKIVUTREDNINGEN

och användas. En sådan bestämmelse
saknas i gällande arkivlag.”
– Det räcker inte att bara att
digitalisera och lägga ut på nätet för
att arkiven ska bli tillgängliga. Vi
behöver också sätta informationen i
ett sammanhang och göra den begrip
lig för den målgrupp vi möter, säger
Nicklas Malmsjö.
Tillsammans med Per Agius tar
han emot grupper från skolans alla
årskurser samt universitet. Även
SFI-grupper har visat intresse. Bland
de äldre eleverna finns två workshops
som har blivit populära. Dessa
handlar om hur Sverige blev en demo
krati och om hur Sverige och Norden

påverkades under andra världskriget.
– Vi brukar ha omkring 50 besök
per år och omkring 1 000 elever. Det
som drar mest är nog våra workshops
för gymnasieskolan, Vägen till allmän
och lika rösträtt och Norden under
andra världskriget. Annars har vi
många besök från förskolor just nu
och det är kul, säger Per.
När besök från förskolor kommer på
tal är det lätt att tankarna vandrar iväg
till barn på kalas. Skrikande och hop
pande bland arkivboxar och chockade
forskare. Enligt Nicklas och Per går
det till betydligt lugnare än så.
Inför en workshop samlas barnens
i Fyriskällans foajé. Där får de hänga
av sig och sedan samlas kring en
trämodell över centrala Uppsala. Per
och Nicklas brukar småprata lite med
barnen om modellen. Uppsalabarn
känner nästan alltid igen Uppsala
domkyrka och Per och Nicklas brukar
därför utgå ifrån domkyrkan och för
klara vad ett kvarter är. Nästa steg i
workshopen är en äldre Uppsalakarta
som hänger på väggen där man jämför
den tredimensionella trämodellen
med den tvådimensionella kartan.
Båda visar samma sak men på olika
sätt. Efter det går barnen in i rummet
bredvid. Barnen sätter sig kring ett
stort bord och framför dem finns en
projektorduk.
Per berättar kort vad ett arkiv
är och frågar sedan Nicklas vad vi
ska göra idag? Nicklas berättar att
barnen ska få göra en resa de aldrig
gjort förut. ”Idag ska ni få åka ut i
rymden!” På projektorduken visas en
bild på Christer Fuglesang och barnen
får låtsas sätta på sig rymddräkter.
– Därefter åker vi upp i rymden
med hjälp av YouTube och Google

Earth. Det tycker barnen är jättekul!
På resan tillbaka till jorden tittar vi på
Sveriges gränser och ser sedan Upp
sala från ovan. Vi avslutar alltid med
att besöka barnens egen förskola. Det
blir alltid en av besökets höjdpunkter,
berättar Nicklas.
Sedan delar de alltid ut en
Uppsalakarta från 1702 till alla barn.
Det året brann stora delar av staden
ned och de försöker här även engagera
förskolepedagogerna i berättelsen om
stadsbranden.

”Det räcker
inte att bara
att digitalisera
och lägga ut
på nätet för att
arkiven ska bli
tillgängliga.”
– Sedan gör vi fyra digitala resor
till kända platser i Uppsala. Barnen
får hitta och färglägga platserna på
kartan. I samband med det visar vi
historiska fotografier på projektordu
ken och jämför hur platserna ser ut
idag. På en bild över Stora torget pro
menerar folk omkring bland hästar,
trävagnar och lösspringande hundar.
Husen på de gamla fotografierna är
sedan länge rivna och idag står nya
hus står på platsen.
Till bilden ställer de frågor såsom
hur tog sig människor fram över tor
get? Hur tar man sig fram över torget
idag? Vilka hus fanns då och vilka
finns kvar idag? Hur lät det och hur

luktade det på torget? Allt detta väcker
tankar, känslor och frågor hos barnen.
– Flera sinnen aktiveras och det
är fantastiskt att se barnens intresse
och engagemang under workshopens
gång. När barnen får möjlighet att
reflektera, känna igen, skratta och bli
överraskade uppstår en nyfikenhet och
lust att lära sig.
Workshopen avslutas med en
skattjakt.
fick de
bland annat från tidigare erfarenheter
av att jobba med Google Earth.
– Jag har tidigare arbetat med det
vid lärarfortbildningar och tycker
att det är ett fantastiskt verktyg som
man kan använda sig av i många
olika sammanhang. När vi fick en
förfrågan om att ta fram en workshop
kring kartor för förskolan föll det sig
naturligt att använda programmet i
kombination med kartor och gamla
fotografier över staden, säger Nicklas
– Det var faktiskt en förskolelärare
som hörde av sig till oss och frågade
om vi inte kunde hitta på något för
hennes barngrupp. De arbetade just
då med kartor och rumslig förståelse
enligt läroplanen och det tog vi fasta
på. Det känns faktiskt som att vi
träffade hyggligt mitt i prick på första
försöket. När det väl begav sig hade
både Nicklas och jag barn i förskolan
och det kan måhända ha underlättat
något. Vi vet om inte annat vad våra
egna barn skulle ha tyckt om, säger Per.
INSPIRATION TILL WORKSHOPEN

varit intresserad av de
förmedlande delarna av arkivarieyrket
och visste tidigt efter studierna att
det var detta han ville inrikta sig mot.
När han började arbeta som arkivarie
NICKLAS HAR ALLTID

Kartor och rumslig förståelse – en del av läroplanen.
7

"Givetvis anpassar man upplägget
efter målgrupp".

var det väldigt få arkiv som arbetade
med arkivpedagogik.
– Efter att ha arbetat som traditio
nell arkivarie ett par år sökte jag ett
arbete som arkivarie med pedagogisk
inriktning på Innovatum Science
Center i Trollhättan. Där kom jag i
kontakt med ”hands-on-pedagogik”
som handlar om att man ska väcka
elevens nyfikenhet att lära genom
praktiska experiment och övningar
där alla sina sinnen involveras. Detta
tankesätt har jag tagit med mig in till
arkivpedagogiken, säger han och Per
fyller i:
– För min del började jag utveckla
Folkrörelsearkivets arkivpedagogiska
verksamhet för snart tio år sedan.
Annars var det först när Nicklas och
jag började samarbeta som det verkli
gen tog fart.
arkivpedagogik
mycket om att det är en ingång till
reflektion och att det inbjuder till
aktivitet och engagemang.
– Det unika med arkiv är ju att
vi utgår från originalkällor och den
typen av dokument väcker intresse
och berör människor i alla åldrar. Jag
tycker det är viktigt att sätta de histo
riska dokumenten i ett sammanhang
och att lyfta fram både de stora och
små perspektiven och se kopplingar
in till vår egen tid. Detta har vi med
oss när vi utvecklar workshops och
program för skola och allmänhet,
säger han.
Även källkritiska moment är
naturliga inslag i övningarna.
– I läroplanen betonas vikten av
att träna eleverna i källkritik samt
medie- och informationskunnighet.
Här har arkiven mycket att erbjuda,
menar Nicklas.
FÖR NICKLAS HANDLAR
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vad som är annorlunda
när man vänder sig till små barn jäm
fört med äldre människor svarar
Nicklas att det egentligen inte är så
mycket som skiljer sig åt. I samtliga
fall handlar det om att bygga upp en
workshop eller ett program som väcker
intresse, nyfikenhet och engagemang.
– Givetvis anpassar man upplägget
efter målgrupp men utgångspunk
terna är de samma.
PÅ FRÅGAN OM

”Det är viktigt
att sätta de
historiska
dokumenten i ett
sammanhang.”
Ibland funkar ett upplägg över
generationsgränserna. Ett exempel på
det är den digitala stadsvandring som
stadsarkivet tog fram för allmänheten.
Med inspiration från kartworkshopen
för förskolan testade vi att göra en
virtuell vandring genom staden. Vi
kombinerade digitala promenader i
staden med historiska källor och sam
tal med publiken. Vi har nu tagit fram
två digitala stadsvandringar och har
fått mycket positiv respons från publi
ken, säger Nicklas och ger exempel på
kommentarer som de har fått:
– Detta har jag aldrig sett förut!
Att man kan göra så här? Det var så
lätt att följa med! Vad roligt det var!
Det är häftigt att se att det funkar
oavsett om eleverna/publiken är fem
eller 85 år gamla.
– Den största skillnaden när man
vänder sig till små barn är så klart att
barnen är just små barn, vanligtvis
fyra till fem år. Syftet med besöket

är inte primärt att lära dem om just
arkiv utan istället att ge dem något
av en upplevelse. Vi försöker att möta
dem på deras villkor och det gäller
att kombinera lek, fakta och fantasi.
Sedan har det hänt att de små barnen
har kramat oss efter besöket. Det
händer så klart inte med till exempel
gymnasieelever, säger Per.
När det gäller framgångsfaktorerna
med små barn betonar Nicklas vikten
av att fånga barnens uppmärksamhet
redan från början och att arbeta med
alla sinnen.
– Det är härligt att se när barnen
sticker iväg i tanken när vi frågar
dem hur det kan ha luktat och låtit
på Stora torget i Uppsala för 100 år
sedan, säger han.
Enligt Per är ett favoritinslag för
barnen att göra flygningar i Google
Earth och ofta vill de visa var de bor.
workshopen under
2017 och har sedan starten inte änd
rat så mycket på uppläget utan mest
finslipat på detaljnivå.
Per berättar att de utgår ifrån
läroplanen när de utformar sina work
shops för skolan. De äldre eleverna
får ofta något som läraren kan exami
nera. Det är inte aktuellt för förskolan
men workshopen bygger likväl på
läroplanen.
DE BÖRJADE ERBJUDA

NÄR RIKSANTIKVARIEÄMBETET INTERVJUADE

förskoleläraren Christina Nilsson,
som har deltagit i en av workshoparna
med sin grupp, framgick det att upp
lägget passade in i läroplanen för för
skolan. Att de har lyft in workshopen
i sin verksamhet har inte minst med
läroplanens skrivningar om rumslig
förståelse att göra.
Enligt Christina Nilsson är man
på Fyriskällan ”inne och naggar” på
många delar av läroplanen och vidgar
uppfattningen av vad man kan göra
med kartor och att man kan använda
dem till sitt syfte för att hitta och
jämföra förr och nu. Enligt henne
väckte jämförelsen av gamla och nya
kartor ett intresse av skillnaden mellan
förr och nu hos förskolebarnen. ”Vad
lite det fanns här” och ” vad fanns här
förr?” var exempel på kommentarer
från barnen.
Chrisitna Nilsson säger att hon har
berättat om besöket i sina nätverk.
– Ja, jag har gjort jättemycket

reklam. Jag vet inte hur mycket
studiebesök de vill ha, men det är
verkligen värt ett besök. Men man ska
inte bara komma och gå. Det är bra
om man också lämnar lite utrymme
för att jobba vidare efteråt. Så att
barnen får bearbeta och lära sig.

att ha workshops med
förskolebarn är, enligt Nicklas, den
stora glädjen, spontaniteten och driv
kraften som de har när det kommer till
att lära sig saker. Det är häftig att se.
– Generellt är det en tacksam och
enkel målgrupp att arbeta med, säger
han.
När det kommer till utmaningar
med målgruppen är det egentligen
bara en sak, att det är bra om det finns
en lokal som passar för ändamålet och
om det finns någonstans att fika på.
– När det gäller de utåtriktade
verksamheterna kan arkivinstitutioner
hämta mycket inspiration från exem
pelvis museer och Science centermiljöerna. Jag tycker vi har lyckats
bra med detta på Fyriskällan. Med
ganska enkla medel kan man göra
väldigt mycket.
För förskoleverksamheten är det
också smidigt eftersom förskolan inte
behöver förbereda sig mer inför besöket
än att berätta hur många som kommer.
Med sig hem från besöket får bar
nen ta med sig de kartor som de har
börjat färglägga under workshopen.
DET ROLIGASTE MED

har goda erfarenheter av
barngrupper i olika storlekar men anser
att 10–12 barn är ganska lagom. Vad
gäller ålder fungerar workshopen jätte
bra från fem år och uppåt, menar de.
En bidragande orsak till fram
gången med workshopen är att de
är två som håller i studiebesöken
tillsammans. För det första blir de
inte lika sårbara vid sjukdom och
för det andra blir det en intressant
dynamik i övningarna när de är två
som genomför dem tillsammans.
Eftersom de ständigt för en dialog
över förbättringar av programmen
leder det till att de hålls aktuella och
uppdaterade. De samarbetar båda
vad gäller utveckling av program och
källmaterial.
Deras arkiv speglar olika delar av
samhället och tillsammans kan de
ge fler perspektiv på historien. En
viktig förklaring till att Fyriskällan
NICKLAS OCH PER

har lyckats så bra med den publika
verksamheten menar, Nicklas och Per,
är det goda samarbetet mellan stads
arkivet och folkrörelsearkivet som har
varit en stor styrka.
Bland planerna riktade till yngre
barn håller de just på att ta fram en
workshop kring stadsbyggande för
mellanstadiet, berättar Nicklas. Den
väntas bli klar till hösten.
från verksamheten
var, enligt Nicklas, när en ivrig liten
kille drog med sin mamma in till
deras reception och berättade att det
var här han hade åkt upp i rymden
och hittat en skatt med sin förskole
klass. Mamman berättade att han
hade pratat om besöket hela veckan
och att hon var tvungen att kolla vad
det var för ett ställe.
– En liten kille sa en gång att han
vill jobba på arkiv när han blev stor.
Kommentaren fälldes när han, fullt
upptagen med att äta den tablettask
han precis fått i skattjakten, stod och
snurrade på hjul till ett arkivskepp,
säger Per.
DET ROLIGASTE MINNET

Vad tror ni barnen får med sig från
föreläsningen?

– En positiv erfarenhet av arkiv och
något man berättar vidare om hemma
till mamma och pappa. Då kan det
bli som den lilla killen som efter sitt
förskolebesök tog med sin mamma till
arkivet.
Förskoleläraren Christina Nilsson
berättar i sin intervju: ”efter studieb
esöket på arkivet ville alla barnen titta
mer på kartor. Det gav verkligen mer
smak och vi fortsatte att arbeta med
det på förskolan. Barnen har nu gjort
kartor över förskolans gård och över
sina rum och intresset är stort band
barnen. Redan innan besöket hade vi
börjat titta lite på kartor som ett tema
arbete. Det var av en slump som jag
fick reda på att visningen fanns. Det
stämde så bra med det vi höll på med.”
Har ni något tips till andra arkivarier
som vill prova på något liknande?

– Våga prova. Det är en process. Vi
hade båda egna barn i samma ålder
och det gjorde det nog enklare. Men
man måste våga bryta ny mark. Vi
efterfrågas på nya sätt. Våga kliva
fram. Det måste inte bli rätt första
gången. 

Stadsarkivet i Uppsala
Stadsarkivet förvaltar och förmedlar
originalhandlingar från Uppsala kommuns verksamheter från 1800-talet och
framåt. Här hittar du även enskilda
arkivsamlingar med anknytning till
Uppsala.
Stadsarkivet erbjuder kostnadsfria
workshops för förskolan, grundskolan
och gymnasiet. Eleverna tränas i att
tolka och kritiskt granska information
från olika källor, samt att sätta aktuella
frågor i historiska sammanhang.
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
arbetar sedan 1978 med att bevara
föreningslivets handlingar.
Fyriskällan
Undervisningsmaterial om demokrati
"Vägen till allmän och lika rösträtt" är
ett nytt nationellt pedagogiskt material
för högstadiet och gymnasiet som har
tagits fram av Uppsala stadsarkiv.
Materialet är fritt att använda och
sprida och kan kompletteras med lokalt
arkivmaterial.
Vill du veta mer om Uppsalas och
Upplands historia? Då är Fyriskällan
en guldgruva för dig. Ta del av böcker,
småskrifter och kart- och bildmaterial.
I Fyriskällan finns också nya Uppsala
Musikarkiv.
Fyriskällan erbjuder fria workshops till
alla skolor. Hos oss får eleverna tolka
och kritisk granska information från
olika källor och sätta aktuella frågor
i ett historiskt sammanhang. Vi har
workshops för förskola, grundskola och
gymnasiet. har en vision om att alla
elever i Uppsala kommun ska besöka
Stadsarkivet minst en gång under
skoltiden.
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Varken besökare eller arrangörer glömde bort att fira Arkivens i
höstas. På arkiv, men också på bibliotek, museer, hembygdsgårdar
och många andra platser, återupptäcktes glömda historier
och gömda arkivskatter. Ordet skattgömma passar bra som
beskrivning av arkiven där vårt gemensamma minne finns
bevarat. I arkiven finns ögonvittnesskildringarna från historien
och här finns spåren som visar hur vår samtid utvecklats.
Text: Cia Hipfl
cia.hipfl@riksarkivet.se

vi med lite olika
intervall haft gemensamma nordiska
teman kring Arkivens dag för att lyfta
vår nordiska historia och likheterna i
våra arkivväsenden. Den 14 november
2019 var det dags för Gömt eller
glömt?. Resonemangen när temat val
des handlade om att lyfta bortglömd
eller marginaliserad historia men även
att uppmärksamma svåra frågor som
urvalsprinciper, vems historia som
bevaras, sekretess kontra offentlighet
och källkritik. För Sveriges del var
temat ett av flera förslag som tidi
gare har diskuterats av de regionala
kontaktpersonerna som tillsammans
beslutar om svenska teman.
SEDAN 2001 HAR

att uppmärksamma de vars
historia inte tidigare fått komma till
tals eller marginaliserats. Den lokala
DET ÄR DAGS
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kvinnohistorien lyftes till exempel
fram av Nacka lokalhistoriska arkiv,
Folkrörelsernas arkiv i södra Halland
och Hallands Näringslivsarkiv genom
utställningar och föredrag. Den que
era historien lyftes fram i Göteborg i
en föreläsning av Olov Kriström från
Queerrörelsens arkiv och bibliotek
(QRAB). På Stockholms Stadsarkiv
på Liljeholmskajen lyftes förorternas
historia fram ur flera perspektiv i tre
föreläsningar.
fokuserade man på den
lokala historien. På Kalmar kommun
arkiv berättade man om gator som
försvunnit men också om byggnader
som aldrig blev uppförda. Trelleborgs
kommunarkiv och Föreningen Gamla
Trelleborg visade upp historiskt mate
rial om dåtidens Trelleborg och hur
PÅ FLERA HÅLL

utvecklingen har sett ut. Kommun
arkivet uppmärksammade också första
världskrigets krigsbarn som kom till
Sverige via Trelleborg, en nu för tiden
bortglömd historia.
På många håll uppmärksammades
porträttfotografier och i Kristianstad
gick man steget längre och bad om
hjälp att identifiera gamla fotografier
från staden. Arrangörer var Region
museet Kristianstad, Kristianstads
kommunarkiv, Folkrörelsernas arkiv
i Kristianstad, Kristianstadsbygdens
släktforskarförening.
UTFALLET RAPPORTERAS OLIKA från olika
delar av landet och det är svårt att få
helt tillförlitliga siffror. En del går
att få fram via de arrangemang som
annonseras på hemsidan. Möjligen
ökar antalet arrangörer lite medan

Föreningsarkivet i Västra Götaland hade
arrangemang på Inlandsgården i Kungälv.
Man delade ut lotter med programmet tryckt.
Ett smart sätt att få veta antalet deltagare.
Fotograf Arif Naqvi.

Medieprofilen Melker Becker föreläste på Arkivens dag i Kisa om hur han arbetar med att berätta en hemlig historia. Edvard Benner var en av många besökare
och passade på att få en autograf.
Fotograf Albin Lindqvist, Östergötlands Arkivförbund.

Temat
för
2020
års
Arkive
ns dag
är
Svar t
på vit
t.

antalet besöksplatser verkar vara
statiskt eller minska lite. Det är
tydligt att man överallt i landet
ser en vinst i att arkiv, föreningar,
museer och bibliotek samarbetar
kring ett arrangemang. Antalet
besökare är det som är svårast att
uppskatta då det kan räcka med att
ett par välbesökta arrangemang inte
rapporteras. Inget i de inkomna
rapporterna tyder på att det skett
ett trendbrott med väsentligt färre
besökare utan man får utgå från att
siffrorna från tidigare år står sig.
Med viss justering för besöksplatser
och arrangörer rör det sig om cirka
20 000 besökare, drygt 300 arran
görer och knappt 150 besöksplatser
för 2019 års arrangemang.
års Arkivens dag, där
planeringen trots en ovanlig vår, är i
full gång är Svart på vitt. Fotografi
och film men också källkritik och
olika perspektiv är ingångar man
kan använda sig av när man funderar
kring ett arrangemang. Vårens möte
med de regionala kontaktpersonerna
skedde digitalt och minnesanteck
ningar samt de idéer som spånades
fram kring temat finns hos den regio
nala kontaktpersonen. 
TEMAT FÖR 2020

Olivia Wittberg var verksam som fotograf i Hemse på södra Gotland runt
sekelskiftet 1900. Många av hennes glasplåtar förstördes och användes
exempelvis som fyllnadsmassa när man murade en trappa. Omkring 4500
plåtar finns bevarade vid Landsarkivet i Visby, 5000 av de förstörda plåtarna påträffades på 1970-talet, men endast ett fåtal kunde räddas. Enligt
muntliga källor ska Olivia ha låtit plöja ner fler fotoplåtar i en åker bakom
sin ateljé. Dessa har ännu inte påträffats.
Foto: Tommy Söderlund. Riksarkivet – Landsarkivet i Visby.
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Topotek

–en användargenererad
plattform för historia
I den webbaserade plattformen topotek, eller topotheque som den kallas i
Österrike där den har utvecklats, finns goda möjligheter för alla att bidra med
sina minnen, sin kunskap, bilder och dokument. Topotek är ett ”online-arkiv”
för lokalhistoria som drivs av användarna som nu även finns i Sverige.
Text: Maria Larsson Östergren
maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se
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Vem är mannen på bilden? I samband med lanseringen av Topotek Gotland lades bilden ut och inom två dagar hade Landsarkivet i Visby fått information om att fotografiet föreställde
Helge Beckman, bror till Tycho Beckman vars glasnegativsamling
hade publicerats i Topoteket. Foto: Tycho Beckman, Riksarkivet
Landsarkivet i Visby.

i 13 europeiska
länder och i nuläget finns närmare
300 lokala topotek. Allt började i
Österrike med Alexander Schatek,
en engagerad person med intresse för
lokalhistoria och teknik. Systemet
utvecklades successivt och drivs sedan
några år av ICARUS (International
centre for archival research) med säte
i Wien. Svenska Riksarkivet deltog
tillsammans med ett 20-tal partners
under 2014-2018 i det EU-finansie
rade projektet co:op - ”The creative
archives and users network” - inom
ramen för Kreativa Europa program
met. I en del av co:op-projektet
översattes och utvecklades topoteks
plattformen vidare för att passa olika
användare och länder.
I flera länder i Central- och Syd
europa saknas en infrastruktur av
arkivinstitutioner och lokalhistoriska
föreningar som omhändertar privata
arkiv på det sätt vi är vana vid i Nor
den. I Sverige har vi arkivinstitutioner
för enskilda arkiv och en livaktig
hembygdsrörelse. Topoteken har,
framförallt i Österrike, blivit en möj
lighet för alla med ett lokalhistoriskt
intresse att samla in och dela med sig
TOPOTEK ANVÄNDS IDAG

Fotografens kommentar ”Mor Johann u Emilie Larsson Fäiä
skall ste u räkä”. Fotografi daterat 27 november 1912 taget av
Mathias Klintberg vars glasplåtar förvaras vid Landsarkivet i
Visby. Bilden kan laddas ner från Topotek Gotland.

av fotografier och dokument från den
trakt man har kunskap om.
Topoteken drivs på många håll
med stöd av en stad eller kommun och
kan idag liknas vid något av en folk
rörelse med engagerade ”topotekare”
som regelbundet håller möten för att
arbeta med plattformen. I länder som
saknar arkivinstitutioner eller motsva
rande som kan ta hand om och bevara
material från den enskilda sektorn
fortsätter handlingarna som laddas
upp att finnas i privat ägo. I andra
länder, precis som i Sverige, uppma
nas allmänheten eller föreningen att
lämna in sina handlingar till ett arkiv
för att bevaras där.
SEX TOPOTEK I SVERIGE

I Sverige finns sedan en tid tillbaka
sex topotek. Fyra drivs av arkivinsti
tutioner: Riksarkivet-Landsarkivet i
Visby respektive Östersund, Bleking
earkivet och Östergötlands Arkivför
bund och två föreningar, Estlands
svenskarnas kulturförening SOV och
Föreningen Svenskbyborna. Syftet i
co:op-projektet var att utveckla topo
teksplattformen för olika användare.
I Sverige har topoteken fungerat väl

för institutionerna som en fotodatabas
för att presentera bildsamlingar, men
också för att samla in nytt material
till arkivet. Blekingearkivet har bland
annat publicerat en stor samling
glasplåtar från Listerlandet efter
fotografen Sven Hellgren. Landsar
kivet i Visby har presenterat en del
av sin stora fotografiska samling,
många med utgången upphovsrätt
och fler kommer att publiceras.
Estlandssvenskarnas kulturförening
har publicerat fotografier, film och
bilder på föremål från sina samlingar.
Eftersom även Riksarkivet i Estland
deltog i utvecklandet av topoteket
i co:op-projektet kan intresserade
till viss del söka i plattformen på
estniska. Östergötlands Arkivförbund
har valt att publicera en stor samling
flygfotografier. Föreningen Svensk
byborna har arbetat med att publicera
material som föreningen bevarar i
Sverige och samarbetar också med
svenskbybor i Kanada och de som bor
kvar i Ukraina. Just nu bildar fören
ingen en arkivgrupp för att arbeta
med identifiering av fotografier.
Topoteken är uppbyggda för att
enkelt kunna användas av eller för att
13

Bröllop mellan Lars
Ahlström Lill-Jonas i
Kärrslätt och Maria Glad
från Fäll Simasa i Fällarna den 19 juni 1937.
Barnbarnen till paret
kontaktade Estlandssvenskarnas Kulturförening och berättade att de
aldrig hade sett bröllopsfotot på sin farmor och
farfar. Antagligen fick
deras farmor inte med
sig det vid flykten från
Ormsö 1943, farfar blev
mobiliserad 1941 och
kom aldrig tillbaka. Foto:
Estlandssvenskarnas
Kulturförening SOV.

arbeta med frivilliga. I tider när vi
talar om begrepp som crowdsourcing,
volontärer och citizen science fung
erar plattformen utmärkt. Enskilda
kan efter anmälan få en inloggning
och exempelvis publicera sina egna
fotografier och dokument eller hjälpa
till med att identifiera bilder åt en
förening eller arkivinstitutionen. Det
finns också möjlighet att ställa frågor
som var och när bilden är tagen till
användarna för att få in komplet
terande uppgifter. Svaren kommer in
via e-post till den verksamhet som är
ansvarig för topoteket. Det går däre
mot inte att kommentera bilder direkt
i plattformen utan alla kommentarer
modereras först av den verksamhet
som är ansvarig.

TAGGAS MED PLATSINFORMATION

Ordet topotek för tankarna till
topografi och är som det låter i första
hand ett system som har med plats
och geografi att göra. I plattformen
kan besökaren navigera med hjälp
av en karta utifrån Google-maps
och det material som läggs upp kan
taggas med platsinformation. Något
som uppskattas särskilt är att det går
att placera in vyer av en bild i kartan
eller markera hur en fotograf stod när
bilden togs. Det är enkelt att jämföra
bilder på en plats från förr och nu,
och fotografierna kan presenteras som
olika tidsskikt. Sökmöjligheterna är
många, förutom navigering via en
kartbild kan besökaren söka bilder
och dokument utifrån datering eller
via en tidsaxel. Det finns också

Östergötlands Arkivförbund har publicerat en stor samling flygfotografier från journalisten Anders Witt. Han fotograferade under 25 års tid och flög till en början ensam,
med kameran i en hand och flygreglagen i den andra. Att byta film i kameran kunde
vara problematiskt, efterhand tog han in en annan pilot. Anders Witt monterad på ett
av hans flygfoton. Foto: Albin Lindqvist/Anders Witt
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möjlighet att söka via taggar och
ämnesord och via detaljer i bilder. I
exempelvis gruppbilder kan varje per
son enkelt taggas i själva bilden, något
som är väldigt uppskattat. Detaljer i
en bild kan taggas särskilt om det är
något speciellt man vill lyfta fram.
Eftersom systemet bygger på frivil
lighet och volontärer finns inga fasta
ämnesord utan det är upp till den
som lägger in material att själv välja
sökord. Avsaknaden av fasta ämnesord
är möjligen något som man inom pro
fessionen kan förfasas över, men som
uppskattas av användarna och är själva
poängen med systemet. När ett visst
sökord använts flera gånger kommer
det upp som ett förslag vid sökningar
nästa gång en bild ska taggas.
Topoteken fungerar i första hand
bäst för fotografier, men det går också
att ladda upp film, ljud, kartor, doku
ment, tidningsurklipp och liknande.
För flera materialkategorier finns
särskilda gränssnitt för registrering.
Det går också bra att länka ett text
dokument till en bild och till exempel
koppla samman sidor i ett fotoalbum.
Det finns ingen begränsning i
mängden material som laddas upp i
ett topotek och man kan med fördel
ladda upp bilder i hög upplösning.
Fotografier och dokument behåller
den metadata som finns i filen när den
laddas upp, metadatan behålls också
om en bild laddas ner.
UPPLADDAREN BESTÄMMER

Upphovsrätten då? Hur hanterar
man den? Det är den som laddar
upp material som bestämmer hur

"I plattformen
Vem kan starta ett
kan besökaren topotek och hur gör man?
navigera med
hjälp av en
karta utifrån
Google-maps."
det får användas och sätter en licens
och anger eventuell upphovsrätt på
fotografiet. Det går bra att använda
Creative Commons, (CC) eller att
ange att bilden har full upphovsrätt.
I samband med det avtal som tecknas
med varje person som laddar upp
material intygar personen att den
själv innehar upphovsrätten eller har
rätt att ladda upp material åt någon
annan. För användarna blir det sedan
enkelt och tydligt om man behöver ta
kontakt med upphovsmannen för att
få använda ett fotografi eller om det
är fritt fram att ladda ner en bild. Det
är möjligt för den som publicerar en
bild att välja om den som vill använda
fotografiet kan ladda ner eller dela
det. På Gotland har ett samarbete
startats tillsammans med IT-pedago
ger inom skolan för att underlätta för
eleverna att ta del av det material som
publiceras i topoteket. Just möjlig
heten att ladda ner bilder och att det
tydligt framgår hur de får användas
upplevs som mycket positivt.
Vilka är då de positiva erfarenhe
terna? Återkopplingen från användare
är att det är enkelt och lätt att söka
i topoteket. Det är roligt och känns
värdefullt att få bidra med kunskap.
Det uppfattas också som enkelt att
ladda upp och tagga material. Att det
är tydligt kring frågor om ursprung
och upphovsrätt uppfattas som positivt
både från rättighetsinnehavare och
användare. Att det tar en viss tid att
få ett eget inlogg för att ladda upp
material och att man skriver ett avtal
innan uppfattas som seriöst och många
jämför med Facebook där man som
fotograf förlorar kontrollen över sina
bilder. Möjligheten att ladda upp bilder
i hög upplösning och att metadata föl
jer med uppskattas. Från föreningarna
och institutionernas sida är det positivt
att få kompletterande kunskap till det
material som publicerats. 

Ett topotek kan startas av enskilda
personer, föreningar, företag eller
institutioner. Ett avtal tecknas med
ICARUS och kontakten kan gärna gå
genom Riksarkivet och undertecknad.
Eftersom Riksarkivet var partner i det
EU-projekt som har utvecklat topoteket
kan intresserade få en rabatt på den

årliga användarlicensen. För närvarande
är kostnaden 300 EUR per år. Det finns
en handbok översatt till svenska, men
utgångspunkten är att systemet ska
vara självinstruerande och så enkelt
som möjligt att använda. Varför inte bli
topotekare du med? Kontakta
maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

Topotek Gotland

Topotek Jämtland

gotland.topotek.se

jamtland.topotek.se

Drivs av Riksarkivet – Landsarkivet I
Visby och lanserades i november 2017

Drivs av Riksarkivet - Landsarkivet i Östersund och lanserades i januari 2018

Ett urval av landsarkivets stora fotografiska samling och några lokalhistoriska
filmer finns publicerade. Många fotografier kan fritt laddas ner. Ett projekt från
Uppsala universitet Campus Gotland
som dokumenterar Botaniska trädgården
deltar, några hembygdsföreningar samt
många privatpersoner som hjälper till
med identifiering eller publicerar egna
bilder. Landsarkivet håller regelbundet
användarträffar och ”topotekscafeer”.
Ett samarbete med öns skolor har
påbörjats.

Landsarkivet har publicerat ett litet urval
av fotografier med utgången upphovsrätt. Många privatpersoner har fått egna
inlogg och några hembygdsföreningar
planerar att börja publicera i topoteket.
För att inspirera till användning arrangerar Landsarkivet ”topotekscaféer”.

Topotek Blekinge
blekinge.topotek.se
Drivs av Blekingearkivet och lanserades
i mars 2018.
Blekingearkivet har publicerat fotografier, filmer och dokument ur samlingarna,
bland annat en stor samling glasnegativ
från Listerlandet. Allmänheten hjälper
till med att identifiera bilder, Biblioteket
i Sölvesborg liksom Blekinge Musiksamlingar har bidragit med material till
topoteket.

Topotek Östergötland
ostergotland.topotek.se
Drivs av Östergötlands Arkivförbund och
lanserades hösten 2019.
Arkivförbundet har publicerat en
omfattande samling av flygfotografier,
i topoteket finns också ett fint urval av
glasnegativ från Ringarums hembygdsarkiv. Regionarkivet Östergötland planerar
att delta i topoteket.

Topotek Estlandssvensk
estlandssvensk.topotek.se
Drivs av Estlandssvenskarnas kulturförening SOV och lanserades i september
2018
I topoteket finns dokument, moderna
och äldre fotografier, filmer och bilder
på föremål från den svenska minoriteten i Estland, flytten och de första åren
i Sverige. En arkivgrupp samordnar
uppläggen och administrerar systemet.
Många fotografier som tidigare inte
varit publicerade finns nu tillgängliga i
topoteket.

Topotek Svenskbyborna
svenskbyborna.topotek.se
Drivs av Föreningen Svenskbyborna och
lanserades i maj 2018.
Publicerar material ur samlingarna som
fotografier, filmer och dokument från
Ukraina, flytten och det nya livet i Sverige,
material som bevarats av medlemmar i
Sverige liksom i Kanada och Ukraina.
Har startat en arkivgrupp med äldre
medlemmar som arbetar med identifiering
och komplettering av information.
Länk till den europeiska
Topoteksportalen:
www.topothek.at/en
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#socialamedier
#attarkivera,
#hurgörman?
#lagligt?
#måstevi?
Vi lever i en tid av snabba informationsflöden – en tid då den amerikanska
presidenten meddelar sig främst via Twitter och våra myndigheter finns på
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube och så vidare. När kriser,
som den som pågår just nu, uppstår i vårt land är myndighetens Facebook
flöde liksom deras webbplatser säkra informationskällor. Men vad inne
bär det här för oss arkivarier? Kan vi lita på att det som skrivs på sociala
medier diarieförs eller tas om hand för arkivering? Är det ens möjligt?
Text: Magdalena Sjödahl magdalena. sjodahl@arkivit.se

sociala
medier på följande sätt:
sociala medier, samlingsnamn på
kommunikationskanaler som tillåter
användare att kommunicera direkt med
varandra genom exempelvis text, bild
eller ljud.
Sociala medier kan skiljas från
massmedier genom att de bygger på ett
innehåll som produceras av dem som
använder dem.
[https://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/socialamedier, 2020-02-24]
NATIONALENCYKLOPEDIN DEFINIERAR

artikeln används begreppet
för exempelvis Facebook, Instagram,
LinkedIn, Youtube, Twitter med fler.
Dock inkluderas inte webbplatser/
hemsidor i denna definition.
I DEN HÄR
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Utifrån ett arkiveringsperspektiv
finns det flera utmaningar när myn
digheten väljer att vara tillgänglig
på sociala medier. Det finns även
utmaningar i form av exempelvis
sekretessbestämmelserna i offentlig
hets- och sekretesslagen – det måste
bland annat finnas en plan för att
hantera om någon medborgare skriver
något som omfattas av sekretess på
myndighetens sida. Bestämmelserna
i dataskyddsförordningen, GDPR,
kan också vara värda att titta närmare
på utifrån kontexten att myndigheten
väljer att vara aktiv på sociala medier
där information i många fall lagras
utanför EU:s gränser. Fokus för denna
artikel är dock just arkivering och
omhändertagande av informationen
på lång sikt.

är aktiv på sociala
medier skapas en kanal för både upp
rättade handlingar, det vill säga det
som myndigheten själv publicerar, och
för inkommande handlingar i form av
till exempel kommentarer. Även om
många sociala medier erbjuder möj
ligheten att stänga av inkomna kom
mentarer är ju ofta en av poängerna
med att finnas på ett socialt medium
att man vill underlätta dialogen med
medborgare. Det upprättade mate
rialet i form av exempelvis nyheter är
ofta inte den stora utmaningen när
det kommer till arkivering. Ofta men
inte alltid handlar det om samma
nyhet som sprids på flera plattformar
och sparas på annat håll, till exempel
i kommunikatörernas databaser eller i
diariet. Gallringsbeslut för informa
tion av ringa betydelse kan därför i
många fall tillämpas på denna typ av
utgående information.
NÄR EN MYNDIGHET

ingen kontroll
på vad som kommer in via de sociala
medierna – det kan vara harmlösa
tillrop om att myndigheten gör ett
bra (eller mindre bra) jobb, att någon
vill tipsa om något med mera. Det
kan dock också vara ärenden, som
klagomål och felanmälningar, som
kommer in och som myndigheten
måste behandla. Det går därmed inte
att tillämpa ett generellt gallringsbe
slut för allt som kommer in via sociala
MYNDIGHETEN HAR DÄREMOT

medier – det skulle vara som att ha ett
generellt gallringsbeslut för allt som
kommer in via post eller e-post.
för att omhänderta
informationen som ska diarieföras
eller bevaras hos myndigheter är
skärmdumpar. Detta fungerar ofta
jättebra om det rör sig om små mäng
der av information. Skärmdumparna
kan då diarieföras och på så sätt
tillföras den metadata som krävs för
att kontexten och proveniensen ska
bevaras på sikt. Metoden kan å andra
sidan snabbt bli tidskrävande och svår
att överblicka om det rör sig om större
informationsmängder.
Rent tekniskt är det i många fall
möjligt att använda så kallade ”har
vester-robotar”, spindlar eller scrapers
för att samla in sin information på de
olika sociala medierna. Men får man
göra det? Det enkla svaret är ofta: nej.
I användarvillkoren som man god
känner när man går med i till exempel
Facebook, LinkedIn eller Instagram
lovar man att inte samla in informa
tion på ett automatiserat sätt, det vill
säga via olika robotar eller spindlar.
Metoden för automatiserad insamling
som ofta används i samband med
bevarande av webbplatser är alltså
inte tillämpningsbar på information
som publicerats på många av de mest
använda sociala medierna.
EN VANLIG METOD

Foto: artboard.studio
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att dataskyddsförordningen,
GDPR, infördes i maj 2018 tillhanda
håller merparten av företagen bakom
de sociala medierna en möjlighet för
sina användare att ladda ned sin egen
data. Problemet för myndigheter är
dock att exempelvis kommentarer
inte inkluderas i detta utan endast det
som myndigheten själv har publicerat.
Formaten är inte heller alltid så
användarvänliga eller anpassade för
att uppfylla offentlighetsprincipens
krav på den information som företa
gen tillhandahåller. Dessa funktioner
löser alltså inte hela problemet för
myndigheterna.
En möjlighet, som vi på ArkivIT
har använt oss av, är istället att
använda de funktioner som många av
de sociala medierna har för att skapa
appar eller tekniska lösningar för att
hämta information via de API:er, det
vill säga en form av gränssnitt som ger
möjlighet för externa applikationer att
anropa den egna applikationen, som
plattformarna tillhandahåller. Detta
är dock inte heller helt okomplicerat
då många av plattformarna har ett
godkännandeflöde där apputvecklare
måste motivera vad den information
som hämtas ska användas till och hur
den ska användas. Kontroller sker
alltså av dem som hämtar information
om användare på detta sätt. Fördelen
om man lyckas är dock att inlägg
tillsammans med kommentarer och
reaktioner kan hämtas och bevaras i
ett arkivbeständigt format – till exem
pel i form av html-filer med bilder i
jpeg-format – om det godkänns.
Sammanfattningsvis finns det
alltså en rad utmaningar när en myn
dighet väljer att vara tillgänglig på
sociala medier. Arkivering är i många
fall en utav utmaningarna, men situa
tionen är inte olöslig. 
I OCH MED
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En fond med
rätt att stödja
I mer än 30 år har Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond (NAS) stöttat
de regionala näringslivsarkiven i deras strävan att bevara och tillgänglig
göra källorna till näringslivets – och därmed hela landets – historia.
Text: Christina Sirtoft Breitholtz

14 december 1989 som
stödfonden såg dagens ljus, då
representanter från Näringslivets
Arkivråd (NLA), Näringslivsarki
vens Förening (NAF) och Svenska
Arbetsgivareföreningen (SAF)
undertecknade stiftelseurkunden.
DET VAR DEN

regionala närings
livsarkiv i Sverige och forskning
grundad på där förvarade företags
arkivalier bildar vi härigenom en
stiftelse benämnd Näringslivsarki
vens Stödfond …”
”TILL FRÄMJANDE AV

var inte resultatet av
ett ögonblicks ingivelse. Behovet av
stöd för att bevara det viktiga käll
materialet för framtida forskning
hade noterats redan på 1970-talet,
som en följd av stora förändringar
av det svenska näringslivet. Många
företag lades ned och deras arkiv
blev ägarlösa och inte allt för sällan
lämnade vind för våg. De företag
BILDANDET AV NAS
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christina.sirtoft-breitholtz@riksarkivet.se

som levde kvar såg om sitt hus och
skar ned på allt som kunde ses som
onödiga kostnader. Dessvärre vet vi
alla att i ett sådant läge drabbas ofta
arkivfunktionerna hårt. Det förelåg
en allvarlig risk för att en stor del av
betydelsefullt underlag till ekono
misk och historisk forskning skulle
gå förlorad för alltid.
Saken utreddes och diskuterades.
Viktiga aktörer i detta var SAF och
Riksarkivet. Bland annat bildades
Aktionsgruppen för näringslivs
arkiven i januari 1989 och senare
samma år Näringslivsarkivens För
ening, en intresseorganisation för de
regionala näringslivsarkiven.
Så lades grunden för NAS, som
kunde bildas med ett startkapital
om 502 000 kronor. Den över
vägande delen av kapitalet kom i
form av anslag från SAF. Under de
första tio åren utökades kapitalet
genom flera större tillskott. Från
SAF tillsköts tre miljoner kronor

medan Riksarkivet, Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse, samt Stiftel
sen Framtidens kultur bidrog med
500 000 kronor vardera.
flutit under broarna
sedan dess, och dessvärre har en
del företagsarkiv dukat under av
fuktskador i dåliga lokaler eller
hamnat i okunnighetens pappers
tugg. Men, många arkiv har
också kunnat räddas och ställas till
forskarnas förfogande genom enga
gerade arkivariers mer eller mindre
heroiska insatser. Under de senaste
trettio åren har NAS funnits där för
att försöka stödja dessa insatser. De
utdelade anslagen kan te sig små,
men vi vet att de har gjort skillnad.
Även till synes små belopp kan
vara avgörande för de hårt pressade
regionala näringslivsarkiven.
MYCKET VATTEN HAR

beviljade bidragens
storlek har varit olika stora har
LIKVÄL SOM DE

"Det ter sig
troligt att
behovet av
stöd för att
omhänderta
ägarlösa arkiv
kommer
att öka."
också projektens art varit av skilda
slag. Om vi försöker se en trend
så skulle det möjligen vara att det
under de första åren oftare handlade
om uppbyggnad av lämpliga miljöer
med adekvat hyllinredning för för
varing av arkiv. Sådana behov syns
fortfarande i inkomna ansökningar,
men under senare år har vikten av
att synliggöra arkivverksamheten
blivit tydligare. Därför har också
fler beviljats medfinansiering för att
utveckla webbplatser och informa
tionsmaterial.
Det är aldrig lätt att sia om
framtiden, men det ter sig troligt att
behovet av stöd för att omhänderta
ägarlösa arkiv kommer att öka –
inte minst i spåren efter nu pågå
ende pandemi och dess ekonomiska
efterverkningar inom näringslivet.
bedriver arkivverksam
het finns som bekant inte många
instanser att inhämta ekonomiskt
stöd från. Detta trots att verksam
heterna bedrivs med allmänhetens
och forskningens bästa som
ledstjärna. Om verksamheten
dessutom helt eller delvis hanterar
källorna till näringslivets historia är
det ofta extra svårt att få gehör för
stöd från det allmänna. Det gör de
FÖR DEM SOM

regionala näringslivsarkiven särskilt
utsatta för oförutsedda händelser
och extraordinära påfrestningar.
Sådana kan riskera att kullkasta
hela verksamheten, och därmed
riskera det fortsatta bevarandet av
arkivalierna både på kort och på
lång sikt.
Utifrån stadgar och tidigt
antagna principer har styrelsen
för NAS emellanåt kunnat bevilja
ekonomiskt stöd till ”… närings
livsarkiv i en ekonomiskt särskilt
besvärlig situation”. Ett sådant nyli
gen avslutat ärende vill vi lyfta fram
som det goda exemplet på hur NAS
kan göra nytta. Många av er känner
redan till historien i grova drag.
fick för ett
par år sedan chockbeskedet att
deras hyreskontrakt blivit uppsagt
och att de inom en väldigt kort tids
rymd skulle tvingas flytta från sina
dåvarande lokaler i centrala Örebro.
Den som arbetar med arkiv vet att
det inte är gjort i en handvändning
att på ett ordnat och strukturerat
sätt flytta en halvmil arkivalier.
Särskilt inte om det skall ske från
våning fyra i en fastighet som
saknar för ändamålet lämplig hiss.
Inte heller är en godkänd arkivlokal
med rätt storlek och placering
något en ”snyter ur näsan”. Och, det
kostar att flytta arkiv och inreda nya
lokaler! När ingen medfinansiering
fanns i sikte från annat håll sändes
en ansökan in till NAS, vars styrelse
skärskådade händelseförloppet och
fann att detta verkligen rörde sig
om en situation som var både oför
utsedd och extraordinärt besvärlig.
Efter ett antal sammanträden kom
styrelsen fram till att ett för stöd
fonden ovanligt stort belopp skulle
beviljas, men uppdelat i flera delar

ARKIVCENTRUM ÖREBRO LÄN

och med strikta redovisningsvillkor
för de olika delarnas utbetalande.
Den första utbetalningen gjordes
och sedan …
konstatera att när
det går att peka på att NAS tror
på projektet och är villig att stödja
det, då hakar andra på. Resultatet
blev att ArkivCentrum Örebro län
aldrig behövde yrka på utbetalning
av övriga delar av det beviljade
beloppet från NAS. Stöd hade helt
enkelt flutit in även från annat håll,
samtidigt som personalen hade
gjort en fantastisk insats och utfört
mer flyttarbete själva än vad någon
trott var möjligt. Nu återfinns
ArkivCentrum Örebro län i nya
fina lokaler i Örebro. Lokaler som
både är godkända och lättillgäng
liga. Slutet gott, allting gott! 
…SEDAN KUNDE VI

NAS
Huvudmän
Riksarkivet, Näringslivets Arkivråd,
Vetenskapsrådet (tidigare Forskningsrådsnämnden), Näringslivsarkivens
Förening och Svenskt Näringsliv
(tidigare SAF)
Anslag
Ansökan görs på där för avsedd
blankett.
Anslag lämnas inte till fasta löner eller
andra kostnader av reguljär art.
Normalt behandlas ansökningar i
början av februari varje år.
Webbplats
Besök gärna naringslivsarkiv.se för
att läsa mer om hur du ansöker, vilka
som sitter i styrelsen, med mera.
Webbplatsen är under uppbyggnad.
Återkoppla därför gärna till NAS
sekreterare med synpunkter på
utformning och innehåll.

Foto: Freepik
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SASS – Svenska
arkiv i samverkan
för synlighet
SASS är namnet på det utvecklingsprogram för bred samverkan
mellan svenska arkiv och arkivorganisationer som bildades 1998 och
som låg bakom Arkivens dag. Numera är det ett samarbetsorgan med
ledningsgrupp från de svenska arkivföreningarna, Riksarkivet och
SKR som beslutar om gemensamma aktiviteter inom arkivsfären.
Text: Anastasia Pettersson anastasia.pettersson@skb.se

var från början att
utveckla nya former och områden för
gemensamma insatser och samarbeten
i syfte att stärka arkivens position som
demokratisk basfunktion, tydliggöra
och stärka arkivens roll i kulturarvs
sammanhang och bidra till att göra
arkiven till en resurs i det lokala
kulturlivet.
SASS gick alltså ut på att
samla arkivens sektorer i ett tematiskt
utvecklingsarbete och att förnya
verksamheten på ett sätt som gör
arkiven mer synliga för en bred krets
av användare. Ledningsgruppen för
programmet samlade representanter
från Näringslivets Arkivråd (NLA),
dåvarande Arkivrådet AAS och
Svenska Arkivsamfundet (nuvarande
FAI), Folkrörelsernas arkivförbund
(FA), Föreningen för arkivverksamma
i kommun och landsting (FALK),
Näringslivsarkivens förening (NAF),
Riksarkivet och landsarkiven.
Idag är namnet något förändrat
(Svenska Arkiv i Samverkan för
Synlighet). SASS är numera ett
samarbetsorgan med ledningsgrupp
från de svenska arkivföreningarna,
Riksarkivet och SKR som beslutar
om gemensamma aktiviteter inom
DET ALLMÄNNA MÅLET
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arkivsfären. Samarbetet innefattar
Arkivveckan, Arkivpedagogiskt
Forum, gemensamma presentationer
hos Riksdagens kulturutskott och
Kulturdepartementet samt firandet av
Arkivåret 2018 – Arkiv 400. Detta
samarbete har, vid sidan av ordinarie
medlemsaktiviteter, blivit allt vikti
gare för arkivföreningarna. SASS har
fasta möten två gånger om året.
Framtida samarbetsformer
Det har gått över 20 år och det
är nu åter dags att anpassa SASS
verksamhet efter arkivsveriges
nuvarande behov. SASS-gruppen har
genomfört två workshops för att se
över uppdrag, syfte och verksamhet
med avsikt att fortsätta vara en viktig
resurs för våra målgrupper. Uppdraget
och syftet är som tidigare att synlig
göra arkivens roll i ett demokratiskt
samhälle. SASS vill även i framtiden
representera arkivsektorn i stort
samt stärka sektorn och professionen
genom påverkan, aktiviteter och
arrangemang.
SASS har många potentiella intres
senter och målgrupper, till exempel
politiker, beslutsfattare, ledningar,
tjänstemän, journalister, forskare,
arkivutbildningar, kollegor, intres

serad allmänhet, andra branscher till
exempel IT, ABM, Arkivsverige,
medlemmar, anställda, leverantörer,
skolan, med flera. Resurserna och
tiden räcker inte till att jobba mot alla
intressenter och målgrupper. De vi
prioriterar är politiker/beslutsfattare,
arkivbranschen, samt branscher som
till exempel IT och allmänheten.
SASS vill bidra till en förflyttning
i samhället genom att belysa problem,
utmaningar och risker och visa på
vilka vinster och goda effekter det får
om dessa hanteras. De fokusområden
som har identifierats av SASSgruppen är till exempel värdet av
arkiv och information i samhället,
betydelsen av ett långsiktigt profes
sionellt omhändertagande av arkiven
samt ett proaktivt arbete.
Ordförandena i de svenska arkiv
föreningarna och riksarkivarien ingår
tillsammans i SASS ledningsgrupp
och arbetar vidare med att moderni
sera samarbetsorganets verksamhet,
färdigställa budskap, upprätta en
handlingsplan samt komma överens
om gemensamma aktiviteter.
Förhoppningsvis har SASS-
gruppen mer att berätta på Arkiv
veckan i april 2021. 

Kollage: Derin Sunneson

Estrid och Sigfrid
– esteten och
sjökaptenen
Det ryms glimtar av många intressanta levnadsöden i Sjöhistoriska
museets arkiv. Där finns bland annat dagböcker, brev och
intervjuer. Arkivarien Eva Hult berättar om innehållet i två bruna
arkivkartonger som de fick i gåva i början av 1990-talet.
Text: Eva Hult
eva.hult@smtm.se
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Sigfrid Ericson med en besättningsmedlem på M/S Gripsholm. Okänd fotograf,
Sjöhistoriska museets arkiv | Fo143798

Gripsholm, min anm). Hon heter
Estrid och glittrar med ögon, pärlor
och konvaljer mellan de alkovgardiner
som hon komponerat hittar hon också
maken.”
innehål
ler korrespondens och handlingar
rörande Sigfrid Ericsons anställning
på Svenska Amerika Linien. Han
anställdes där 1920 och arbetade i
sammanlagt 33 år på rederiets fartyg
Stockholm, Drottningholm, Kungs
holm och Gripsholm. Sigfrid blev en
uppskattad kapten på Gripsholm från
1942 fram till pensionen 1953. Hans
anspråkslöshet, ordningssinne, lugn
och stillsamma vänlighet är vad som
framhävs i olika dokument.
DEN FÖRSTA ARKIVKARTONGEN

Sig frid Ericsons handlingar. Sigfrid Ericson var sjökapten
och befälhavare på Svenska Amerika
Linien (SAL). Han levde 1888–1973.
Hans hustru, Estrid Ericson
(1894–1981), startade och var vd för
företaget Svenskt Tenn och är än idag
en ikon inom svensk heminredning.
Hon blandade stilinfluenser från
olika länder och tider till en alldeles
egen vacker helhet. Möbler, tapeter,
tyger och föremål är fortfarande i
produktion och kan beskådas i den
inredningsbutik som hon startade i
Stockholm 1924, på Strandvägen från
1927. Hennes mest välkända formgi
vare heter Josef Frank. Själv arbetade
hon med att formge tennföremål.
ARKIVET HETER

vi har arkivet i
fråga i våra samlingar är förstås att
Sigfrid var sjöman. I en intervju i
Dagens Nyheter den 12 december
1948, som tillhör hans arkiv, berättas
i sammandrag:
”Sigge, den lille mannen på den
stora båten. En timid, verserad och
ANLEDNINGEN TILL ATT
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ytterst fromsint människa. Han
berättar saktmodigt men gärna. Den
fattige södergrabben gick till sjöss
som mässuppassare när han var 16
år. På åtta år marscherade han från
5:e styrman till kapten, det var på
Stockholm 1928. 1942 kom han
till New York med Gripsholm och
gjorde sedan otaliga utväxlingsresor*
mellan Asien, Europa och Amerika,
engagerad av USA. Han lade sig lugnt
att sova varje natt ty ’jag är ingen
exalterad typ’. Något som kan intygas.
Nu vid snart fyllda sextio, sitter han,
rotund och jovialisk i egenskap av den
seglande samariten som gick genom
minfält och allt med sådan enastående
tur. Längsta tiden han varit borta är 2
½ år, längsta resan i sträck är 97 dygn.
Numera är han till sjöss högst nio, där
han går som en annan Djurgårdsfärja
mellan New York och Götet, som
han lämnar på fredagen för att vara
framme söndag kväll. 6oo gånger
har han gått över Atlanten. Så sveper
sjömanshustrun ombord (intervjun
görs vid kaj i Göteborg ombord på

innehåller
handlingar rörande paret Ericsons
sommarställe. De gifte sig sent, 1944,
och på köpebrevet till tomt och stuga
i Tyresö från 1941, står fröken Estrid
Erikson som köpare. Observera att
hon alltså hade samma efternamn
som ogift fast då med annan stavning.
Villa Tolvekarna finns kvar och omta
las då och då i olika sammanhang.
Det finns mycket att läsa på internet
om stället.
DEN ANDRA ARKIVKARTONGEN

uppges att Josef Frank
ritade mönstret Navigare som en
tribut till Sigfrid Ericson och att
det hängde bredvid Sigfrids säng på
sommarstället. Också vardagsrummet
inreddes med maritim prägel.
I ARTIKELN OVAN

ha ritat en tillbyggnad
till Villa Tolvekarna och vi har hans
osignerade originalritningar. Den
JOSEF FRANK SKA

Porträttfotografier av Sigfrid och Estrid Ericson. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo143794 resp. Fo143376

nuvarande ägaren köpte huset med
inventarier och har bevarat det i
princip intakt. Vi har haft besök av
innehavaren som blev mycket glad
över den information vi har om huset
och om trädgården. Fakturor över
inköp av växter till utomhusmiljön
finns arkiverade under närmare 40 år.

Strandvägen
i samma hus som butiken Svenskt
Tenn. Estrid flyttade in där 1930 och
då var hon redan en framgångsrik
ung företagare. Det var på M/S
Gripsholm som Estrid och Sigfrid
träffades för första gången och gifte
sig i femtioårsåldern. Som givare av
arkivet till Sjöhistoriska museet anges
en Inger Erikson. Kanske en släkting
till Estrid. 
PERMANENTBOSTADEN LÅG PÅ

Mer att läsa om Villa Tolvekarna:
tiligahem.se/2018/july/estrid-ericsonstolvekarna.html
* Utväxlingsresor kallas de resor som SAL fick
i uppdrag att genomföra med Gripsholm och
Drottningholm. Det var framförallt den amerikanska regeringen som var uppdragsgivaren.
Det som utväxlades var krigsfångar, diplomater, sårade, sjuka samt civila, mest kvinnor och
barn, som blivit strandsatta.
Fotografier lämnades samtidigt in och finns i
museets fotoarkiv.

Sigfrid Ericson med besättning samt gäster ombord på
M/S Gripsholm, juni 1943. Okänd fotograf, Sjöhistoriska
museets arkiv | Fo 55026A
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Arkivutredningen
duckar för det
väsentliga
De nödvändiga lösningarna för hur informationen som skapas
idag ska kunna bevaras med kvalitet, säkerhet och autenticitet
för framtiden får vi leta efter på annat håll. Det skriver Fia Ewald
efter att ha granskat Härifrån till evigheten, en arkivutredning
som hon jämför med en kompass utan visare.
Text: Fia Ewald
fia@fiaewald.se

till utredningen för att
den känns som en redovisning av en
fortlöpande workshop. Genomgående
refereras samtal med olika intres
segrupper vars argument framförs
utförligt innan utredningen lämnar
sina förslag. Det ger en fyllig bild av
den stora bredd av frågeställningar
och konfliktlinjer som finns i den
svenska arkivvärlden.
Utöver detta är min bild att utred
ningen har ägnat sig åt en mängd
relativt sett små frågor, om än i vissa
fall intressanta, men duckar för de
väsentliga frågorna. Dessutom är
förslagen angående de frågor som
man verkligen ägnar sig åt i de flesta
fall ytterst konservativa, typ: ”efter
noggrant övervägande har vi kommit
fram till att den rådande ordningen är
den bästa.”. Sin djärvhet och kreativi
tet tycks utredningen ha reserverat för
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titeln på utredningen som synes vara
sällsynt missvisande i förhållande
till innehållet (putslustiga utred
ningstitlar är visserligen närmast
legio i utredningsväsendet). När
man läser förslagen på ny arkivlag
är det många ”skall” som har blivit
”ska” och ”arkivvård” som har blivit
”arkivförvaltning” men i övrigt
mycket liten förändrande kraft. En
mer kongenial utredningstitel hade
varit Härifrån till hit.
är att
betoningen av ”kulturarvet” har
ökat. I utredningens författnings
förslag sker inga större skillnader.
Däremot ägnar utredningen sig
nästintill enbart åt resonemang om
kulturarvet och hur det ska skyddas
och i princip inte alls åt de övriga
ändamålen. För mig självklara och
angelägna frågor behandlas inte alls,
som hur demokratin kan utvecklas
genom bättre insyn i myndigheterna
via de allmänna handlingarna, hur
behovet av snabb och säker tillgång
till information med hög grad av
autenticitet i myndigheterna ska
tillgodoses och betydelsen av ett
organisatoriskt minne. Forskning
EN BETYDELSEFULL FÖRSKJUTNING

likställs i bästa fall med historisk
forskning men alltför ofta tycks
det vara släktforskning som avses.
Kanske skulle utredningen kunnat ha
en annorlunda sammansättning för
att andra centrala perspektiv skulle
kunnat belysas. De glasögon känsliga
för kulturarv som har använts präglar
hur utredningen tar sig an övriga
frågor. Släktforskare i all ära men
vilken möjlighet som här har förlorats
att redovisa hur de övriga ändamålen
skulle kunna tillgodoses på ett bättre
sätt!
exempel på hur kulturarvs
glasögonen påverkar utredningens
resonemang skulle jag vilja lyfta fram
följande. Utredningen tar upp de olika
uppfattningar som kan finnas mellan
att digitalisera äldre material alterna
tivt lägga resurser på att omhänderta
det digitala material som hela tiden
växer. Detta presenteras som om det
vore två jämförbara alternativ vilket
är en tankevurpa. Att digitalisera
redan omhändertaget material i pap
persformat är framförallt en åtgärd
för att förbättra tillgänglighet och
service samt minska slitage vilket i sig
är behjärtansvärt. Däremot är fönstret
SOM ETT PAR

för att bevara den digitala information
som ständigt tillväxer en engångs
chans – görs det inte kommer infor
mationen helt enkelt inte att finnas
kvar. Redan nu har vi förlorat en stor
del av de senaste decenniernas viktiga
information eftersom det har saknats
verktyg för att ta hand om den. I
ett sådant läge är det knappast rätt
prioritering att tillfredsställa dagens
kulturarvsintressenter med bättre
service eftersom det oundvikligen sker
på framtidens bekostnad. Ett annat
resursmässigt vägval som kommit i
förgrunden för mig under senare år är
möjligheten att minska arkivinstitu
tionernas lokalytor i attraktiva lägen.
Idag finns arkiven fortfarande ofta
kvar i pampiga byggnader trots den
starkt sinande strömmen av besökare
till forskarsalarna. Går det att mora
liskt försvara denna resursfördelning
eller är det dags att avveckla forskar
salarna, samarbeta med biblioteken
om forskarservice och flytta depåer
till billigare lägen?

"För mig
självklara och
angelägna
frågor
behandlas
inte alls."

UTREDNINGENS EMPIRISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Foto: artboard.studio

har möjligen skett på bekostnad av
en genomarbetad teoretisk utgångs
punkt. Arkivteori lyser med sin
frånvaro, något som jag tror har miss
gynnat utredningen i dess problem
formuleringar. Analyser med avstamp
i en problematisering av inre och yttre
proveniens i dagens gemensamma
informationssäkerhetsarkitekturer
skulle kunna ge intressanta ingångar
för exempelvis ansvarsfördelning och
nya tekniska lösningar. En fåfäng
önskan är att utredningen skulle
fördjupat sig i för- och nackdelar
med den nära kopplingen mellan
TF, OSL och arkivlagen. När starka
krafter strävar mot att allt mindre del
av myndigheters information ska ses
som allmänna handlingar kommer det
i nuvarande legala konstruktion att
påverka inte bara insynsmöjligheten
utan i sin förlängning både forskning
och kulturarv.
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"Det är närmast
en tradition att
arkivutredningar
inte kommer fram
till något särskilt."
SOM DEN ARKIVARIE jag innerst inne är
sörjer jag över att utredningen har
missat möjligheten att göra något
som skulle rädda den situation som
kan liknas vid klimatkrisen. Den
gigantiska mängden information som
ständigt skapas men som inte omhän
dertas eller bevaras på ett beständigt
och säkert sätt, där arkivarierna står
som med snöskyfflar i en global lavin.
Utredningens ytterst modesta försök
att greppa denna situation kan delvis
ses som ett symptom på att det saknas
en gemensam metateori om samhäl
lets informationshantering som gör att
varje utredning eller annan insats blir
som ett fragment utan sammanhang.
Ofta blir utredningar fångar i sitt
uppdrag. Orsakerna till detta kan
vara flera. En vanlig orsak är att upp
dragsgivaren redan har bestämt sig
för vilket svar man vill ha från utred
ningen, en annan att uppdragsgivaren
har så oklar bild av området att upp
draget får en så märklig inriktning
att det blir svårt att genomföra. Jag
kan inte se att detta gäller arkivutred
ningen. Uppdraget som utredaren har
fått är både helt fritt och detaljstyrt
på en gång:
En särskild utredare ska göra en bred
översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets
tillgång till allmänna handlingar både
nu och i framtiden.
Smaka på det syftet. Jag menar att
utredningen har haft chansen att ta
ett strategiskt grepp om samhällets
arkivfråga men har istället fastnat i
detaljerna och inte minst i de konflik
ter som finns inom arkivområdet.
Den överskuggande konflikten
rör Riksarkivets ställning vilket
också framkommer i redovisningar
som lämnas från de dialoger som
utredningen fört med olika aktörer.
Konflikten har funnits under lång
tid men har tack vare utredningen
kommit i öppen dager på ett sunt sätt.
En resumé av konflikten är ungefär
så här: RA vill gärna centralisera och
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bestämma mer medan andra aktörer
som kommuner och regioner tycker
att RA lämnar alldeles för dåligt stöd
och borde ägna sig åt att utveckla sin
styrning med metodutveckling och
effektiv rådgivning. RA vill å sin sida
meddela föreskrifter för kommuner
och regioner vilket inte mottas väl av
de tilltänkta objekten för föreskrivan
det. Detta anspråk förefaller även mig
rätt övermaga med tanke på att kom
muner och regioner inte direkt sackar
efter i centrala arkivfrågor jämfört
med staten.
RA tycks vilja fly ett operativt
ansvar till exempel i fråga om e-arkiv
och FGS:er men känner sig sedan
förbisedda trots att det sällan finns
anledning att uppsöka den som
inte gör något. Kritiken mot RA är
tämligen förödande då den beskrivs i
utredningsprosa:
Det finns en uppfattning om att så
länge den statliga arkivmyndigheten inte
fullt ut klarar sina grundläggande uppgifter bör myndigheten inte tillföras nya.
Frågetecken sätts för om myndigheten
verkligen har förmåga att i framtiden
leda utvecklingen kring digital informationshantering.
FGS:erna är ett tröstpris då RA
blir omkörda av DIGG i allt annat
som gäller informationshantering. Det
förefaller som om de som har deltagit
i dialoger med utredningen, och då
särskilt representanter från kommuner
och regioner, har argumenterat för
ökad proaktivitet. Häri ytterligare ett
avgörande vägval inom arkivområdet.
Ska arkiven helt koncentrera sig på att
omhänderta avställt material eller ska
man även gå in och proaktivt bearbeta
organisationers informationshantering
så att arkivintresset är med redan från
då information skapas? Och hur ska
man förhålla sig till informations
säkerhet och dataskydd?
Men den stora frågan som utred
ningen inte förmår närma sig är hur
den alltmer gemensamma informa
tionsarkitekturen ska tas med in i

framtiden. Här sammanfaller de bris
ter som jag tidigare har pekat på. Som
att det saknas ett arkivteoretiskt reso
nemang om hur proveniensprincipen
ska tillämpas när det inte längre går
att urskilja tydliga arkivbildare i en
gemensam informationshantering.
Som att utredningen inte förmår
att föra en diskussion om informa
tion istället för det snäva begreppet
”allmänna handlingar”. Som att man
inte tar på allvar hur den verkligt
bevarandevärda informationen som
patientjournaler löper en överhäng
ande risk att försvinna för att lagstift
ning tillåter det och för att det saknas
metodik för att hand om den. Som att
det inte finns en antydan till förslag
på hur det långsiktiga bevarandet ska
ske organisatoriskt eller tekniskt eller
ens hur frågan ska angripas. Som att
varken utredningen eller RA kräver
rimliga ekonomiska förutsättningar
för att göra det som är nödvändigt, jag
menar 288 miljoner under fem år ...
Jag skulle kunna fortsätta med denna
uppräkning ett bra tag till men skonar
de läsare som orkat följa med ända hit.
Det är närmast en tradition att
arkivutredningar inte kommer fram
till något särskilt. Att även Härifrån
till evigheten är som en kompass utan
visare ska kanske därför inte dömas
för hårt. Istället får vi tacka för det
redovisande innehållet och söka de
nödvändiga lösningarna på organisa
tion och vision för hur det långsiktiga
bevarandet av information ska ske på
annat håll.
återigen för fram
tagandet av en arkivstrategi där alla
de väsentliga frågorna knyts ihop i
en rörelse framåt. Framför allt borde
INGEN kunna blunda för att det
ännu inte finns någon plan för hur all
den information som skapas idag ska
bevaras med kvalitet, säkerhet och
autenticitet för framtiden. Detta gör
att övriga arkivfrågor framstår som
petitesser. 
SJÄLV PLÄDERAR JAG
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Inkonsek venser i
Riksarkivets
INSTÄLLNIN

G TILL VAD SOM ÄR GALLRING?

Foto: Freepik

att alltfler myndigheter går
över till digital ärendehantering blir
det också fler och fler som skannar in
pappershandlingar för att sedan gallra
dem. Frågan hur man ska förhålla
sig till pappershandlingen har Riks
arkivet ett tydligt svar på. Det går
bra att gallra den, men det krävs ett
särskilt myndighetsspecifikt beslut.
Att använda RA-FS 1991:6 (ändrad
genom RA-FS 1997:6) fungerar inte,
enligt Riksarkivets uppfattning.
Jag inser att vi befinner oss i en tid
då vi håller på att göra på nya sätt i
förvaltningen. Ändå skulle jag inte
bli förvånad om det fortfarande är
I TAKT MED

"Så länge
myndigheterna
gallrar digitala
original genom
att skriva ut dem
på papper sover
Riksarkivet
sin bekväma
Törnrosasömn."

vanligare att handlingar som kommer
in till myndigheten gör den omvända
resan. Det vill säga, de kommer in
digitalt och skrivs ut och bevaras på
papper.
Även detta är rimligen gallring.
Vilket får mig att dra slutsatsen att
även detta måste kräva myndighets
specifika föreskrifter för att få före
komma. Vilket Riksarkivet har haft
väldigt lång tid på sig att inse. Ändå
har ingenting hänt och jag vågar påstå
att Riksarkivet vanemässigt har god
känt rutinen vid sina inspektioner.
Nu måste man ju fråga sig varför
det är på det här sättet. Så länge myn
digheterna gallrar digitala original
genom att skriva ut dem på papper
sover Riksarkivet sin bekväma Törn
rosasömn. När vi börjar göra tvärtom
och därmed ökar den offentliga
förvaltningens effektivitet - då vaknar
Riksarkivet och kräver myndighets
specifika föreskrifter.
Och – avslutningsvis – är inte
kravet på myndighetsspecifika före
skrifter att krångla till det i onödan?
När Riksarkivet uppdaterade RA-FS
1991:6 genom RA-FS 1997:6 var ju
nyheten (i § 7) att handlingar som har
"tillfällig betydelse genom att inne
hållet har överförts till nya databärare

(...) får gallras under förutsättning
att gallring kan ske utan (...) förlust
av betydelsebärande uppgifter/data,
sammanställnings- och sökmöjlig
heter, samt möjlighet att fastställa
autenticiteten."
De här skrivningarna var säkert
avsedda att tillåta gallring av digitala
handlingar som skrivits ut på pap
per. Men i själva verket träffar de ju
ännu bättre när det gäller gallring
av pappershandlingar efter skan
ning. Några betydelsebärande data
förstörs inte genom skanningen.
Möjligheterna till sammanställningar
och sökningar snarast förstärks. De
ursprungliga handlingarna har uppen
barligen inte längre någon funktion.
Återigen har Riksarkivet gjort
sig till en återhållande kraft när hela
arkivsektorn skulle vara betjänt av en
motsatt hållning.
Så kom igen nu, behövs det verkli
gen ett beslut?
Om så är fallet – var vänliga och
prestera en RA-FS som alla statliga
myndigheter kan tillämpa. Helst
igår. 
Mats Johansson
Enhetschef, Lunds stadsarkiv
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Det råder en okunskap hos stora delar av våra arkivmyndigheter när
det gäller informationssäkerhet, inte minst hos Riksarkivet. Såvida
deras representanter inte medvetet står och ljuger emellanåt, men
så illa kan det väl ändå inte vara? frågar sig Linus Broström.
Text: Linus Broström
linus.brostrom.privat@gmail.com

konferens om informationssäkerhet för
offentlig sektor i höstas påstod Riksarkivet att RA-FS
2009:1 6 kap. 1 § anger att åtgärder och rutiner för
säkerställandet av informationssäkerhet för elektroniska
handlingar ”ska ske med utgångspunkt i 27000-serien”.
Men det är inte sant. RA-FS 2009:1 6 kap. 1 §
säger nämligen att myndigheters säkerställande av informationssäkerhet för elektroniska handlingar ska ske
med utgångspunkt ur SS-ISO/IEC 27001:2006 och med
stöd av riktlinjerna i SS-ISO/IEC 27002:2005 – två sedan
länge upphävda standarder.
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UNDER MSB:S ÅRLIGA

inte alls till någon serie i detta
fall. Föreskriften hänvisar till två enskilda standarder.
Standarder som i flera omgångar har upphävts och ersatts
av andra standarder. De standarder som i nuläget gäller
de områden som paragrafen nämner är SS-ISO/IEC
27001:2017 och SS-ISO/IEC 27001:2017. Men inte
ens i samband med att en revidering av RA-FS
2009:1 trädde i kraft den 1 januari 2019 i
form av RA-FS 2018:7 syntes en skymt av
någon uppfräschning av föreskriften när
det gäller informationssäkerhet. Allra
minst någon hänvisning till en “serie”
av standarder som det alltså påstods
från Riksarkivets sida på en konferens
om informationssäkerhet bara nio
månader senare.
RIKSARKIVET HÄNVISAR ALLTSÅ

ju kunna resonera som så
att de standarder som Riksarkivet nämner
i RA-FS 2009:1 motsvaras av gällande stan
darder i samma serier för stunden. Men när detta
ställdes på sin spets och undersöktes av Kronofog
dens i samband med den gallringsutredning som
ledde fram till RA-MS 2015:29 fick myndigheten
tydliga besked från Riksarkivet: om det stod SS-

ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005 i
Riksarkivets författningssamling så var det dessa standar
der som gällde, åtminstone för statliga myndigheter. Detta
även om de har upphävts och ersatts av nya standarder, för
nämnda tillfälle av SS-ISO/IEC 27001:2014 och SS-ISO/
IEC 27002:2014.
hänvisning till “serier” av standarder
såsom Riksarkivet har beskrivit det i vissa föredrag inte
vara tillåten. Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning (Ds 1998:43) anger nämligen i bilaga 5,
Utformningen av en hänvisning till en standard, att om en
myndighet genom en hänvisning gör en standard rättsligt
bindande, måste hänvisningen göras exakt så att den inte
berörs av de ändringar i som standardiseringsorganet kan
komma att besluta om längre fram.
Så hej och tack för den lögnen!
DESSUTOM SKULLE EN

särskilt ansvar. Dels är det en
av landets största arkivmyndigheter. Dels
är Riksarkivet mäktigare än arkivmyn
digheter i gemen eftersom det har givits
mer långtgående mandat att fatta
beslut än vad som blivit norm genom
ren lagstiftning för kommuner och
regioner att ge sina arkivmyndig
heter. Som utgivare av Riksarkivets
författningssamling fungerar de ofta
dessutom som normgivare för många
andra myndigheter som de formellt inte
är arkivmyndighet för.
– Vi måste väl kunna lita på vad som står i
Riksarkivets författningssamling?
RIKSARKIVET HAR ETT

NU SKULLE MAN

Foto: artboard.studio
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alla fall Västra Götalandsregionens
egen arkivmyndighet ha gjort när de utformade
sina tillämpningsansvisningar till Föreskrifter
DET VERKAR I

Elektroniska handlingar som har överförts till bevarande ska därutöver
dokumenteras i den utsträckning som behövs för att handlingarna ska kunna
läsas, tolkas och överföras under den tid de ska bevaras.
Dokumentation av åtgärder vid bevarande
5RA-FS
§ Följande2009:1
uppgifter ska
dokumenteras
vid bevarande hos myndigomäven
elektroniska
handlingar
6 kap. Informationssäkerhet
het
§ Säkerställa på
bevarandet
genom
rutiner med
–1 beteckning
databärare
i enlighet
kap. 15 §,
4 §4Behörighetssystem,
loggsystem och
och vidta åtgärder som skyddar handlingar
skydd mot skadlig
kod.
–från
klimat
vid
bevarande
(avläsning
och registrering
av avvikelser
över tid),
skada, manipulation, obehörig
5 § Säkerhetskopior ska omfatta samtliga
–åtkomst
kontrolläsning
och stöld. och annan vård,
handlingar som är allmänna – så att de
–- tidpunkt
för konvertering,
Ska ske med
utgångspunkt i 27000kan återställas.
serien
– användningsfrekvens
(anges om beständigheten
kan påverkas),
7 § Vid förvaring
av elektroniska
2
§
Plan
för
informationssäkerhet
– bevakningsdatum för olika moment och
handlingar, säkerhetskopior och
- Plan för hur handlingarna ska skyddas
dokumentation – tillämpa RA-FS 2013:4
– ansvarig funktion.
och dokumentera de åtgärder som ska
vidtas.

om arkivlokaler

Gallringsbara
handlingar
3 § Riskanalys för
att bedöma behov av

- före driftsättning
ellersom ska gallras i sin helhet, d.v.s. varken 7(9)
6säkerhetsrutiner
§ För elektroniska
handlingar
före uppdrag till annan att hantera
ska
bevaras i form av elektroniska handlingar
eller i utskrift på annat mediGallringsutredning
handlingarna
um, krävs en översiktlig dokumentation,Datum
i enlighet med 4 §Dnrförsta strecksat830under
6291-15/12
Såsen.
såg Riksarkivets presentation 2015-04-20
av RA-FS 2009:1
MSB:s
årliga
konferens
om informations-säkerhet
för offentlig
sektor
Undantag
från dokumentationskravet
medges om handlingarna
uppenbart
17–18
2019...
är av september
tillfällig eller ringa
betydelse.

för alla handlingsslag och handlingstyper för summarisk process används som

6underlag
kap. för
Informationssäkerhet
hur RA-MS 2011:46 skulle kunna ändras för att ge utrymme åt

skannade ersättningar av pappershandlingar utan att i sig begränsa de behov som

och riktlinjer om arkiv- och informationshantering som
gladeligen hänvisade till RA-FS 2009:1. När Västra
Götalandsregionen påpekade för sin arkivmyndighet att
nämnda RA-FS hänvisade till för sedan länge upphävda
standarder i informationssäkerhet backade arkivmyndig
heten från sina anvisningar att följa just RA-FS 2009:1.
Klokt och nyktert från arkivmyndighetens sida, javisst,
men det visar samtidigt hur ofta vi åtminstone initialt
med hull och hår sväljer vad just Riksarkivet föreskriver.
Sveriges mest underskattade journalist
vill jag bara påpeka att ovanstående artikel har en del
8
brister. Självklart borde Riksarkivet fått möjlighet
att
kommentera ovanstående uppgifter. Texten är full med
värdeladdade ord utan minsta försök till nyansering.
Den hade dessutom varit betydligt mer aktuell strax
efter Konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor
17–18 september 2019 när jag faktiskt fick ta del av
Riksarkivets stoltserande med det förträffliga med
RA-FS 2009:1 när det gäller just informationssäkerhet.
Vem vet, kanske är en ny mer genomtänkt ersättare till
RA-FS 2009:1 redan så gott som fastslagen och klar,
och då är ju större delen av denna artikel redan till stor
del inaktuell. Även Riksarkivet har åtminstone i vissa
fall gjort reträtt från sina referenser till RA-FS 2009:1
under arbetet med nya RA-FS:ar, men då först efter att
enskilda arkivarier ute i landet har påpekat att samma
referenser kan skapa vissa oklarheter just när det gäller
informationssäkerhet. Detta visar på sund prestigelöshet
från Riksarkivets sida. Some of my best friends works
att Riksarkivet, eller vad säger man för att betona att det
finns mycket hos denna arkivmyndighet som jag faktiskt
uppskattar? Samtidigt väcker det fascinerande frågor
kring hur de där utkasten med referenser till RA-FS
2009:1 kunde skickas ut i hela landet, långt utanför
Riksarkivets egna väggar innan samma referenser togs
bort så snabbt efter några försiktiga påpekanden om
tvetydigheten om informationssäkerhet, särskilt som
Riksarkivet i andra sammanhang försökt framhålla just
hur väl denna RA-FS höll just på detta område. Även
jag har ju levt i tron att Riksarkivet har haft någon slags
enhetlig hållning med koll. Hur som helst, numera har
man ju bara betalt som tjänsteman inom offentlig sektor,
inte för att tjäna någon tredje statsmakt. Så det bidde väl
mest en hårdragen krönika av detta. 
I EGENSKAP AV

1 nämns
§ Myndigheten
i Arkivlagen 3 ska
§. för att säkerställa ett bevarande av de elektroniska
handlingarna skapa och upprätthålla rutiner för samt vidta åtgärder för att
skydda
handlingarna
från skada, manipulation, obehörig åtkomst och stöld.
7
Andra regler kring lagring
Det ska ske med utgångspunkt ur SS-ISO/IEC 27001:2006, InformationsFör att Riksarkivet ska kunna öppna för nya regler som gäller pappershandlingar i
teknik
Säkerhetstekniker –ochLedningssystem
förhanteringen
informationssäkerhet
mål om–betalningsföreläggande
handräckning måste
även leva
(LIS),
med stöd
av riktlinjerna(RA-FS).
i SS-ISO/IEC
27002:2005, Informaupp tilloch
Riksarkivets
Författningssamling
Riksarkivets
författningssamling
ställer vissa grundkrav.
tionsteknik
– Säkerhetstekniker
– Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet.
7.1
RA-FS 2009:2
RA-FS 2009:2 gäller de tekniska krav som Riksarkivet ställer på myndigheternas

Plan
för informationssäkerhet
framställan och bevarande av elektroniska handlingar.

2 § Myndigheten ska upprätta en plan för hur de elektroniska handlingarkap. 7 § behandlar vilka format skannade bilder ska ha. Denna
naFörfattningens
ska skyddas3 och
dokumentera de åtgärder och rutiner som ska vidtas.
paragraf medger: TIFF/IT (BP), och om datakomprimering används ska den följa
Myndigheten ska
regelbundet
och dokumentera
hur planen
rekommendationen
ITU-T
(CCITT) T.6kontrollera
Facsimile Coding
Schemes and Coding
efterlevs.
Control Functions for Group 4 Facsimile Apparatus.
...Riskanalys
men
i själva
verket
ser
RA-FS
2009:1
6svar
kap
§ ut såhär.
Leverantören
tillhandahåller
godkänt
TIFF-format
enligt
på 1
Riksarkivets
innan
driftsättning
eller
uppdrag
checklista. (Se bilaga 2)

3 § Myndigheten ska genomföra en riskanalys innan driftsättning eller
7.2
Övriga regler enligt Riksarkivet
innan uppdrag ges till annan myndighet eller enskild för att bedöma behovet
redan nämnts i avsnitt 3 i denna utredning kan gallring bestå i förlust av
avSom
säkerhetsrutiner.
möjligheten att fastställa informationens äkthet (autenticitet). Riksarkivets
Författningssamling upprepar gång på gång att gallring inte enbart kan bestå i
förstörelse av fysiska handlingar i sig utan även bestå av förstörelse av
möjligheter att fastställa äkthet. Exempel på dessa är RA-FS 2009:1 och RA-FS
2006:1. Riksarkivet har bland annat tagit upp sina krav i ett ärende:
Förutsättningar för gallring efter skanning (Dnr RA 01-2011/1121).

Vad gäller nämnda förutsättningar har Kronofogden konstaterat att Riksarkivet i
RA-FS 2009:1 6 kap 1 § hänvisat till SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC
27002:2005 när det gäller informationssäkerheten. Detta är versioner som inte
längre gäller som ISO-standarder. De har ersatts av ISO/IEC 27001:2014 och SSISO/IEC 27002:2014.
Samtidigt har Riksarkivet meddelat att den utgåva av en standard som det
refereras till i en föreskrift är den som gäller. Detta skulle kunna skapa problem
om SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005 motsäger ISO/IEC
27001:2014 och SS-ISO/IEC 27002:2014. Kronofogdens egen säkerhetsfunktion
säger dock att det materiellt inte är någon större skillnad.

Och i samband med Kronofogdens gallringsutredning om handlingar genererade av betalningsföre-läggande och handräckning (summarisk process) var Riksarkivet tydliga med att RA-FS
2009:1 6 kap 1 § skulle följas till punkt och pricka. Oavsett om
standarderna om informationssäkerhet upphävts eller inte

Sidan 207 i Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning, anger samtidigt att om en gör en
standard rättsligt bindande måste standarden göras exakt, helt
oberoende av framtida förändringar.
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Time Machine

– gemensam tillgång
till Europas historia
Att kunna resa i tiden och ha en alldeles egen tidsmaskin har
varit mångas dröm genom seklerna. Nu finns möjligheten att
göra tidsresor, kanske inte som i drömmen, men en liten bit på
väg kan man komma. Just nu försöker fler än 600 partners från
drygt 30 länder i Europa göra tidsresan tillsammans. Riksarkivet
är en av dem och din institution kan också följa med.
Text: Maria Larsson Östergren
maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se
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om att bevara och
förmedla Europas mångfacetterade
historia som idag finns i arkiv, bib
liotek och museer med hjälp av mass
digitalisering, maskininläsning, Big
Data och AI - artificiell intelligens.
Projektet startade i Lausanne på läro
sätet École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) med professor
Frédéric Kaplan som visionär. 2013
påbörjades arbetet med Venice Time
Machine-project, en digital rekon
struktion av staden Venedig utifrån
i första hand det källmaterial som
bevaras vid Archivio di Stato di Vene
zia. Målet har varit att göra 1 000 år
av källmaterial tillgängligt digitalt.
Dokument har skannats, indexerats,
text har lästs in och tolkats maskinellt
och olika korsreferenser har kopplat
samman källorna på nya sätt, exem
pelvis har sociala nätverk kartlagts.
Inte bara text utan också kartor,
fotografier, historiska målningar och
befintliga byggnader har digitaliserats
och kopplats samman för att skapa ett
digitalt fönster till det förflutna.
Den teknik som utvecklades i
Venice Time Machine-project har lett
till fler efterföljare och lokala Time
Machine finns nu i 20 städer/regioner
i Europa. De flesta är relativt nystar
tade, andra har några år på nacken.
Lokala Time Machine utvecklas
bland annat i Amsterdam, Antwer
pen, Budapest, Innsbruck, Luxem
burg och Paris. De flesta omfattar
århundradena 1500–2000 och är ofta
samarbeten mellan arkiv, museer, bib
liotek och universitet i respektive stad,
andra sker i mindre skala. Finansie
ringen av arbetet varierar beroende på
vilka institutioner som deltar.
TIME MACHINE HANDLAR

bakgrund liksom engagerade privat
personer. Målet har varit ett arbeta för
en gemensam Time Machine Europa
där 2000 år av källmaterial från arkiv,
bibliotek och museer massdigitali
seras, tolkas och paketeras på ett för
allmänheten begripligt, intresseväck
ande och lockande sätt.
Dessa enorma mängder av Big
Data kan också användas till nya och
kanske andra användningsområden
än vad man normalt tänker kring
kulturarvsmaterial. Det förflutna kan
hjälpa till att utveckla framtiden är
tanken. Argument för att utveckla
en gemensam Time Machine har
också varit att den kan fungera som
en form av back-up i händelse av att
information skulle förstöras av krig
eller naturkatastrofer. Time Machine
utvecklar lösningar för förvaring av
så kallad förflutenhets-big data. Ett
annat argument har varit att motverka
privatisering av kulturarvet. Det har
ansetts grundläggande att Europa
digitaliserar på egna villkor och att
man själv bestämmer de algoritmer
som används. Att digitalisera är inte
något man gör för nöjes skull, inte
heller något man ska tjäna pengar
på och kanske därför gör ett urval,
utan det ska vara en tillgång för alla.
För att förverkliga visionen Time
Machine Europa behövs resurser i
stor skala. Time Machine-konsortiet
har arbetat för resurser från EU och
har som ett av sex projekt fått finan

siering med drygt 10 miljoner (SEK)
för en fullständig ansökningsfas från
Europeiska Unionens forsknings- och
innovationsprogram Horizon 2020
under perioden 2019-2020.
HÄNG MED PÅ TIDSRESAN

En road-map med mål på tre och tio
år har satts upp. Vill man ta del av
utvecklingsplanerna finns de presen
terade på hemsidan (timemachine.
eu) En organisation för att fortsätta
arbetet har påbörjat sitt arbete med
start i mars i år, Time Machine
Organization (TMO). TMO:s orga
nisation består idag av 600 partners
som kommer att fortsätta arbetet med
att främja iden om och verka för en
utveckling av lokala Time Machines.
Administration och huvudkontor
finns från våren 2020 i Wien. Intres
serade kan gå med som medlemmar,
både som privatperson och som
institution. Det finns tre olika med
lemskap att välja på, som associerad
medlem är det kostnadsfritt. Vill
man ta del av infrastruktur och ha
möjlighet att påverka betalar man
en årlig avgift. Välkommen med på
tidsresan. 
Läs mer:
Time Machine - timemachine.eu
För mer information kontakta maria.larssonostergren@riksarkivet.se

TIME MACHINE EUROPA

Arbetet med dessa lokala Time
Machines har i sin tur lett till att ett
verktyg utvecklats som är tillgängligt
för alla. Ett konsortium har bildats
med 250 partners från universitet,
arkivinstitutioner, forskningscentra
och privata företag. Deltagare som
medverkat i att utveckla Time Machi
nes är historiker, ingenjörer, entrepre
nörer, geografer, forskare med olika
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BEFINNER SIG
ARBETARRÖRELSENS
HISTORIESKRIVNING

I KRIS?

Den 11 februari hölls ett seminarium i LO-borgen
i Stockholm under rubriken Att nå ut: Arbetar
historia för 2000-talet. Seminariet tog avstamp
i en pågående diskussion om arbetarrörelsens
historieskrivning men fick också aktualitet
genom de nyligen beslutade neddragningar
inom Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
ARAB, som hotar biblioteksdelens fortlevnad.
tillsammans med
ABF och Arbetarnas Kulturhistoriska
Sällskap. Inbjudna forskare och före
trädare för de fackliga och politiska
grenarna av arbetarrörelsen talade om
möjligheter och strategier att nå ut med
kunskap om arbetarrörelsen historia.
Att arbetarrörelsen kämpar i
motvind har knappast undgått någon,
med vikande medlemstal i fack
förbunden och med en sverigedemo
kratisk offensiv som till och med gör
anspråk på folkhemstanken och dess
historia. Som Barbro Budin, tidigare
programansvarig på IUL, framhöll
är problemet inte nationellt utan
internationellt. Hon tog Frankrike
som exempel, där Marine Le Pen med
framgång har lagt beslag på arbetar
rörelsens vokabulär och diskurs.
Samma sak har hänt i en rad länder
– alltmedan fackföreningsrörelserna
ARRANGÖRER VAR ARAB

strider internt och arbetarpartierna
går kräftgång.
Ekonomihistorikern Maths Isacson
menade att svårigheterna med att nå
ut med arbetarhistoria idag till stor
del handlar om vad som berättas,
och hur. Den tidiga arbetarhistorien
handlade om kamp och om utveck
ling, medan de senaste decennierna
snarare har handlat om förvaltning,
och det sistnämnda är inte lätt att
berätta om på ett medryckande sätt.
Vi måste trygga arkiven och muse
erna, menade Isacson, men vi måste
också hitta och våga berätta historier
– storytelling – som berör och som
inte väjer för det som varit svårt och
gått fel. Anders Ferbe, ordförande i
Jernarbetarnes Verkstadsklubb och
tidigare ordförande i IF Metall, var
inne på en liknande tankegång: ”Det
var enklare att berätta om Ådalen

Underskrift av Saltsjöbadsavtalet 1938. Foto: Meyerhöffer.
Källa: Wikimedia Commons.
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1931 än om Bjuv 2020” [som drab
bades hårt i samband med Findus
nedläggning för ett par år sedan].
Skiljelinjerna och konflikterna finns
kvar men är inte längre lika tydliga
och verkligheten handlar om samför
stånd såväl som konflikt.
Klassamhället finns kvar,
menade han, men det ser
inte ut som det gjorde och
historieberättandet måste
ta avstamp ifrån dagens situation.
Den socialdemokratiska politikern
Jesper Eneroth gick ännu längre och
menade att socialdemokratin och arbe
tarrörelsen hyser rädsla för historien.
Då Socialdemokraterna utpekade sig
själva som ”framtidspartiet” var det
för att inte förknippas med något för
gånget – men samtidigt passade andra
kretsar i samhället på att söka upp
historien och göra den till sin.
Kjersti Bosdotter, ordförande i
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap,
inledde hela dagen med att säga hur
viktigt det är med helheten i historiska
förlopp, att ge röst åt alla aktörer som
varit med och att skildra konflikter
allsidigt. I detta kan man från ett
näringslivshistoriskt perspektiv bara
instämma: vi behöver historieskriv
ning som är nyanserad, mångsidig
och faktabaserad, inte polariserad.
I seminariet på LO fanns inte plats
i programmet för diskussion, men
det väckte många tankar om ifall
förutsättningarna för en sådan mång
facetterad historieskrivning faktiskt
håller på att förändras. I så fall är det
allvarligt. ”Det är inte bara vinnarna
som skriver historien”, för att citera
Jesper Eneroth, ”det är de som skriver
historien som skriver historien.” Detta
gäller arbetarrörelsen, men det gäller
lika mycket näringslivet som helhet. 
Anders Houltz
Forskningschef Centrum för
Näringslivshistoria

Näringslivshistoria ser
vi därför med oro att ARAB skär ned
sin personal och verksamhet. Biblioteks
delen fryser bestånden av böcker och
tidskrifter, arkivdelen kämpar för
att få resurserna att räcka. ARAB:s
ordförande Per Holmström bekräftar
att totalt fem tjänster dras in och att två
inte kommer att nybesättas efter natur
liga avgångar. Vad står på tur?
PÅ CENTRUM FÖR

mest är om detta är ett
uttryck för en större utveckling, där
samhällets minne sätts på sparlåga.
Biblioteken först men arkiven känner
samma tendenser. Samtidigt lämnas
fältet fritt för politiska krafter att ta
historien i anspråk för sina syften.
Den andra aspekten handlar om
arbetarrörelsens historieskrivning.
Författaren Maja Hagerman beskriver
det i en uppmärksammad DN-artikel
(2019-07-05) som en dragkamp
om arbetarrörelsens minne, där SD
skriver in sig i historien som folkhem
mets förkämpe medan arbetarrörelsen
själv har fastnat i stelnade berättelser.
DET SOM OROAR

Båda texterna på detta uppslag har tidigare
publicerats på naringslivshistoria.se

”Inget spännande språk, inga över
raskande perspektiv, ingen livfullhet,
ingen god berättelse.” Mot detta
ställer Hagerman näringslivets histo
rieskrivning och inte minst Centrum
för Näringslivshistorias kanaler där
företagens historia presenteras som en
strategisk tillgång.
intresserade av att slå mynt av
den jämförelsen. Det är vårt uppdrag
att bevara och berätta näringslivets
historia, baserat på fakta och seriös
forskning. ARAB behövs för att
göra det samma för arbetarrörelsen.
Båda berättelserna är nödvändiga,
de är sidor av samma mynt. Arbetar
rörelsen måste fortsätta att tro på sin
historia. 
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Alexander Husebye
Vd Centrum för Näringslivshistoria
Anders Houltz, forskningschef
Centrum för Näringslivshistoria
Anders Houltz
Forskningschef Centrum för
Näringslivshistoria
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Liksom den svenska modellen som med framgång
har byggt på dialog mellan olika intressen måste
näringslivets och arbetslivets historia förstås
som en helhet där krafter ömsom samverkande,
ömsom i konflikt, tillsammans har bidragit till
samhällets uppbyggnad. I denna historieskrivning
behövs många källor och många röster.
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Var med och
gör Arkiv!
skulle kännas
som en kompis i arkivet. Det var
vårt mål när vi strök ordet ”tema” ur
namnet Tema: Arkiv för tio år sedan
och gjorde om tidningen i grunden.
Utgångspunkten var arkivariernas
oförtjänt dåliga rykte som mossiga
och tillbakadragna. Vi visste också att
många jobbade ensamma och hade
svårt att visa kollegorna vikten av sitt
jobb. Därför ville vi göra en riktigt
fin tidskrift som skulle imponera på
och väcka arkivintresset hos chefer
likväl som nyfikenhet hos familj och
vänner. Av kommentarerna vi får till
redaktionen känns det som om vi har
lyckats hyfsat bra. Fyra gånger per år
gör vi en tidskrift som hjälper till att
öka stoltheten i branschen.
ATT TIDSKRIFTEN ARKIV

med arkivering och
registrering vet att deras arbeten
handlar om mycket mer än att bevara
spännande, viktiga och fantastiska
handlingar för framtida forskning.
Visst, vi bidrar till det gemensamma
kulturarvet, men vi ser också till att
allmänheten kan utnyttja sin rätt att
ALLA SOM JOBBAR
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ta del av allmänna handlingar genom
att diarieföra, registrera och arkivera
dem. Det är en förutsättning för vårt
demokratiska samhälle. Även det
försöker vi fånga i tidskriften Arkiv.
känner till ägs tidskriften
Arkiv av Svensk Arkivtidskriftsfören
ing som drivs gemensamt av numera
fyra svenska arkivföreningar. Tanken
är att föreningarna i sin tur ska utse
två redaktörer vardera som bidrar
med material till tidningen, antingen
genom att själva skriva eller samla
in det från kollegor. Allt som skrivs
i tidningen är med andra ord skrivet
av arkivarier för arkivarier. Även om
alla jobbar ideellt har vi väldigt roligt
när vi ses och planerar för kommande
nummer. Det är självklart valfritt hur
mycket man vill bidra med. Någon
skriver ett par artiklar per år medan
andra engagerar sig mer.
SOM DE FLESTA

kommit till ett läge då vi
behöver nya redaktörer. Om du har
åsikter om hur tidskriften skulle
kunna bli bättre, spännande artikel

uppslag eller en berättelse att dela
med dig av – hör av dig till mig! Då
kan jag berätta mer om hur vi jobbar
med tidningen och vad det innebär.
Varmt välkommen!

NU HAR VI

Mats Janson
Chefredaktör för Arkiv
mats@adviserstudio.se
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