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Bevara mer från krisen
år har livet för oss alla förändrats enormt på
grund av corona-pandemin. Avec 2020 som skulle ha
genomförts under maj månad i Uppsala, som vi alla såg
fram emot, har skjutits fram till nästa år. Konferenser ställs
in, tjänsteresor avbokas. Möjligheter att träffa externa
kollegor har begränsats. I dessa svåra tider uppmanar Riksarkivet och arkivföreningarna att bevara mer information
som innehåller uppgifter om corona eller som på olika sätt
belyser hur coronapandemin påverkar verksamheten. Detta
för att det i framtiden ska gå att få en komplett bild av
Sveriges samlade insatser för att möta och hantera krisens
inverkan på samhället.
SEDAN MARS I

väldigt konkret även på mina arbetsuppgifter
som arkivansvarig på SKB. Vi är rätt försiktiga med
gallring av vår information överlag då behov av information, intressenter och målgrupper ändras över tid. Målet
är att bevara nödvändig information i 100 000 år. Här blir
man lätt filosofisk. Vilka arkiv finns det i Sverige som har
förutsättningar för att ta emot och bevara SKB:s information, åtminstone hundratals år in i framtiden och vilken
grundläggande information behöver företaget bevara?
Dessa frågor har vi arbetat med under våren genom att
utreda hur SKB:s framtida arkivlösningar kan utformas för
att uppfylla gällande myndighetskrav, vara en resurs för
verksamheten och ta hänsyn till framtida forskningsbehov.
HÄR TÄNKER JAG

av information ställer krav på att
arkivutrymmet utökas. Godkända arkivlösningar internt
är ett medel för att uppnå målet, bevarande hos externa
aktörer ett annat och de båda kan kombineras. Olika
interna och externa arkiv har bedömts. Riksarkivets
uppdrag och ansvar att bevara ”för evigt” gäller i princip
endast för myndigheter och offentliga handlingar. SKB
är ett privat företag och det är därför inte självklart att
överlämnade handlingar omfattas av Riksarkivets uppdrag
att bevara för evigt. Men när SKB slutfört sin uppgift och
EN KONTINUERLIG TILLVÄXT
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alla slutförvaren är förslutna kommer företaget att upplösas
och ansvaret för slutförvaren, inklusive dokumentationen
om slutförvaren, sannolikt gå över till staten. Det är bland
annat dessa spännande utredningar och strategier i samråd
med Riksarkivet och Strålsäkerhetsmyndigheten som jag
fokuserar på just nu. Om ämnet är intressant för er är ni
välkomna att lyssna på mig under Riksarkivets digitala
höstkonferens.
som gäller just nu
för många av oss i dessa coronatider
och det känns som att man gör en stor
insats och räddar liv genom att stanna
hemma. Jag saknar så klart otroligt
mycket alla fantastiska kollegor,
medlemmar och vänner och personliga möten. Jag försöker hitta små
saker i vardagen att glädjas åt som
att få ännu mer kvalitativ tid med
familjen eller leka med vår mysiga
bondkatt Emil som bara ”flyttade
in” hos oss för sex år sedan och
nu är det han som bestämmer
och styr på hemmaplan. Det
är faktiskt inte mycket som
behövs för att se positivt
på framtiden. Jag saknar
er alla och ser fram emot
att träffa er IRL så snart
det är möjligt.
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Datoriseringen av
sjukvården

NOTISER

– en blick mot 1900-talet
administrationshistoria

FÖRENING

Rikard Friberg von Sydow har tilldelats ett stipendium av FAI
för att undersöka framväxten av ett digitalt administrativt stöd
inom svensk sjukvård. Denna artikel är en inledning till detta
arbete i vilken han tecknar en översiktlig bild av inledningen
av datoriseringens framväxt inom hälso- och sjukvården.
Text: Rikard Friberg von Sydow Bild: Pixabay
rikard@arkivfeber.se

1940-talet tillsattes den så
kallade Matematikmaskinsnämnden för
att utreda Sveriges behov av de nyligen
lanserade stordatorerna. Medlemmarna
i MMN, som nämndens namn förkortades, reste runt i USA och tittade på
olika möjliga datorbaserade lösningar
att använda till efterkrigstidens behov
av exakta uträkningar och avancerad
I SLUTET AV
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logistik. Under 1950-talet etablerades
vissa lösningar inom statliga nyckelfunktioner. Bland annat behövde
Försvarsmakten system för luftvärn
och materialförsörjning. Det skulle
dock dröja till slutet på 1950-talet
innan idéerna om att använda datorer
på olika sätt inom sjukvård och
medicinsk forskning började få fäste.

Det dröjde till början av 1960-talet
innan idéerna slog rot och sjukvårdsområdet var med på banan.
en idé om att
använda hålkortsystem för att skapa
ett journalsystem. Systemvetare började titta på hur sjukhusens algoritmer
skulle kunna göras begripliga för en
UNDER 1950-TALET FORMADES

datormaskin. Ett problem som relativt
tidigt upptäcktes var att sjukjournaler
innehöll så pass mycket information
att den blev alldeles för omfattande
för hålkortsmediet. En normal
journal skulle kräva någonstans runt
200–300 hålkort. Det ansågs alldeles
för skrymmande. I övrigt räknades
administrativ effektivitet under denna
tid främst genom att jämföra datorns
snabbhet med hur snabbt en läkarsekreterare kunde teckna ner och få fram
samma information. Hittills hade
datorn inte riktigt hunnit ifatt. Vad
man däremot kom att börja använda
under den här perioden var det så
kallade citografsystemet som kan sägas
vara en föregångare till den gamla
patientbrickan. En bricka i aluminium
som via stansning kunde bära viss
information om en patient och föra
den vidare mellan olika sjukhusbesök,
mellan olika avdelningar och så vidare.
att en datorisering
skulle göra? Rätt många av de förslag
som kom fram gällde ickemedicinsk
administration med anknytning
till sjukvård; ganska typiska datoriseringsområden som lönesystem,
personalsystem och liknande. Inskrivningen av en patient och den grunddata som skapas i och med det samt
den tidigare sparade data som denna
ska anknyta till (journaler) nämns
upprepande gånger i det material som
jag har tittat på som någon form av
viktig startpunkt. I övrigt sökte man
datorns snabbhet – sjukhusarkiven
växte under denna tid och det var
svårt att få fram en journal i tid. Man
tänkte sig personalminskningar inom
det administrativa området. Även
vissa kontrollåtgärder skulle vara
möjliga med nya system. Ett problem
under 1960-talet var tydligen att
många lämnade fel personnummer –
siffror om upp till 50 procent felaktigt
ifyllda personnummer nämns i mitt
material. Det låter väldigt mycket
med moderna öron men möjligtvis
skulle det kunna stämma med tanke
på att den största patientgruppen
alltid är de äldre och att de som var
äldre under denna tid enbart hade
haft personnummer i slutet av sitt liv,
då dessa infördes under 1940-talet.
Ett datoriserat system skulle tämligen lätt kunna avfärda ett felaktigt
personnummer innan handlingar
VAD TÄNKTE MAN

hade hunnit skapas, vård hade inletts
och så vidare. I bakgrunden, slutligen, fanns även en dröm som jag
känner igen från andra områden av
datorisering under denna tid. En
dröm om automatisering där prognos
och annat skulle kunna genereras
direkt ur de sparade journalerna. Ett
sjukvårdssystem där resultat rörande
patienters hälsotillstånd ploppade ut
per automatik.

”Systemvetare
började
titta på hur
sjukhusens
algoritmer
skulle
kunna göras
begripliga
för en
datormaskin.”
fram i 1960-talets
Sverige? En av de drivande organisationerna var försäkringsbolaget
Folksam som redan 1961 började
dela ut ett stipendium kopplat till
datorernas användning i sjukvården.
Folksam har även bland annat publicerat den bok, Paul Halls Patienten
och datamaskinen från 1965, som har
gett mycket stoff till denna text. Serafimerlasarettet i Stockholm var ett av
de sjukhus där man var relativt tidigt
ute genom att datorisera vissa delar av
patientjournalerna. 1965 skedde även
ett större internationellt symposium i
Stockholm arrangerat av SJURA, som
Sjukvårdens Rationaliseringskommitté
kallades, tillsammans med Statskontoret. Socialminister Sven Aspling (S)
inledde dagen och en amerikansk auktoritet inom medicinsk databehandling, nationalekonomen J. Sweeney
från Tulane University i New Orleans,
var en av de mer uppmärksammade
talarna. Bara tre år senare, 1968,
HUR FÖRDES IDÉERNA

planerades 211 datoriseringsprojekt
inom svensk sjukvård och det fanns
en stor tilltro till att en omfattande
datorisering av sjukvården skulle ske
under 1970-talet.
idé om hur datorer
och dataregister skulle kunna påverka
frågor som rör vårdetik och patientens integritet under denna tid? Jag
hittar inte någon sådan diskussion
under 1960-talet. Man var främst
rädd för andra effekter – som att
maskinen skulle devalvera läkarrockens auktoritet. Inga diskussioner
om sekretessproblem dyker upp i
sextiotalsmaterialet. Läkare var i
början ofta emot en datorisering
då de inte ville vara beroende av de
kodifierade diagnoser (med strikta
diagnosnummer osv) som krävdes.
Detta verkar ha ändrats över tid.
I början av 1970-talet är det dock
möjligt att se en diskussion kring
sekretess och personlig integritet.
Svenska Dagbladet gör då ett hel
sidesreportage om integritetsproblemen med sjukvårdens datoriserade
system där röster både från läkare,
psykolog och patient får utrymme.
Åsikterna skiljer sig och vi kan, precis som idag, se hur de som är positiva till datoriseringen stödjer sig på
effektivitet, medan de mer negativa
motiverar sina åsikter med problem
gentemot privatlivets helgd eller möjligheten till felaktiga behandlingar
utifrån datorns förmodat kantiga
bedömningar. Fast det är snart femtio
år sedan kan vi se många delar av en
diskussion som vi är vana vid idag. 
FANNS DET NÅGON

Källor:
Dagens Nyheter (28/9-1965)
”Datamaskin sätts in mot sjukvårdskrisen”
Hall, Paul (1965) “Patienten och
Datamaskinen”, Stockholm: Folksams Hälsoråds faktaserie.
Svenska Dagbladet (29/6-1968)
”211 projekt redan igång inom
Svensk sjukvård”
Svenska Dagbladet (15/11-1974)
”Vill vi ha alla fakta om kropp och
själ på ett enda dataregister?”
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UPPDRAG:

Bevara Moderna
museets samling
digitalt i 1 000 år
Arkivbyrån Archiwwwe sammanställde och bearbetade Moderna
Museets samling för digitalt bevarande i 1 000 år. Matias Vangsnes,
grundare och VD berättar om utmaningar och insikter från projektet.
Text: Matias Vangsnes Bild: artboard.studio
matias.vangsnes@archiwwwe.se

arkivvärlden har vi
lärt oss betydelsen av att löpande
konvertera föråldrade filformat och
samtidigt flytta över arkiven till nya
databärare. På så sätt bevaras arkiven
över tid. De flesta arkivförvaltare
brukar ägna sig åt detta var 5–10:e år.
Den långa intervallen beror främst
på att filformaten förändras och att
dagens databärare inte har längre
garanterad hållbarhet.
Men om det fanns en bärare som
höll längre tid? Och om vi enbart
behövde bekymra oss om filformatens överlevnad, hur skulle vi göra
då? Jo, filerna skulle behöva vara
maximalt tillgängliga, det vill säga så
öppna som möjligt, men framförallt
innehålla dokumentation om själva
filformatet.
I projektet med att långtidsbevara
Moderna museets samling digitalt
föreställde vi oss att mjukvaran för
att öppna filerna inte kommer att
existera i framtiden. Därför bevarade vi också mjukvarans källkod i
I DEN DIGITALA
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arkivet, så att det i framtiden finns
möjlighet att bygga en ny mjukvara
som klarar att läsa filerna. Bildfilerna
sparades i formatet PNG med tillhörande dokumentation om filformatet
och mjukvaran som visar bilderna.
Vi lade också till instruktioner om
vilka algoritmer som används för
komprimering och hur återinläsning
av filerna går till. All metadata och
den övergripande instruktionen
om arkivet sparade vi i rena ASCII
textfiler. För att förenkla eventuell
framtida transkription formaterades
all text till versaler.
Att bädda in mjukvaran i koden
är något som Googles Internet
evangelist Vint Cerf har belyst med
projektet Digital Vellum där man
ville spara hela kedjan av beroenden
för att öppna filer (operativsystem,
programvara) i en behållare tillsammans med filernas innehåll. Det var
högtflygande planer som fortfarande
idag mest är teorier, och komplext att
lösa tekniskt.

ATT KOMMUNICERA MED FRAMTIDEN

För att eftervärlden på bästa sätt skall
kunna tolka informationen i ett arkiv
med tusentals avbildade objekt krävs
övergripande information om arkivet
och metadata om varje enskilt objekt.
Det är idealiskt om arkivförvaltarna
också med hundra års intervall styrker
autenticiteten och vid behov adderar
kommentarer och information som
hjälper framtida tolkning. Den tusen
år gamla makimonon ”Trä och sten”
av Su Shi från Songdynastin är ett
bra exempel på just omsorgsfullt
omhändertagande av ett objekt över
lång tid. Varje enskild förvaltare har
inte bara bidragit till exemplarisk proveniens utan också lämnat kommentarer, vilket skapar ett mervärde i sig.
ENTROPI ÄR DIGITALA DATABÄRARES FIENDE

De tillgängliga lagringsmedierna
som vi hittills har haft för att lagra
digital information, såsom hårddisk,
magnetband, optiska media, flashminne
med flera, har alla ett gemensamt

tillkortakommande: en i arkivsammanhang kort livslängd. Det är areadensiteten, det vill säga mängden data per
ytenhet, som avgör hur mycket som går
att lagra i mediet. Och när behovet av
att lagra mer information ökar försöker
tillverkarna tillmötesgå detta genom att
öka densiteten. Lagringsmedierna idag
har extremt hög densitet och är därför
extra känsliga för den mikroskopiska
nedbrytning som konstant påverkar all
materia i universum.
Exempelvis har en tusen år gammal runsten med informationen
”Björn, Finnvid's son, lät resa denna
sten till minne av sig själv” en låg densitet, och håller därför över lång tid.
Areadensitet mäts i måttenheten
Tbpsi (Terrabyte per kvadrattum).
Om man räknar runstenens antal
tecken per yta kan de jämföras med
nutida databärare.
Varje tecken (1 byte) på runstenen
upptar cirka 4 kvadrattum vilket blir
0,00000000000025 Tbpsi, jämfört
med ett modernt flashminne på
2,8 Tbpsi. Runstenen rymmer 64
tecken medan flashminnet klarar 100
biljoner. Båda bryts ner lika snabbt,
men runstenen med sin låga densitet
överlever i 10 000 år medan flash
minnet endast håller cirka 10 år på
grund av den höga densiteten.

Den tusen år gamla makimonon ”Trä och sten” av Su Shi från Songdynastin,
källa: Wikipedia, public domain.

Pablo Picasso, La source från 1921, en utav de cirka 80 000 digitaliserade
objekt i Moderna museets samling som nu bevaras för eftervärlden. Foto:
Prallan Allsten, Moderna Museet.

BEPRÖVAD TEKNIK MED NY TEKNOLOGI

Norska företaget Piql AS har tagit
fram en typ av film som i vetenskapliga tester (Norner AS i Norge
och Image Permanence Institute i
Rochester, USA) visar att vid goda
lagringsförhållanden kan informationen på filmen bevaras i minst
tusen år. Filmen har låg areadensitet
jämfört med andra tillgängliga
databärare idag: en filmkapsel har en
lagringskapacitet på 120 GB. Filmen
är oföränderlig vilket innebär att det
går att skriva och sedan läsa men inte
ändra informationen. Dessa egenskaper lämpar sig för digitalt långtidsbe-

varande med inga eller mycket långa
intervaller för arkivvård.
RUTOR PÅ FILM I 1 000 ÅR

Mycket kan hända mänskligheten
under tusen år. Informationen
skrivs på filmen i form av så kallade
rutkoder (QR-kod); tvådimensionella
koder för optisk avläsning. En fördel
med QR-koden är att den kan läsas
även om filmen är något skadad. QRkod är en beprövad teknik som visar
sig vara extra robust då filmen har

en extremt hög upplösning. För att
skriva och läsa filmen har Piql tagit
fram både en egen filmskrivare och
en filmläsare. Instruktioner om själva
filmen har skrivits direkt i text på
filmens intro och kan läsas direkt med
till exempel ett förstoringsglas. Piql
har även tagit fram en molnlösning
för tillgång till innehållet på filmen.
80 000 DIGITALISERADE OBJEKT

Uppdraget för Moderna
Museet innebar att samla in och
9

Filmformat som kan bevara digital information i minst 1 000 år. Förutom QR-kod
går det att skriva läsbar text och bild direkt på filmen. Källa: Piql AS
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bearbeta 80 000 objekt från museets
samling via den webbaserade bilddatabasen ”Sök i samlingen”. Det första
vi gjorde var att indexera samtliga
sökvägar till varje objekt. När vi hade
definierat sökvägarna programmerades ett skript (i kommandotolken
BASH) som laddade hem objektens
bilder och tillhörande metadata.
Därefter programmerades skript för
att bearbeta och formatera metadata.
Slutligen adderade vi kontrollsummor
(MD5) till filerna för att möjliggöra
kontroll av arkivet i framtiden.

”Det är
areadensiteten,
det vill säga
mängden data
per ytenhet,
som avgör hur
mycket som
går att lagra
i mediet.”
METADATA SPELAR NYCKELROLL

Moderna Museet öppnade 1958. Om
vi hypotetiskt öppnar det digitala
bildarkivet om 1 000 år kanske inte
avsändaren existerar längre, sannolikt inte heller de digitala verktyg
vi har idag. Så när vi begrundar de
digitaliserade objekten är det viktigt
att skicka med information om
vad objekten förställer, vem som är
upphovsman, när och var verken uppkommit och när de avbildades.
För att arkivet skulle bli så
konsekvent som möjligt valde vi
att reducera objektens tillhörande
metadata till de som är obligatoriska
för systemet. I metadatafilerna ingår
verkens upphovsmän, datum, storlek
och beskrivningar etc. tillsammans
med metainformation om bilderna. Vi
använde mjukvara baserad på öppen
källkod till att extrahera information
från varje enskild bild som vi sedan
adderade till textfilen med metadata.

Exempel: utdrag ur ett objekts tillhörande META-data. Källa: Archiwwwe

ERFARENHETER OCH INSIKTER

Vilka erfarenheter och insikter kan
vi dela med oss från projektet? Tidigt
insåg vi att lagring på film inte är
vidare tillämpningsbart på arkiv där
arkivvården kräver korta intervall.
Det krävs också öppnare filformat och
mer dokumentation av tillhörande
mjukvara, samt instruktioner för att
undvika att mjukvaran bli föråldrad
över tid. För riktigt långa intervall är
däremot det nya filmmediet perfekt.
En annan insikt är hur viktig
förberedelsefasen är. Innan vi startade
ställde vi en rad frågor in till projektet
som vi eller arkivförvaltaren behövde
svara på:
• Vilken terminologi och vilka
benämningar skall vi använda
vid dokumentation?
• Är databasen konsekvent och
allt innehåll relevant?
• Skall vi begränsa omfånget?
• Har bildfilerna tillräcklig
upplösning?
• Innehåller bildfilerna textinformation (EXIF)?
• Vilken identifierare skall vi
använda för objekten?
• Vilken struktur är lättast att
navigera?
• Innehåller databasens utdata
etiketter för att identifiera fält?

När frågorna fått svar hade vi en
tydlig bild av hur vi skulle gå tillväga
och därefter föll stegen i processen
naturligt på plats.
Antalet filformat var begränsat
till en handfull öppna format. Bearbetningen av arkivet tog ungefär 80
timmar. Om underlaget hade varit
mer komplext, med fler och dessutom
leverantörsspecifika filformat hade det
tagit betydligt längre tid.
Slutsatsen är att tekniken finns och
går att appliceras på digitala arkiv
som innehåller öppna filformat och
inte måste konverteras eller flyttas
över till nya databärare. Det är också
över längre tid som film blir kostnads
effektivt.
Filmens stora fördelar jämfört
med traditionella databärare är
framförallt hållbarheten. Det finns
säkert många organisationer som
skulle ha stor nytta av att kunna
lagra arkiv utan att vara beroende av
hårdvaror, elektricitet och internet.
Det gäller exempelvis sekretessbelagd
information som förvaltaren måste
lagra i hundra år och samtidigt vill
begränsa tillgången till. Filmerna kan
då lagras på ett säkert ställe i hundra
år precis som vi gör idag med fysiska
pappersarkiv, men till en bråkdel av
kvadratmeterpriset. 
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Få känslor är så starka som nostalgin kring ungdomsårens
popkultur. Det vet Lars Östvall som är arkivchef på Jönköpings
läns folkrörelsearkiv. Genom utställningar, konserter och arkiv
har han samlat in och tillgängliggjort lokal pophistoria i snart
20 år. För tidskriften Arkiv berättar han sin egen historia.
Text: Lars Östvall
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Animals på
Folkets Hus
i Jönköping,
januari
1968. Foto:
Kai Rehn,
Smålands
Folkblad.

förstås väldigt glad när
Jönköpings läns museum bad mig och
en kollega att åka till Lidköping och
titta på en vandringsutställning om
The Beatles. Tanken var att museet
skulle visa den senare under våren.
Min kollega skulle vara projektledare
och jag själv fick i uppdrag att ordna
programverksamhet. Jag hade arbetat
på länsmuseet i några år, men nu fick
jag för första gången ett gyllene tillfälle att jobba med mitt stora intresse:
musik. Som arkivarie på museet såg
jag också en möjlighet att samla in
nytt material.
Detta var 1993 och på den tiden
var det ovanligt att museer ägnade
sig åt popmusik som kulturfenomen.
Utställningen hette Yeah! Yeah! Yeah!
The Beatles och handlade om den
kända Liverpoolgruppen och dess
historia. Ur museiperspektiv var det
egentligen en ganska klen utställning
– de enda autentiska föremålen var ett
par glasögon och en kavaj, som John
Lennon ägt. Men utställningen var
ganska trevlig och innehöll mycket
information. På museet i Jönköping
kompletterade jag utställningen med
en lokalhistorisk del. Beatles fick ju,
särskilt sedan de uppträtt på TV:s
ungdomsprogram Drop In, stor betydelse för musiklivet i Sverige – ungdomar bildade popgrupper på löpande
YEAH! JAG BLEV

band, så även i Jönköping, Nässjö
och Vetlanda. För att få material till
utställningen intervjuade jag bekanta
som hade varit tonåringar på 60-talet.
Jag frågade vad Beatles hade betytt
för dem och vad de kom ihåg från det
lokala poplivet. Jag tog också kontakt
med musiker som jag visste hade
varit aktiva på 60-talet. Utöver minnen fick jag också in material i form
av fotografier och föremål, skivor,
affischer med mera med grupper som
Cheez Boys, Ghostriders, El Riders,
Beachwalkers, Hoods, Bröderna Volt
– och förstås även Jönköpings stoltheter The Caretakers, som en gång
låg etta på Tio i Topp med låten ”The
End of the World”.
Att få höra de äldre berätta om
60-talet var verkligen jätteroligt, men
det var lika härligt att få träffa de
många musicerande unga som jag fick
kontakt med i min jakt på nya popband som skulle få spela på den scen
vi byggde i utställningen. Vi skulle ha
konserter i Beatlesutställningen varje
torsdag och söndag, ett par band varje
gång. Utställningen blev en succé och
länsmuseet kunde förvärva en del
föremål och dokument till detta för
oss helt nya ämne.
fick jag möjlighet att göra
en större poputställning på museet.
TIO ÅR SENARE

Den ingick då i ett större projekt som
handlade om att utveckla nya metoder
för museets utåtriktade verksamhet –
vilket skedde i en utställningstrilogi
med namnet Sex, Drugs & Rock´n´Roll.
Av olika anledningar valde vi att vänta
lite med både sex och droger och
startade med rockmusiken. Jag valde
den här gången att fokusera endast på
centralorten Jönköping. Men utställningen skulle å andra sidan handla om
den lokala pophistorien från rockens
genombrott på 1950-talet fram till nu
(detta var sommaren 2003). Utställningen fick namnet ”Pop i Jönköping
– från Caretakers till Cardigans” – det
sistnämnda bandet hade på de tio år
som gått blommat ut och blivit ett
av Sveriges och världens mest framgångsrika popband. Jag kunde knappast räkna med att de skulle komma
till länsmuseet och spela för 495
kronor som de gjorde 1993, men efter
kontakt fick jag lov att ställa ut flera
intressanta och värdefulla föremål ur
The Cardigans egen samling.
Men levande musik blev det ändå
under det halvår som utställningen
höll på. Länsmuseets ”rockklubb”
hade två gig i veckan med sammanlagt 64 lokala artister. Utöver det
material som dessa musiker bidrog
med var det också många utställningsbesökare som berättade minnen
13

Ett av popbanden
som jag bokade till
länsmuseet
våren 1993 – The
Cardigans. Foto: Ing
eli Aalto.

Eric Clapton, Cream, på Jönköpings
Folkets Hus 1967. Foto: Lars Gejpel.

och skänkte föremål och annat till
museet. En av idéerna med utställningen var att den hela tiden skulle
vara bemannad – det betydde att jag
själv fick ha min arbetsplats i utställningen under museets öppettider. (På
förmiddagarna, när museet var stängt,
skötte jag mina ordinarie arkivarie
sysslor.) Jag fick även en medhjälpare i
utställningen, praktikanten Olof, som
kunde avlasta mig.
klart vår närvaro i utställning som gjorde att dokumentationen
blev så bra – de nöjda utställningsbesökarna hade alltid något de ville
DET VAR HELT
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berätta. I samband
med utställningen
1993 hade det varit ett
stort arbete att få in material
och så snart utställningen var
slut blev det färre och färre
som tog kontakt för att skänka
saker till museet. Den här
gången strömmade det in
material, och jag hade blivit
en välkänd person som folk
gärna vände sig till – de äldre
för att få berätta minnen eller
lämna saker, de yngre för att
de ville ha spelningar eller
lämna sin senaste demo till museets
arkiv. När de äldre berättade att de
hade sett Zombies i Huskvarna,
Tommy Steele, Bill Haley eller något
av de engelska popbanden som hade
spelat på Folkets Hus i Jönköping,
så frågade jag om de möjligen hade
några fotografier från dessa tillfällen.
Svaret blev ofta att ”man hade inte
kamera på den tiden”.
Men foton fanns och museets
fotograf fick fullt upp med att reprofota album efter album, hundratals
fotografier, som vänliga personer
lånade oss. Han fick även fotografera
av affischer och annat som ägarna inte
ville skiljas från. Och trots att en del
saker, till exempel skivor, hade ett
stort ekonomiskt värde var det flera

som villigt skänkte dessa till museet.
Var och en bidrog med sin pusselbit,
sin lilla skatt från ungdomstiden och
jag fick känslan av att alla tyckte det
var på tiden att någon tog på sig att
sammanställa alla pusselbitarna till en
historia – och visa upp den. Vikten av
att synas går knappast att överskattas
– när folk ser att man uppskattar och
gör något visuellt med deras material
så blir det en positiv spiral.
länsmuseet
möjligheter att pröva nya metoder i
kontakt med civilsamhället och själv
hade jag knutit många kontakter som
skulle bli värdefulla i framtiden. Året
efter valdes Jönköping dessutom till
årets P3 Popstad 2004 och länsmuseet
fick äran att vara scen för invigningen.
Jag hade denna gång samlat in mer
material om rock i Jönköping än vad
någon kunnat tro. Dessutom fyllde
jag på museets arkiv med allt material
som jag själv hade samlat på mig
genom åren. Redan som tonåring
i mitten av 70-talet, när jag själv
började spela gitarr, hade jag klippt
i tidningar allt som rörde det lokala
poplivet, och även köpt skivor av de
konkurrentband som haft lyckan att
få spela in sina låtar. Sammantaget
kunde det insamlade materialet om
rockmusik i Jönköping nu i praktiken
POPUTSTÄLLNINGEN HADE GETT

”Man hade inte ka
mera på
den tiden”, var de
t många
som sa, men på de
nna
bild från en konse
rt med
Fleetwood Mac i Jön
kö ping 1969 syns åtm
instone
tre personer med
kamera.
Foto: Henric Grän
nö,
Jönköpings-Poste
n.

ses som ett lokalt ”rockarkiv”.
Men åter, när utställningen var över
minskade förvärven till museets arkiv
även denna gång. Jag förstod att jag
var tvungen att hålla uppe intresset
på andra sätt. Jag började hålla föreläsningar, skriva artiklar, medverkade
i radio, gjorde miniutställningar med
mera. Detta gjorde att mina kontakter
med både musiker och musikintresserade hölls vid liv och tillströmningen
av material till arkivet fortsatte, om än
i en betydligt lägre takt.
dokumentationen
om det lokala rock- och poplivet
hade förstås hela tiden varit att den
skulle visas och vara tillgänglig för
allmänheten. Men jag började nu
ställas inför diverse frågeställningar.
Jag skulle säkerligen behöva ett avtal
med STIM för att få spela skivorna
offentligt. Men jag hade också fått
frågor från personer som ville att jag
skulle göra CD-skivor (detta var ju
tidigt 2000-tal) med ovanliga vinylskivor med bland annat Huskvarnabandet Pumas och Bengt ”Spinken”
Johansson från Norrahammar, som
var BildJournalens rockkung 1958.
Och även om detta var långt innan
GDPR:s tid, så fanns ju PUL och jag
hade en viss osäkerhet varje gång jag
skulle publicera något.
MIN AMBITION MED

Robin & The Hood
s ca 1964. I mitten
Bengt-Åke Bengtss
som ungdomarna
on med elbasen
tillverkade av en
dörr. Foto från Jan
-Åke Sundbring.

Ett stort problem var också att jag
varken hade budget för inköp eller
tid avsatt för arbete med rockhistoria.
Museiledningen hade inte något
större intresse av ”mitt” rockarkiv.
Jag hade begärt medel för att kunna
visa rockhistorien permanent, både i
form av en bok och en hemsida – men
fått nej. När länsmuseet gjorde en ny
stadshistorisk utställning våren 2011
gavs ändå plats för lite rockhistoria,
och jag fick komplettera museets kulturhistoriska föremål och arkeologiska
fynd med Agnetha Fältskog, Freda´,
Tant Brun och Crut med sin HV-låt
med mera.
Ett värre problem uppstod emellertid samma vår. Rockarkivet på länsmuseet blev av med sin enda resurs.
Det var alltså jag själv som lämnade
museet för att istället bli chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Bytet av
arbetsplats innebar bland annat att jag
förlorade tillgången till det rockarkiv
som jag hade skapat under nästan 20
år samt allt det privata material som
jag nu fick lämna kvar på museet.
Det var bara att börja om från början
och samla till ett nytt rockarkiv. Det
jag ändå hade fått med mig var människorna, kontakterna med alla engagerade vänliga människor som fortfarande gillade idén att dokumentera
den lokala rockhistorien. Eftersom jag

på kuppen blivit lite lokalkändis fortsatte folk att höra av sig till mig med
både historier och material. En av
många roliga saker skänkte bröderna
Jörgen och Jan-Eric Steen från bandet
Robin & The Hoods – en elbas, gjord
av en dörr!

”Jag kommer
över huvud
taget inte ihåg
så mycket
från 60-talet”
med gott samvete fortsätta gräva i rockhistorien i min nya
yrkesroll? På ett länsmuseum kunde
ämnet försvaras i termer av allmän
dokumentation med fokus på ungdomar, men Folkrörelsearkivet har ett
mer specifikt åtagande gentemot sina
medlemmar och ska enligt stadgarna
syssla med dokumentation av länets
föreningsliv. Jag var alltså tvungen
att hitta nya ingångar för att kunna
fortsätta – det fanns ju till exempel
många musikföreningar som kunde
dokumenteras. Men jag ställdes också
inför en etisk fråga – kan chefen för
MEN KUNDE JAG
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nu att bilda
en klar bild. De passade bra ihop och
det hände till och med att jag kunde
belägga vissa muntliga uppgifter med
hjälp av nyfunna fotografier – till
exempel att Rod Stewart hade suttit
gömd bakom en högtalarstapel, och
att Eric Clapton i Cream nästan hade
kunnat förväxlas med Jimi Hendrix.
Via en bekant kunde jag även skicka
en fråga till Ron Wood, som hade
spelat i Jönköping 1968 med Jeff Beck
Group – kunde han möjligen minnas
den spelningen? Efter ett par veckor
fick jag en vänlig hälsning och svaret
från Ron att ”Jag kommer över huvud
taget inte ihåg så mycket från 60-talet”.
Som tur var, så var det andra som hade
bättre minne. När boken slutligen blev
klar hade vi ”släppfest” och någon kom
fram till mig och sa från djupet av sitt
hjärta att ”Du har sammanfattat min
ungdom”. Men jag gjorde verkligen
inte boken själv, det var som sagt ett
gemensamt projekt med väldigt många
inblandade. Och alla som hade bidragit
med historier, fotografier eller annat,
fick varsitt exemplar av boken. Det
försvann med andra ord närmare 400
exemplar redan första dagen.
Rigolettoboken blev på inget sätt
någon avslutning på vare sig allmänhetens intresse eller min forskning
om det lokala poplivet på 60-talet.
Direkt efter boksläppet startade en
entusiastisk journalist en Facebookgrupp ”Ung på 60-talet i Jönköping”
med bokens omslag som signaturbild.
Sidan har nu drygt 600 medlemmar
och medlemmarna delar där med sig
av minnen och bilder från 60-talets
Jönköping, inte minst musik.
OCH PUSSELBITARNA BÖRJADE

Skivor från Jönköping med omnejd. Foto: Lars Östvall.

ett arkiv ha ett eget privat arkiv, och
dessutom använda utrymme utan att
betala för det? Och kunde jag syssla
med detta på arbetstid? Nej, det gick
inte, insåg jag snart. Det var omöjligt
att hinna med något annat än det
mest nödvändiga mellan åtta och fem.
Det nya rockarkivet fick bli ett privat
projekt. Den smärtsamma erfaren
heten att ha fått lämna alla mina
skivor med mera på museet, gjorde att
jag beslutade att inte en gång till begå
samma misstag. Jag motiverade detta
för mig själv med att jag var den ende
som garanterade arkivets bevarande
och fortlevnad. Och om jag en dag
skulle avlida, så får mitt rockarkiv
stå där det står. Med förhoppning
att det i framtiden kan skänka glädje
och vara till nytta för forskare som är
intresserade av ungdomskultur.
tid på Jönköpings läns
museum hade jag haft planer på att
skriva en bok om det lokala poplivet,
men insett att jag skulle bli tvungen
att dela upp den historien i flera
delar. Det fanns mycket att skriva
om, så jag tänkte ta ett årtionde i
taget – 1950-talet och rock´n´rollen
först. Flytten till Folkrörelsearkivet
hade inneburit ett tillfälligt stopp,
men en dag när jag var inne i arkivet
i ett ärende hittade jag något väldigt
spännande! På en hylla stod ett tiotal
pärmar med negativ – det var Smålands Folkblads bilder från 60-talet.
Jag hade fått höra att tidningens
äldsta bevarade bilder var från
70-talet, så nu kastade jag mig över
dessa äldre negativ och letade – och
REDAN UNDER MIN
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hittade vad jag hoppats på! Här fanns
bilder från konserter som tidningen
bevakat – med svenska popgrupper
som Lee Kings, Ola & The Janglers,
Tom & Mick, och berömda engelska
band som Animals, Jeff Beck Group,
Tremeloes, Fleetwood Mac med fler.
Fotografierna matchade dessutom
väl med material som fanns i Jönköpings Folkets Hus arkiv, också på
Folkrörelsearkivet. Folkets Hus var en
flitig nöjesarrangör på 60-talet och i
arkivet finns arrangemangskontrakt
och marknadsföringsmaterial med
mera. Saker och ting började sammanfalla – jag hade ju fått höra många
historier om popkonserterna på Rigoletto, Folkets Hus nöjeslokal, men det
var få som kände till några datum.
Här fanns ett väl avgränsat ämne för
en popbok – popmusik på Folkets
Hus på 1960-talet. Det betydde att
jag på fritiden i flera år framöver var
sysselsatt med att samla in material
kring detta speciella område, och inte
minst att intervjua folk, både musiker
och publik. Men först och främst
ville jag ha ordning på kronologin,
så en av mina viktigaste källor blev
tidningar. Det blev många timmars
tidningsläsande och letande efter
annonser, reportage, recensioner från
konserterna med mera. Kronologin
gjorde att jag kunde placera in det
övriga materialet på rätt ställe. Lika
många timmars intervjuande blev det,
antingen på band eller dokumenterade
medelst handskrivna anteckningar,
och avsevärt fler samtal skedde på mer
oorganiserat vis när jag träffade folk
på stan eller på krogen.

som blev kvar
på Jönköpings läns museum är nu
till största delen scannade. Och
mina skivor har museets noggranna
föremålsintendent registrerat efter
konstens alla regler och de flesta finns
nu publicerade på Digitalt museum.
Själv har jag en hemsida om
rockmusik i Jönköping, där jag publicerar material som jag har fått in till
rockarkivet. För folk fortsätter höra
av sig – senast idag (23 april) fick
jag ett sms från en gammal musiker
som ville dela med sig av bilder och
berätta om när hans band Dions
Show var med i Sveriges Radios
MINA GAMLA PRESSKLIPP

popbandstävling i mitten av 60-talet.
Och även om det är ont om
utrymme på Folkrörelsearkivet så
har kollegorna stort överseende med
arkivchefens privata rockarkiv – och
hjälper stundtals även till med både
insamling och forskning. Ibland påpekar chefen själv att det ju redan finns
ett rockarkiv – Svenskt Rockarkiv i
Hultsfred. Räcker inte det, hur många
rockarkiv finns det plats för egentligen? Det enkla svaret är: många,
många rockarkiv! Varje eldsjäl, varje
nörd har sitt eget rockarkiv, och det
är ofta en lång process innan en är
klar att skiljas från sina älskade skivor
och affischer och lämna dem till en
arkivinstitution. Därför är det oerhört
viktigt att det som lämnas till våra
arkiv hålls tillgängligt, så att den som
vill både kan bidra till historieskrivningen och ta del av den – inte minst
rockhistorien! 

Rockmusiken fick plats i länsmuseets stadshistoriska utställning 2011. Foto: Lars Östvall.

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
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Den verkliga
utgången i
Sagerska målet
Tekniken som vi omgivit historiska källor med har gjort dem mer
tillgängliga än någonsin tidigare. I litteraturen om det historiska
Sagerska målet kan man läsa att våldsmannen som 1848 förgrep sig
på Sophie Sager fälldes i domstol. Detta är högst tveksamt och idag kan
man upptäcka att så är fallet utan att ens behöva lämna sitt skrivbord.
Text: Stefan Högberg
stefanhogberg@telia.com

jag på vad som
samma höst skulle bli boken Svenska
kvinnor historien glömde. Tanken var
att föra fram gränsöverskridande
historiska kvinnor som alltför få har
hört talas om och just det här kapitlet
handlade om 1800-talsagitatorn
Sophie Sager. Det blev allt tydligare
att något inte stämde i den gängse
berättelsen om hennes liv.
Sophie Sager föddes 1825 i Byarums socken i Småland. Hennes far var
bruksinspektör vid Krängsbergs bruk,
men avled tidigt och familjen kom då
på obestånd. Andra grenar av släkten
var desto mer välbeställda och Sophie
fick gå på en så kallad flickpension, en
internatskola för flickor i Jönköping.
Året då hon fyllde 23 reste Sager
till Stockholm. Lagen hade ändrats
så att ogifta kvinnor nu hade rätt att
förvärvsarbeta inom vissa yrken och
Sagers plan var att bli sömmerska.
Verkligheten blev en annan. Efter att
ha vräkts från det rum hon lyckats
hitta, som visade sig vara en del av en
lönnkrog, drev hon runt i Gamla stan
tills hon tilltalades av en äldre man.
Denne presenterade sig som stallmästare Gustav Adolf Möller. Han kunde
erbjuda henne husrum och först
verkade det vara ett ärligt erbjudande.
VÅREN 2019 ARBETADE
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Det var först efter att hon skrivit till
sina släktingar och sagt att hon funnit
sig tillrätta i huvudstaden som Möller
avslöjade att han förväntade sig sexuella tjänster som en del i uppgörelsen.
Sager vägrade och Möller låste
då in henne. När hon efter en vecka
fortfarande inte gett med sig försökte
han våldta henne och då hon värjde
sig utsatte han henne istället för svår
misshandel.

”Det hela
slutade med
att Möller
fälldes och fick
betala böter –
men gjorde det
verkligen det?”
UPPMANAD ATT ANMÄLA

Följande morgon lyckades Sager fly
och ta sig till en läkare i området,
doktor Johan Brisman. Han uppmanade henne att anmäla Möller,

vilket hon också gjorde. Detta var
något mycket ovanligt. Kvinnor var
omyndiga och om en kvinna utsatts
för brott förväntades hennes far eller
make göra anmälan. När det gällde
den sorts övergrepp som Sager utsatts
för lät de oftast bli. Beviskraven var
höga och även med bevisning kom
domstolen ofta fram till att kvinnan
hade sig själv att skylla.
Att en kvinna själv anmälde en
man för övergrepp var med andra
ord oerhört uppseendeväckande och
fallet fick stort utrymme i Stockholms
tidningar. Detta blev det så kallade
Sagerska målet, som bland annat
utmärktes av doktor Brismans läkarutlåtande om misshandeln, Möllers
försök att få Sager att framstå som
sinnessjuk och Sagers långa, detaljerade inlagor till domstolen, som även
de trycktes i dagspressen. Sager gav
även ut handlingarna i målet i tryckt
form och sålde skriften genom en
omfattande annonskampanj.
Det hela slutade med att Möller
fälldes och fick betala böter – men
gjorde det verkligen det? Så stod det i
den tidigare litteratur som jag kunnat
hitta om Sagerska målet, men det var
just den biten som inte gick ihop. När
jag sökte efter artiklar i Kungliga bib-

liotekets databas Svenska dagstidningar
var det inte det utslaget som dök upp.
Där stod istället att Stockholms
kämnärsrätt efter sju månaders
rättegång dömde Möller att svära
värjemålsed. Detta innebar att svära
inför Gud att man var oskyldig och
var ett grepp som rätten kunde ta till
om den tilltalade till viss del hade
kunnat styrka sin oskuld och därför
inte kunde förklaras skyldig. I praktiken var det också ett sätt att få en
förmodat skyldig åtalad att sluta neka,
för om vederbörande verkligen begått
brottet ansågs det otänkbart att svära
falskt inför Gud.
BÅDA BÖTFÄLLDES

Foto: Wikipedia Commons

Enligt tidningarna svor Möller heller
inte eden, utan överklagade domslutet
till Svea hovrätt. Vid det här laget
började den tidpunkt då boken skulle
iväg till tryckeriet närma sig, men
det stod klart att jag behövde ta en
titt i Svea hovrätts huvudarkiv som
Riksarkivet förvarar i Stockholm.
Tyvärr är jag själv baserad i Göteborg
och hade inga möjligheter att ta mig
till Stockholm under den begränsade
tid det var fråga om.
Det var förstås inga som helst problem. Riksarkivet bistod med oerhört
fin hjälp och kunde snart meddela
att man hittat rätt akt i serie B III
b1, Utslag och resolutioner i kriminella
mål. De skannade akten och skickade
mig en PDF-fil och så kunde jag vid
eget skrivbord ta del av hovrättens
utslag från den 5 oktober 1849. Rätten
underkände där doktor Brismans
läkarutlåtande eftersom han i utlåtandet skrivit att han sett märken efter ett
strypgrepp på Sagers hals, men under
19

Utslaget finns på rad åtta och nio,
"öfuerklagade utslaget varder undanröjdt". Foto: Riksarkivet (Svea hovrätt,
huvudarkivet. Utslag och resolutioner i
kriminella mål, BIII b1: 155).

sitt vittnesmål i kämnärsrätten sagt
att han förmodade att det fanns sådana
märken. Därmed bedömdes hela hans
utlåtande vara otillförlitligt och därmed föll också Sagers viktigaste bevis.
Möller befriades från att behöva
svära eden och både han och Sager
dömdes att betala tre riksdaler och
sexton skillingar var i böter. Dessa
böter hade dock inget med det
ursprungliga brottet att göra utan
utdömdes för att båda parter tagit
med uppgifter i sina inlagor till domstolen som hovrätten inte tyckte hade
med saken att göra. Även detta utslag
gick att hitta i Kungliga bibliotekets
digitaliserade dagspress.
NEDLAGT MÅL

Hovrätten återförvisade målet till lägre instans, men kämnärsrätterna hade
upphört tidigare samma år och deras
mål förts över till rådstuvurätten. Den
aktuella rådstuvurättens arkiv förvaras i Stockholms stadsarkiv som blev
nästa arkivinstitution jag vände mig
till. Även här fick jag mycket bra hjälp
med efterforskningarna, men av det
återförvisade målet fanns inget spår
och tidningsmaterialet gav inte heller
några ytterligare svar. Det troliga är
att målet lades ned av en rådstuvurätt
som redan gick på knäna efter att ha
tagit över kämnärsrättens arbetsbörda.
Efter att högre instans underkänt det
starkaste beviset i ett mål som redan
tidigare endast resulterat i värjemålsed
fanns det knappast något hopp om en
fällande dom.
Det finns med andra ord en
kvarstående osäkerhet kring rådstuvurätten, men vi kan vara någorlunda
säkra på att Möller inte fälldes utan i
praktiken frikändes – i alla händelser
finns inget spår av en fällande dom.
Spelar detta någon roll för skildringen
av Sophie Sagers liv?
Både ja och nej. De allra flesta
skulle nog gärna se att Sagerska målet
slutade med bestraffning av våldsmannen Möller, men sannolikt skulle
Sager ändå ha följt den väg som hon
tog efter målet. Hon blev författare
och agitator för emancipation i ett
Sverige där sådana tankar ännu låg
långt från det allmänna medvetandet
och drog på sig hård kritik. 1854 (inte
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1858 som man kan se här och var)
emigrerade hon till USA, bildade
familj, men fortsatte med sin opinionsbildande verksamhet. Hon avled
1901 och inte 1902 – den Sagerska
historieskrivningen dras med årtal
som inte stämmer överens med
källornas uppgifter, i det här fallet
dödsattesten.
BELYSER HISTORISKA STRUKTURER

För eftervärlden finns dock en poäng i
att Sagerska målet inte slutar i triumf
utan i nederlag. Det ovanliga rättsfallet
och turerna kring det kastar blixtbelysning över de historiska strukturer som
vanligen inte syns i källorna, över vad
som hände när en kvinna själv anmälde
sin angripare. Det är anledningen till
att målet ännu tas upp i litteraturen
och hur det slutade är inte minst viktigt för tolkningen av dessa strukturer.
Min poäng med den här artikeln
är dock en annan. Varför har de som

tidigare skrivit om Sager inte hittat
uppgifterna om hur målet slutade?
Sannolikt för att uppgifterna aldrig
har varit så lätt tillgängliga som idag.
Utan att lämna mitt skrivbord kunde
jag fritextsöka i en enorm mängd
dagstidningssidor från 1800-talet.
När artiklarna pekade åt ett visst
håll kunde jag mot en billig penning
få en knivskarp digitalisering av rätt
handlingar skickade på elektronisk
väg. När det gällde rådstuvurätten
kunde jag på samma sätt få uppgiften
om att ingen källa stod att finna. Vad
hade inte en forskare från 1970-talet
givit för de möjligheterna?
Mycket har sagts och skrivits de
senaste åren om hur informationsteknologin förändrat vårt studium av det
förflutna. Jag har dock aldrig själv sett
ett så tydligt exempel på hur möjligheterna förändrats och hur detta kan
leda till ny kunskap. 

0100 0110
0101 0010
0100
0001
0100 1101
0101
0100
0100
1001 0100
Att inte spara för
evigt utan för
säkerhets skull
Hålkort? Är det någon som minns dem? De första systemen för
ordbehandling vi hade på mitt företag styrdes med hålkort. Hamnade
korten i fel ordning vid utskrift så kom sidorna i fel ordning.
Utrustningens bildskärm var liten och svart med gröna tecken…
Text: Ida Jakobsson
ida.jacobsson@combitech.se
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jag anställdes 1984 och
min blivande chef frågade mig vid
anställningsintervjun om jag sett en
ordbehandlare. Jag kunde med gott
samvete svara ja, eftersom jag sett två
män bära in en ordbehandlare (stora
tunga maskiner på den tiden, bärbar
dator var en kombination av ord som
inte fanns ännu) och ställa den på ett
bord i det rum jag satt och väntade
i innan min intervju började. Sett?
Ja. Använt? Absolut inte. Jag hade
själv en elektrisk skrivmaskin med
”rader-tangent” som jag tyckte var
väldigt avancerad. Tryckte man på
rader-knappen backade maskinen ett
JAG MINNS NÄR

tecken och fyllde i tecknet med vit
färg och man kunde skriva ett nytt
tecken ovanpå. Ingen TipEx behövdes. Mycket modernt. TipEx? Länge
den bästa uppfinningen sedan hjulet.
En liten flaska snabbtorkande vit färg
med pensel i locket så att man kunde
måla över det man skrivit fel.
Jag heter Ida och är konfigurationsledare på Combitech AB1. Jag är
inte arkivarie, inte heller registrator,
men jag har ansvar för ett arkiv. Ett
arkiv för arkivhållning – inget bevarande för evighet utan ett bevarande
för säkerhets skull under en begränsad
tid. En tidsperiod som kan vara en

Foto: artboard.studio

0100 0110
0101 0010
0100 0001
0100 1101
0101 0100
0100 1001
0100 0100

garantitid, en projekttid, eller ett par
veckor mellan två revisioner. I min
yrkesroll ska jag hålla reda på versioner, utgåvor, revisioner, baselines och
så vidare så att kunden får rätt saker, i
rätt tid, på rätt sätt och i rätt omfattning. Detta betyder att jag behöver
arkivhålla inte bara information på
papper utan även programvaror och
dokumentation lagrad digitalt på
cd- och dvd-skivor och usb-minnen.
Begränsningen i bevarandetid påverkar inte kravet på att handlingar som
ligger i mitt arkiv inte oavsiktligt får
förändras, förstöras eller hamna hos
obehöriga – det gäller precis som för
arkiverad information.
När jag började jobba med informationslogistik 2 under 1990-talet
levererade vi till våra kunder på
disketter och genom att ta fram
mängder av papper. Papper i form av
instruktioner, handböcker, manualer,
beskrivningar, analyser, utredningar
och listor av olika slag. Mycket skrevs
ut för hand på skrivmaskin och levererades exemplarnumrerat med rätt
urval av stämplar. Uppdateringar tog
tid och hade man en gång levererat en
utgåva av någonting så tog det ett tag
innan man påbörjade en uppdatering.
Numera ser det annorlunda ut.
Programvara till olika tekniska system utvecklas till exempel agilt vilket
gör att tester och leveranser duggar
tätt. Programvara och dokumentation
kan läggas upp och laddas ner på olika
sätt och information kan bli tillgänglig för mottagaren nästan i samma
sekund den är godkänd. Men detta
kräver att man har höga krav på att
säkerställa att allt blir rätt eftersom
tiden mellan klar och använd är så
kort att om något är fel så hinner man
inte stoppa det. Inte som förr när man
kunde ringa och be mottagaren vänta
medan man rättade och skickade ny
version.
fort och
tiden man orkar vänta i dessa digitala
tider är mycket kort. Vi minns knappast längre tiden innan mobiltelefoner, paddor, internet, nät-handel,
digitala signaturer, bankID och PINTEKNIKUTVECKLINGEN HAR GÅTT

FRAMTID skrivet binärt i
ASCII-kod, 8 bitar.
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”Cd och dvd-skivor är
färskvara, livstiden
är inte så lång som
man kanske tror.”
koder. Min mamma var bibliotekarie
och vid diskussioner kunde man alltid
ta sig till biblioteket (även under sena
kvällar och på nyårsdagen…) och
söka i något lämpligt uppslagsverk.
Nu blir man irriterad om svaret från
Google tar mer än tre sekunder. Man
kräver mycket snabb åtkomst till den
information man vill ha och/eller
behöver, oavsett var man är eller tid
på dygnet.
Metoderna att komma åt information – någon annans information
– har också förändrats av teknikutvecklingen. Inga mysko försäljare
ringer på din ytterdörr, ingen okänd
vill prata jobb på tågresan utan metoderna att fuska och stjäla information
har också blivit digitala. Vi har också
fått vänja oss vid identitetsstölder,
mail som sprider virus och fått lära
oss att INTE klicka på bilagor från
avsändare vi inte känner. Vi får som
företag jobba mer med att säkerställa
att våra produkter och leveranser inte
oavsiktligt går att förändra, förstöra
eller hamnar hos obehöriga. Det gör
vi till exempel genom säkra inloggningar, säkerhetstestning, systemövervakning och utbildning.
Så jag behöver se till att den
programvara och dokumentation
som ligger i arkivet håller sig i god
form och bevaras säkert, tills den ska
skickas ut. Jag använder en databas
där allt som läggs in i arkivet registreras. Allt kopplas till en handläggare
som har ansvar för att ta bort gamla

oanvända versioner och lägga in nya,
granskade och fastställda revisioner
och förse mig med information om
vilka som ska få leverans av vad, när
och på vilka villkor. Originalen i mitt
arkiv lagras på så kallade master-cd
(eller dvd) som är granskade och
virus-testade. Från dessa kan jag ta
fram identiska kopior. Cd och dvdskivor är färskvara, livstiden är inte
så lång som man kanske tror. Men
har man inte evighetsperspektiv så
fungerar det. Handlingarna är inte
heller allmänna handlingar i myndighetsbemärkelse utan åtkomsten styrs
helt av ansvarig handläggare. Jag kan
också gallra arkivhållna handlingar
eftersom respektive handläggare får
en påminnelse en gång per år vad de
har i arkivet och kan då passa på att
godkänna att handlingar tas bort.
Men detta innebär inte att det går att
göra avkall på spårbarhet. Ingenting
hämtas ut, kopieras, ersätts, skickas
eller förstörs utan att behörig tar
beslut.
ansvarar för skapades på 1960-talet och sysselsatte på
den tiden flera personer på heltid.
I takt med teknikutvecklingen har
verksamheten med arkiv-leveranser
minskat och jag klarar nu den kvarvarande verksamheten själv på deltid.
Nästa steg blir troligen någon typ av
behörighetsstyrd sida på nätet där
användare kan logga in och tanka
ner det som de har användning för
ARKIVET SOM JAG

vid den tidpunkt de själva väljer. Den
våg av digitalisering vi ser nu inom
alla områden är inte så enkel som att
byta siffror och bokstäver till ettor
och nollor. Inte blir det bättre av att
det finns så mycket data och att det
ständigt blir mer.
Säkerhet kring information gör att
digitala data blir användbar information. Källkritik är förvisso bra men
man kan inte ifrågasätta allting hela
tiden och ständigt leva med osäkerheten att all data kan vara felaktig eller
tillrättalagd. Detta gäller all data och
information antingen den bevaras
kort tid eller för evigt. Vi behöver
skapa förutsättningar för att källor
kan garantera att tillgänglig information är korrekt, åtminstone under
en bestämd tidsperiod. Vad ska vi
annars tro på när de gamla sätten att
bekräfta äkthet, proveniens etc. inte
kan beläggas med påskrivna, daterade
pappersdokument utan ersätts av en
strid ström av ettor och nollor. 

Combitech är en nordisk lösnings- och
konsultpartner med tjänster inom bland annat
digital transformation, cybersäkerhet och
totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som
hjälper företag, industri och offentlig sektor
att dra nytta av teknik och digitalisering för
ett hållbart och säkert samhälle.
1

Informationslogistik är informatik och IT,
men också logistik, ekonomi, processer
och ledarskap. Källa CIL, Centrum för
informationslogistik.
2
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Hur mycket IT
bör en arkivarie
lära sig?
Hur lägger man upp IT-utbildningen för arkivarier när det krävs breda
kunskaper inom mängder av kunskapsområdena och när utvecklingen
går snabbt och kunskaperna förändras över tid? Är det ens rimligt att
en arkivarie ska kunna planera digitala miljöer, ta hand om avställda
system och spridda digitala handlingar, ge råd vid upphandling av nya
system och att skriva gallringsutredningar för befintliga sådana?
Text: Rikard Friberg von Sydow
rikard@arkivfeber.se

var min plan att
fortbilda mig något. Vanligtvis
undervisar jag blivande arkivarier på
Södertörns högskola – bland annat i
informationsteknologi – eller vad det
ska kallas för. Undervisningen vi ger
består av två kurser á 7,5 högskolepoäng som är tänkta att främst ge en
teoretiskt men även en praktisk inledningen till de mer tekniska bitarna
av det informationssamhälle som vi
arkivarier nuförtiden är satta att vakta
och vårda. Den fortbildningskurs som
jag hittade till mig själv var en kortare
historia med namnet Programmeringsdidaktik för lärare. Perfekt för mig som
bland annat lär ut uppmärkningsspråk som XML och HTML till
nybörjare som ofta har en humanistisk
bakgrund. Eller? Det beror på vad vi
tänker att en arkivarie egentligen ska
kunna – vad jag ska lära dem. Eller
vad vi menar ska vara standardiserad
kunskap.

FÖRENING

NOTISER

RIKSARKIVET

DEN HÄR SOMMAREN

läste till arkivarie i början
av 2000-talet, vid Uppsala universitet,
ingick två 7,5-poängskurser i inforNÄR JAG SJÄLV
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mations- och kommunikationsteknologi, IKT, i utbildningsprogrammet.
Kurserna var anpassade för studenter
inom hela ABM-området, således
även blivande bibliotekarier och
museologer. Vi lärde oss XML,
HTML, PHP och SQL och avslutade den sista kursen med att skapa en
databas med tillhörande webbgränssnitt. Tanken var, som jag förstod det
då, att vi i slutänden skulle ha nog
med kunskap för att någorlunda kunna sköta en webbplats åt en institution
av något slag. Kunna gå in och ändra
öppettider och liknande utan att
behöva konsultera en IT-konsult. Idag
är det ju knappast några institutioner
som fungerar på det sättet längre och
webbplatser byggs på helt andra sätt
idag. Det är mycket möjligt att personalen själva kan ändra informationen
på sin organisations webbplats – men
det krävs inte kunskaper i webbprogrammering för att utföra det.
den utbildning jag själv
fick i IKT gett mig? Har jag använt
den i mitt arbete som arkivarie?
VAD HAR DÅ

Nej – det vill jag faktiskt inte påstå
att jag har gjort. Jag har aldrig haft
en arbetsuppgift som har krävt att
jag skulle koda HTML eller PHP,
exempelvis. Men att ha gjort det
under utbildningen har gett mig en
god förkunskap som jag har kunnat använda för att förstå hur olika
digitala informationsmängder är
konstruerade och vilka konsekvenser
denna konstruktion får för ett framtida bevarande. Det är således mest en
indirekt användning – men förkunskapen som utbildningen har gett mig
har varit väldigt bra. Frågan är dock
om vi kan bygga en utbildning på
detta sätt – med indirekt användbar
kunskap som grund? Jag ställer mig
rätt tveksam till det.
slags IT bör då en arkivarie kunna – och hur mycket? Svaren
på denna fråga är knappast till fördel
för oss som ska utbilda. Det finns
nämligen väldigt många olika svar
beroende på var arkivarien kommer
att arbeta – och med vad. Det kan
vara kunskaper i att planera digitala
MEN VAD FÖR

miljöer för att presentera skannade
historiska handlingar. Det kan röra
sig om att ta hand om större avställda
system såsom ekonomisystem eller
personalsystem från en myndighet.
Det kan vara att ta hand om spridda
digitala handlingar lagrade på olika
typer av databärare med olika filsystem och filformat, skrivna för olika
operativsystem. Avställda över tid.
Det kan även röra sig om att vara
rådgörande vid upphandling av nya
system – och att skriva gallringsutredningar för befintliga sådana. En
riktigt smaskig dröm vore om vår
arkivarie kunde skriva egna skript för
att få ut viss efterfrågad information
ur databaser eller platta filer. Men det
är det nog rätt få arkivarier som kan
räkna denna typ av verksamhet till
sina arbetsuppgifter idag. Även om
det ibland kan finnas ett behov.

är någon form av ”Timeless fullstack”:
det vill säga att de skulle behöva
kunna en hel del om både system av
idag och system från tidigare perioder.
Självklart är inte detta möjligt. Inom
arkivarieutbildningen kommer vi
behöva lägga oss på en betydligt lägre
nivå. Någon form av grundnivå.
denna grundnivå kunna
innebära? Framförallt bör det ingå en
1) god beställarkompetens, det vill
säga teoretiska kunskaper samt vissa
produkterfarenheter som underlättar
kommunikationen med teknisk personal i samband med upphandling
2) grundläggande kunskaper
(ingångskunskap) om andra delar.
3) Viss specialistkunskap grundad
VAD SKULLE DÅ

på tidigare erfarenheter, intresse och
så vidare. De två första kommer vi
kunna ge via utbildningen men den
sista kommer inte kunna vara en
standardiserad kunskap. Här måste
den enskilde arkivarien välja inriktning själv och ta ansvar för sin egen
fortbildning. Tillsammans med sin
arbetsgivare.
VAD FICK JAG då ut av den didaktikkurs
som jag själv läste nu under sommaren? Inte mycket tyvärr! Som många
andra kurser i programmeringsdidaktik inriktade den sig på att lära
läraren att lära ut ett grundläggande
algoritmtänkande som underlättar
för eleven i dennes inledande kontakt
med datorer och programmering.
Förutom detta ingick orientering i
programmeringsspråken Scratch och
Python. Inte mycket till hjälp när
den huvudsakliga lärargärningen är
kopplad till OAIS-modellen samt
olika uppmärkningsspråk. Eventuellt
blev jag något mer allmänbildad. Jag
får helt enkelt lägga denna kunskap
i högen med specialistkunskap som
nämns ovan. I väntan på att den blir
användbar. 

Illustration: Freepik

datorkunskapen som
en arkivarie skulle kunna behöva är
bra mycket bredare än vad någon som
arbetar inom IT någonsin behöver.
Inom IT-sektorn finns en rad olika
relativt väl inhägnade områden som
exempelvis frontend- och backendutvecklare inom webbutveckling. Och
då rör vi oss bara inom den del som
har med webbplatser att göra. Utanför
detta område är floran och faunan av
verksamheter med tillhörande kunskapsområden enorm. Dessutom sker
utvecklingen inom området snabbt
och programmeringsspråk och annat
förändras över tid. Det område arkivarier skulle behöva behärska för att
kunna utföra insatser i olika miljöer
SANNINGEN ÄR ATT

”Vad fick jag
då ut av den
didaktikkurs
som jag
själv läste
nu under
sommaren?
Inte mycket
tyvärr!”
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Många frågor
och få svar

DEN "NYA" VERKSAMHETSBASERADE
ARKIVREDOVISNINGEN LÄMNAR ÖPPET
FÖR FRIA TOLKNINGAR
Riksarkivets föreskrift om verksamhetsbaserad arkivredovisning
har gett upphov till huvudbry hos de statliga arkiv som har försökt
få till en fungerande arkivförteckningen och en arkivredovisning
som speglar verksamheten. Arkivarien Sara Salkvist har
tittat på hur några olika myndigheter har gått till väga.
Text: Sara Salkvist
sara.salkvist@gmail.com

över tio år sedan Riksarkivets föreskrift om verksamhetsbaserad arkivredovisning ändrade
ordningen för de statliga arkiven. I
och med det lämnade de det mesta åt
myndigheterna att tolka själva, vilket
har skapat frågor som: Hur förhåller
sig processerna till förvaringsenheterna? Hur ska man skapa en
struktur som visar
sambandet
mellan
dem
eller
DET HAR GÅTT
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som tydligt visar informationens
koppling till båda delar? Hur blir
arkivredovisningen mest förståelig
över tid?
(LFV) och
Sjöfartsverket har vi kliat oss i huvudet för att få till en fungerande och
representativ arkivredovisning enligt
den nya modellen. För oss, precis som
för alla andra, har det varit viktigt
att det ska var så enkelt som möjligt
att förstå hur arkivredovisningen
speglar myndigheternas verksamhet
och att handläggarna ska känna igen
sig i strukturen. Ingen lätt uppgift!
När vi kom till den faktiska arkivförteckningen blev det ännu svårare. Vi
behövde lite input från andra. Vi kanske hade krånglat till det i onödan.
PÅ BÅDE LUFTFARTSVERKET

hur olika myndigheter har löst arkivredovisningen i
praktiken – när de faktiska handlingarna ska förtecknas – ställde jag
några frågor till ett godtyckligt urval
av myndigheter. Grundfrågorna var få
och ganska enkla:
• Är er arkivförteckning strukturerad
efter processerna (klassificeringsstrukturen) eller på något annat
sätt?
• Hur ser er lösning för redovisning
av förvaringsenheter ut?
FÖR ATT UNDERSÖKA

lika mycket ute efter
åsikter och tankar från arkivarierna på
myndigheterna. Jag ville veta vad de
själva hade sett för svårigheter och hur
de hade resonerat om olika utmaningar
som de stött på utmed vägen. Eftersom
jag vet att andra myndigheter kämpar
JAG VAR DOCK

med samma utmaningar som vi, vill
jag dela med mig av vad jag kom fram
till i den här miniundersökningen.
Med detta sagt lägger jag in en brasklapp om att jag inte sitter på hela bilden
här. Detta bör betraktas som ett utsnitt
från den statliga arkivvärlden.
förvaringsenheten
som det system som handlingarna har
hanterats i, även efter att informationen i systemet har tagits om hand
för arkivering. Med den metoden blir
information om själva systemet viktig
att bevara i arkivredovisningen, eftersom det kanske blir det främsta sättet
att återsöka handlingarna. Andra har
ansett att e-arkivet blir den nya förvaringsenheten när väl informationen
har överförts dit. Det har lyfts tankar
på att utveckla arkivredovisningen
just med avseende på förvaringsenheterna, det vill säga systemen som
handlingarna hanteras i.
MÅNGA HAR BETRAKTAT

jag har varit i kontakt
med har inte använt klassificeringsstrukturen för att redovisa arkiverade
handlingar i det som tidigare var
arkivförteckningen. Istället har de
serier som användes i det allmänna
arkivschemat använts rakt av eller i
något modifierad form, med hänvisning till process. Detta innebär att den
gamla arkivbildningen kan fortsätta,
trots den nya redovisningsformen.
DE FLESTA SOM

ska användas som arkivförteckning.
Dessutom redovisar ju inte dokumenthanteringsplanen de handlingar
som har arkiverats och deras förvaring, utan snarare hur handlingarna
har hanterats medan de var aktuella i
verksamheten.
få rätt och fel vad det
gäller verksamhetsbaserad arkivredovisning. Flera av myndigheterna som
jag har varit i kontakt med vittnar
om att man får testa sig fram för att
hitta en struktur som fungerar. En
del av myndigheterna hade inte ens
hunnit börja redovisa de arkiverade
handlingarna enligt den nya redovisningsmodellen, oftast på grund av
resursbrist. Det har inte varit enkelt
för myndigheterna att ställa om till
verksamhetsbaserad arkivredovisning
och man har många gånger inte vetat
var man skulle börja. Det finns väl
knappast någon myndighet som öser
pengar över arkivverksamheten?
DET VERKAR FINNAS

fram i samarbete med verksamheten
för fler syften än just arkivredovisning. Inte allt för sällan finns det
flera uppsättningar av processer och
processkartor hos en myndighet.
svårt att släppa tanken att
redovisningen av förvaringsenheter
lätt kan motverka effekten som man
ville uppnå med verksamhetsbaserad
arkivredovisning, åtminstone i praktiken. När man redovisar informationen
efter vilket system den har hanterats
i – blir då klassificeringsstrukturen
näst intill överflödig? Eller blir redovisningen av förvaringsenheterna som
den gamla arkivförteckningen, fast
med siffror istället för bokstäver? Och
är det i så fall ett problem?
SJÄLV HAR JAG

många andra frågor om
den nya arkivredovisningen så verkar
det vara ont om allmängiltiga svar. 
PRECIS SOM SÅ

dock överens om att
den verksamhetsbaserade arkivredovisningen fungerar bättre än
allmänna arkivschemat för nutidens informationshantering. Den
kan också bli mycket mer relevant
för fler i organisationen än vad
den gamla modellen någonsin
kunde bli. Jag har inte stött på
någon som har gett uttryck
för att det var bättre förr, bara
att det kändes tryggt med ett
beprövat system.
NÄSTAN ALLA ÄR

Foto: artboard.studio

mer eller mindre
ersatt arkivförteckningen med dokumenthanteringsplanen (informationshanteringsplanen), som dessutom har
vuxit till att omfatta en stor mängd
metadata om varje handlingstyp. I
dokumenthanteringsplanen finns
således uppgifter om gallring, process,
förvaringsenhet, säkerhetsskyddsklassificering och mycket annat. Det
framstår som en bra metod och en
utförlig dokumenthanteringsplan kan
bli ett konkret och värdefullt verktyg
för fler än arkivarier och registratorer. Det krävs dock en genomtänkt
struktur och resurser för att hålla
ordning på versionerna om den även
NÅGRA MYNDIGHETER HAR

”Det verkar finnas få
rätt och fel vad det gäller
verksamhetsbaserad
arkivredovisning.”

inte vara så
vanligt att själva klassificeringsstrukturen och processbeskrivningarna har tagits
DET VERKAR DÄREMOT
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Gerillalik medl
Det är kanske hög tid för Föreningen Arkivverksamma i Landsting
och Kommuner, FALK, att byta namn till FARK. Dels för att våra
landsting numera kallas regioner. Men också för att deras metoder
att värva nya medlemmar visat sig något... kontroversiella.
Text: Linus Broström
linus.brostrom.privat@gmail.com

något för dig?", frågade
chefen och vidarebefordrade ett mejl
från FALK en januarimorgon 2020.
De meddelade att deras konferenser
genom åren har gett ett överskott
till föreningen och att styrelsen
därför har bestämt sig för att ”inte
bara samla i ladorna” utan dessutom
ville ”arrangera subventionerade
utbildningar” som var extra prisvärda.
Det bjöds in till en utbildning i informationsstyrning för en relativt billig
penning. Utbildningen hölls av Fia
Ewald och gav mycket för en dag.
Så långt allt väl. Det något märkliga var hur FALK agerade efteråt.
Ett par veckor efter kursen dök
ytterligare ett mejl upp i min mejlbox
som meddelade att det hade upptäckts att jag och några till inte var
medlemmar i FALK när fakturorna
"ÄR DET HÄR
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skulle skickas ut. Därför ville de
ha ett 60-procentigt tillägg i medlemsavgift. Medlemsavgiften skulle
dessutom skickas till oss personligen.
Det meddelades också att: ”Ska
arbetsgivaren betala medlemsavgiften ansvarar man själv att lämna över
den till betalning.”
Först trodde jag detta var någon
form av missförstånd. Jag hade ju
tidigare med gott samvete kunnat
gå på ett och annat seminarium med
FALK. Som medlem i Föreningen
för arkiv och informationsförvaltning, FAI, hade jag ju dessutom
ibland kunnat gå på FALK:s seminarier med rabatt.
Men så alltså inte i detta fallet.
När jag kontaktade avsändaren av
mejlet på FALK meddelade kontakten i fråga dessutom att just min

arbetsgivare var kända hos FALK för
att inte betala medlemskap i föreningen för anställds räkning i liknande
situationer. Ett generöst subventionerat seminarium från en välmående
förening framstod nu som en slug
tvångsvärvning av medlemmar med
begränsat intresse av att gå med.
För ytterst begränsat intresse av att
gå med hade jag. Med gemensam medlemstidning i form av tidskiften Arkiv
har den som är medlem i FAI redan
det som skulle vaea huvudanledningen
till att gå med i FALK – utan att ens
gå med i den! De båda föreningarna
kan dessutom vara lite kniviga att hålla
isär för vanliga dödliga.
Visst har jag stött på andra föreningar genom åren som har lockat in
medlemmar med minst sagt begränsade intressen i organisationen med

Enligt kåsören är det mer än
namnen som kopplar ihop FALK
och den colombianska gerillan
FARC.

lemsvärvning
hjälp av tvivelaktiga metoder. Men
MUF var i alla fall solklara redan
från början inför alla vilsna SSUsjälar att ett grundkrav för att få
delta i de partyn som gymnasietiden
erbjöd var just medlemskap. Jag tror
aldrig att de skulle komma på tanken
att göra någon back-check i något
medlemsregister dagen efter för att
utkräva medlemskap.

”Först trodde
jag detta
var någon
form av
missförstånd.”
OK – jag var visst inte medlem.
Och det där mejlet inleddes visst
med ”Hej FALK-medlem”. Och det
slutade visst med att arbetsgivaren
betalade medlemskapet – men jag var
i alla fall tydlig med att för min del
räckte det gott å väl med ett tillfälligt medlemskap som absolut inte
behövde förnyas när detta löpt ut.

du för då, Linus, detta
drabbade ju inte dig ekonomiskt i alla
fall så kanske lite väl magstarkt att
jämföra FALK med den brutala colombianska jättegerillan FARC? Måhända,
men jag kräver heller inte att någon
Arn Magnusson drar någon lans i det
här läget men kanske vore Allmänna
Reklamationsnämnden på sin plats?
Har man ingen Arn att vända sig till
får man väl vända sig till...ARN! Den
där tvångsanslutningen till FALK har
uppenbarligen inte gett mer än en proportionellt sett häpnadsväckande hög
straffavgift i efterhand. I konsekvensens
namn borde ju FALK bland annat se
till att ett exemplar av tidskiften Arkiv
dimper ner hos min arbetsgivare så
länge de har täckt upp för mitt medlemskap. För hem får jag den redan som
medlem i FAI. Eller har FALK rent av
tänkt åka snålskjuts på att jag själv får
tidskiften från annat håll?
Avslutningsvis bör tilläggas att Fia
Ewald själv inte hade en aning om
denna retroaktiva indrivning av medel
som denna Förening för Arkivverksamma i Regioner och Kommuner
ägnat sig åt så hon får väl närmast
betraktas som gisslan i dramat 
SÅ VAD GNÄLLER

FALKs svar till
Linus Broström
det inte är lätt att
hålla reda på om man är personlig
medlem, eller om det är arbetsplatsen som betalar medlemskapet
åt en. Dramat som beskrivs i ditt
kåseri och som utspelade sig i mars
i år löste sig som tur var. För er
som inte är insatta i dramat kan
vi berätta att till vår stora glädje
kunde vi, tack vare god ekonomi,
erbjuda våra medlemmar en utbildning till starkt subventionerat pris
i våras. Men hoppsan, det visade
sig att utbildningen var så bra och
eftertraktad att våra medlemmar
vidarebefordrade inbjudan! Ett tips
till dig Linus: Den 11 november har
vi årsmöte och då ska vi diskutera
både namnbyte och närmande till
FAI. Efter mötet håller Erik Borglund ett föredrag på temat arkivfunktion i förändring. Årsmötet är
frivilligt, gratis och vi lovar dig att
vi inte kommer ta någon gisslan!
VI FÖRSTÅR ATT

Styrelsen i FALK
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är en av de
viktigaste faktorerna bakom förändringen. Riksarkivet måste utvecklas
för att kunna möta användarnas
ökade förväntningar på att kunna ta
del av arkiven var och när som helst,
och för att säkra tillgänglighet och
långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.
– Vi behöver ställa om och prioritera för att möta förändringarna i
omvärlden. Vår omorganisation är ett
led i det arbetet. Vi satsar bland annat
på att utveckla digitala arbetssätt och
tjänster, både för våra användare och
i det interna arbetet, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Foto: Johanna Fries Markiewicz.
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Den 1 september trädde en ny organisation i kraft
inom Riksarkivet. Den ska bidra till förbättringar för
användare och för myndighetens verksamhet.

FÖRENING

FYRA AVDELNINGAR

Samtidigt som Riksarkivet
får en ny organisation
pågår en stor flytt från
Krigsarkivets lokaler på
Banérgatan i Stockholm
till Riksarkivets lokaler i
Täby där enheten ArningeKrigsarkivet huserar.
De största av de 75 000
ritningarna har fått lyftas
ut med hjälp av kran.
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Utöver riksarkivariens stab finns nu
fyra avdelningar inom myndigheten:
• Avdelningen för
arkivverksamhet (ARK)
med huvudsakligt uppdrag
att ta emot, bevara och
tillhandahålla arkivmaterial
från statliga myndigheter och
enskilda.
• Avdelningen för bevarande
och digital infrastruktur (BDI)
med huvudsakligt uppdrag att
vara drivande i frågor gällande
bevarande och digitalisering.
• Avdelningen för
informationshantering (AFI)
vars huvudsakliga uppdrag

R I K S A R K I V E T S O R G A N I S AT I O N
Staben

Riksarkivarien

Avdelningen för arkivverksamhet

Avdelningen för bevarande
och digital infrastruktur

Avdelningen för informationshantering

Enhet Arninge-Krigsarkivet

Enheten för bevarandeteknik
och konservering

Enheten för utredning och utveckling

Enhet Göteborg-Lund

Enheten för digitala användarmöten

Enhet Härnösand-Östersund

Enheten för digitisering

Enhet Marieberg-Visby

Enheten för ljud, bild och
elektroniska arkiv

Enhet Uppsala-Vadstena

är normering, tillsyn och
främjande inom offentliga och
enskilda sektorn.
• Avdelningen för
verksamhetsstöd (VHS) som
ger verksamhetsstöd till hela
myndigheten inom ekonomi,
juridik, upphandling,
registratur, myndighetsarkiv,
fastighetsfrågor, inköp och
HR.
En stor förändring är att Riksarkivets två arkivförvarande avdelningar
har slagits ihop till en, avdelningen
för arkivverksamhet, med verksamhet
på nio orter.
– Den nya organisationen ger
oss bättre möjligheter att utveckla
arbetet, till exempel genom plats
oberoende handläggning som bidrar
till kortare svarstider eftersom
ärenden kan hanteras där resurser
finns tillgängliga. Det blir enklare
och bättre för våra användare, säger
avdelningschef Eva-Marie Sahlin.
FLER RÖSTER OM DEN NYA ORGANISATIONEN

Förändringen innebär en hel del nya
ansvarsområden och samarbeten för
många i myndigheten.
Petra Dornbusch är chef för AFI:s
tillsynsenhet, en verksamhet som nu
också kommer inbegripa arbete med
Riksarkivets leveranser av arkiv.
– Jag ser det som ett logiskt
sammanförande av verksamheter

Tillsynsenheten

Avdelningen för verksamhetsstöd

Ekonomienheten

Förvaltningsenheten

HR-enheten

IT-enheten

som redan tidigare haft mycket
med varandra att göra. Vi kan både
höja kvalitet och effektivitet i vårt
arbete genom den här förändringen.
Enheten får också en bättre överblick
av hela processen, från ax till limpa,
vilket jag tror kan bli bra.
Den nya organisationen innebär
att resurserna för och ledningen
av bevarandeteknik och konservering koncentreras till Enheten för
bevarandeteknik och konservering
(BEKO), en enhet med medarbetare
på olika platser i landet. Chef är
Johanna Fries Markiewicz:
– Det är viktigt att hitta nya
arbetssätt när medarbetare kommer
finnas på flera håll. Inte minst kommer det att bli avgörande att utveckla
ett gott samarbete med vår arkivförvarande verksamhet så att vi gör rätt
prioriteringar med begränsade resurser. Det ser jag mycket fram emot,
säger Johanna som just nu står mitt i
en stor arkivflytt. – Flytten av Krigsarkivets kulturhistoriska kartsamling
(med ca 75 000 kartor) till våra nya
lokaler i Täby är komplex och kommer att engagera hela BEKO.
FORTSATT OMSTÄLLNINGSARBETE

Parallellt med införandet av en ny
organisation i Riksarkivet pågår ett
omställningsarbete. Myndigheten
konstaterade tidigt 2019 att kommande år skulle innebära ökade

kostnader för lokaler, flytt av arkiv
och nödvändiga satsningar på infrastruktur, utan att myndigheten fått
utökade resurser.
Riksarkivet har därför behövt
prioritera om i sin verksamhet och
bland annat minska på sina personalkostnader, det vill säga bli en
organisation med färre anställda.
Under 2019 minskade Riksarkivet
personalkostnaderna främst genom
att inte förlänga tidsbegränsade
anställningar och genom att inte
tillsätta vakanser.
Trots dessa insatser behöver Riksarkivet vidta fler åtgärder för att få
ekonomin i balans. Arbetet fortsätter
under hösten 2020.
Riksarkivarie Karin Åström Iko
kommenterar:
– Jag beklagar att vi måste dra
ner på Riksarkivets verksamhet. Det
drabbar både personalen och våra
användare, exempelvis har vi minskat
våra öppettider i läsesalarna (förutom
de begränsningar som gäller på grund
av coronapandemin).
– Vi måste utvecklas i takt med
samhället och den snabba utvecklingen inom området informationsförsörjning. Riksarkivet har nu en
ny organisation, med drygt 400
befattningar, som kommer att lösa
vårt samhällsviktiga uppdrag på ett
bra sätt och som ryms inom vår givna
ekonomiska ram. 
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Fullt i arkivet i Fagersta
INNEHÅLL

för gamla dokument
och privata arkiv från föreningar i
Fagerstas nya kommunhus. Nu får
ägarna till handlingarna två år på
sig att flytta dem skriver FagerstaPosten. Det handlar om över 30
föreningars material, men också en
del handlingar som privatpersoner

och företag har lämnat in. Föreningarna kommer istället att erbjudas att
deponera sina handlingar hos Arkiv
Västmanland i Arboga. Det Brukshistoriska arkivet, som innehåller
handlingar från 1649–m1984, kommer däremot fortsatt att finnas kvar i
Fagerstas kommuns förvar. 

statliga myndigheter att bevara handlingar
som innehåller uppgifter om corona eller som på olika sätt belyser
hur covid-19 påverkar verksamheten. Dokumentation från den här
tiden är att anse som samhällsviktig information som är viktig både
för verksamheten och till nytta för framtida forskning. Den utgör
dessutom en del i bilden av hur Sverige som helhet har hanterat krisen. Riksarkivet uppmanar bland annat till att:
• Se över gallringsföreskrifter och beslut för att kunna undanta
handlingar från gallring som kan innehålla information om
myndighetens agerande eller hur myndighetens verksamhet
påverkas av krisen. Det kan till exempel handla om att bevara
handlingar som vanligtvis bedöms vara av rutinmässig, ringa
eller tillfällig karaktär.
• Ta tillvara handlingar som i normalfallet inte blir allmänna
handlingar, men som i detta läge kan ge information om krisen. Det kan till exempel handla om intern kommunikation
som e-postkorrespondens, minnesanteckningar och information till anställda.
• Överväg på vilket sätt myndigheten kan ange i diarium och
i arkivredovisningen att en viss typ av handlingar innehåller
uppgifter om, eller på annat sätt speglar, Corona-pandemin.
• Undersök om den information som myndigheten hanterar
på sina webbplatser och sociala medier bevaras, om inte – på
vilket sätt det kan göras. 
NU UPPMANAR RIKSARKIVET
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Bevara handlingar
kring corona
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DET SAKNAS PLATS

Dragkamp om
historiska dokument
år har det pågått en dragkamp mellan
Jönköpings kommun och Riksarkivet om Magnus
Ladulås privilegiebrev från 1284 och Grännas privilegiebrev från 1600-talet. För drygt ett år sedan
beslutade Riksarkivet att breven skulle återlämnas
till staten för att istället förvaras på Landsarkivet i
Vadstena.
Jönköpings kommun stämde då Riksarkivet
för att få ärendet prövat rättsligt, skriver Tranås
tidning, men Riksarkivet håller i ett yttrande till
Stockholms tingsrätt fast vid att de breven ska
förvaras i Vadstena. Stockholms tingsrätt väntas
fatta sitt beslut senare i höst och kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, Ann-Marie Nilsson,
tror på seger i ärendet. Hon menar att så historiskt viktiga dokument ska höra hemma där de en
gång skrevs. 
I SNART TVÅ

Foto: Jönköpings Kommun

Magnus Ladulås
privilegiebrev från 1284.

Nytt digitalt
pilotprojekt
i höst ett nytt mångsidigt
pilotprojekt. Med hjälp av en projektanställd medarbetare ska man gå igenom vilken forskning som
redan nu finns tillgänglig samt hur man kan digitalisera arkivets sverigefinska skatter nu och framöver.
Arkivchef Anna–Karina Bogren säger till SVT
Nyheter att finansieringen är säkrad. Projektet kommer till en början att löpa under ett år.
Sverigefinländarnas arkiv bildades år 1977. Då
hette det Arkivet för sverigefinnar och finlandsvenskar i Sverige. Arkivet har nu sitt huvudsäte i
Eskilstuna. 
SVERIGEFINSKA ARKIVET STARTAR

Får sy vapen
på barnkläder
driver ett företag som till
verkar barnkläder inspirerade av sockendräkter
från Dalarna. När hon fick idén att sätta Dalarnas landskapsvapen på produkterna hörde hon
av sig till länsstyrelsen. De i sin tur skickade
förfrågan vidare till statsheraldikern Henrik
Klackenberg på
Riksarkivet som efter
några korrigeringar
gav ett jakande svar.
En ny kollektion är
på gång till hösten,
men det är ännu inte
klart när produkterna med dalavapnet
kommer ut på
marknaden, skriver
Borlänge Tidning. 
KARIN LINDQVIST KAX
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FALK: Digital
utbildningssatsning
och digitalt årsmöte
Informationsstyrning i praktiken, det är temat för
föreningen FALK:s utbildningar. Utbildningarna är öppna
för föreningens medlemmar och satsningen är ny för i år.
Text: Linnéa Nilsson
linnea.nilsson@arkivnamnden.goteborg.se

FALK:s styrelse
och spånade på idéer om vad vi kan
göra för våra medlemmar, mer än
den årliga konferensen. Resultatet
blev: utbildningar. Vi resonerade att
det alltid finns något nytt att lära sig
och erfarenheter att utbyta. Speciellt
just nu när många kämpar för att få
ordning på sin informationsstyrning,
med processkartläggning och mer
därtill. Utbildningarna skulle hållas
av yrkesverksamma inom arkiv- och
informationshantering.
Vi planerade att hålla utbildningarna på platser runt om i Sverige för
att så många medlemmar som möjligt
skulle ha möjlighet att komma. Det
här var innan vi visste att pandemin
skulle slå till.
Första tillfället kunde hållas på
plats i Linköping. Nästa tillfälle var
planerat till Falun, men på grund av
pandemins framfart fick vi anpassa
oss och ställa om och genomföra
utbildningen på webben från Karlstad
istället. Det blev succé.
FÖRRA HÖSTEN SAMLADES
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Nu är det höst och förutsättningarna i samhället är de samma som i
våras. Höstens två utbildningstillfällen kommer därför också att genomföras digitalt.

”Tänk vad
många bra
arkivarier
det finns i
kommuner
och regioner.”
För att samla in synpunkter till
vårt remissvar om arkivutredningen
Härifrån till evigheten kallade vi våra
kloka medlemmar på arkiv runt om i
Sverige till en digital medlemsdialog.
Resultatet? Succé en gång till. Tack
till alla er som var med! Tänk vad
många bra arkivarier det finns i kommuner och regioner.

Det finns många fördelar med att
samlas fysiskt, men också att samlas
digitalt. Det går att vara på kontoret,
eller hemmakontoret, och delta i
utbildningar, seminarier, årsmöten
och diskussioner. Möjligheterna är
nästan oändliga. Vi det här laget har
vi lärt oss att behärska tekniken men
frågan ”Hör du mig?!” kanske lever
kvar ett tag till?
Som läget är nu, lutar det åt att
vårt årsmöte blir en digital träff.
För att inte bli helt utan konferens
i år planerar vi en endagskonferens
med föreläsningar och aktiviteter
i samband med årsmötet. Är du
medlem – håll utkik efter kallelsen
till årsmötet den 11 november. Och
kom ihåg att meddela oss om du har
ny e-postadress så du inte missar våra
utskick. Vill du bli medlem? Välkommen! Våra kontaktuppgifter finns på
vår nya hemsida: www.falkarkiv.nu
VÄL MÖTT I

cyberrymden! 

Bilder
i arkivet
På Kungliga biblioteket finns
många digitaliserade samlingar
som tillsamman kan liknas
vid ett digitalt museum. Den
här bilden är hämtad från en
cirka 600 år gammal skrift som
sammanfattar texter av kirurgen
John Arderne (1307–1392).
Samlingen Medicinrullen kan
beskrivas som en fem meter lång
studie i våndor och värk och är
ett viktigt stycke medicinhistoria.
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