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Besök microdata.nu för mer information

Informationsförvaltning
på distans
DET SENASTE ÅRET har präglats av distansarbete, digitala
möten och olika sätt att överbrygga det faktum att vi
inte kan träffas fysiskt. Jag är glad över förmånen att ha
ett yrke som möjliggör arbete på distans. Men liksom
många andra saknar även jag det fysiska mötet – spon
tansamtalen vid kaffemaskinen, mingel, lunchträffar,
samvaro med släkt och vänner och evenemang med
många deltagare.

Det hade under flera år funnits önskemål om inspelning
eller medverkan på distans. Nu var tiden mogen att för
verkliga dessa tankar. Vi tog proffshjälp av en medievan
moderator och ett professionellt inspelningsteam. Hela
publiken var på distans och 8 av 30 talare medverkade på
distans. En talare sände direkt från sitt sovrum (!). Med
fler än 310 deltagare som följde live-sändningen blev det
en riktig succé.

det varit ett ökat tryck på alla tjänster som
möjliggör distansarbete och smartare sätt att samarbeta
kring dokument. Jag blev populär som ägare av tjänsten
för digitala signaturer. Informationsförvaltning på
distans handlar om att möjliggöra för andra att kunna
utföra sitt arbete. Vi har arbetat med webbutbildningar,
användarguider och chattforum för att svara på frågor
och utveckla verktygen.

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att
digitala arrangemang
som ger oss möjlighet
att nå hela Sverige
är här för att stanna.
Tillsammans med
övriga föreningar i
SASS-gruppen vill vi
nu spela in och sända
godbitar från Arkiv
veckan som ställdes
in. Det är tydligt att
pandemin har ökat
digitaliseringstakten
vilket ger möjligheter
för branschen och
föreningslivet att
utvecklas.

PÅ JOBBET HAR

VI HAR TESTAT att överbrygga social distansering genom
att ha digital afterwork – ”skål på dig” via Teamsmötet,
jullunch i ledningsgruppen – ”titta vad jag har på min
jultallrik”, avtackning av arbetskollegor – ”se vilka fina
blommor och gåvor jag har fått”. Arbetsplatsen är inte
längre en fysisk arbetsplats.

tog vi beslutet att inte ställa in FAI-kon
ferensen utan att ställa om till en helt digital konferens.

I FÖRENINGEN FAI
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Kombinera vårens digitala kurser till paketpris.

En kurs: 6 900 kr
Två kurser: 8 900 kr
Nu finns möjligheten att kombinera kurserna
Systemvetenskap för informationshanterare
och Informationssäkerhet för arkivarier till
ett extra bra pris när du bokar vid samma tillfälle.*
Kurs och datum
Systemvetenskap för informationshanterare

14 april
6 maj

Informationssäkerhet för arkivarier

Läs mer och boka på
arkivit.se/vara-tjanster/kurser

Paketpris
t.o.m.

7 april

* Ange i Meddelandefältet att bokningen
gäller två kurser

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

Allt i ett
Gör en gemensam informationskartläggning för:

Bevarande
Dataskydd (GDPR)
(GDPR)
Dataskydd
Informationssäkerhet
Anmäl dig till gratis webbseminarium
på vår hemsida www.visalfa.se

VisAlfa
VisAlfa

FörFör
utveckling
utveckling
av din
av din
verksamhet
verksamhet

Arkivens roll inom
bergshanteringen

I pandemitider håller Nya arkivkommittén sina sammanträden över nätet.
Från vänster Arne Sundström, Catarina
Karlsson, Kerstin Fernheden, Yngve
Axelsson, Kjersti Bosdotter och Anders
Nordebring. Arne och Kerstin tillhörde
också den förra arkivkommittén.

Inom stål- och gruvnäringen har det blivit allt
svårare att bevara arkivmaterial i takt med
att digitaliseringen har accelererat. På temat
bergshantering diskuterar vi problemet och
passar samtidigt på att lyfta fram spännande
historier ur stål- och gruvrelaterade arkiv.

NOTISER
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REPORTAGE

INNEHÅLL

LEDARE

Tema: Bergshantering

Text: Per Lundin per.lundin@blekingearkivet.se

I MITTEN AV mars förra året fick jag
en förfrågan från Bergshistoriska
utskottets arkivgrupp, om jag kunde
tänka mig att medverka vid deras
planerade arkivkonferens i november
2020 och där representera Svenska
Arkivförbundet och hålla en övergri
pande exposé över hur näringslivsar
kivstrukturen i Sverige ser ut.

främst de aktiva
stålbolagen, men inbjudan sändes
också till allmänt bergshistoriskt
intresserade för att ge dem insikter i
att arkivmaterial är viktigt att bevara
oavsett om det gäller analoga pap
persdokument eller e-handlingar.
Inledningsvis planerades arrang
emanget som ett traditionellt
seminarium, som skulle hållas i
Jernkontorets lokaler i Stockholm.
MÅLGRUPPEN VAR

SVENSKA ARKIVFÖRBUNDET såg detta
tillfälle som en god möjlighet att
möta en viktig grupp inom verk
samhetsområdet näringslivsarkiv,
där Arkivförbundet driver ett
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särskilt projekt, som övertogs från
Näringslivsarkivens förening (NAF)
i samband med att den nya organisa
tionen inledde sin verksamhet 2019.
Att ge denna målgrupp en tydlig bild
av den struktur av näringslivsarkiv,
som finns i Sverige och på vilket
sätt dessa arkivorganisationer kan ge
stöd, råd och service till de etable
rade stålföretagen – det är en viktig
möjlighet som Arkivförbundet är
tacksam för att få.
SEMINARIET OMFORMADES till en digital
konferens, som skulle streamas och
filmas, för att kunna publiceras via
Jernkontorets webb och därmed blir
tillgänglig för fler.
Webbinariet genomfördes under
eftermiddagen den 3 november och
hade ett 50-tal deltagare som tog
del av de streamade föreläsning
arna. Allt fungerade utomordent
ligt bra och Jernkontorets personal
bistod med att hantera de skärm
delade presentationerna. 

att Bergshistoriska
utskottet inom Jernkontoret, järn- och
stålindustrins branschorganisation,
intresserar sig för arkivfrågor. Arkiven
är givetvis en förutsättning för mycket
av det historiska och kulturhistoriska
arbete som utskottet vill främja. Som
i andra branscher är deras bevarande
emellertid ingen självklarhet. Därför
tillsatte utskottet 1984 en kommitté
med uppgift att bland annat bidra till
lösningar på industrins arkivproblem
och ge råd i arkivfrågor. En bety
dande del av kommitténs verksamhet
kom att bestå av arkivdagar med
ämnen relevanta för industrin, och
inte mindre än tjugo sådana konfe
renser arrangerades. De fungerade

DET ÄR NATURLIGT

Ny arkivkommitté
vid Jernkontoret
Nya arkivkommittén ska uppmärksamma industrin på arkivens värde och
användbarhet. Den ska också, när det behövs, vara ett stöd för företagen
och exempelvis förmedla kontakt till relevanta arkivinstitutioner.
Text: Anders Nordebring, Nya arkivkommittén och Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala
Foto: Artboard Studio

också som mötesplatser för industrins
och arkivsektorns folk. Med åren
minskade emellertid arkivresurserna
hos branschens företag, och 2009
upphörde denna första arkivkommitté
med sitt arbete.
Under senare år har arkivfrågorna
återigen kommit att diskuteras inom
Bergshistoriska utskottet. Det har
noterats att nyare tiders bristande
arkiveringsrutiner varit till hinders
för pågående forskningsprojekt.
Utskottet menar att arkivfrågorna
måste ägnas större intresse för att
också 2000-talets och framtidens
järn- och stålindustrihistoria (och
därmed samhörande samhällshistoria)
ska kunna skrivas. Särskilt besvärande
blir risken för förlorade källor till den

moderna tiden när man betänker att
hithörande äldre arkiv ‒ bruksarkiven
‒ ofta är välbevarade och omfattar
långa tidsperioder. Det måste anses
värdefullt att ett motsvarande mate
rial från våra dagar bevaras.

Föredragen kan även ses i efterhand
via länkar tillgängliga på Nya arkiv
kommitténs nätsida, jernkontoret.se/
nya-arkivkommitten, där också nyhe
ter om framtida aktiviteter kommer
att publiceras.

UPPMÄRKSAMMA ARKIVENS VÄRDE

ENKÄT TILL INDUSTRIN

Hösten 2019 tillsatte utskottet en
arbetsgrupp för arkivfrågor, som ett
år senare ombildades till Nya arkiv
kommittén. På detta sätt vill utskottet
medverka till att järn- och stålbrans
chens arkiv bevaras för framtiden och
används såväl inom företagen som i
akademisk och annan forskning. Att
industrins egen branschorganisation
på nytt engagerar sig i detta makt
påliggande spörsmål är tvivelsutan
glädjande.
Nya arkivkommittén ska alltså
uppmärksamma industrin på arkivens
värde och användbarhet och också
vara ett stöd för företagen vid behov,
exempelvis genom att förmedla kon
takt till relevanta arkivinstitutioner.
Den första åtgärden blev att skicka ut
en informationsbroschyr.
Den tidigare serien av arkivkon
ferenser kommer att återupptas.
Kommittén har redan arrangerat en
nätkonferens som är tänkt som en
bredare inledning till arkivfrågor
genom presentationer av den svenska
arkivsektorn, e-arkivering och arki
vens värde i strategiskt historiebruk
och ett talande exempel som visar att
bristande arkivering får konsekven
ser. Konferensen genomfördes av
pandemiskäl över nätet med över 60
deltagare från industrin och arkiven.

Ett annat av den tidigare arkiv
kommitténs grepp som den nya kom
mittén anammar är att genomföra en
enkät till industrin. Frågeformulär
sändes ut såväl på 1980- som på
1990-talet, men inte minst med tanke
på e-arkivering torde situationen ha
förändrats sedan dess. Resultatet av
den nya enkäten, som skickas ut under
mars, blir förhoppningsvis en översikt
av bestånd, rutiner och resurser men
också en önskelista inför kommande
konferenser och utbildningsdagar,
som förstås i stor utsträckning bör
inriktas på ämnen som företagen
anser prioriterade. När enkätsvaren
har gåtts igenom kommer Nya arkiv
kommittén att börja planeringen inför
nästa arrangemang. 
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Företagsarkiv
– problem och möjligheter
Företagsmaterial betraktas ofta med skepsis, men kombinerat med andra
källtyper kan de ge en djupare och mer nyanserad förståelse av ett skeende.
Text: Birgit Karlsson

motivera varför
forskning om det förflutna är relevant
i dagens samhälle. Det finns många
sätt att argumentera, men ett av de
viktigaste är att historikern kan bidra
till att förstå komplicerade skeenden.
Utan att förstå varför något har hänt
minskar våra möjligheter att agera
adekvat när liknande situationer upp
träder igen – det må vara pandemier
eller stormning av demokratiska insti
tutioner. För att verkligen förstå krävs
ofta att historikern använder sig av
olika typer av källor. En viktig sådan,
som av olika anledningar ofta betrak

HISTORIKER MÅSTE OFTA
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tas med skepsis, är företagsmaterial.
Kombinerat med andra källtyper kan
det emellertid ge en djupare och mer
nyanserad förståelse av ett skeende
och det är därför problematiskt att
tillgängligheten inte alltid är som den
borde vara.
AVGÖRANDE BETYDELSE

Min egen forskning har till stor del
handlat om Sveriges relation till Nazi
tyskland. Där har företagsmaterial
visat sig ha avgörande betydelse. I den
tyska historieskrivningen har kunskap
om hur företagsledare i Tyskland

tänkte och agerade under nazitiden
varit viktig för att förstå hur nazismen
kunde få och behålla makten. På
liknande sätt har kunskap om svenska
företags agerande varit avgörande
för att förstå hur den svenska neu
tralitetspolitiken kunde kombineras
med en kraftigt ökad handel med
Nazityskland.
I det sammanhanget har material
från offentliga arkiv, kombinerat med
material från företagsarkiv kunnat
visa på det intima samarbetet mellan
utrikesdepartementet och företagen.
Den svenska regeringen hade under
kriget två mål för sitt agerande – att
hålla Sverige utanför stormaktskriget
och att försörja sin befolkning. För att
uppfylla dessa mål var man beroende
av att företagen fortsatte sin handel
med Tyskland. Genom att kombi
nera olika källtyper tydliggörs hur
departementstjänstemän, ministrar
och företagsledare övertygade varan
dra om att agerandet var moraliskt
rimligt. Motivet var att handlingarna
motsvarade det man uppfattade som
det svenska folkets vilja.
Detta samtidsperspektiv kontras
terar starkt mot det efterhandsper
spektiv där det svenska agerandet av
många uppfattas som fegt och mora
liskt förkastligt. Att förstå hur man
resonerade är självklart inte samma
sak som att försvara, men förståelse
är nödvändig för att vi ska kunna dra
några som helst lärdomar av historien.

TILLFÖR NY DIMENSION

DIGITALISERINGEN FÖRSVÅRAR ARKIVHANTERING

I företagens arkiv finns alla sorters
material utöver styrelseprotokoll. Det
kan finnas utredningar inför beslut,
diskussionsprotokoll, korrespondens,
personaltidningar, fackligt material,
pressreleaser, tidningsklipp med mera.
Materialet är ofta ganska osorterat
och det finns inte alltid någon konse
kvens i vad som sparats. Ändå kan det
bidra med kunskap som skulle vara
svår att få på annat sätt.
Som exempel kan nämnas att jag,
under arbetet med SKF:s historia,
fick mängder av information genom
företagets arkivmaterial om hur
apartheidpolitiken samexisterade
med företagets verksamhet. Denna
information kunde ställas mot munt
liga källor som gjorde begripligt hur
SKF kunde vara kvar i Sydafrika trots
bojkott och investeringsstopp. Det
tillförde en ny dimension i diskus
sionen om sambandet mellan ekonomi
och politik då det dels framgick att
företaget ansåg sig handla moraliskt
riktigt i förhållande till krav från
de lokala fackföreningarna, dels att
företagsledningen hade en agenda
som innebar en protest mot den
svenska regeringen. Genom att vägra
att avsluta sin verksamhet i Sydafrika,
trots dålig lönsamhet, demonstrerade
företaget liberala principer – staten
skulle inte bestämma över var företag
bedrev sin verksamhet.
Det är alltså av stor vikt att före
tagsarkiv finns kvar och används.
De kan ge intern information och
kvalificerade samtida upplysningar.
Samtidigt finns problem förknippade
med företagsarkiv. Det slumpvisa
urvalet av sparat material gör det ofta
svårt att följa en fråga fram till dess
lösning och konsekvenser. Det finns
ofta också stora problem som har
med tillgängligheten att göra. I mitt
arbete med SKF:s historia visade det
sig att företagets juridiska avdelning
hade en avgörande betydelse för att
begränsa tillgången, trots att VD och
styrelseordförande var positiva. Det
kan också vara problematiskt att vissa
företag kräver att få se forskningsre
sultat innan publicering.

I mitt nuvarande forskningsprojekt
ska svensk stålindustris digitalisering
och dess betydelse för industriarbetets
förändring kartläggas, med SSAB
som huvudsakligt exempel. I detta
fall har företagsledningen varit myck
et positiv till forskningsuppgiften
och inte lagt några som helst hinder i
vägen gällande källtillgång.
Istället har ett helt annat problem
visat sig ha avgörande betydelse. Som
av en händelse är det relaterat just
till digitalisering. Det har varit fullt
möjligt att ge en relativt god bild av
utvecklingen med hjälp av internt
företagsmaterial fram till cirka 2005.
Vid denna tidpunkt gick företaget
över till att förmedla information
digitalt. Nästan ingenting sparades
på papper och det var oklart vem som
hade ansvar för att spara informa
tionen, eller om den överhuvudtaget
behövde sparas.
Det innebar att jag som forskare
hamnade i den oväntade situationen
att den period jag hade minst infor
mation om var de senaste 15 åren.
Forskningen för denna period har
därför fått bygga på tidningsartiklar
och muntliga källor, vilket inte är en
önskvärd situation. Muntliga källor
har visserligen en del fördelar, man
kan få veta saker som kan ha varit för
känsliga för att nedtecknas vid tillfäl
let, men det finns naturligtvis mäng
der av problem relaterat till urval och
tillförlitlighet. Det är uppenbart att
många företag, SSAB är inget undan
tag, inte anser att arkivhantering är
en prioriterad uppgift. Som forskare
hänvisas man till vänliga kommu
nikatörer med mycket begränsade
insikter i arkivfrågor.

rat att spara material på ett säkert sätt.
På lång sikt är detta ointresse farligare
för forskningen än företagens eventu
ella vilja att dölja sina misstag.
När det gäller material som sparats
i digitalt format är det ytterst ange
läget att företagen inser vikten av att
materialet sparas på ett säkert sätt.
Även om man inte vill ge forskare
tillgång till materialet i dagsläget kan
det vara av stort värde för framtidens
historiker. Möjligheten att kombinera
olika typer av källor är avgörande
för att kunna skriva historia på ett
rättvisande sätt. Därigenom kan
historikern få möjlighet att genomföra
sin viktigaste uppgift – att förstå och
därigenom kunna analysera komplice
rade händelseförlopp. 

SPARA PÅ SÄKERT SÄTT

Illustrationer: Freepik

Problemen kring företagsarkiv har
ofta beskrivits i termer av tillgänglig
het och urval av material. Ibland har
det tolkats som att företagen vill dölja
oegentligheter. Min egen erfarenhet
är dock att detta mer sällan är fallet.
Ett betydligt större problem är att
företagsledningar saknar intresse för
arkivfrågor och inte anser det priorite
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Prenumerera på en arkivarie
Arkivarie som tjänst – Ny tjänst från ArkivIT
Vi erbjuder en ny tjänst för både stora som små organisationer
oavsett var i landet ni befinner er. Med Arkivarie som tjänst
får ni tillgång till råd och stöd hela året av experter inom arkivoch informationshantering. Vi utgår från era specifika behov
och för dig som kund innebär det att du alltid får hjälp när du
som bäst behöver den.
Vill du veta mer, kontakta Paloma Carroza på 0760-51 85 44
eller paloma.carroza@arkivit.se

Paloma Carroza

Tema: Bergshantering

Jernkontorets bergshistoriska utskott har beslutat att återuppta arbetet för bevarande av fysiska arkiv och analysera
dagens digitala arkivering ur ett framtidsperspektiv. Bilden
visar ett urval dokument och föremål från Jernkontorets
arkiv och bildsamling.

Stålindustrins
arkiv
– VÄRT SIN VIKT I GULD

Den svenska järn- och stålindustrins
arkiv innehåller rika och unika
skatter som i många fall förvaras
av olika arkivinstitutioner
och näringslivsarkiv. De äldre
arkiven är ofta välbevarade
och speglar företagens historia
från gammal tid. Catarina
Karlsson, forskningskoordinator
för bergshistorisk forskning
och sekreterare i Jernkontorets
Bergshistoriska utskott, presenterar
här några utvalda bilder från
Jernkontorets bergshistoriska arkiv.
Foto: Yngve Axelsson

Övermasmästarämbetet inrättades 1751 för att utröna möjliga
förbättringar i tackjärnstillverkningen. Bilden visar en masugnsritning i profil från 1764 års relation (årsberättelse) av övermasmästaren för Västernorrland, Johan Daniel Christiernin.
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En sida från Reinhold Angersteins reseberättelse från 1753
om järnverken längs Rhen och Mosel. Akvarellen nederst
på sidan skildrar en interiör från ett tråddrageri i Westfalen. De två arbetarna drar med hjälp av vattenkraft
tråden genom allt mindre hål tills den får önskad tjocklek.

Annons från 1930-talet för
Uddeholms rostfria rakbladstål, det så kallade AEBstålet från Munkfors bruk i
Värmland.

Akvarell från Gustaf
Brolings resa i England
1797-99. Teckningen visar
hur man i ett engelskt
mässingsbruk granulerade
koppar i en kittel som fylldes med rinnande vatten.
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Aktiebrev (lottbrev) för Guldsmedshytte silververks bolag
i Västmanland med en litograferad vy över verket från
1856. Herrgården syns till vänster och verksbyggnaden
längst till höger är troligen silververket.
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Tema: Bergshantering

SÅ LÄRDE JAG KÄNNA

Pelle
Söderberg
Pelle Söderberg var en pionjär inom stålindustrin
och tog bland annat bessemerstålet till den
svenska och nordiska marknaden. I den här
artikeln som tidigare är publicerad på Bizstories.se
berättar författaren till biografin om stålpionjären
om projektet och om sin forskningsprocess.
Text: Benito Peix Geldart
ÅR 2019 PUBLICERADES en ny biografi som
belyser tidigare undangömda aspekter
av den moderna stålindustrins genom
brott i Sverige strax efter närings
livsfrihetens införande 1864. Boken
“Stålpionjären – historien om Pelle
Söderberg (1836–1881)” är ett resultat
av ett tvåårigt forskningsprojekt hos
Centrum för Näringslivshistoria i
Stockholm. Syftet var att utforska
Söderbergs liv och pionjärgärning och
få en ny inblick i den tid då närings
friheten ännu låg i sin linda.
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Projektidén växte fram 2016, ett
par år efter näringsfrihetsförordning
ens 150-årsminne. Förordningen var
sista steget i en liberaliseringsprocess
av handelsvillkoren som hade pågått
i några årtionden. Reformerna gjorde
det möjligt för alla som ville att eta
blera sig inom olika näringslivsområ
den. En av pionjärerna som utnyttjade
möjligheterna i lagstiftningen var Per
Olof “Pelle” Söderberg (1836–1881),
förgrundsgestalt i företagarfamiljen
Söderberg och en av Sveriges första

handelsagenter på riksnivå. Hans
firma P. Söderberg, föregångaren till
järn- och stålgrossistfirman Söderberg
& Haak, inregistrerades i Stockholm
bara några månader efter stadfästelsen
av näringsfriheten.
En kartläggning i offentliga och
privata arkiv för att identifiera rele
vanta källor var en förutsättning för
projektets genomförande. Utgångs
punkten var Söderberg & Haaks
arkiv, som ingår i Ratos AB:s arkiv
deposition på Centrum för Närings
livshistoria, och det material som den
Wigelius-Söderbergska släkten i vid
bemärkelse kunde tänkas ha kvar i sin
ägo. Under våren 2017 började jakten
efter relevant material.
Efterforskningarna förde mig till
Karlstad, Uppsala, Sandviken och
Göteborg – och vidare till Riksar
kivet, Stockholms Stadsarkiv och
Kungliga Biblioteket. Vad jag fann

överträffade förväntningarna. Det
fanns så mycket material tillgäng
ligt att Söderbergs korta liv kunde
dokumenteras i detalj. Ja, inte endast
företagaren utan även privatpersonen
Söderberg kunde närmas utifrån det
bevarade källmaterialet.
Pelle Söderberg föddes i Åmål
1836. Efter skolgången, där och i
Karlstad, arbetade han som bokhållare
och smidesmästare vid olika järnbruk
i Dalsland och Dalarna. I juni 1862
blev Söderberg handelsresande i järn
och stål åt Högboverken och 1864
startade han eget bolag i Stockholm.
År 1866 grundade han grosshandels
firman Söderberg & Haak, vilken han
förestod till sin död 1881.
Varför har då inte forskningen tidigare
intresserat sig för Pelle Söderberg?
Hur var Pelle som människa och som
entreprenör? Vilken roll spelade han
som handelsresande och agent inom
järn och stål i den svenska industriali
seringens genombrottsskede och vilken
betydelse har Pelle Söderberg i svensk
näringslivshistoria? Förhoppningen var
att en studie skulle kunna ge tillfreds
ställande svar på frågorna. Jag sökte
finansiering för forskningsprojektet och
i slutet av 2017 beviljade Torsten Söder
bergs Stiftelse det nödvändiga anslaget.
Nästa steg var planeringen. Vilken
typ av biografi ville jag skriva? Jag
ville se människan bakom entrepre
nören. Jag inspirerades av historikern
Erik Lönnroths ord: “En biografi ska
varken vara en krönika om en bemärkt
mans eller kvinnas dagliga arbete eller
en skvallerkrönika om samma persons
privatliv. I stället gäller det att ge en
beskrivning av hur denna individ blev
som den blev och kom att påverka
sin samtid på ett alldeles speciellt
sätt. […] framför allt måste vi kunna
skildra människor som människor,
levande att se, inte som nummer och
abstraktioner och inte som automater,
som handlägger ärenden.”
Även den danska kulturhistorikern
Birgitte Possings tankar kring bio
grafier och den svenska forskaren Eva
Trotzigs bok ”Att umgås med de döda
– konsten att skriva en biografi” har
varit till stor hjälp. Liksom Trotzig
bortsåg jag från att objektet och hans
värld inte längre finns, och lät göra
Pelle levande. Likt Trotzig blev jag

Foto: Järnvägsmuseet

SKILDRA MÄNNISKOR SOM MÄNNISKOR

En fraktsedel över en
försändelse bessemerstål som skickades från
Stockholm till Göteborg,
daterad 5 maj 1865. Bild
ur Söderberg & Haaks
arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Söderberg & Haaks största kund i Stockholmsområdet var Statens Jernvägar. De
sprängningsarbeten som utfördes vid byggandet av den så kallade Sammanbindningsbanan i innerstaden krävde olika typer av stålredskap. Här ses Södra tunnelns
norra tunnelöppning 1865, rakt under det Fengerska huset på Peter Myndes backe 3
som man lyckades bevara.

också ofta “intagen, förtjust och hän
förd” av föremålet och har stundom
även känt avsmak för både honom och
hans omgivning.
Behovet av att inte låta vare sig
empati eller motvilja påverka analysen
känns säkert igen hos andra biografisk
rivare. Även hantverksmässigt följde jag
i Trotzigs spår och gjorde olika tabeller
för att hålla en stringent kronologi och
kunna navigera i det omfattande käll
materialet. Då det i stor utsträckning
kom från kvinnor i Pelles liv ville jag
lyfta dem i biografin. De syntes inte i
källmaterialet med några större bedrif
ter, men som den isländska genushi
storikern Erla Hulda Halldórsdóttir
påpekat: det är viktigt att forskningen
belyser “vanliga” kvinnors liv.
Genom att ge kvinnorna en röst i
boken och synliggöra dem kom också
Pelle att framträda tydligare. Varje
kapitel i boken inleds med en fiktiv
inre monolog, skriven utifrån bevarad
korrespondens och annat källmaterial.
Först ger modern en tillbakablick,
sedan de två systrarna Amalia och
Edla, hustrun Göta, sekreteraren Julia
och fosterdottern Edla. I boken finns
även Pelles ungdomskärlek Beda och
hans andra fästmö Amalia i Simons
torp med. I grunden följs annars en
traditionell biografisk metod med röt
ter i den klassiska hermeneutiken och i
modern mikrohistoria, med närhet till
källorna och aktörernas upplevelser.

DAGS ATT MÅLA PELLES PORTRÄTT

Genomgången av tidigare forskning
samt det mycket omfattande källma
terialet upptog stora delar av 2018 och
2019. Men till sist var jag i stånd att
måla ett tydligt porträtt av Pelle Söder
bergs komplexa och mångfacetterade
personlighet. Stark och temperaments
full och samtidigt mycket snäll och
generös. Han var hastig i sina beslut
och djärv, men även försiktig och hus
hållande med sina resurser. Han kunde
ge vika för högmod och snarstucken
het, men han var också ödmjuk och
tillmötesgående. Pelles filantropiska
verksamhet var omfattande.
Som entreprenör var han nydanan
de, ytterst medveten om nya produk
tionstekniker och tankar. Som landets
första handelsresande i järn och stål
insåg han snart behovet av att vända
sig till produkternas slutanvändare för
att övertyga dem om fördelarna med
de nya framställningsmetoderna.
Undersökningen visade att Pelle
Söderberg blev en ny slags handelsre
sande och agent – en fristående dist
ributör som samlade på sig agenturer
och reste runt i egen regi för att sälja
material från olika tillverkare, både i
stora partier och i minut till små kun
der. Det var till exempel Pelle Söder
bergs insatser som handelsresande och
marknadsintroduktör som gjorde det
möjligt för Göran Fredrik Göransson
i Högbo/Sandviken att nå ut på den
15

Sommaren 1873 var det släktträff på Borgmästargården i Åmål. Övre raden: Clara
Sandström, Sven Wigelius, Elof Wigelius, Alfred Söderberg och Pelle Söderberg.
Nedre raden: Amalia Söderberg med Olof A. Söderberg i knät, Selma Wigelius f.
Sandström, Karin Söderberg f. Wigelius, Göta Söderberg f. Örtenholm med sonen
Per Johan bredvid, samt Hanna Söderberg f. Lyon. Bild ur WSSH.

svenska och nordiska marknaden med
det nya bessemerstål han framställt.
(Göranssons företag känner vi i dag
som den globala koncernen Sandvik.)
Söderberg lyckades inte få stora
beställningar, men han var det nya
stålets stora ambassadör. Genom
bolaget var Söderberg en represen
tant för den nya typ av grossister
som i slutet av 1860-talet började
växa fram. Med hederlighet, stor
sakkunskap, ett väl etablerat nät
verk, samt även med fru Fortunas
nådiga bistånd, lyckades han lämna
ett outplånligt spår i den svenska
näringslivshistorien.
FORSKARE STRUNTAR I HANDLARNA

Varför hade Söderberg en så undan
skymd plats i tidigare forskning
kring järn och stål? Den främsta
anledningen lär vara att handeln – och
därmed försäljarna – traditionellt
har haft en underordnad plats bland
forskare. Fokus har i stället lagts på
produktionsledet och innovationer som
lett till bättre och större produktion.
Mina efterforskningar pekade också
på en specifik förklaring: Göransson
och Söderberg hade i omgångar stora
samarbetssvårigheter. Det var troligtvis
därför Göransson aldrig nämnde Pelles
namn i bessemerstålets tidiga skede.
Det omfattande materialet kom
också att skapa en fortsättning. Jag
16 ARKIV 1/2021

ville veta mer om framgångssagan.
Några år efter Pelles tidiga död
1881, endast 45 år gammal, tog hans
söner Per Johan och Olof Alfred över
och gjorde Söderberg & Haak till
en av Sveriges huvudaktörer inom
järn- och stålbranschen. I slutet av
1890 talet blev Olof A. Söderberg
styrelseordförande i familjebolaget
och snart också en nyckelgestalt i
svenskt näringsliv.
Olof A. var sakkunnig vid UD i
frågor rörande diplomati och handel,
styrelseledamot i banker och järnfö
retag, disponent i Stora Kopparbergs
gruva, norsk generalkonsul i Sverige
och som styrelseledamot i Handels
högskoleföreningen, en av grundarna
av Handelshögskolan i Stockholm.
Forskningen om fadern ledde mig
vidare till sonen. För att bygga vidare
på den kunskapsbas som samlats och
som en uppföljning till biografin
om Pelle har jag nu därför startat
ett nytt forskningsprojekt, även det
finansierat av Torsten Söderbergs
stiftelse. Nu ska Olof A. dokumente
ras och skildras. Utöver biografierna
omfattar projektet också research,
förteckning och digitalisering av
visst arkivmaterial med koppling till
Söderbergfamiljen, som är lokaliserat
på olika arkiv, både inom och utanför
Centrum för Näringslivshistoria. Så
fortsätter forskaren sitt värv. 

Stålpionjären – historien
om Pelle Söderberg
(1836–1881)
För första gången skildras pionjären
Pelle Söderbergs tid, liv och verk i
en rik biografi, baserad på tidigare
obeforskade källor. En berättelse om
en av Sveriges första rikstäckande
handelsagenter – och med det en
skildring av hur landet utvecklades när
industrialiseringen och näringsfriheten
kom under det sena 1800-talet.
Fram träder också de kvinnor som
var betydelsefulla för Pelles liv och
utveckling. Möt mannen som blev
starten för den kända företagarfamiljen
Söderberg. Boken ges ut av Förlaget
Näringslivshistoria. Torsten Söderbergs
Stiftelse har finansierat forskningen.

Tema: Bergshantering

Att släktforska
utan kyrkböcker
Kyrkböcker är inte den enda källan vid släktforskning. I ett
svårlöst fall från 1700-talet gav en kombination av kyrkböcker,
mantalslängder samt gruv- och domstolshandlingar svaret
på vilka som var Johan Andersson Tunes föräldrar.
Text: Martin Ståhl

DEN SVENSKA FOLKBOKFÖRINGEN är unik
internationellt sett. Just eftersom
kyrkböckerna överlag är så väl förda
är det lätt att nästan helt inskränka
sig till dessa i sin släktforskning och
sedan göra halt när de inte längre
räcker till för att besvara ens frågor.
Men i själva verket kan svaren åter
finnas i andra typer av historiska käl
lor. Ett svårlöst fall från 1700-talets
Falun får illustrera detta. Här kunde
svaret på frågan om vilka föräldrarna
till gruvdrängen Johan Andersson
Tune (1717-1763) egentligen var till
sist fås genom ett lyckat samspel mel
lan kyrkböcker, mantalslängder samt
gruv- och domstolshandlingar.
ÄLDRE TIDERS FALUN är ett komplicerat
forskningsområde. Kyrkböckerna
är ojämnt bevarade och

sällan speciellt informativa. För
den tidsperiod det rör sig om här,
1700-talets första decennier, saknas
såväl husförhörslängder som död- och
vigselböcker. Situationen kan tyckas
hopplös. Falun var under tidsperioden
rikets näst största stad. Inflyttningen
från närliggande socknar var stor
och det kan vara mycket svårt att
fastställa de inflyttade personernas
ursprung.
De karakteristiska efternamnen,
till exempel Tune, som ofta användes
tillsammans med ett patronymi
kon, kan man tro ger ledtrådar till
härstamningsort eller till
släktskap med andra
personer med samma

efternamn. Istället kan det vara precis
tvärtom. De kan snarare utgöra ett
förvirrande inslag och som vi snart
kommer att se inte borga för det
minsta samröre personer emellan.
FELAKTIGT ANTAGANDE

Falun var en viktig bergsstad.
Kopparframställningen hade stor
betydelse för den svenska ekonomin.
Falu gruva kallades ”rikets skattkam
mare” och under en period utgjorde
falukopparen en huvuddel av världens
totala kopparproduktion. Samtidigt
var staden en ren miljökatastrof.
Den förfärliga roströken som svepte
in staden färgade husen bruna och
omöjligg jorde all form av växtlighet.

Ett bergsmanspar och gruvdrängar i arbete.
Illustration ur Hans Ranies gruvkarta från
1683. Arkivcentrum i Dalarna.
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"Elsborgs slott", gården som Johan köpte år 1763
och som ännu finns kvar.

EN ÅTERVÄNDSGRÄND

Gruvarbetarstadsdelen Elsborg på en karta över
Falun från 1780-talet. Johans liv utspelade sig i
kvarteren 36, 37 och 38, vilka sedan numrerades
om till 51, 52 och 53. Till tomt 1, i kvarter 53 (enligt
den nya numreringen) flyttade familjen Tune i
september 1721. Lantmäteriet, Historiska kartor,
LMS U9-1:2.

Den dåliga luften kvävde bokstavligt
talat ihjäl många människor. Dödlig
heten var hög och arbetet i gruvan var
slitsamt. Genomsnittså ldern bland
gruvdrängarna var låg.
I kvarter 38 i stadsdelen Nedre
Elsborg bodde en gruvarbetare
vid namn Johan Andersson Tune.
Johan gifte sig 1741 i Falu Kristine
församling med Brita Görsdotter
(1716–1780). Tillsammans fick paret
barnen Anna och Anders. Johan
avled 1763 av ”andtäppa” (astma) och
begravdes den 9 oktober det året.
Enligt kyrkböckerna ska han ha
fötts cirka 1714 eller 1717. Frågan
var bara var?
Kort före Johans död flyttade
familjen. Av Falu rådhusrätts lag
fartsprotokoll framgår att Johan i
maj 1763 förvärvade en stor fastighet
tvärs över gatan, i kvarter 37. Famil
jen stannade kvar på gården efter
Johans död. Gården finns kvar än
idag och går numera under namnet
”Elsborgs slott”.
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PÅ DEN FÖRSTA gården, i kvarter 38,
bodde också Kerstin Jansdotter (cirka
1686–1761), änka efter Anders Pers
son Tunkarl, eller bara Tune, som
hade avlidit 1740. Av namnskicket
att döma var det naturligt att tro att
det rörde sig om Johans föräldrar,
men i Kerstins bouppteckning nämns
att hon var styvmor till Johan. I
Faluns annars så omfångsrika boupp
teckningsmaterial finns dock ingen
bouppteckning efter Anders som
hade kunnat bekräfta att han var far
till Johan. Trots detta tydde mycket
på att Johan var son från ett tidigare
äktenskap, men med de källor som
fanns tillhands skulle det bli svårt att
bevisa detta. Eftersom ingen Johan,
son till en Anders Persson (Tunkarl)
kunde påträffas i födelseböckerna hos
någon av de båda Faluförsamlingarna
(Kristine och Stora Kopparberg)
antogs att fadern måste ha flyttat in
till staden i ett senare skede av sitt
liv, efter Johans födelse. Ett intensivt,
men resultatlöst, letande i närliggande
församlingars födelseböcker tog vid.

Ibland är det lätt att fastna i en
bestämd föreställning om att något
bara måste ha varit på ett visst sätt.
Det var länge svårt att göra sig av med
övertygelsen att Anders Persson måste
ha varit Johans far. Men när Anders
liv kartlades uppstod tecken på att
något inte stämde. Var han verkligen
far till Johan? Mer och mer talade
för att han inte var det, men det gick
ändå inte att få rätsida på det hela.

"Ett intensivt,
men resultatlöst,
letande i
närliggande
församlingars
födelseböcker
tog vid."
Anders Persson Tunkarl och Ker
stin Jansdotter dyker först upp som
gift par och boende i kvarter 38 i 1729
års mantalslängd. Vigselboken saknas,
men att paret gifte sig 1728 eller 1729
står utom tvivel. Innan dess levde
Anders som ogift och ensamstående
son till den avlidne gruvdrängen Per
Göransson Hantlangare i kvarter 46
på Övre Elsborg.
Besked om vad som hade tilldragit
sig lämnas i lagfartsprotokollen samt
i faderns bouppteckning (källor
som båda kan förmedla värdefulla
släktskapsuppgifter). I samband med
ett arvsskifte lämnade Anders faderns
gård och flyttade till kvarter 38. Det

Illustration ur Hans Ranies gruvkarta från
1683. Arkivcentrum i Dalarna.
Kollage: Derin Sunneson
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i en bouppteckning efter Karin Ers
dotter, hustru till bergsmannen Johan
Mickelsson Styfver och sannolikt
faster till Johan Andersson Tune. I
bouppteckningen från 1728 omtalas
en skuld som Styfver hade till Kerstin
Jansdotter på Nedre Elsborg, änka till
”Tunes Anders Ersson”. Kunde det
vara samma Kerstin Jansdotter som
bara några månader senare gifte om
sig med Anders Persson Hantlangare?
BILDEN BÖRJAR KLARNA

Så här kunde ett gruvras tolkas i bild på 1700-talet.

var också först då som han började
kalla sig för ”Tunkarl”. Innan dess
använde han faderns efternamn,
”Hantlangare”. Namnbyten tycks
ha förekommit då man flyttade.
Ingenting stödde därför antagandet
att Anders skulle ha varit Johans far.
Kunde det istället vara så att Kerstin
var länken och att föräldrarna stod att
finna i hennes förflutna? Hur skulle
det gå att få svar på i så fall?
EN VIKTIG UPPTÄCKT

Sökandet pågick länge på alla möjliga
sätt, men utan resultat. Försöken att
identifiera släktingar till Johan lycka
des inte heller. Hans barns dopvittnen
gav inga ledtrådar. Ingenting tydde
på att Johan i vuxen ålder hade några
syskon i Falun. Åtminstone gick det
inte att bevisa detta. En ledtråd hade
kunnat vara den Erik Andersson
Svärdbom som i egenskap av ”skylde
man” vid Johans död utsågs till för
myndare för hans minderåriga barn,
Anna och Anders. Men mer gick inte
att fastställa än att Erik förmodligen
var gift med en kusin till Johan. Alla
vägar tycktes till slut uttömda.
Det var i det läget jag fick kontakt
med en forskare i Dalarna, Stefan
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Jernberg. Jernberg forskade å sin
sida på en förmodad bror till Johan,
Erik Andersson Tune (som senare
visade sig inte alls vara besläktad med
Johan). Vid en grundlig genomgång
av Falu Kristines födelsebok gjorde
Stefan en viktig upptäckt som bidrog
till att mysteriet slutligen kunde lösas.
Den 17 december 1714 föddes ”Lis
ken” (Elisabeth) på Nedre Elsborg,
dotter till en Anders Ersson Tune.
Namnet drog genast till sig intresse.
På Elsborg levde alltså vid tiden för
Johans födelse en man som hette
”Anders Ersson Tune”. Lite längre
fram i födelseboken gjordes nästa
avgörande upptäckt: den 19 februari
1717 föddes en ”Johannes” som son
till Anders Ersson på Nedre Elsborg.
Saken var klar, Johan hade äntligen
hittats.
FADERN MÅSTE SÅLEDES ha hetat Anders
Ersson, inte Anders Persson. Men
det behövdes fler incitament som
kunde bekräfta släktskapet. Inte minst
behövdes en förklaring till hur Johan
hade hamnat hos sina styvföräldrar,
Anders och Kerstin. Ett viktigt steg
på vägen blev en intressant notis som
uppmärksammades av en ren händelse

Anders Ersson Tune började så
småningom framträda allt tydligare i
källorna. Hans ursprung är fortfarande
okänt, men klart står att han var bergs
man, även om han inte omnämns som
det i alla källor. Han förekommer som
”Tunes Anders Ersson”, ”Anders Ers
son Tune”, ”bergsman Anders Ersson”
och ibland bara som ”Anders Ersson”,
vilket är litet problematiskt eftersom
det fanns flera Anders Ersson på
Nedre Elsborg vid denna tid. Anders
gifte sig 1711 eller 1712 med Elisabet
Johansdotter och flyttade då in i hen
nes gård i kvarter 36 på Nedre Elsborg.

"Alla pusselbitar
föll äntligen
på plats. Delvis
får det nog
tillskrivas ett
visst mått av tur."
Förutom Lisken och Johannes
verkar paret, efter vad som kan antas
utifrån födelseboken, ha fått ytter
ligare två döttrar: Margareta (1712)
och Anna (1714). De tre döttrarnas
vidare öden har emellertid inte gått
att utröna. Elisabet Johansdotter var
dotter till Johan Andersson Tune som
var son till Anders Tune. Båda dessa
var smältare vid gruvan. Familjen
hade sedan gammalt sin hemvist
på Nedre Elsborg. Anders Tune
förekommer redan i 1653 års man
talslängd. På samma sätt som Anders
Persson senare skulle göra lade sig
Anders Ersson till med ett nytt namn,
”Tune”, när han gifte sig.
Anders Ersson Tune
en andel (så kallad fjärdepart) i Falu
SOM BERGSMAN ÄGDE

Uppgifterna i äldre
kyrkböcker måste
ofta kompletteras
med information i
andra källor. Falun
är ett exempel på
det. Stora Kopparbergs kyrkoarkiv,
volym A1a:1, s. 159.

Den 21 februari 1717 döptes Johannes,
son till Anders Ersson på Nedre Elsborg.
Falu Kristine kyrkoarkiv, volym C1:4.

gruva. Ett försök att spåra ursprunget
till den fjärdepart som hans son ägde
sedan 1743 (och som omnämns i hans
bouppteckning 20 år senare) gav snart
utdelning: genom partalsböcker (för
teckningar över fjärdeparter) gick det
att utläsa att samma fjärdepart en gång
i tiden hade stått på Anders Ersson.
Fjärdeparten hade således gått i arv.
Det fanns f ler saker som visade
på att Anders var Johans far. Men
det fanns bara ett frågetecken som
ställde till det. Anders försvin
ner från kvarter 36 efter 1721 års
mantalslängd. Vart han hade tagit
vägen förblev länge en gåta. 1721
var Johans föräldrar båda i livet.
1728 bodde han hos styvföräldrar.
Hade Anders Ersson Tune f lyttat
iväg? Det hela gick inte ihop. Flera
hänvisningar tydde på att familjen
fortfarande bodde på Nedre Els
borg, till exempel omtalas Anders
änka 1728. Jag antog att Anders
måste ha avlidit cirka 1721, men
att änkan kanske bodde kvar, utan
att stå upptagen i mantalslängden.
Frågetecknet kunde emellertid till
sist rätas ut genom upplysningar
i rådhusrättens domböcker och
lagfartsprotokoll tillsammans med
mantalslängderna.

SISTA PUSSELBITARNA PÅ PLATS

Enligt lagfartsprotokollet löste
Anders Ersson Tune i september 1721
in en gård i kvarter 38. Det visade
sig handla om just den gård som
Kerstin Jansdotter och hennes styv
son Johan senare bodde på. Anders
hade inte dött, utan bara flyttat till
grannkvarteret. I mantalslängden från
februari 1721 levde han fortfarande
som gift man i kvarter 36, men i
nästföljande mantalslängd, från
mars 1722, står han antecknad som
änkling och bosatt i kvarter 38. Hans
hustru Elisabet hade alltså avlidit
någon gång mellan 1721 och 1722
års mantalsskrivningar. Eftersom
dödböcker saknas går det inte att
fastställa dödsdatumet. Möjligtvis
var hennes död anledningen till att
Anders köpte gården i kvarter 38 och
att det var som nybliven änkling som
han flyttade dit. I juli 1723 sålde han
sedermera sin andel i hustruns gård i
kvarter 36 till en svåger.
följa Elisabet i
döden. Hans dödsdatum inföll under
1724 års första månader. Han förekom
mer i 1724 års vågbok (en förteckning
över bergsmännens kopparproduktion),
men finns inte med i mantalslängden

ANDERS SKULLE SNART

från mars det året. I maj utsågs boupp
teckningsförrättare för den ”avlidne
bergsmannen Tuhnes Anders Ersson”.
Anders efterlämnade änka och fyra
barn, heter det. Några månader före sin
död hade Anders nämligen hunnit gifta
om sig. Detta skedde någon gång efter
mantalsskrivningen i februari 1723
då Anders fortfarande var änkeman.
Det nya äktenskapet förblev barnlöst.
Anders andra hustru hette Kerstin
Jansdotter. Hon försvinner ur mantals
längden efter makens död (förmodligen
eftersom hon inte behövde betala skatt
längre), men dyker sedan upp igen
på samma plats i kvarter 38 några år
senare, men då som Anders Persson
Tunkarls hustru. Det känns som en
ödets ironi att Kerstin var gift med två
personer med så snarlika namn.
Alla pusselbitar föll äntligen på
plats. Delvis får det nog tillskrivas
ett visst mått av tur. Men som vi sett
går det faktiskt ibland att lösa till och
med de svåraste släktforskningsfall
genom tillgång till andra typer av käl
lor än kyrkböcker. Det vore önskvärt
för Faluns del att dessa andra källor
blev mer tillgängliga för forskarna än
vad de är idag, främst genom regist
reringsinsatser, som en kompensation
för förlorade kyrkböcker. 
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Slav under din
födelseattest?
Konspirationsteorin ”The Birth Certificate
Enslavement-Conspiracy” relaterar till en arkivhandling – födelseattesten. Teorin bygger på att en
ond administrativ dubbelgångare skapas som sedan staten använder för att ta olika typer av lån.
Text: Rikard Friberg von Sydow rikard@arkivfeber.se
FÖR ETT ANTAL år sedan skrev jag en
artikel till Arkiv om arkivens kon
spirativa karaktär. Det finns något
som gör att arkivinstitutioner med de
små möjligheter till insyn de erbjuder
sina besökare kan få forskaren att tro
att arkivarien döljer något. Du kliver
fram till en disk och beställer fram
handlingar, men vad händer egentli
gen ute i kulisserna? Får du ut allt du
söker? Sorterar de i hemlighet bort
något? Den artikeln kom till efter
att under en akademisk workshop ha
hört ett antal historiker dryfta sina
misstankar mot arkivinstitutioner
som de trodde dolde spännande käll
material. Den nivån av konspirativt
tänkande kanske vi får leva med även
om man självfallet får tycka att den
bygger på en ogrundad misstänksam
het. Just det får ju inte heller så stora
konsekvenser, men det går att misstro
administrationen på ett betydligt mer
grundläggande sätt.
Tidigare i år presenterade jag
forskning om en betydligt mer allvar
lig konspirationsteori på konferensen
”Digital Humanities in the Nordic
Countries”. Konferensen skulle
ha gått av stapeln på det lettiska
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nationalbiblioteket i Riga, men fick
arrangeras i cyberrymden i stället på
grund av coronapandemin. Konspira
tionsteorin jag pratade om kallas för
”The Birth Certificate EnslavementConspiracy” och relaterar till en
arkivhandling – födelseattesten.
SER STATEN SOM FIENDE

Anhängare av den konspirations
teorin menar att upprättandet av en
födelseattest i samband med födsel
innebär att en ond administrativ
dubbelgångare skapas. Denna dub
belgångare använder sedan staten
som säkerhet för att kunna ta olika
typer av lån. ”Bevisen” för att det är
en dubbelgångare är bland annat att
födelseattester ofta upprättas med
barnets namn i versaler. Versalerna
ska enligt vissa pseudojuridiska reso
nemang, tydligen kopplade till sjörätt,
signalera att det egentligen inte rör sig
om samma person som den ”riktiga
människan”. Hängde du inte med?
Det är du inte ensam om…
Konspirationsteorin figurerar
främst i USA och där har den fått
vissa konsekvenser. Det händer
att föräldrar vägrar upprätta en

födelseattest vilket självklart leder
till vissa administrativa problem för
barnet senare i livet. Alternativet för
föräldrarna är, enligt vissa anhängare
av teorin, att skriva barnets namn och
födelsedatum i familjebibeln.
Det händer även att anhängare
kontaktar olika myndigheter för att
få ut pengar som de menar att deras
administrativa dubbelgångare har
tillgång till. Inspelade telefonsamtal
sprids sedan på sociala medier och
handläggarnas ord vänds och vrids
för att på olika sätt ge stöd för teorin.
Vissa menar även att de lyckats få ut
dessa pengar och det finns till och
med anhängare som reser runt och tar
betalt för att föreläsa om hur du gör
för att få tillgång till dubbelgångarens
ekonomiska överflöd. En frestande
möjlighet för den som är fattig och
frustrerad.
SPRITT SIG TILL FLER LÄNDER

Som så mycket annat har den här
konspirationsteorin spridit sig från
USA och ut i övriga världen. Ni
finner den på internet om ni söker
efter ”Freeman of the Land” eller
”Sovereign Citizen” vilket är två
olika varianter av rörelser som skapats
genom konspirationsteorin. Den har
främst haft genomslag i engelsktalan
de länder som Storbritannien, Kanada
och Australien, men anhängare finns
även i Sverige.
Hit verkar den ha kommit via
Danmark där det sedan tidigare finns
en rörelse kallad ”Acephali” som har

Kollage: Derin Sunneson. Bilder: Pixabay

en liknande syn på födelseattester.
Acephali kommer av grekiskans
Akephaloi, ”huvudlös” och syftar på
att rörelsen saknar ledare. Anhäng
arna lägger ibland till ett ”Acephali”
till sitt namn och samlas i grupper på
olika sociala medieplattformar för att
diskutera och dokumentera sin kamp
mot myndigheterna. Det finns ett
par svenska myndigheter som har fått
hantera detta, det har jag själv kunnat
observera via handlingar som fotats
och publicerats i dessa grupper.
Hur kan den här typen av idéer
påverka oss som arbetar med arkiv
och administration? Det finns en
möjlighet att personer kontaktar
myndigheter med den här kon
spirationsteorin i bakhuvudet.
Oavsett hur neutrala vi
försöker vara så måste ändå
detta betraktas som en form
av rättshaverism och bäst hanteras
med korrekta men korta bemötanden.
FÖRSTÅR INTE ADMINISTRATIVA PROCESSER

Men det finns även en annan aspekt
som kan vara värd att ha i beaktande.
Det verkar som att den här typen av
konspirationsteorier underhålls av att
anhängarna har liten kunskap i, och
även svårt att förstå, administrativa
processer. När det gäller versalerna i
namnet är det ganska tydligt. Doku
ment upprättas med namn i versaler
för att namnet ska sticka ut från övrig
text och lätt synas.
Det finns även i vissa sammanhang
en koppling till äldre folkbokfö

ringssystem
uppbyggda i
datorernas barndom med så
kallad mainframe-teknik. I denna
systemmiljö hade valet av gemener
och versaler betydelse för hur mycket
minne en applikation använde och
det fanns därför en god anledning att
antingen välja gemener eller versaler
när namn och annat lagrades i syste
met. Detta idag något föråldrade sätt
att hantera ett datalagringsproblem
har sedan överlevt till modernare
system. Det kan finnas god anledning

att ha en
idé om hur
du som myndig
hetsrepresentant ska
förklara olika administra
tiva egenheter (numreringar
och annat) i de handlingar som når
allmänheten. Ett korrekt och tydligt
bemötande kan förhindra att den här
typen av konspirationsteorier får luft
under vingarna. 
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Historikerna
&
arkiven
Projektet Historikerna och arkiven: historievetenskap och arkivteori i
Sverige 1880–2020 kommer på olika sätt problematisera relationen
mellan historisk forskning och arkivvetenskap under ett drygt sekel.
Text: Maria Cavallin-Aijmer, Samuel Edquist, Emma Pihl Skoog
Foto: Artoboard Studio

UNDER LÅNG TID – från 1800-talet fram
till 1970-talet – stod arkivarierna
och historikerna nära varandra, man
kan säga att det var två yrkesgrupper
i symbios. Innan det skapades en
särskild arkivarieutbildning i Sverige
vid Stockholms universitet, var det
i regel bland akademiska historiker
rekryteringen till de då ännu rätt fåta
liga arkivarietjänsterna skedde. För
disputerade historiker var tjänstgöring
på Riksarkivet, landsarkiven eller de
enstaka stadsarkiven eftersträvans
värda mål i karriären med möjlighet
till forskning i tjänsten. Fortfarande
har många av arkivariestudenterna
historia eller liknande ämnen i baga
get, men andelen tycks sakta minska.
I takt med att arkivarieyrket för
skjutits alltmer mot att i första hand
planera den samtida arkivbildningen,
minskar också kopplingen till ämnet
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historia och till kulturarvsaspekterna.
Visst finns den förstås kvar där och
är fortsatt helt central för arkivarier
på arkivinstitutioner som hanterar
äldre arkiv, men i kåren som helhet
ser bilden annorlunda ut i dag. I viss
mån har det närmast funnits en vilja
att distansera sig från den gamla
kopplingen till historia och kulturarv.
Istället vill man associera sig med
företeelser som informationsteknologi
och processorientering, vilka om
inte annat ofta ger högre status på de
arbetsplatser där arkivarier arbetar.
VÄXANDE KLYFTA

Den här situationen var en utlösande
faktor till att vi närmare ville stu
dera relationen mellan historiker och
arkivväsende både i dag och historiskt
sett. I år startar därför forsknings
projektet Historikerna och arkiven:

historievetenskap och arkivteori i Sverige
1880–2020. Vi som deltar har det
gemensamt att vi både är historiker
och samtidigt är eller har varit invol
verade inom ämnet arkivvetenskap.
Vi har alla nu eller tidigare undervisat
blivande arkivarier och hoppas därför
att vi kan angripa ämnet med dubbel
blick: sett både med arkivariens och
historikerns ögon.
en gnagande
känsla av att det finns en växande
klyfta mellan historikervärlden och
arkivväsendet. Som historiker vet
vi ”inifrån” att det ligger nästan i
generna hos historiker att forska
i arkiv. Det är något som många
närmast stoltserar med: att vi gör
rejäla källstudier och reser till olika
arkivinstitutioner.
Samtidigt har vi en inifrånblick

PROJEKTET EMANERADE FRÅN

från arkivsektorn som gör att vi ibland
har upplevt att det finns en okunskap
bland historiker om vad arkiv är och
vad arkivarieyrket egentligen i dag
består av.
Ett annat anekdotiskt bevis: när vi
själva har presenterat idén till detta
projekt för historiker så har det på
sina håll ifrågasatts om det verkligen
är så att de flesta yrkesverksamma
arkivarier idag huvudsakligen arbetar
med samtida arkivbildning och
dokumenthantering. De invänder att
de ju faktiskt har varit på Riksarkivet
eller något folkrörelsearkiv och att de
arkivarier som de har mött där har
arbetat med historiska arkiv. Det ver
kar inte riktigt fastna att majoriteten
av arkivarier har sin arbetsplats på
exempelvis tingsrätter, bostadsbolag
och stora statliga verk.

VÄRLDSMÄSTARE PÅ KÄLLKRITIK

Historiker vill, på delvis goda
grunder, se sig som världsmästare
på källkritik, det vill säga att förut
sättningslöst granska trovärdigheten
hos och informationsinnehållet i de
källor – ofta just arkivhandlingar –
som de granskar. Samtidigt finns det
en tendens att glömma bort själva
arkivkontexten och i vilken mån
föreskrifter och sedvänjor gällande
arkivering faktiskt har påverkat vilka
arkivhandlingar som alls kommit
att bevaras och hur dessa sedan har
ordnats. Varför har just det som finns
i arkiven överhuvudtaget skrivits ned
och varför har det också kommit att
bevaras i arkiven och ordnats på det
sätt det har?
Här finns utrymme för en
fördjupad problematisering av hand
lingarnas relation till arkiveringspro

cesserna, där historiker kan lära av
arkivarierna. Många gånger har det
funnits flera mellanstationer mellan
arkivbildning och handlingarnas plats
i dagens arkivlokaler, men det fram
ställs ofta som att arkiven avspeglar
hur det faktiskt var.
Den grundläggande premissen
att det mesta som arkiverats förr
och nu inte alls görs det för att serva
framtida historiker, utan för att vara
till någon sorts nytta direkt för den
verksamhet som arkiverar, verkar inte
vara en uppfattning som historiker
förhåller sig till. Ett annat exempel
är att man anser sig ha gjort ”fynd”
i arkiven, av dokument som redan
varit registrerade och beskrivna i
arkivförteckningar. Uppenbart har ju
då någon arkivarie eller annan person
redan ”hittat” handlingen i fråga.
Ibland när historiker försöker proble
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matisera arkivkontexten tror de att de
är ensamma om att förstå den makt
som utövas vid värdering, ordnande
och förtecknande. Arkivariers med
vetenhet och livaktiga diskussion om
den här problematiken, såväl teoretisk
som praktisk, råder det många gånger
stor okunskap kring.
OLIKA INFALLSVINKLAR

Vårt projekt kommer på olika sätt
att problematisera relationen mellan
historisk forskning och arkivveten
skap under ett drygt sekel. Mellan
historikerna och arkivväsendet
rådde alltså länge en sorts symbios,
men under senare decennier har det
börjat uppstå ett avstånd mellan de
båda sfärerna, som i sig själva också
präglas av större spännvidd mellan
olika inriktningar än tidigare. För
arkivarier finns sedan gammalt en
sorts tudelning mellan att ta om
hand de dokument och handlingar
som skapas här och nu för framtida
bevarande och att vårda redan histo
riska arkiv. Denna paradox mellan å
ena sidan samtid och framtid och å
andra sidan historia/kulturarv ställs
alltmer på sin spets genom samhäl
lets accelererande digitalisering och
informationsflöde.
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PROJEKTET BEDRIVS FRAM TILL 2024, UTIFRÅN
OLIKA INFALLSVINKLAR.

I en delstudie, av Emma Pihl Skoog
vid Södertörns högskola, granskas hur
man i historievetenskapen förhållit
sig till arkiven – och då förstås när
man talat om eller diskuterat arkiv på
andra sätt än som rena samlingar av
källmaterial. I vad mån och på vilket
sätt har historikerna diskuterat arki
ven som samhällsinstitutioner, eller
arkiv som ett särskilt teoretiskt eller
akademiskt område? Med utgångs
punkt i den ovan skildrade nära
symbiosen mellan arkivväsendet och
historieämnet kommer historieveten
skapliga akademiska tidskrifter såsom
Historisk tidskrift (1881–), Historisk
tidskrift för Skåneland (1901–1921)
och Scandia (1928–) att analyseras för
att också frilägga hur denna symbios
kunde te sig mer konkret.
även en tydlig
tendens till minskad användning av
arkivmaterial bland historiker upp
märksammats internationellt av såväl
arkivarie- som historikersamfundet.
I vad mån samma tendens också
är framträdande i Sverige kommer
att undersökas närmare. Nedslag i
avhandlingar i historia görs för att se
om och hur förändringen sett ut över

UNDER 2000-TALET HAR

tid. Tanken är dessutom att analysera
både i vad mån arkivvetenskapliga
begrepp reflekterats över som sådana
och i vilken utsträckning arkivma
terial använts som källmaterial i
avhandlingarna. (Här är delstudie
författaren själv skyldig då hon i
ringa grad använt arkivmaterial i sina
egna historiska undersökningar och
publikationer, trots att hon arbetat
som arkivarie.)
SPLITTRAT FÄLT

Förändringen kommer även att ställas
i relation till hur klassiska framträ
dande historiker, såsom Carl Gustaf
Malmström, Emil Hildebrand,
Martin Weibull, Lauritz Weibull och
Curt Weibull, förhöll sig till arkiv och
arkivhandlingar under 1800-talets
slut och 1900-talets början. Förhopp
ningen är att härigenom belysa det till
synes allmänt ökande ointresset för
arkivkontexten och arkivvetenskapen
hos samtida historiker som internatio
nell forskning pekat på.
i Sve
rige diskuteras i en annan delstudie av
Maria Cavallin-Aijmer vid Göteborgs
universitet. Fokus för delstudien är
hur arkivvetenskapen hanterat sina
egna relationer till historieveten

ARKIVVETENSKAPENS EGEN UTVECKLING

skapen och på vilka sätt detta har
förändrats över tid. Här kommer tid
skrifter kopplade till svensk arkivve
tenskap studeras, såsom Meddelanden
från Svenska riksarkivet (1877–1996),
Arkivvetenskapliga studier och Arkiv,
samhälle & forskning (1953–). Även
mer professionsnära tidskrifter, såsom
Nordisk arkivnyt (1956–) och denna
tidskrift, Arkiv (2011–), kommer
utgöra viktigt källmaterial tillsam
mans med de relativt få böcker och
artiklar som har publicerats. Den
svenska diskussionen kommer sättas i
relation till den internationella arkiv
forskningen. Svensk arkivvetenskap
har länge beskrivits som ateoretisk
och pragmatisk på grund av sitt nära
förhållande till den offentliga förvalt
ningen – men stämmer det?
FRÅGAN OM ARKIVVETENSKAPENS relation
till historievetenskapen är allt mer
relevant i vår samtid när arkivariepro
fessionen växt i omfattning och blivit
uppdelad i traditionella arkivarier på
större institutioner och moderna myn
dighetsarkivarier som främst ägnar sig
åt samtidsinriktad dokumentstyrning.
Dessutom har arkivvetenskapen
etablerats som egen disciplin på flera
lärosäten och en tendens till olika
profiler mellan arkivutbildningarna
börjar visa sig. Länge dominerades
svensk arkivvetenskap av frågor som
låg historievetenskapen nära, till
exempel autenticitet och proveniens,
men också arkivhistoria. Idag är fältet
mer splittrat och det är inte heller
självklart var den ganska begränsade
arkivforskning som bedrivs i Sverige
hanteras – inom humaniora eller inom
teknik och IT.
VIDGAT ARKIVBEGREPP

Den tredje delstudien utförs av
projektledaren Samuel Edquist vid
Mittuniversitetet. Här läggs sökljuset
endast på de senaste decennierna, men
i gengäld även mot andra sfärer än
arkivväsende och historievetenskap.
Studien utgår från en tendens att
vidga själva arkivbegreppet, och att

strömningen – den så kallade arki
valiska vändningen – har växt sig
stark i andra vetenskapsdiscipliner
än historia. Strömningen är inte
alls enhetlig – det som förenar kan
sägas vara att ”arkiv” betraktas på
vidare sätt än brukligt bland arki
varier och empiriska historiker –
ofta på ett närmast filosofiskt och
teoretiskt sätt.
Två huvudinspiratörer är inga
mindre än Michel Foucault
och Jacques Derrida, vilket om
inte annat skapat en aura kring
arkivbegreppet inom humani
ora och i kultursfären som det
inte haft tidigare. För Foucault
var arkivet en sorts metafor
för de yttersta ramarna för
vad som är möjligt att säga
och tänka i ett samhälle.
Derridas bok Mal d’Archive
(“Arkivsjukan”) från 1995
blev än mer inflytelserik
genom dess inskärpande
av arkivinstitutionen som en central
minnesinstans historien igenom (del
vis i konkret mening, delvis i abstrakt
kulturfilosofisk mening). I den så
kallade mediearkeologin, som inte
minst är stark i Tyskland med namn
som Cornelia Vismann och Wolfgang
Ernst, finns lite annan betoning,
nämligen på de strikt materiella fak
torer som ligger bakom all arkivering.
Vilka mediebärare är tillgängliga och
vilka byråkratiska principer har styrt
arkivbildningen (exempelvis hur man
har valt att lägga handlingar i akter
och dossierer)? Den senare samman
faller i viss mån med klassisk arkiv
vetenskap, men det intressanta är att
analyser om arkiv i den arkivaliska
vändningens tradition, i till exempel
utövande konst eller i film- eller lit
teraturvetenskap, vanligen skett obe
roende av arkivvetenskapliga analyser,
och vice versa.
LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

Med projektet hoppas vi inte bara få
nya kunskaper om hur historieveten
skap, arkivvetenskap och humaniora i

allmänhet
stött och blött arkiv
begreppet över tid. Vi hoppas att
fler historiker ska intressera sig för
arkivteori – både från klassisk arkiv
vetenskap och den nyare arkivaliska
vändningen.
Vi hoppas också att arkivveten
skapen håller kvar vid den huma
nistiska eller historiska inriktningen
– arkivens essens är ändå att de samti
digt är framåt- och tillbakablickande.
Vi har inte arkiv för att trygga beva
randet av dokument och information
enbart på mycket kort sikt utan också
för eftervärlden.
Arkivariens yrkesetos måste vara
att blicka åtminstone några decen
nier framåt, bortom den förväntade
livslängden för såväl organisations
teoretiska trender som de digitala
system, filformat och lagringsmedia vi
använder idag. Ett sådant långsiktigt
perspektiv är ett historiskt perspektiv,
varför arkivvetenskapen bara delvis
kan fortleva som ren informations
vetenskap – humanioraperspektivet
måste försvaras. 
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Kollage: Derin Sunneson. Bilder: Pixabay

Öppna data
och arkiv
Alla som har varit i arkivbranschen en stund vet vilken enorm
informationsskatt som finns i arkiven. Idag anses information vara ”det nya guldet”. Öppna data förväntas frigöra det.
Men räknas arkivens information in i denna guldreserv?
Text: Nils Mossberg nils.mossberg@energimyndigheten.se

information rent av
huvudådern i informationssamhällets
guldfyndighet? Och i så fall, är det
någon skillnad på arkiv och öppna
data? Ändrar viljan att publicera öppna
data vad som ska bevaras och vad som
kan gallras? Det är några frågor och
funderingar som är svåra att besvara
och som lätt leder till fler frågor.

ÄR INTE ARKIVENS
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En som har funderat en del på
frågor om öppna data och arkiv är
professor Erik Borglund vid Mitt
universitetet. Erik menar för det
första att både huvudbetänkandet från
Öppna data-utredningen och Arkiv
utredningen befäster gamla synsätt på
information och arkivens roll. Öppna
data-utredningen har inte fört någon

dialog kring arkivbranschens roll och
det material som hanteras av oss och
arkivutredningen ser ingen relation
mellan handlingar och tillväxt. Arkiv
är med andra ord fortsatt gammalt
och mossigt, medan öppna data är
nytt och innovativt. Arkiv räknas
enbart som kulturarv.
Erik Borglund menar att det för

att kunna ta tillvara på det nya guldet
blir viktigt att förstå vilken informa
tion som är värdefull även ur ett
innovationsperspektiv och därmed ska
undantas från gallring. Här spelar så
klart arkivarierna en viktig roll. ”Vi
har ju jobbat med öppna data sedan
år 1766”, menar Erik. Här finns en
kompetens som inte helt tas tillvara.

"Öppenhetstrappan" från boken Öppna
myndigheten av Johan Eriksson (Förlag:
SKL kommentus).

Rättsäkerhet och
demokrati
f Kommunikation med
partner i myndighets
ärende
f Utlämnande av handling
i pappersform vid
begäran

2. INFORMERA
1. REAGERA

ARKIV = ÖPPNA DATA, ÖPPNA DATA = ARKIV

Inom en inte allt för avlägsen framtid
kommer all verksamhetsinformation
att vara digital. Förmodligen lämnar
vi också dokumenten mer och mer.
Verksamhetsinformationen/arkivma
terialet är då direkt potentiella öppna
data. Det är rimligt att betrakta
arkivmaterial och öppna data som ett.
Någon skillnad på råmaterialet finns
inte.
I DN debatt 2121-01-04 hävdar
cheferna för Riksantikvarieämbetet,
Statens museer för världskultur,
Kungliga biblioteket, Naturhistoriska
riksmuseet och Riksarkivet att det
krävs krafttag för att digitalisera
kulturarvet i våra arkiv, bibliotek och
museer. Ett digitalt kulturarv kan
användas av företag för att utveckla
nya digitala produkter eller tjänster.
Digitaliserat kulturarv öppnar också
för helt nya forsknings- och under
visningsmetoder. Även traditionellt
kulturarvsmaterial har alltså potential
som öppna data.
De statliga utredningarna som
kommit på senare tid ser uppenbar
ligen inte detta samband, att arkiv
och öppna data bygger på samma
råmaterial.
VAD ÄR NYTTAN MED ÖPPNA DATA?

Syftet med att tillgängliggöra öppna
data är enligt Öppna data-utredning
ens huvudbetänkande att skapa en
informationsmarknad och att stödja
innovation. Inom projektet Nationell
Skalning Öppna Data (se separat
artikel) har deltagarna framförallt
sett ekonomiska vinster med minskad
administration, ökad tillgänglighet
och transparens. De administrativa
vinsterna ligger främst i att det tar
mindre tid att leta fram och lämna
ut uppgifter. Ökad tillgänglighet till
information gäller så väl inom som
utom organisationen.
I sin blogg (2021-01-11) framför
Fia Ewald att hon ser tre syften med
extern åtkomst till myndigheters
information:

Verksamhetsinsyn
och transparens
f Aktivt tillgänggörande av
information
f Publicering av informa
tionsredovisning
f Utlämnande i elektronisk
form
f Möjlighet att använda
myndighetens IT-stöd för
att ta del av informationen

Öppna system

•

demokratiaspekter genom
insyn och transparens
• forskningens tillgång till
information på lång och kort
sikt
• företags behov av råvara till
olika typer av tjänster inklusive
AI.
Till detta kan också läggas effek
tivitetsvinster som uppkommer när
tillgången till information blir bättre.
Med öppna data synliggörs och
möjliggörs alltså en till nytta (innova
tion) som går att få ut av verksam
hetsinformation, utöver de nyttor som
redan arkivlagen lyfter fram. Öppna
data-utredningens uppdrag har inte
varit att stärka offentlighetsprincipen,
men öppna data ökar onekligen trans
parensen. Johan Östling i projektet
Nationell Skalning Öppna Data lyfter
till exempel att Varbergs kommuns
kundreskontra, som finns som öppen
data, har varit till stor nytta för de
lokala journalisterna.
FÖRBÄTTRAD INSYN VIA ÖPPNA DATA

Johan Eriksson hävdar i boken Öppna
myndigheten att öppenhet kan ses som
en trappa där de mest basala kraven
återfinns på det nedersta steget, i
skumrasket. Här lämnas handlingar
pliktskyldigast ut när någon frågar
efter dem. De flesta myndigheter
befinner sig på det andra trappsteget.
De publicerar mängder med informa
tion på sina hemsidor, lämnar ut
handlingar digitalt och har kanske
till och med sitt diarium publicerat på
Internet. Men för att komma upp på
steg tre och fyra, in i ljuset, krävs mer.
För att nå det sista steget krävs publi
cering av data i öppna format, fritt för
vidareutnyttjande med möjlighet att
bygga nya tjänster eller ny kunskap.
Jag tror det är rätt tänkt. Att bara
se öppna data som en möjlighet för
innovation är fel. Öppna data stärker
demokratin, ökar möjligheten till

E-tjänster och
interaktion
f Möjliggörande av
e-tjänster för att uträtta
ärenden och ge informa
tion hos den egna
myndigheten
f Sociala medier
f Medborgarförslag och
brukarinflytande

Öppet
vidareutnyttjande
f Publicering av data
i öppna format, fritt
vidareutnyttjande med
möjlighet för företag och
enskilda att bygga nya
tjänster på myndighetens
data, eller använda
information för att bygga
ny kunskap.
4. STIMULERA

3. AKTIVERA
Öppen arkitektur

Öppna och kunniga
medarbetare

att bygga ny kunskap och möjliggör
nya tjänster. Rätt nyttjat är myndig
heternas information verkligen skatt
kammare.
Tillgängliggörande baserat på
offentlighetsprincipen och arkivlagen
är emellertid för passivt för att nå det
sista trappsteget. Offentlighetsprinci
pen har ett ovilligt tillgängliggörande
inbyggt. Det är otäckt att behöva
lämna ut en allmän handling, journa
listerna snokar och stör, rättshaveris
ter tar upp vår tid. Tillgängliggörande
utifrån arkivlagen är också passivt.
Att söka via arkivförteckningar och
förstå arkivbeskrivningar är det få
som gör och det är lång väg från
förteckning och beskrivning till
materialet.
Både Kristine Ulander hos DIGG
och Johan Östling, Nationell Skal
ning Öppna Data, menar att för
att lyckas med öppna data så måste
krav ställas redan när IT-systemen
upphandlas (känns det igen!?). Sys
temleverantörerna måste bjudas in
och medvetandegöras så att de kan
utveckla API:er och möjliggöra till
gängliggörandet av öppna data.
VEM SKA ARBETA MED ÖPPNA DATA?

Grundkravet på öppna data är att den
ska kunna läsas av maskiner. DIGG
framhåller även att det är viktigt att
data kan kombineras med annan data.
Erik Borglund menar att tankarna
kring Förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS) som ett sätt att
skapa en enhetlig metod för utväxling
mellan arkiv och system gäller även
öppna data.
En myndighets verksamhetsinfor
mation ska alltså förberedas så att det
går att hitta i den, en del av den kan
bevaras, annat går att gallra och annat
går att maskinläsa och kombinera
med annan information och så vidare.
Det finns med andra ord en mängd
hänsyn som myndigheten måste ta
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när den organiserar sin informations
hantering.
Enligt Kristine Ulander hamnar
frågan om öppna data oftast hos ITavdelningen, gärna i form av ett projekt.
Kristine framhåller att det är viktigt att
arbetet med öppna data är både strate
giskt, väl förankrat hos ledningen och
drivs långsiktigt, inte i projektform.
Hårt hållet skulle vi som arkiva
rier bara behöva intressera oss för
bevarande och gallringsfrågor, men
det tror jag ingen verksarkivarie eller
kommunarkivarie gör idag. Om inte
annat brukar åtminstone frågor om
registring vara en naturlig del av arki
variens vardag. Men kan vår funk
tion – där vi har en infrastruktur för
informationskartläggning, -ordnade,
och -styrning – utgöra
en bas eller ett
nav för

hantering av verksamhetsinformation
som andra verksamheter kan knytas
till? Ja, och vi bör gå åt det hållet
anser jag.
Jag vill hävda att det ska finnas
en informationsförvaltande funk
tion i varje organisation. Hos en
myndighet bör den byggas upp kring
arkivfunktionen och hos kommuner
och regioner kring arkivmyndigheten.
För de senare gäller det naturligtvis
att strikt skilja på arbetet med att få
organisationen att korrekt hantera sin
verksamhetsinformation och arbetet
med att tillgängliggöra kulturarvet.
Är arkivmyndigheterna och -funk
tionerna redo för en sådan utveck
ling? Och är det uppenbart för andra
att det redan finns en infrastruktur
för att säkra långsiktigt bevarande
som efter lite donande kan användas
för att få fram öppna data, förbättra
informationssäkerhet med mera?
VAD SKA PUBLICERAS?
VAD SKA BEVARAS? VAD KAN GALLRAS?

Inom projektet Nationell Skalning
Öppna Data är utgångspunkten att
allt kan vara intressant att publicera
som öppna data. En gång i början
på min arkivkarriär raljerade jag om
ett obskyrt arkiv med andemeningen
– ”vem kommer någonsin använda
detta!”. Jag fick då snabbt svaret att:
”det finns ett arkiv för alla”, av den
mer erfarne arkivarien som handledde
mig. Det är sant, men sant är också
att vi måste gallra för det inte ska
svämma över med ointressant mate
rial som döljer det som är viktigt och
intressant. Eller?
Allt mer, även i offentlig sektor,
blir digitalt. Det produceras otro
liga mängder data om vem som
öppnat och stängt dörrar, vilka
pulkabackar som är öppna,
temperaturen i kylskåpet,
hur kaffebebryggaren mår
och så vidare, vid sidan av
den traditionella infor
mationen om tagna
beslut, utredningar
med mera. Frågan
är vilken informa
tion som är mest
intressant och
därmed värd
att bevara?
I öppna
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data-utredningen finns särskilda krav
rörande dynamiska data (digital infor
mation som uppdateras ofta eller i
realtid) och särskilda värdefulla data
mängder (till exempel statistik och
data om rörlighet). Hur ska vi tänka
rörande bevarande och gallring? Ska
dynamiska data alltid gallras/skrivas
över? Ska vi vara extra noga när det
gäller särskilt värdefulla datamängder
och kanske helt undvika gallring?
DIGG ser fyra olika användartyper
av öppna data: 1. Informationsdrivna
användare, personer som har ett all
mänt intresse av att hitta information.
2. Verksamhetsdrivna användare,
personer som vill förbättra verksam
heten. 3. Utvecklardrivna användare,
personer som använder öppna data för
att utveckla tjänster, system eller app
likationer. 4. Analysdrivna användare
som vill göra analyser eller prognoser
med hjälp av det öppwna data.
Gallringsutredningar av potentiella
öppna data bör ta hänsyn till dessa
möjliga användningsområden.
DU SKÖNA NYA VÄRLD

I huvudbetänkandet från Öppna
data-utredningen hävdas att tillgång
till information från den offentliga
sektorn (i digital form) har ett stort
socioekonomiskt värde och är en
betydelsefull källa för innovation och
teknisk utveckling. Det potentiella
ekonomiska värdet på öppna data
inom EU beräknas till hundratals
miljarder kronor årligen.
Offentlig sektor vimlar av digital
verksamhetsinformation som kan
användas för att stärka demokratin,
bygga ny kunskap och nya tjänster.
Även på våra arkivinstitutioner finns
mängder av liknade material. Här tror
jag att vi skulle vinna mycket på att
presentera både öppna data och tradi
tionellt arkivmaterial och vad som går
att hitta i det på ett aptitligare sätt.
En arkivförteckning lockar inte en
innovationssugen app-utvecklare.
De ekonomiska vinsterna med
öppna data betyder rimligtvis att
det borde läggas ännu mer krut på
att ordna upp informationen. För
ordningen är en förutsättning för att
kunna publicera utan problem – en
härlig utveckling för arkivarien om vi
kan få andra att få upp ögonen för vår
roll och se vår kompetens! 

DIGG, myndigheten som ska främja öppna data
DEN MYNDIGHET SOM har det nationella
uppdraget att främja öppna data
från den offentliga förvaltningen är
DIGG, myndigheten för digital för
valtning. Myndigheten tar fram stöd
för hur data kan tillgängliggöras och
arbetar med nationella principer och
vägledningar kring öppna data.
DIGG ansvarar även för att

utveckla Sveriges dataportal (data
portal.se) där öppna data från hela
den offentliga sektorn samlas och
synliggörs. På portalen finns en rad
olika verktyg till hjälp för dataägar
nas arbete med att på ett struktruerat
sätt tillgänglig göra data.
I Öppna data-utredningens betän
kande föreslås DIGG få en mer utta

NOBIL statlig infrastruktur av öppna data
nordisk databas som
innehåller information om ladd
stationer för elbilar. Databasen
förvaltas av Enova, ett norskt stat
ligt bolag. Ur databasen kan andra
hämta information för att göra
karttjänster och liknade.
Sedan årsskiftet 2020/2021 har
Energimyndigheten i uppdrag att
verka för att data från Sverige kom
mer in till databasen. Energimyn
digheten har därmed ett uppdrag
att samla in data i det direkta syftet
att göra dem till öppna data.
Förutom de arkivjuridiska
komplikationer som uppkommer
med en databas som ägs av den
norska staten där det finns svenska
allmänna handlingar är det ett
intressant exempel på hur både den

NOBIL ÄR EN

svenska och norska staten tar ansvar
för att skapa och upprätthålla en
infrastruktur av öppna data.
Lösningen på de arkivjuridiska
problemen har efter goda råd från
Riksarkivet blivit att det i avtalet
mellan norska och svenska staten
skrivs in att Norge ska samråda med
Energimyndigheten innan gallring
sker i databasen och vid systemby
ten, migreringar och konverteringar
eller andra förändringar som kan
påverka kompatibilitet och tillgäng
lighet av databasen. Vad som ska
bevaras och vad som kan gallras är
dock en framtida huvudvärk. 

Mer information: Hjem (nobil.no),
Registrera din laddstation
(energimyndigheten.se)

Innovation genom information –
förslag på ny lag om öppna data
ÖPPNA DATA-UTREDNINGEN LÄMNAR i
sitt huvudbetänkande ”Innova
tion genom information” (SOU
2020:50) förslag på en ny lag om
öppna data och vidareutnyttjande
av information. Lagen ersätter
nuvarande lag om vidareutnyttjan
de av handlingar från den offent
liga förvaltningen, de så kallade
PSI-lagen, som enligt utredningen
haft ett begränsat genomslag. Den
nya lagen är tänkt att öka tillgäng
liggörande och vidareutnyttjandet
av information från den offentliga
sektorn i form av öppna data. På så
vis ska utveckling av en informa
tionsmarknad stödjas och innova
tion stimuleras.
Enligt lagförslaget bör myndig
het eller offentligt företag göra
information tillgänglig på eget
initiativ. Jämfört med nuvarande

lagstiftning trycker detta lagförslag
alltså något hårdare på myndigheter
och offentliga företag ska arbeta
proaktivt med att göra öppna data
tillgängliga; öppna data ska inte
göras tillgängliga på begäran, utan
förutan begäran. Kraven på i vilka
format öppna data ska tillgänglig
göras förtydligas också något.
Information ska tillhandahållas i
befintliga format men om det är
möjligt i format som är öppna,
maskinläsbara, tillgängliga och
sökbara.
Värt att notera är att lagförslaget
använder begreppet ”information”
istället för ”handling” dock utan
närmare definiera begreppet. 
Mer information:
Öppna data-utredningen överlämnar
delbetänkande - Regeringen.se

lad uppgift att främja tillämpningen
av en ny lag om öppna data. Något
som myndigheten enligt Kristine
Ulander ser mycket positivt på. 
Mer information: DIGG – Myndigheten
för digital förvaltning | DIGG, Sveriges
dataportal

Nationell
Skalning
Öppna Data
NATIONELL SKALNING ÖPPNA Data, eller
NSÖD, är ett treårigt projekt som
pågått sedan år 2019. Projektet är
tänkt att fungera som en katalysa
tor så att genomförda och pågående
initiativ kring öppna data i kom
munal verksamhet kan spridas och
skalas upp till en nationell nivå.
Projektet vill arbeta bort hinder
som idag gör att det upplevs som
komplicerat att publicera öppna
data, öka kunskapen om öppna
data hos kommuner och regioner
och skapa ett antal piloter för att
publicera data på ett enhetligt sätt.
Inom NSÖD har standarder
för laddstationer, grundläggande
skoldata, leverantörsreskontra,
måltidsinformation, vägarbeten
och livsmedelsinspektioner tagits
fram.
Undertecknad fick nöjet att
närvara vid ett av projektets
månadsmöte. Arbetet med öppna
data stöter liksom andra nyheter
på en hel del interna utmaningar i
de kommunala organisationerna.
Det är många som påverkas när
öppna data publiceras. Exempelvis
berör publiceringen av Varbergs
kommuns kundreskontra hela
kommunen och inte bara kom
munstyrelseförvaltningen som
förvaltar reskontran. Personupp
gifter måste säkras och det finns
stor rädsla för att sekretess ska
läcka ut. För att lyckas krävs en
stark ”sponsor” inom kommun
koncernen och ökad kunskap och
medvetenhet om vad öppna data
är inom organisationen. 

Mer information: Nationell Skalning
Öppna Data | RISE
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Vi lever i en märklig tid för den som börjar på ett nytt jobb. Trots
att David Haskiya är chef för Enheten för digitala användarmöten
(DAM) på Riksarkivet sedan november har han bara träffat
några enstaka medarbetare ”på riktigt”. Kanske är det då tur att
det digitala mötet är hemmabana både för DAM och David.
Text: Andreas Wallgård andreas.wallgard@riksarkivet.se

NOTISER

RIKSARKIVET

Nya vägar till ökad
användning av arkiven

Foto: Jacob Lundqvist

David, vilken är din
professionella bakgrund?

– Jag är antikvetare och arkeolog
i grunden. Redan tidigt specialise
rade jag mig på hur datorteknik kan
användas inom arkeologi. Mitt första
egentliga digitala jobb gjorde jag runt
1993 då jag tillsammans med några
studiekamrater skapade den allra
första webbplatsen för Arkeologiska
institutionen vid Lunds universitet.
Två jobb har varit särskilt viktiga
för att forma mig som yrkesperson.
Under 00-talet arbetade jag med
digitalisering – i bred mening – av
Riksantikvarieämbetets fornmin
nesregister och med utvecklingen av
K-samsök (Riksantikvarieämbetets
söktjänst för kulturarvsdata). Decen
niet därefter arbetade jag i flera olika
roller på Europeana (en webbportal
för sökning i europeiskt kulturarv)
och kom till slut att ansvara för den
tekniska avdelningen med frågor som
rörde dataförvaltning, produktdesign,
teknisk innovation, mjukvaruutveck
ling och drift.
Varför lockade
uppdraget på Riksarkivet?

David Haskiya, ny chef för Enheten för digitala användarmöten på Riksarkivet.
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– För mig personligen är det i

Ett exempel på ett uppslag ur en av de rapportböcker som ingått i Riksarkivets projekt för HTR (handwritten text recognition) som
skett i samarbete med volontärer. Läs mer om projektet och testa att söka på Riksarkivets webb https://sok.riksarkivet.se/htr

gränssnittet kulturarv och digita
lisering som jag vill verka. Det är
det område som jag brinner för. Det
är svårt att hitta någon institution
i Sverige som förvaltar historiska
primärkällor i den omfattning som
Riksarkivet gör. Så här finns potential
att få ägna sig åt just detta.
Jag har följt och haft kontakt med
personal på Riksarkivet länge och
såg också att det borde finnas goda
möjligheter att utveckla arbete med
att tillgängliggöra de digitaliserade
arkiven för fler och på ännu bättre sätt
än vad vi gör idag.
Vad gör DAM egentligen?

– I korthet ansvarar vi för tre
områden: Kundtjänsten är den största
sett till antalet medarbetare. När
du kontaktar Riksarkivet så är det
någon från vår kundtjänst som svarar.
Sedan har vi det vi internt kallar för
Söktjänsten men som utåt sett är mer
känt som Digitala forskarsalen och
Nationell Arkivdatabas (NAD). I
DAM:s uppdrag ingår också forsk
nings- och innovationsverksamhet
med inriktning mot hur digitalisering
och data kan utveckla arkivverksam
het och akademisk forskning.

Hur används Riksarkivets söktjänst?

– Vår söktjänst används av många.
Under 2020 hade vi fler än 6,3 miljo
ner besök. Ett fantastiskt resultat! Det
kan jämföras med museisektorns sta
tistik där 46 institutioner tillsammans
redovisar totalt 5,9 miljoner besök i
digitala samlingar under samma tid.
Vi ser också en ökning jämfört med
tidigare år som gläder oss. Men för
att utveckla våra tjänster vidare skulle
vi behöva veta mer om de besökare
som vi har och de som ännu inte har
hittat till oss men som skulle ha nytta
av oss. Vi behöver också hitta bättre
jämförelsestatistik för att kunna lära
av och mäta oss mot andra aktörer.
Vilka viktiga
utvecklingsfrågor ser du framöver?

– De närmsta två–tre åren kommer
vi framförallt att satsa på att förbättra
möjligheterna för andra att i stor skala
och för deras egna syften få åtkomst
till upphovsrättsfritt arkivinnehåll.
På det sättet bedömer vi att ännu fler
medborgare kan ha nytta och glädje av
arkiven. Användarna kan exempelvis
vara släktforskarföreningar, företag
som utvecklar släktforskartjänster,
universitetsforskare och studenter

inom digital humaniora, eller volontä
rer som skriver wikipediaartiklar. Rent
tekniskt innebär det utveckling av
publika API:er och upphovsrättsmärk
ning av data.
Inom forskning och utveckling har
vi fokus på hur artificiell intelligens
(AI) och maskininlärning kan öka
både sökbarhet och användbarhet
av digitiserat arkivmaterial. Detta
genom att tolka handskrift till text.
Att maskinellt kunna tolka handskrift
sågs länge som en avlägsen dröm.
Jag minns att jag ställde en fråga
om det till en arkivarie när jag som
student var på studiebesök på ett
arkiv och fick svaret att det var allt för
komplicerat för att någonsin kunna
bli verklighet. Det är spännande att
nu kunna se att AI kombinerad med
insatser från medborgarvolontärer – så
kallad medborgarforskning – radikalt
förbättrar möjligheterna att söka,
använda och analysera handskriven
text. Här börjar vi se resultat! Riks
arkivet kunde nyligen presentera ett
pilotprojekt som har utgått från rap
porter ur arkivet efter en polisavdel
ning i Göteborg 1868–1902. De första
fem rapportböckerna är nu sökbara
via vår webb. 
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Ny arkivarie
genom Sydarkivera
haft problem att rekrytera en arkivarie
skriver Sydöstran. Nu hoppas kommunen kunna lösa proble
met genom att bli medlem i Sydarkivera för att säkerställa
ett digitalt bevarande.
Oavsett om rekryteringen sker på egen hand eller genom
Sydarkivera kommer det att bli en dyr affär. Kommun
juristens bedömning är dock att ett medlemskap kommer
att ge många fördelar genom samarbetet med andra i
arkivarbetet. 
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AI underlättar
sökande i
handskrifter
, kan alla släktforskares och historikers
drömmar om att kunna söka fritt i svårlästa gamla handskrifter
gå i uppfyllelse. Men vägen dit är lång skriver Forskning &
Framsteg.
Astrid Lindgrens manuskript är en del i det arbetet. Svenska
Barnboksinstitutet, som förvarar några av hennes manuskript,
försöker nu skriva av manusen i klartext med hjälp av AI. Det
är troligen första gången någon har använt AI på ett organiserat
sätt för att tolka stenografi.
Projektet med Astrid Lindgrens "krumelunsar", som hon
kallade sina stenograferade ord, går ut på att bygga algoritmer
som kan läsa just hennes stil. Till ett system som klarar all ste
nografi är det däremot långt kvar.
Även Riksarkivet samarbetar med volontärer i ett pilotprojekt
med polisrapporter i Göteborg från 1868 till 1902. Med hjälp
av företaget Transkribus modell har Riksarkivet kunnat trans
kribera de 22 000 sidorna med 97 procents träffsäkerhet enligt
företagets beräkning.
AI kan även hjälpa till med att lösa andra HTR-problem.
En gigantisk utmaning är att identifiera vilka som skrev
medeltida svenska dokument och när de skrevs, för att
sätta in dem i en historisk kontext. Här är inte AIsystemets huvuduppgift att identifiera enskilda ord,
utan stildrag. 

MED AI, ARTIFICIELL INTELLIGENS
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Gällivares nya
kommunvapen
godkänt
HERALDISKA NÄMNDEN VID Riksarkivet
har godkänt Gällivare kommuns
ändring av kommunvapnet. Järn
märket i det tredje fältet kommer
nu att bytas ut mot en symbol av
koppar. Nämnden skriver i sitt
beslut att förändringen motiveras
av att man i dag i kommunen bryter
såväl järn- som kopparmalm och
det sistnämnda i landets största
dagbrott rapporterar Norrländska
Socialdemokraten. 

Gällivare ko
mmuns
kommunvapn
en i dag.

Ny avdelning för konst
och kulturarv i Uppsala
KULTURFÖRVALTNINGEN I UPPSALA kommun har fått en ny
avdelning - Uppsala konst och kulturarv. Avdelning
en omfattar verksamheterna Uppsala konstmuseum,
Biotopia och Naturskolan, Offentlig konst samt
Reginateatern. Dessutom kommer Uppsala konst och
kulturarv även att arbeta med kulturarvsfrågor.
Helena Westin blir chef för avdelningen och
tillträder 1 mars 2021. Hon ansvarade för upp
byggnaden av det nya Polismuseet som öppnade på
Djurgården i Stockholm år 2007, och som då blev
nominerat till både Årets museum i Sverige och
European Museum of the Year Award. 

Oviss framtid för
Arbetarrörelsens arkiv

Foto: Stewen Quigley

Trelleborg kan flyttas till Malmö efter
som studieförbundet ABF måste spara pengar. Arkivet, som
innehåller protokoll, bildmaterial och andra artefakter förknip
pade med arbetarrörelsens framväxt från 1880-talet och framåt,
öppnades 1948.
Den nuvarande arkivarien går i pension i sommar
och ännu är inga beslut tagna om vad som då ska
hända med arkivet och utställnings
lokalen skriver Trelleborgs Alle
handa. Ett alternativ är att Arkiv
förbundet eller Arbetarrörelsens
arkiv i Malmö tar över även
Trelleborgsarkivet. 

ARBETARRÖRELSENS ARKIV I

Exempel på offentlig konst i Uppsala. Fadime Sahindals
minnesmärke av konstnären Hanna Beling.

Specialister på förvaringsmedel för arkiv
ABM Produkter erbjuder ett högklassigt sortiment
av produkter för arkiv, bibliotek och museer. Vi är
generalagenter för EMBA och tillhandahåller även
produkter från Klug-Conservation. Våra bästsäljande
aktomslag ﬁnns i många olika format – allt för att
förvara dina arkivalier på bästa möjliga sätt.

Syns man
finns man

Nyhet!
Nu lanserar vi en ny webbshop!
Här hittar du allt ni kan behöva för en säker förvaring
av arkivalier. Gå in på www.abmprodukter.se
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Upptäck en av landets
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arkivpartner
E-arkiv certifierat för informationssäkerhet.
7 stycken fysiska arkiv som ger regional åtkomst.
Uppfyller RAFS 2013:4.
130 medarbetare fokuserade på arkiv.
15-tal myndigheter använder Depona’s arkiv.
25% av landets kommuner är återkommande
användare.
ISO 27000 certifierad verksamhet och system.
Digitalisering av dokument, ritningar, böcker,
foton, media och mikrografi.
Leverantör av E-arkiv sedan 25 år.

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

Kontakta oss på tel 023-859 91 eller info@depona.se www.depona.se

