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Huvudredaktören
Danmark har fått en ny riksarkivarie, den första kvinnan på posten. Anne-
Sofie Jensen tillträdde sin tjänst vid årsskiftet, hon kommer närmast från 
en tjänst vid Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Hon presen-
teras i en artikel och ger sin syn på sitt nya uppdrag, hon säger bland 
annat att arkivens kärnuppgifter är de samma som tidigare, men att vi ska 
använda de nya möjligheter som digitalisering och den tekniska utveck-
lingen ger oss. På så sätt kan vi lösa våra basuppdrag på nya och bättre sätt.

Nordiska riksarkivarier träffades i januari i Kautokeino för att disku-
tera samiska arkivfrågor. Efter mötet gjorde riksarkivarierna ett gemen-
samt uttalande, bland annat lyftes vikten av ökat samarbete mellan 
samiska arkivinstitutioner över landgränserna för att gemensamt bevara 
det samiska kulturarvet.  I en artikel från Finland presenteras det nord-
iska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives som finansie-
ras med stöd från EU. Projektet ska arbeta med att utveckla en plattform 
som kan länka samman det arkivmaterial som redan idag finns digitalt 
tillgängligt vid olika arkivinstitutioner. Projektet kommer också att kart-
lägga samiskt arkivmaterial som ännu inte blivit digitiserat.

Digitalarkivet i Norge blir en nationell portal för digitiserade arkiv-
handlingar från hela arkivsektorn, målet är att allmänheten ska söka och 
hämta information från en plats. Många arkivinstitutioner har haft olika 
lösningar för att lagra och digitalt tillgängliggöra sina arkivhandlingar. 
Arkivverket satsar på att Digitalarkivet utvecklas till en nationell tjänst för 
både digitalt skapade arkivhandlingar och digitiserat arkivmaterial. Varje 
institution som vill medverka kommer själv att kunna publicera mate-
rial. Planen är att det utvidgade Digitalarkivet öppnar i september 2019. 

Även på Island ökar tillgängligheten till skannade arkivhandlingar. 
Nationalarkivet har som en gåva till nationen i samband med 100-års 
jubiléet av landets självständighet öppnat en ny webbportal där nationa-
larkivets digitiserade arkivhandlingar publicerats, exempelvis finns nu 
kyrkans ministerialböcker äldre än 50 år tillgängliga i portalen.

Under våren öppnar Stockholms stadsarkivs nya lokaler vid Lilje-
holms kajen som rymmer 100 000 hyllmeter. Stadsarkivet kommer att 
behålla sina gamla lokaler och i de nya fokusera på stadens bebyggelse-
utveckling och stadsplanering. 3,5 miljoner ritningar och kartor flyttas, 
drygt 2 miljoner av dessa, dvs bygglovsritningar från början av 1700-
talet och framåt upptogs 2011 på listan över UNESCOs världsminnen. 
Förhoppningen är att utveckla spännande, kreativa samarbeten med olika 
aktörer och finna nya målgrupper och sätt att förmedla arkiv.

Trevlig läsning!

Maria Larsson Östergren
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Alle vil digitalisere, og alle vil gjerne ha 
det ut til folket. Men hvor? 

I samarbeid med en rekke aktører 
i arkivsektoren, arbeider det stat-
lige Arkivverket med å etablere og 
utvikle digitalarkivet.no som en fel-
les plattform for publisering av digi-
talt skapte og digitaliserte arkiver i 
Norge. 

Første ledd i arbeidet er å legge 
til rette for at arkivsektoren på egen 
hånd kan legge ut skannet arkiv-
materiale i Digitalarkivet. Planen er 
at det skal bli mulig fra og med sep-
tember 2019. 

Gode, felles løsninger
Til nå har arkivinstitusjoner benyt-
tet blant annet Dropbox, Europeana, 
Digitalt museum og egenutviklede 
løsninger av varierende kvalitet for å 
få digitaliserte kilder ut til brukerne. 

SAMDOK-forprosjektet ”Nasjo-
nal publiserings platt form for skannet 
arkivmateriale” konkluderte imidler-
tid med at tilbudet var fragmentert, 
og at det var behov for gode fellesløs-
ninger for å gjøre digitalisert arkiv-
materiale tilgjengelig for publikum.

Anbefalingen var å åpne opp det 
allerede eksisterende Digitalarkivet, 
ved å gi hele arkivsektoren tilgang 
til Arkivverkets interne administra-
sjonsverktøy for tjenesten. 

Riksrevisjonen har dessuten på -
pekt at store deler av kulturarven 

ikke er digitalisert, og politiske før-
inger legger opp til økt digitalisering 
som setter brukeren i sentrum av løs-
ningene. 

Én nasjonal inngang
På denne bakgrunn satser Arkiv-
verket nå på å gjøre Digitalarkivet 
til en nasjonal tjeneste for digitalt 
skapt og digitalisert arkivmateriale. 
Sluttbrukerne skal slippe å lete på en 
rekke ulike nettsteder. Målet er i ste-
det at publikum skal kunne gå til ett 
sted, hvor de kan søke og hente frem 
digitalt innhold fra statlige, kommu-
nale og private arkiver fra hele landet. 

– Tilretteleggingen av kildene 
demonstrerer at digitalisering av 
arkiv er mye mer enn å legge en 
bunke papir inn i en skanner. De 

beste brukerreisene kommer når 
brukeren raskt kan finne informa-
sjonen hun trenger og akkurat når 
hun har bruk for den, sier riksarki-
var Inga Bolstad. 

Før jul var kulturminister Trine 
Skei Grande til stede i Riksarkivet for 
å legge ned en digital grunnstein for 
Digitalarkivet som publiseringsplatt-
form for hele Arkiv-Norge. 

– Vi begynner å bli et digitalt for-
bilde internasjonalt på kulturarvs-
fronten. Jeg er stolt over at vi tør å 
være et digitalt forbilde og mener at 
det er en seier for demokratiet, sa 
Skei Grande ifølge digi.no.

Hun uttalte videre at tilgang til 
historie og kulturarv er en demokra-
tisk rett. 

– Det gir hver enkelt mulighet til 

Fredrik Larsen Lund

■■ Riksarkivar Inga Bolstad, kulturminister Trine Skei Grande og generalsekretær Anne 
Schiøtz i Slekt og Data ser frem til nye muligheter i Digitalarkivet.  Foto: Arkivverket.

Alt på ett sted: Digitalarkivet 
blir nasjonal portal for 

skannede arkiver
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selv å undersøke fortellingene om 
kulturen og identiteten vår.

Selvbetjening
I samarbeid med arkivsektoren utvi-
kler Arkivverket nå en løsning der 
arkivinstitusjoner selv kan publisere 
skannede arkiver i Digitalarkivet. 
Hver enkelt institusjon vil måtte 
laste opp og legge til rette sitt mate-
riale, og det vil bli utviklet et opplæ-
ringsopplegg for dem som ønsker å 
ta i bruk den nye løsningen. 

I første omgang vil fellesløsnin-
gen være avgrenset til skannet eller 
digitalt fotografert papirbasert arkiv-
materiale, som protokoller, brev, 
dokumenter og bøker. Materialet 
skal primært være fritt tilgjenge-
lig for offentligheten. Mulighet til 
å legge inn foto, lyd, film, video og 
digitalt skapt materiale vil komme 
senere. Det samme gjelder kilder 
med taushetsbelagte og andre sensi-
tive opplysninger, hvor det er behov 
for tilgangsstyring. Prosjektet omfat-
ter ikke fellestjenester for skanning, 
eller spørsmål om kassasjon etter 
digitalisering. 

Legge ut mange kilder
Snorre Dag Øverbø er leder for arkiv-
avdelingen ved Aust-Agder museum 

og arkiv IKS. Han har store forvent-
ninger til Digitalarkivet.

– På kort sikt skal vi gjøre en 
innsats for å komme raskt ut med 
mye innhold. Etter introduksjons-
fasen ser vi for oss å integrere 
Digitalarkivet i vårt daglige arbeid, 
både for arkivarene og registratorer; 
at det blir et faglig verktøy i daglig 
bruk på linje med slik det jobbes i 
ASTA. Vi vil legge ut et mangfold 
av kilder, men med fokus på de mest 
etterspurte kildene og der vi har strate-
giske satsninger, sier Øverbø.

Tross interessen ser han også 
mulige hindre når det gjelder å rea-
lisere Digitalarkivet som en platt-

form for hele arkivsektoren. Øverbø 
nevner:

– Manglende ressurser og for 
små budsjetter, dårlig/mangelfull 
prosjektstyring, eller at tjenesten 
ikke tilfredsstiller krav og ønsker fra 
innholdsleverandørene, og som deri-
gjennom medfører lite og dårlig inn-
hold. 

Men som han også sier: – Vi 
 setter i gang så snart tjenesten åpnes 
for oss. 

◆■■

Skribenten er lokalredaktør 
for Nordisk Arkivnyt

FAKTA: Digitalarkivet
Digitalarkivet ble født 23. januar 1998 og startet som et samarbeid 
mellom Statsarkivet i Bergen og Historisk institutt ved Universitetet i 
Bergen.

• Digitalarkivet drives i dag av Arkivverket, og er en publiseringskanal 
for skannede og transkriberte arkivkilder. 

• Nettstedet hadde ca. 141 millioner sidevisninger i 2018.
• Databasen inneholder nå ca. 33 millioner personposter og over 43 

millioner skannende bilder fra arkivsaker og fotografier. 
• Utvalget av kilder spenner stadig bredere og strekker seg tidsmes

sig fra 1100tallet til vår egen tid. 

■■ Ideer i mange farger under workshop om metadata i Digitalarkivet.  Foto: Arkivverket.
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Norsk helsearkiv har inngått kontrakt 
om leveranse av et system for digital 
langtidsbevaring. Kontraktsverdien er 
på 9,5 millioner kroner de første fem 
årene. 

Leverandøren Piql fra Drammen 
skal i samarbeid med kanadiske 
Artefactual levere en løsning til 
helse arkivet basert på Archivematica.
Tilsvarende løsninger er tidligere 
levert til gallerier, biblioteker, arki-
ver og museer, blant dem Vatikanets 
bibliotek i Roma, Museum of Modern 
Art i New York, UNESCOs arkiv og 
forskningsinstituttet Konrad Zuse i 
Berlin. Piql har også en samarbeids-
avtale med det nye Nasjonalmuseet 
i Oslo.

Unikt prosjekt
Det er første gang Archivematica 
installeres til bruk i et helsearkiv, og 
vi er heller ikke kjent med at andre 
løsninger er blitt brukt til tilsvarende 
formål.

– Norsk helsearkiv er et unikt 
prosjekt i verdenssammenheng. 
Ingen har tidligere etablert et digi-
talt langtidsarkiv for pasientjourna-
ler, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

Både private og offentlige virk-
somheter (sykehus) i spesialisthel-
setjenesten skal avlevere sine pasi-
entjournaler til Norsk helsearkiv 
når pasienten har vært død i 10 år. 
Formålet med bevaringen er å legge 

til rette for forskning. Alt fysisk pasi-
entarkivmateriale skal digitaliseres, 
slik at også utleveringene kan gjøres 
digitalt.

Nye muligheter for forskning
Norge har mange helseregistre for 
spesifikke forskningsformål, men 

opplysningene i Helsearkivregisteret 
vil omfatte alt innhold i pasient-
journalene til alle avdøde pasi-
enter, fra alle sykehus i Norge. 
Helsearkivregisteret realiserer visjo-
nen om ”én innbygger – én journal” 
for avdøde pasienter, og skiller seg 
fra de andre helseregistrene ved det 

Kristine Aasen

Fra Vatikanet til Tynset

■■ Norsk helsearkiv på Tynset i Hedmark skal stå ferdig våren 2019. Bildet viser kantinen 
i nybygget.  Foto: Tom Kolvig.
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store omfanget av både strukturerte 
og ustrukturerte data. 

Dataene skal oppbevares i ube-
grenset tid og vil derfor beskrive 
utviklingen i den norske befolknin-
gens helsetilstand. Dette gir mulig-
heter for ny forskning som kan 
komme hele verden til gode.

Åpne standarder og kildekode
Dataenes validitet og integritet vil 
bli sikret ved bruk av Archivematica. 
Archivematica er basert på den inter-
nasjonale standarden Open Archival 
Information System (ISO 14721 – 
OAIS). Løsningen leveres som fri 
programvare og benytter åpen kilde-
kode og grensesnitt. Dette er en vik-
tig egenskap for digital langtidsbeva-
ring og er med på å sikre fremtidig 
tilgang til arkivmaterialet. All kode 
som utvikles for Norsk helsearkiv, 
vil være tilgjengelig for tilsvarende 
prosjekter.

Norsk helsearkiv vil benytte en 
tilrettelagt versjon av Archivematica 
fra Piql med tilleggsfunksjoner 
spesifikke for formålet. En valide-
ringsfunksjon i det digitale motta-

ket skal kontrollere at de avleverte 
pasientjournalene samsvarer med 
kravene, og en registerindeks skal 
gjøre det enkelt å søke fram jour-
naler med for eksempel én bestemt 
diagnose. Norsk helsearkiv har 
samarbeidet med Arkivverket og 
Nasjonalbiblioteket om kravspesifi-
kasjonen, og arbeidet har ført til at 
virksomhetene har etablert et felles 
fagmiljø for digital langtidsbevaring.

Stor fest på Tynset
En lang reise for Norsk helsearkiv er 
snart fullført, og med Archivematica 

som kjernesystem, vil det ligge til 
rette for sikker langtidsbevaring og 
spennende, ny medisinsk forskning. 

Det arbeides nå videre med 
rekruttering til driftsorganisasjo-
nen, og i løpet av våren flytter de inn 
i nye, funksjonelle lokaler. Den 4. 
juni blir det storstilt fest på Tynset 
med mange inviterte gjester.

◆■

Skribenten er  seniorrådgiver 
i Norsk helsearkiv

FAKTA: Norsk helsearkiv
Norsk helsearkiv, Arkivverket, er regulert ved egen forskrift og 
har som formål å motta, sikre og utlevere helseopplysninger fra 
Helsearkivregisteret i samsvar med gjeldende bestemmelser om tau
shetsplikt. Alle statlige helseforetak og private sykehus skal avlevere 
sine fysiske og elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv når 
pasientene har vært døde i 10 år. Fastleger og virksomheter i kommu
nenes helse og omsorgssektor omfattes ikke av avleveringsplikten til 
Norsk helsearkiv. Norsk helsearkiv etableres på Tynset første halvår 
2019 med ny organisasjon og nye systemer i nytt bygg.

■■ Nye lokaler for Norsk helsearkiv reiser seg på Tynset nord i Østerdalen.  Foto: Tom Kolvig.
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Fire års formalisert sektorsamarbeid 
innenfor Arkiv-Norge ble avsluttet 
da SAMDOK-prosjektet høsten 2018 
leverte sine siste rapporter. 

SAMDOK står for Samla samfunns-
dokumentasjon.

En avsluttende prosjektrapport 
og en ekstern evalueringsrapport har 
oppsummert styrker og svakheter i 
et arbeid som har omfattet alle deler 
av en svært sammensatt arkivsektor 
i Norge. Alle rapportene er overlevert 
til Arkivverkets ledergruppe, og nå 
er det opp til etaten hvordan funn, 
resultater og erfaringer kan imple-
menteres og benyttes videre. Men før 
vi kommer så langt er det er all mulig 
grunn til å løfte frem noen høyde-
punkter.

Åpenhet og dialog
SAMDOK har vært et banebry-
tende og lærerikt samarbeidspro-
sjekt – ikke minst for Arkivverket. 
Idéutveksling og felles prioritering 
av innsatsområder, kunnskapsover-
føring og kompetanseutveksling, 
åpenhet og dialog har stått sentralt i 
prosjektet – i en sektor hvor man tid-
ligere snakket lite sammen om fel-
les utfordringer. Her har SAMDOK 
stått for noe helt nytt og har lagt et 
solid grunnlag for det videre sam-
arbeidet.

Aktører fra alle sektorer har del-
tatt i arbeidet; de største andelene 
kom fra kommunal og privat sektor. 
Totalt 200 personer har bidratt hel-
hjertet inn i en prosess som har pro-
dusert viktige og verdifulle resultater. 

Leveranser
Det har vært et bredt spekter av leve-
ranser fra de tre delprosjektene i 

SAMDOK. Rapporter fra alle leve-
ransene kan leses på SAMDOK-
bloggen samdok.com. 

Det viktigste resultatet er nok 
likevel den samarbeidsarenaen som 
er skapt i løpet av prosjektperioden, 
basert på gjensidig tillit og respekt på 
tvers av arkivsektoren. 

Konferanser
Én suksess som trekkes frem av 
mange – også i evalueringsrap-
porten – er den årlige SAMDOK-
konferansen som fire år på rad har 
samlet arkivsektoren om sentrale 
arkivfaglige og strategiske temaer. 

På SAMDOK-bloggen kan du se 
presentasjoner og filmmateriale som 
ble brukt på konferansene i hen-
holdsvis 2015 og 2017. 

Avslutning og evaluering
Som avslutning på prosjektarbeidet 
er det utarbeidet to rapporter: pro-
sjektets egen sluttrapport samt en 
ekstern evalueringsrapport utarbei-
det av Sopra Steria. Begge rapporter 
ligger på SAMDOK-bloggen, og her 
kan du lese mer om både deltakelse 
og leveranser, erfaringer og effekter.

Kari Frodesen

En god samarbeidshistorie 

■■ SAMDOK har skapt en god samarbeidsarena mellom ulike aktører i arkivsektoren i 
Norge.  Foto: Berre/Arkivverket.

■■ SAMDOK har profilert seg med tids-
kapselen ”Til ungdommen” som kunstner 
Magne Furuholmen satte opp i Riksarki-
vets vestibyle i 2012. Kapselen inneholder 
brev skrevet av norske ungdommer i etter-
kant av 22. juli 2011.  Foto: Arkivverket.



8

Norge

Nordisk Arkivnyt 1 • 2019

Veien videre
SAMDOK har lagt grunnlaget for et 
fruktbart videre samarbeid i arkiv-
sektoren. For å kunne stake ut en 
god kurs videre, og å optimalisere 
gevinster og erfaringer fra SAMDOK 
på best mulig måte, er det viktig å se 
hvor vi står i dag:

Den statlige dimensjonen blir i 
stor grad ivaretatt i Skate (Styring og 
koordinering av tjenester i e-forvalt-
ning) gjennom arbeidet med digi-
talisering av offentlig sektor. Her 
er Arkivverket tungt inne i dag, og 
vi skal fortsette det gode og viktige 
arbeidet som er påbegynt.

I kommunal sektor har vi kanskje 
de største utfordringene. Dette er et 
fragmentert landskap, uten felles 
stemme, og vi arbeider med å finne 
hensiktsmessige samarbeidsformer 
og arenaer. 

Når det gjelder arbeidet med 
private arkiver peker mange på 
viktigheten av å få på plass et strate-
gisk råd. Vi har allerede et nettverk 
av fylkeskoordinerende aktører på 
denne arenaen, og er modne for å ta 
neste skritt.

Legge til rette
Arkivverket har rollen som “loko-
motiv” for den videre utviklingen av 
Arkiv-Norge, og etaten vil ta med seg 
erfaringer og gevinster fra SAMDOK 
inn i arbeidet med strategi, samar-
beidsprosjekter og overordnete inn-
satsområder i tiden som kommer. 

I sum har SAMDOK vist oss at 
arkivsektoren ønsker videre samar-
beid, og Arkivverket vil sørge for å 
legge til rette for et slikt samarbeid 
så godt som overhodet mulig i tiden 
som kommer. 

Med dette ønsker Arkivverkets 
ledergruppe å takke alle de invol-
verte i SAMDOK for et veldig godt 
gjennomført, fruktbart og lærerikt 
prosjektsamarbeid. Vi ser frem til å 
videreføre samarbeidet i nye former!

◆

Skribenten er  seniorrådgiver 
i Arkivverket og har vært 

 prosjektleder for SAMDOK

Sentrale SAMDOK-rapporter
Enkelte rapporter har vist seg å være spesielt sen-
trale og er allerede blitt brukt i mange sammenhen-
ger. Her er et utvalg: 

Kommunale arkiv:
■• Kartlegging av digitalt skapte arkiv i kommunal 

sektor fra 1985-2010 (KOMM 2014) 
■• Veileder om dokumentasjonsforvaltning og 

arkiv i kommunereformen (KOMM 2016) 
■• Metodikk for bevaring fra kommunale fagsyste-

mer (KOMM 2017) 

Privatarkiv:
■• Utredning om privatarkiv ”En helhetlig sam-

funnshukommelse” (PRIV 2014) 
■• Metodikk for høsting og langtidslagring av digi-

tale privatarkiv (PRIV 2016) 
■• Bevarings- og formidlingsnettverk nærings-

sektorer (PRIV 2017)

Arkiv i eForvaltning:
■• Tjenestegrensesnitt mot Noark5 (EFORV 2016)
■• Digital langtidsbevaring – strategi for valg av fil-

formater (EFORV 2017) 
■• Informasjonsflyt i statlige løsninger som brukes 

av kommunene (EFORV 2017) 

I tillegg ble tre store satsinger initiert i SAMDOK 
og tatt videre i Arkivverkets linje: 

■• ”eArkiv-prosjektet” – senere videreført som 
MAVOD/MODARK (EFORV 2014)

■• Riksarkivarens deltakelse i Skate-samarbeidet 
(KOMM 2014) 

■• Nasjonal publiseringsplattform (NAPSA) for 
skanna arkivdokumenter (KOMM 2016)

Les alle rapportene på samdok.com

■■ SAMDOK-fagdag i Riksarkivet i 2015.  Foto: Arkivverket.
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Nya krav från allmänhet och upp-
dragsgivare, behov av digitala arbets-
metoder, ökade kostnader för IT och 
lokaler. Det är några av orsakerna till 
Riksarkivets nyligen påbörjade  verk-
sam hets omställning. 

Det svenska riksarkivet rustar sig för 
framtiden. Digitaliseringen i sam-
hället ställer krav på alla offentliga 
verksamheter. Detta gäller i extra hög 
grad för en myndighet med fokus på 
information i en samtid där informa-
tionsmängden växer dramatiskt och 
teknikutvecklingen rusar fram. En 
framtidsbild för var Riksarkivet vill 
vara 2023 har tagits fram (se sam-

manfattning på s 187 i NA 2018:4) 
och nu inleds en långsiktig verksam-
hetsomställning för att möjliggöra 
vägen dit. 

Riksarkivet satsar för att utveckla 
IT och infrastruktur, liksom digitala 
arbetssätt och kompetenser. Som 
en följd av detta ökar myndighetens 
kostnader för IT och infrastruktur. 
Samtidigt kommer kostnaderna 
för våra arkivlokaler öka framöver. 
Eftersom budgetramarna inte växer, 
måste myndigheten minska på sina 
personalkostnader. Främst handlar 
det om en så kallad mjuk omställ-
ning, det vill säga minskningar i 
personalkostnader genom natur-

liga avgångar, exempelvis pensions-
avgångar. 

I omställningsprocessen ska 
myndig heten också se över alla 
arbetsuppgifter och prioritera de 
som bäst bidrar till de övergripande 
målen. Omställningen ska leda till att 
Riksarkivet effektiviserar verksamhe-
ten och möter användarnas behov i 
ett digitaliserat samhälle. Riksarkivet 
ska också stå bättre rustade att ta ett 
helhetsgrepp på samhällets informa-
tionsförsörjning och säkra tillgäng-
lighet och långsiktigt bevarande. 

◆■■

Riksarkivet inleder en lång
siktig verksamhets omställning

När Riksarkivet, Landsarkivet i 
Göteborg planerade en ny utställning om 
stadsdelen Östra Nordstan i Göteborg 
bestämde man sig för att involvera både 
allmänheten och studenter i processen. 
Resultatet blev utställningen ”Där ingen 
ska bo” som med hjälp av arkiv, film, 
medskapandeprocesser och designper-
spektiv berättar om stadsdelens historia.

Film och arkiv
Utgångspunkten för utställningen är 
forsknings- och samverkansprojek-
tet ”Filmens Göteborg under 1900-
talet” vid Göteborgs universitet som 
Landsarkivet deltagit i sedan 2017. 
Projektet inventerar filmer i kul-
turarvsinstitutioners samlingar och 
forskar kring frågor om förmedling 

och visualisering. Som en del i forsk-
ningsprojektet tog Landsarkivet initi-
ativ till en utställningssatsning. Den 
initiala ambitionen var att undersöka 

funktionella samband mellan olika 
historiska källor och medier genom 
att låta en specifik film fungera som 
membran gentemot arkivens omfat-

Karl-Magnus Johansson

Medskapande, design och film 
– ny arkivutställning i Göteborg

■■ Både gamla och unga sökte sig till Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg för att fira 
vernissage för utställningen Där ingen ska bo den 11 januari 2019.  Foto: Celine Künzle.
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tande information. Filmen som val-
des ut för ändamålet var dokumen-
tären Dom spränger i min stad i mitt 
hjärta med regi och manus av förfat-
taren Lars Ulvenstam. Den spelades 
in på hösten 1964 och skildrar livet i 
stadsdelen Östra Nordstan, som vid 
den tiden stod inför en totalsanering 
då gamla kvarter med ett 90-tal fast-
igheter skulle jämnas med marken 
för att ge plats åt Sveriges största 
köpcentrum.

”Mångas beslut” om hur en 
stadsdels historia förmedlas
Filmen om Östra Nordstan lyfter 
fram den kultur och de människor 
som skulle försvinna från platsen. 
”Så mångas öde är beroende av så 
fås beslut”, säger Ulvenstam i filmen 
när det omfattande saneringsprojek-
tet kommenteras. Citatet inspirerade 
Landsarkivet till att involvera allmän-
heten i processen att berätta stads-
delens historia. Öppna arkiv möj-
liggör medskapande, och genom 
Citizen Science-metoder överlät 
Landsarkivet uppgiften att ansvara 
för problemformulering och arkiv-
forskning till en grupp arkivanvän-
dare som anmält intresse att delta i 
satsningen.

Deltagargruppen fick inlednings-
vis titta på filmen och låta detaljer i 
den möta deras personliga intressen 
och erfarenheter och på så vis aktivera 
frågeställningar till arkiven. Vid efter-
följande workshops fungerade per-

sonal från Landsarkivet som hand-
ledare för att hjälpa till i deltagargrup-
pens arkivsökningar. Intentionen 
med arbetssättet var att främja med-
skapande, engagemang och lärande, 
men också att utställningens kul-
turhistoriska innehåll skulle få en 
större mångfald än om Landsarkivet 
själva hade stått för urval. Under de 
kommande månaderna skapades ett 
omfångsrikt material som tematiskt 
bland annat berörde den Robin Hood-
liknande lokala prästen Isaac Béen, 
ölcafeer, emigrantionens påverkan 
på stadsdelen, konstnärskollektiv 
i rivningshus, prostitution, den 
legendariska popklubben Cue Club, 
och några av invånarna på den 
beryktade Postgatan som nämns i 
Ulvenstams film.

Arkivspår möter  
designperspektiv
Resultaten av deltagargruppens 
arkivstudier överlämnades sedan till 
35 studenter i kandidatprogrammet 
i design vid Göteborgs universitet 
som kom att spela en avgörande roll 
när utställningen skulle skapas. Med 
hjälp av arkivövningar, workshops och 
möten med deltagargruppen skulle 
studenterna i ett två månader långt 
kursmoment mediera och gestalta 
användargruppens forskningsresul-
tat. Landsarkivet antog en redaktio-
nell och curatoriell roll och uppdraget 
till studenterna var att utställningen, 
utöver det kulturhistoriska innehål-

let, skulle förmedla arkivens möjlig-
heter, filmmediets potential i arkivut-
ställningen och medskapandeproces-
sen. Resultatet blev utställningen Där 
ingen ska bo som visas hos Riksarkivet 
Landsarkivet i Göteborg fram till bör-
jan av april 2019.

Fortsatt lärande
Utställningens vernissage den 11 
januari 2019 besöktes av 650 per-
soner som bland annat fick höra 
en skedspelare (eftersom filmen 
innehåller en sådan) och lyssna till 
Gunnar Lindgren, som drev den 
legendariska klubben Jazz Artdur i 
en sunkig källare i Östra Nordstan 
i slutet av 1960-talet, när han berät-
tade om när internationella jazzstjär-
nor som Keith Jarrett, Dexter Gordon 
och Bill Evans besökte stadsdelen. 
Men lärandeprocessen har inte tagit 
slut med vernissagen. Reflektioner 
kring arbetsprocessen och utställ-
ningens innehåll diskuteras under 
våren i andra sammanhang, bland 
annat under Göteborg Film Festival, 
på Göteborgs Stadsmuseum och i 
samband med Vetenskapsfestivalen. 
Dessutom kommer 90 studenter i 
kulturvetenskap att under våren läsa 
ett kursmoment som tar sin utgångs-
punkt i utställningen. I momen-
tet kommer frågor om arkiv, film 
och stadens kulturarv problemati-
seras och undervisningen genom-
förs av Mats Jönsson, professor i 
filmvetenskap och en arkivarie från 
Landsarkivet.

Arbetsprocessen kring utställ-
ningsprojektet har präglats av lär-
ande och utbyte av erfarenheter 
och idéer med möten över genera-
tionsgränser och mellan olika kom-
petenser och perspektiv. Genom 
att se möjligheter med samarbeten 
och samverkan har processen varit 
givande. Med relativt begränsad 
insats, men att i hög grad av invol-
vera andra, har utställningens olika 
aspekter tillsammans kunnat mani-
festera arkivens stora potential.

◆■

Skribenten är arkivarie vid 
Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg

■■ Att allmänheten involverades i arbetet med utställningen ledde till nya sätt att använda 
arkiv.  Foto: Karl-Magnus Johansson.
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Den 22–23 november anordnade Lunds 
universitet, Riksarkivet – Landsarkivet 
i Lund och Malmö stadsarkiv ett semi-
narium kallat Creating Archival 
Knowledge in a Digital World, för att 
fira att universitetets arkivutbildning 
fyllde 10 år. Det var även ett bidrag till 
jubileumsåret för arkiv med anledning 
av Riksarkivets 400 år. Här följer en 
rapport: 

Seminariet gick på temat metadata 
och hur metadata inom arkiv i en 
digital värld kunde stötta det demo-
kratiska samhället. Metadata är ett 

extremt stort ämne och föredragen 
kom att täcka flera olika aspekter. 

Dagens utmaningar  
– morgondagens drivkrafter
Först ut var Börje Justrell, mång-
årig medarbetare vid Riksarkivet i 
Stockholm. Hans föreläsning utgick 
från användarna och användarbete-
enden. De som använder arkivsök-
ningsverktyg på nätet kan delas upp 
i två grupper ”The Browser” och 
”The Seeker”. Den första katego-
rin är bland annat våra traditionella 
forskare som kan tänka sig att söka 
genom trädstrukturer och system 
för att få en uppfattning om hand-
lingarnas kontext. Den andra grup-

pen ”The Seeker” vill bara ha ut spe-
cifik information och ser endast till 
den enstaka handlingen/uppgiften. 
Justrell visade hur flera europeiska 
kulturarvsinstitutioner tagit emot 
digitalt material utan att ha någon 
form av strategi eller system för 
bevarande. Detta är ett bekymmer 
eftersom risken ökar för att dessa 
digitala samlingar kommer vara 
svåra att bevara och söka i. Genom 
att använda standarder blir det lätt-
are att haka på mer omfattande sök-
verktyg som exempelvis Europeana. 
Sökverktygen behöver modernise-
ras och fördjupas. Det finns flera 
initiativ till förbättringar och det ses 
som en fördel när kulturarvsinstitu-

Suzanne Sandberg 

Creating archival 
knowledge in a 

digital world

■■ Från panelsamtalet vid konferensen. Från vänster: Suzanne Sandberg, Ann-Sofie Klareld, Jaana Kilkki, Anne Gilliland och Börje 
Justrell.  Foto: Maria Wallin. 
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tioners inkluderas i arbetet tillsam-
mans med användare/brukare och 
så artificiell intelligens förstås. 

Metadata som stöd för  
mänskliga och medborgerliga 
rätt igheter
Anne J Gilliland, verksam som pro-
fessor vid UCLA, tog upp frågan om 
mänskliga rättigheter och medbor-
gerliga rättigheter till/i arkiv. I ett 
forskningsprojekt som hon är en 
del av (Refugees Rights in Records) 
uppmärksammas flyktingars behov 
av trovärdiga dokument. Gilliland 
menar att människors rättighet till 
arkiv är en del av arkivsektorn som 
det behöver forskas mer på. Genom 
att utgå från individers behov av 
evidens kan det komma fram flera 
metadatagrupper som saknas idag. 
Kan hända behöver delar av söksys-
tem vara på andra språk och möjligen 
behöver även förklaringar om pro-
cesser utanför själva arkivbildaren 
läggas till. För att verkligen kunna 
stötta hade arkiven behövt vara nära 
skapandet av handlingarna och ta 
in dessa tidigt till depå och göra 
sökverktyget snabbt. Anne avslutar 
med att ge förslag på nio rättigheter: 
”Rights in Records”, som borde vara 
ett komplement till övriga codex om 
mänskliga rättigheter. Exempelvis 
rätten att ha ett internationellt gång-
bart födelsebevis. Mer om projektet 
går att läsa på: 
https://informationasevidence.org/
refugee-rights-in-records

Den digitala världen och pro-
aktiv informationsförvaltning
Jaana Kilkki, forskare verksam 
vid Riksarkivet i Finland, beskrev 
utvecklingen av ett Records in 
Context (RiC) för att passa  finska 
förhållanden. Den modell som växt 
fram heter Finnish Conceptual 
Model (FCM) och är anpassad till 
arkivsektorn och arbetar proaktivt 
och nära museum och bibliotek. 
Utgångspunkten är processen/akti-
viteten som blir en form av kontex-
tuell proveniens. Modellen är i sina 
delar abstrakt vilket möjliggör en 
bred tolkning. Själva metadata-arbe-

tet, beskrivandet i sig ses som en 
process. Kilkki tog upp skillnaderna 
med RiC som är fokuserad på arki-
valiskt ”life cykle” tänk. Modellerna 
behöver inte utesluta varandra utan 
för äldre arkiv där du inte har möj-
ligheten att arbeta proaktivt kan RiC 
fungera utmärkt. I flera modeller 
visade Kilkki hur FCM är tänkt att 
fungera och hur den förhåller sig 
till RiC med ISAD(G), ISAAR-CPF, 
ISDF, ISO 23081 samt museistan-
darden CIDOC CRM-E7 och bibli-
otekstandarden FRBR.  Genom att 
inkorporera standarder från biblio-
tek och museum blir det lättare att 
arbeta i den gemensamma söktjäns-
ten och svara upp mot önskemål om 
större samordning inom kulturarvs-
sektorn.

Metadata och infrastruktur
Ann-Sofie Klareld, verksam vid Mitt-
universitetet, berättade om en stu-
die hon ska påbörja på Trafik verket 
i Sverige. Trafik verket beskrivs som 
en komplex myndighet med flera 
olika kulturer och med stort bero-
ende av externa aktörer. Samtidigt 
förvaltas enorma värden i form av 
vägar, järnvägar och annan infra-
struktur. Informationen/handling-
arna runt detta behandlas inte all-
tid strategiskt och enhetligt. För att 
komma tillrätta med dåliga överläm-
ningar och bristande metadata och 
datakvalitet tillsätts nu de två tjäns-
terna Consigment Coordinator och 
Recipient Coordinator. Dessa tjänster 
är inte tänkta för arkivarier men frå-
gan är om det inte är arkivarie arbete 
de kommer ägna sig åt? Klareld vill 
utifrån Frank Upwards tankar om 
”the recordkeeping single mind”, 
studera hur detta nya förhållnings-
sätt med consigment och recipient 
förhåller sig till arkivinformation.

Arkivariens verktygslåda
Seminariet avslutade med en panel-
diskussion där samtliga föreläsare 
medverkade. Det blev ett trevligt sam-
tal i samförstånd.  Med tanke på de 
åskådare som var studenter tog dis-
kussionen avstamp i råd till nyexami-
nerade. I utbildningen har arkivarien 
fått en verktygslåda, ett sätt att tänka 

och en konceptualisering. – Utgå 
från detta och gör det bästa av situa-
tionen, löd panelens råd. Se standar-
derna som ett sätt att tänka men låt 
dem inte stå i vägen för att skapa så 
bra strategier för bevarande och till-
gänglighet som situationen erbjuder.

Ta plats och vara förebild
Det är många som har ont om medel, 
exempel från Afrika kom upp som 
fick ensamarkivariens kamp i den 
lilla svenska kommunen att blekna. 
Om du i din verktygslåda inte har råd 
med en hammare så har du kanske 
ett annat verktyg som skulle kunna 
ersätta hammaren? Det är viktigt att 
visa den kunskap som är unik och 
som arkivarien besitter. Först när 
du vågar ta plats vid mötesborden 
kommer andra yrkesgrupper lyssna. 
Bjud in dig själv och förklara. Oftast 
blir systemvetare, IT-arkitekter, 
informatörer m.fl. positiva och tack-
samma över den expertis som arki-
varien erbjuder. Sedan ska det vara 
tillåtet att göra fel. Det är genom 
våra misstag som vi utvecklas. 
Diskussionsdeltagarna lyfte fram 
vikten av att själv alltid vara noga 
med att dokumentera, tillföra rikligt 
med metadata, som god förebild. Det 
är först när en själv börjar söka infor-
mation som brister i metadata blir 
uppenbara. 

Arkiv och politik
Det finns inga problem med för 
mycket metadata, inte än i vart fall. 
Om det samlas in känsliga meta-
data, så kan det tillföra viktig infor-
mation men informationen ska kan-
ske inte vara tillgänglig för alla. Här 
exemplifierades med arbete med 
Australiens ursprungsbefolkning. 
Det en tunn linje mellan politik och 
arkiv. En god arkivetik är viktig. Idag 
hotas arkivarier och arkiv i flera län-
der i världen av politik som motsätter 
sig insyn och bred informationsför-
valtning. Då är det viktigt att skydda 
både samlingarna och sig själv.

◆■■

Skribenten är enhetschef för tillsyn 
och arkivvård vid Malmö stadsarkiv
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Den 1 september 2018 lämnade Riks-
arkivet i Sverige över uppdraget att 
främja myndigheters arbete med öppna 
data till den nya Myndigheten för digi-
tal förvaltning, DIGG. Vid sidan om 
uppdraget har Riksarkivet också arbe-
tat med frågan om sin egen öppna data. 
Vad har Riksarkivet gjort hittills och 
vad kan vi vänta oss längre fram? 

Öppna data har varit något av ett 
modeord i våra kretsar under de 
senaste åren. Många av oss är säkert 
initierade i frågan och införstådda 
med vad öppna data innebär medan 
andra är mer osäkra. Oavsett förkun-
skaper är det tveklöst så att de flesta 
av oss i idag använder teknik som 
bygger på öppna data i sin vardag, 
privat och/eller i jobbet. 

Öppna data – vad och varför? 
I korthet är öppna data information 
från offentliga organisationer som 
finns tillgänglig att använda, åter-
använda och distribuera utan andra 
förbehåll än källangivelse och vida-
relicensiering. Tillgängligheten och 
rätten att vidareutnyttja inskränks 
inte till vissa användargrupper, den 
omfattar alla. Utgångspunkten är 
att den allmänhet som finansierat 
offentlig information också ska få 
möjlighet att vidareutnyttjande den. 
Principen stöds av den svenska ”PSI-
lagen” (Public Sector Information) 
som i sin tur vilar på ett EU-direktiv.  

Lagen säger inte att all information 
en myndighet skapar och förvaltar 
ska släppas fri, det är ju självfallet 
så att t.ex. känsliga personuppgif-
ter inte ska delas som öppen data. 
Lagen gäller således inte för hand-
lingar som en myndighet normalt 
sett inte får lämna ut. 

Hjälp i nöd och lust
Tittar vi på vinnarna i olika hackaton-
tävlingar där utvecklare använder 
öppna data för att skapa koncept till 
olika appar så finns en stor spridning 

på vad data används till. De appar vi 
använder till vardags och som ofta 
bygger på öppen data kan exempel-
vis gälla väder eller kollektivtrafik, 
men det finns även de som riktar 
sig mer till en smalare målgrupp. 
Säg att en person med helt obefint-
liga kunskaper på vinområdet upp-
täcker att den gillar ett visst vin. Ett 
annat vin framställt under liknande 
omständigheter borde även det rim-
ligen falla denna person i smaken. 
Ett team i en italiensk hackaton kom 
med en idé som kombinerar atmos-

Riksarkivet och 
öppen data

Jens Kling

■■ Skyddsrumsbygge i Uppsala 1940. Men vart finns närmsta skyddsrum nu? En app 
baserad på öppna data kan ge svaret.  Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseet. 



14

Sverige

Nordisk Arkivnyt 1 • 2019

färdata, nederbördsdata och data 
om den jordmån som odlingen av 
druvorna skett i. Genom att skanna 
QR-koden på en vinflaska kan använ-
daren sedan hitta liknande årgångar. 
Dessvärre finns det ju även ett behov 
av appar med ett mer allvarligt inne-
håll. Sådana exempel kan t.ex. vara 
tjänster för att hitta säkra platser 
eller skyddsrum i en krissituation. 
Ställt på sin spets skulle alltså öppna 
data kunna rädda liv.

Egen data och andras
Riksarkivet har publicerat data 
licensierad som öppen sedan 2013. 
Arbetet med att publicera öppen 
data bör för Riksarkivets del betrak-
tas som två olika områden, publi-
cering av egenproducerad data och 
publicering av kulturarvsdata, d v s 
data som andra myndigheter levere-
rat till Riksarkivet. I detta avseende 
är ju Riksarkivet och andra arkivin-
stitutioner unika, då vi publicerar 
öppna data som inte uppstått i den 
egna verksamheten men som anses 
ha sådant värde att det beslutats att 
den skall bevaras. Förmodligen är 
det också så att vad många använ-
dare förväntar sig när det kommer 
till öppen data från Riksarkivet så är 
det just kulturarvsdata. Naturligtvis 
vill vi att Riksarkivets arbete med 
öppna data ska bli mer än bara en 
pliktskyldig insats för att visa att vi 
uppfyller kraven i PSI-lagen. För 
att nå dit så måste vi acceptera att 
vår position är annorlunda jämfört 
med andra myndigheter och kan-
ske kan det rent av vändas till en för-
del? Riksarkivet har inte på minuten 
färsk data om pågående 112-utryck-
ningar men vi har historisk och, så 
gott det går, verifierad kulturarvsdata 
som är avslutad och inte kommer att 
uppdateras eller korrigeras. De yttre 
ramarna för öppna data-arbetet är 

givetvis desamma för samtliga myn-
digheter men arbetet och resultatet 
av det måste tillåtas att se olika ut.

Vad vill användarna ha?
En betydande del av ”Öppna data-
rörelsen” består av drivna aktörer 
som ibland har lite väl högt ställda 
förväntningar på effekterna av att 
myndigheterna lägger ut sina data 
öppet. För att inte dras med i något 
överilat kan det vara bra att stanna 
upp och reflektera lite, men att inte 
ta denna grupps entusiasm i beak-
tande och lyssna på användarnas 
önskemål vore samtidigt förmätet. 
Användare, inklusive de potentiella, 
bör ges möjlighet till dialog i frågor 
som rör öppna data. Vad vill de se 
Riksarkivet publicera? Deras tankar 
och idéer kan bidra till framgång i 
arbetet. Även en liten mängd publi-
cerad data ökar vetskapen om den 
övriga data en myndighet har och 
ökar därmed intresset för informa-
tion som ännu inte publicerats. 

Locka till ökad användning
Ett önskemål som framförts från 
fler håll är att det skulle vara bra 
med ”smakprov” av det som publi-
ceras, kanske i form av en illustre-
rande skärmbild av ett diagram eller 
tabell med en del av datainnehål-
let åskådliggjort. Att ta det ett steg 
längre skulle kunna vara att ta fram 
texter med vägledning i hur ett mate-
rial kan användas, alltså inte helt olik 
de arkivguider broschyrer som finns 
i våra läsesalar. Innehållet i texter av 
det slaget skulle kunna ge tips på vad 
data har för möjligheter och tips på 
frågor som kan ställas till ett data-
register. Öppna data kan ju givet-
vis användas till annat än att skapa 
appar, öppen data från Riksarkivet 
och andra myndigheter kan självfal-
let också användas till forskning. 

Riksarkivet har under 2018 tagit 
ett nytt tag i arbetet med öppen data. 
En nystartad arbetsgrupp har under 
året diskuterat smått och stort som 
ryms i frågan. En konkret handlings-
plan ligger nu klar och tanken är att 
aktiviteterna som tas upp i denna 
ska börja realiseras under 2019. 
Bland de prioriterade aktiviteterna 
kan nämnas frågan om huruvida 
bilderna i den Digitala forskarsalen, 
som tidigare i år släpptes fritt, ska 
förses med öppen data-licensiering. 
Det kommer också att genomföras 
en grundlig inventering för att hitta 
potentiella datakällor. Målsättningen 
är att Riksarkivet framöver också ska 
kunna publicera mer av film och ljud 
som öppen data.

Kommande möjligheter
Vad kommer då Riksarkivet kunna 
erbjuda i framtiden? Kanske digitala 
textdokument transkriberade från 
handskrivna protokoll från 1600-
talet? Detta skulle givetvis kunna ge 
enorma möjligheter för forskningen 
då innehållet i texterna skulle kunna 
behandlas på helt nytt sätt med t.ex. 
mass-sökningar.  Med ett hand-
skriftstolkningsverktyg kan en viss 
handstil kartläggas och skrivarens 
karriär inom förvaltningen kan föl-
jas.  Äldre tabeller och register som 
idag enbart finns på papper kommer 
även de att kunna tolkas och använ-
das som modernare digitala register. 
Spännande möjligheter väntar både 
forskare och mobiltelefonanvändare!

◆■

Skribenten är arkivarie vid 
Enheten för ljud, bild och 

 elektroniska arkiv, Riksarkivet. 
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Tidligt i 2018 besluttede Islands 
Nationalarkiv, at det i anledning af 
100-års jubilæet for Islands suveræ-
nitet ville tage det første skridt mod 
offentliggørelsen af arkivets digi-
tale samlinger med åbningen af en 
ny webportal: www.heimildir.is. 
Formålet med portalen er at formidle 
arkivalierne, der er digitaliseret, så 
alle og enhver let kan bruge dem 
på nettet. Man kunne udtrykke det 
sådan, at portalen er arkivets gave til 
nationen ved dette store jubilæum.

Der er allerede nu en mængde 
dokumenter på websiden. Her kan 
nævnes ejendomsvurderinger, skel-
fortegnelser, kort over indmarker og 
retsprotokoller. Den største nyhed 
er imidlertid en radikalt forbedret 
adgang til kirkens arkivalier. Alle 
sognemandtal og ministerialbøger, 
der er mere end 50 år gamle, er nu 
tilgængelige på nettet, og der kan 
man finde en enorm mængde oplys-
ninger, som kan anvendes til mange 
former for undersøgelser. Man har 
valgt den metode at offentliggøre bø-
gerne med et webkort særligt udar-
bejdet til dette formål. Der er Island 
opdelt i præstekald, og man kan se 
alle bøger, som den enkelte præst har 
skrevet. Denne præsentation letter 
arbejdet betydeligt for folk med ge-
nealogiske interesser, og med støtte 
fra folketællinger og sognemandtal 
kan man forholdsvis let finde oplys-
ninger i arkivets databaser.

Portalen blev formelt åbnet af 
Islands uddannelses- og kulturmi-
nister, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, den 
1. december 2018, og ud fra modta-
gelsen står det klart, at projektet har 
imødekommet et behov. De kom-
mende år udvides projektet med 
flere typer kilder. Det er hensigten, 
at kilder offentliggøres, så snart de 
er indscannet.

En stor del af de arkivalier, der 
er offentliggjort på portalen www.
heimildir.is, er scannet i henhold 
til en aftale mellem Islands Natio-
nalarkiv og firmaet Family Search, 
der driver virksomhed rundt om i 
verden og offentliggør genealogiske 
materialer på sin webside. Selv om 
Islands Nationalarkiv har foretaget 
scanninger inden indgåelsen af afta-
len med Family Search, står det klart, 
at en stor del af de arkivalier, der nu 
er offentliggjort, stadig havde ligget 
uudnyttet, hvis det ikke havde været 
for aftalen. Der forestår imidlertid en 

fortsat formidling af arkivalier med 
scanning og offentliggørelse af dem 
på arkivets portal. Der er kun offent-
liggjort en brøkdel af de arkivalier, 
det kunne være interessant at scanne 
og offentliggøre på den måde. End-
videre har arkivet et ønske om at an-
vende webkortformen i større om-
fang til at offentliggøre arkivalierne 
og lette adgangen til dem.

◆

Forfattaren er specialist  i 
Islands Nationalarkiv

En ny kildeportal
Unnar Ingvarsson

■■ På Nationalarkivets digitale kildeportal, www.heimildir.is, har man adgang til en lang 
række forskellige kilder i arkivet.

■■ Et nyt webkort for sognemandtal og ministerialbøger blev åbnet. Det letter i høj grad 
brugernes adgang til disse vigtige kilder.
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2018–100-året for  
Islands suverænitet
2018 var et stort jubilæumsår i Island. 
Da fejrede nationen 100-året for den 
dansk-islandske forbundslov, som 
trådte i kraft 1. december 1918. Med 
aftalen blev Island en suveræn stat. 
Islands Nationalarkiv deltog aktivt i 
fejringen.

Frem til selvstændighed
Islændingenes selvstændighedskamp 
fik impulser fra de politiske urolighe-
der i Europa i første halvdel af 1800-tal-
let. Det var de islandske studenter i 
København, som tog til sig ideer om 
folks og nationers ret til selvbestem-
melse. De ideer var ganske vist ikke 
del af pensummet, men ideerne blev 
godt modtaget hjemme i Island. 

Islændingene ønskede selv at sty-
re deres samfund. De krav blev efter-
hånden accepteret i Danmark. Al-
tinget, det gamle parlament, der var 
nedlagt i 1800, blev genoprettet 1843.  
Island fik i 1874 sin første forfatning 
og hjemmestyre i 1904. Den 18. juli 
1918 endte forhandlinger med, at 
Danmark og Island enedes om den 
dansk-islandske forbundslov, hvori 
der står, at Danmark og Island er frie 
og suveræne stater, forbundne ved fæl-
les konge.

Loven trådte i kraft den 1. decem-
ber 1918. Det islandske folk havde 
fået suverænitet. Al magt, bortset fra 
udenrigsforhold, var nu overdraget 
til Island. En ny stat, Kongeriget Is-
land, var blevet oprettet! Kongeriget 
ikke blev langvarigt, fordi det i 1944 
blev af løst af en republik, men det er 
en mindeværdig, historisk milepæl.

Fejringer
Denne milepæl i Danmarks og Islands 
fælles historie blev bragt i erindring 
på mange måder i årets løb, både i 
Danmark og Island. Nationalmuseet i 
Danmark lavede en omfattende og fin 
udstilling på Frederiksborg Slot. Den 
danske regering og folketinget stod 
for en festaften i Operaen København 
den 10. oktober, hvor både islændinge 
og danskere optrådte. En virkelig fest-
lig aften hvor kongefamilien var til 
stede. 

Islands Nationalarkiv, Islands Hi-
storieforening og Rigsarkivet i Dan-
mark holdt i samarbejde med Islands 
ambassade i København et seminar 
den 13. september i Harsdorffsalen i 
Rigsarkivet. Anledningen var at fejre 
udgivelsen af Landkommissionens 
3 bind (ud af 6). Bindet er resulta-
tet af et dansk-islandsk fællespro-

jekt med udgivelse af og forskning 
i dokumenterne fra Landkommis-
sionen i Island 1770-1771 (se NA-3/ 
2017, NA-4/2018). Men 100-året for 
den dansk-islandske forbundslov af 
1918 blev også fejret.  I alt var der ni 
oplæg og taler. Blandt talere var den 
danske kulturminister Mette Bock. 
Et virkelig vellykket arrangement. 
Tak til alle som bidrog til det.

Det mest omfattende og udfor-
drende jubilæumsprojekt, som Na-
tionalarkivet deltog i, var en fælles 
udstilling, som Nationalarkivet, Na-
tional Galleriet og Det Arnamagnæ-
anske Institut i Island, under ledelse 
af det sidstnævnte, stod for (se NA-
3/2018). 

Festlighederne kulminerede i 
Island med en del forskellige jubi-
læumsarrangementer på selve ju-
bilæumsdagen, den 1. december. I 

Fejringen af 
1918 og 1928

Eiríkur G. Guðmundsson, 

■■ Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, overdrager en samling digitale ud-
gaver af dokumenter i Danmarks Rigsarkiv om kontakten mellem Island og Danmark. 
 Foto: Íris Stefánsdóttir.
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Islands Nationalarkiv fejrede vi jubi-
læet på historiens vegne, på vegne af 
dokumenterne, som er forudsætnin-
gen for historieskrivningen. Vi fik 
besøg af gode gæster, nemlig Dan-

marks statsminister, Lars Løkke Ras-
mussen, Islands statsminister Katrín 
Jakobsdóttir, uddannelses- og kultur-
minister Lilja D. Alfreðsdóttir og 
konstitueret rigsarkivar Ole Magnus 

Mølbak Andersen. Højdepunktet på 
besøget var, da Lars Løkke Rasmus-
sen holdt en tale med lykønskninger 
til værterne og overrakte til minister 
Lilja D. Alfreðsdóttir en harddisk 
med en digital gave, bestående af 
dokumenter, der relaterede sig til 
opnåelsen af suverænitet i 1918. Kul-
turminister Lilja takkede for gaven, 
og sluttede af med at åbne Islands 
Nationalarkivs nye digitale formid-
lingsweb (www.heimildir.is), hvor de 
skannede dokumenter i gaven bliver 
tilgængeliggjort sammen med Natio-
nalarkivets digitale tilbud.

Den danske deltagelse skyldes 
de tætte bånd samt et godt og fro-
digt samarbejde mellem Rigsarkivet 
i Danmark og Islands Nationalarkiv 
gennem mange år. I anledning af 
jubilæet skannede Rigsarkivet en 
del dokumenter som gave til Island. 
Dokumenter som kaster lys over 
selvstændighedskampen, suveræ-

■■ Gæsterne morer sig under Islands Nationalarkivs arrangement den 1. december. 
 Foto: Íris Stefánsdóttir.

■■ Dronning Margrethe II af Danmark besøgte Island i anledning af 100-året for Den Dansk-Islandske Forbundslov. Fejringens højde-
punkt var den 1. december 2018. Dronningen besøgte blandt andet en fælles udstilling lavet af Islands Nationalarkiv (IN), Islands National 
Galleri (ING) og det Arnamagnæanske Institut i Island (AMI). Her ses dronningen, der modtages af direktørerne for de arrangerende 
institutioner og Islands præsidentpar. Fra venstre Eiríkur G. Guðmundsson (IN), Guðrún Nordal (AMI), Dronning Margrethe II, Eliza 
Reid præsidentfrue, præsident Guðni Th. Jóhannesson og Harpa Þórsdóttir (ING). Foto: Sigurður Gunnarsson.



18

Island

Nordisk Arkivnyt 1 • 2019

nitetens tilblivelse og det nye fæl-
lesskab, som forbundsloven bragte 
med sig. En fælles kulturarv, som nu 
er tilgængelig for alle. En generøs og 
fin gave, som de danske gæster fik en 
stor tak for.

I anledning af 100-års jubilæet 
og 90-års jubilæet for Danmarks 
overdragelse af arkivalier til Island, 
udgav Nationalarkivet en lille bog, 
Den danske aflevering 1928. Bogen, 
bundet i skind, fik de tre ministre 
overrakt som gave. I anledning af 
dagen var der også en lille udstilling 
med eksempler på dokumenter fra 
1928-afleveringen. 

Krav om tilbagelevering  
af arkivalier
Når en nations stilling ændres, så som 
at den bliver selvstændig, opstår 
næsten altid ønsket om tilbage-
levering af historiske genstande og 
skriftlige kilder, som er nøgler til 
nationens historie. Det skete også i 
forbindelse med Islands selvstændig-
hed.

Igennem århundreder var der 
kommet mange håndskrifter fra Is-
land til Danmark som gaver, som lån 
eller som del af indsamlings- eller 
forskningstiltag. Den kendteste og 
største samler var islændingen Arne 
Magnusson, professor og arkivsekre-
tær i København. 

Magnussons samling blev, efter 
årtiers forhandlinger, overdraget fra 
Danmark til Island i perioden 1971-
1997. Men der var en anden afleve-
ring før den.

Island var en fast del af det dan-
ske rige i århundreder. På grund 
af denne forbindelse samledes na-
turligvis mange informationer om 
Island i det danske riges centrum, 
i København, på Slotsholmen, og 
som til slut blev opbevaret Rigsar-
kivet. Det gælder både dokumenter, 
der havde deres oprindelse i Island, 
og dokumenter, der havde deres op-
rindelse i regeringskontorerne på 
Slotsholmen. 

Kravene over for Danmark om 
overdragelse af arkivalier blev frem-
sat under henvisning til betydningen 
af, at historiske kilder om Island bur-
de opbevares i landet. Efter at Island 

var blevet en suveræn nation med 
aftalen mellem landene i 1918, blev 
det islandske krav om overdragelse 
af disse kilder fremført med større 
styrke, og samtidig fremstod rime-
ligheden af det klarere i Danmark. 

Dansk-Islandsk Nævn fik sagen 
til behandling, og med hjælp fra den 
danske rigsarkivar og Islands natio-
nalarkivar blev sagen undersøgt og 
diskuteret i 1924 og 1925. En aftale 
blev indgået, stort set i enighed, i 
1927. Forhandlingernes udfald var 
yderst gunstig for Island, og det må 
siges, at udvekslingen af arkivalier 
har været til stor hæder for Danmark 
og et forbillede for andre lande.

Afleveringen i 1928 – 90 år
Udvekslingen af arkivalier foregik 
året efter, i 1928. Arkivalierne, som 
Danmark overdrog til Island det år, 
befinder sig nu i Islands Nationalarkiv. 
Der kaldes den simpelthen Den 
Danske Af levering 1928. Det drejede 
sig om en gensidig udveksling af arki-
valier, hvor det danske bidrag dog var 
betydelig større, end hvad Island over-
drog til Danmark.

Fra Rigsarkivet blev der overdra-
get 830 arkivenheder angående is-
landske forhold. Fra Det Kongelige 
Bibliotek overdroges i alt 20 bind 
protokoller, fra Den Arnamagnæ-
anske Samling kom der ca. 700 is-
landske pergamentdiplomer og tre 
pergamentbøger. Desuden fra Dan-
marks Højesteret i alt 26 arkivpakker 

med retsakter i islandske sager helt 
op til 1921. 

Mange af dokumenterne hører til 
blandt arkivets største klenodier. Her 
kan nævnes Folketællingen 1703, 
som findes i Rentekammerets arkiv 
i Nationalarkivet, og som er opført på 
UNESCOs Verdensarvsliste i 2013, 
fordi den er den ældste, bevarede fol-
ketælling i verden. 

Island overdrog samtidig til Dan-
mark arkivalier, som dog udgjorde 
en ubetydelig mængde, og det var 
rent faktisk arkivprotokoller, som 
Island uden videre havde modta-
get fra Danmark ved indførelsen af 
hjemmestyret i 1904, da Island fik 
administrativ magt over egne for-
hold. Markering af 90-året for denne 
vigtige udveksling var en stor begi-
venhed for os i Nationalarkivet.

Mange af Nordisk Arkivnyts 
læsere ved, at de Nordiske Arkivdage 
afholdtes i Reykjavík i maj måned 
2018, med omkring 300 deltagere. 
Forberedelserne til NAD beskæfti-
gede arkivets medarbejdere i første 
halvdel af 2018. Den anden halvdel 
var det jubilæumsaktiviteter som do-
minerede det udadvendte arbejde. 
2018 var således et spændende og et 
historisk år for Islands Nationalarkiv.

◆

Skribenten er  nationalarkivar 
i Islands Nationalarkiv

■■ Islands mandtal fra 1703 var en del af Den Danske Aflevering i 1928. Det er opført på 
UNESCO’s Verdensarvsliste. Foto: Íris Stefánsdóttir.
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Sønderjyllands genforening med 
Danmark i 1920 er en af de store 
begivenheder i den danske histo-
rie med vidtrækkende betydning for 
sønderjyderne, sydslesvigerne, dan-
skerne og tyskerne.  Den har vigtige 
perspektiver ud i verden, både den-
gang og aktuelt. Rigsarkivet bevarer 
i sine samlinger særlig i København 
og Aabenraa et stort antal autentiske 
arkivalier til Genforeningens historie. 
Derfor er det glædeligt, at Rigsarkivet 
har opnået et tilskud på 263.000 kr. 
fra Kulturministeriet og Folketinget, 
så 100-årsjubilæet kan bruges til at 
bringe disse kilder i spil – over for 
forskningen, undervisningssekto-
ren og den historisk interesserede 
offentlighed. Gennem en bred vifte 
af aktiviteter skal der sættes fokus på 
folkeafstemninger som en demokra-
tisk løsning på grænsekonflikter, på 
nationalstaten og dens integrerende 
kræfter samt på mindretalsforhold og 
de dansk-tyske relationer. 

Digitalt undervisningstilbud 
for folkeskole og ungdomsud-
dannelser
Rigsarkivet har solid erfaring med at 
udarbejde digitale undervisningstil-
bud i form af tidslinjer. Tidslinjerne 
er en kronologisk opbygget samling 
af autentiske kilder fra Rigsarkivets 
magasiner, der belyser et centralt 
historisk emne fra forskellige vink-

ler. De indeholder en bred vifte af 
forskellige kilder med tilhørende 
niveaudelte arbejdsspørgsmål. Det 
giver eleverne mulighed for selv at 
arbejde grundigt med kildekritik og 
give deres egen fortolkning af histo-
rien. Kilderne findes både i original 
og i transskriberet udgave. Eleverne 
får derfor fornøjelsen af at se de 
smukke originale dokumenter sam-
tidig med, at de ved hjælp af trans-
skriptionerne støttes i at læse dem. 
Der findes tillige for hver tidslinje en 
særlig lærervejledning.

Tidslinjerne består typisk af en 
kort introduktion til temaet, makro-
historiske nedslag om de store begi-

venheder i historien, mikrohistori-
ske nedslag med personlige vinkler 
på begivenheden og undertiden 
”tænk engang” nedslag med små 
pudsige oplysninger om den. Rigs-
arkivets digitale undervisningstilbud 
kan benyttes gratis af skolerne og an-
dre interesserede. 

Tidslinjen om Genforeningen 
skal spænde fra det tyske sam-
menbrud i oktober 1918 med gen-
rejsningen af det slesvigske græn-
sespørgsmål i Berlin, Aabenraa og 
København over fredskonferencen 
i Versailles, via grænsestriden mel-
lem Aabenraa-, Flensborg- og Dan-
nevirkefolk, frem til afstemningerne 

Genforeningen 1920 – 
fra Rigsarkivets hylder
Hans Schultz Hansen

■■ De danske sønderjyders førstemand og midlertidig minister for sønderjyske anlig-
gender i den danske regering, H.P. Hanssen, stemmer sammen med sin hustru Helene 
ved folkeafstemningen om grænsen den 10. februar 1920.  
 Foto: Museum Sønderjylland – ISL.
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og genforeningsfestlighederne i juli 
1920. Det vil være oplagt at kombi-
nere officielle kilder i form af inter-
nationale traktater og diplomatiske 
skrivelser med politiske kilder så 
som resolutioner og opråb og de bag-
vedliggende betænkninger, hvortil 
kommer personlige beretninger i 
form af dagbogsoptegnelser, breve 
og erindringer. Udvalget skal selv-
følgelig tilgodese de forskellige 
 positioner i grænsekampen, først 
og fremmest dansk og tysk, men 
f.eks. også de modstridende syns-
punkter om grænsedragningen på 
den danske side. Der regnes med ca. 
30 nedslag. 

I tilknytning til tidslinjen ar-
rangeres en landsdækkende skole-
konkurrence, hvor eleverne skal 
indlevere et produkt, f.eks. en brev-
veksling, et blogindlæg eller en film, 
alt med udgangspunkt i originale 
kilder. Der vil blive nedsat en dom-
merkomité.  Der afholdes desuden 
en konference for børn i Odense, der 
har til formål aktivt at lære børn om 
kildekritik. Her vil de bl.a. blive sat 
til at lave propagandaplakater med 
udgangspunkt i valgplakaterne fra 
Genforeningen.

I samarbejde med Aabenraa 
bys to gymnasier – Aabenraa Stats-
skole og Deutsches Gymnasium für 
Nordschleswig – arrangeres på Rigs-
arkivets afdeling i Aabenraa to work-
shops med udgangspunkt i  temaet 
”Folkenes Selvbestemmelsesret”. 
I begge workshops vil der deltage 
en klasse fra hvert gymnasium. 
Der vil være oplæg, gruppearbejde 
på grundlag af autentiske kilder og 
efter følgende diskussion. Der plan-
lægges også en fælles udadvendt 
event, som gennemføres tæt op til 
afstemningsdagen i 1. zone, den 10. 
februar. Der vil indgå optog, taler, 
sang, musik, journalistisk reportage 
o.l. i eventen, som skal afsluttes med 
en kritisk refleksion. 

Kildepakke
Rigsarkivets kildepakker retter sig 
primært mod studerende og deres 
undervisere, men kan også benyt-
tes af forskere og alment historisk 
interesserede. En kildepakke er 

en samling af originale arkivalier 
i digitaliseret form, som kan bru-
ges til at belyse et bestemt histo-
risk tema. Arkivalierne er udvalgt 
fra Rigsarkivets samlinger af eks-
perter inden for de enkelte temaer 
– og skal bruges som kildegrundlag 
for undervisning, opgaver, specia-
ler eller forskning. Der bringes også 
vejledningstekster, der fortæller om 
de forskellige arkivskabere og giver 
en første oversigt over, hvad man 
kan forvente at finde i arkivalierne. 
Derudover er kildematerialet ikke 
bearbejdet på forhånd.

Kildepakken om Genforeningen 
skal sammensættes, så den afspej-
ler samme bredde i materialet som 
det digitale skoletilbud. Arkivfonds, 
hvorfra der tænkes digitaliseret ma-
teriale, er bl.a. Udenrigsministeriet, 
Den internationale Kommission, 
H.P. Hanssens og O.D. Schacks pri-

vatarkiver. Såvel for de digitale skole-
tilbud som kildepakken gælder, at de 
vil være tilgængelige ud over 2020. 

Udstilling
Udstillingen skal have fokus på den 
nationale agitation op til afstemnin-
gerne, afstemningerne i februar og 
marts 1920 samt Genforeningen 
i juli 1920 og dennes eftervirknin-
ger. Her vil der blive gengivet arki-
valier, herunder plakater og løbesed-
ler, samt kort og diverse tryksager, 
og der vil være korte, forklarende 
billedtekster. Arkivalierne vil såvel 
være officielle akter som private 
menneskers dagbøger og breve. Der 
skal endvidere vises 50–60 fotos. 
Udstillingen skal vises i første halvår 
af 2020 i København, efter aftale 
med Folketinget i Rigsdagsgården. 
Udstillingen skal tillige, parallelt 
hermed, vises på Rigsarkivets afde-
ling i Aabenraa, der har gode udstil-
lings- og foredragsfaciliteter. Der vil 
også blive udarbejdet en tilsvarende 
webudstilling, som vil være tilgæn-
gelig fra Rigsarkivets hjemmeside 
for interesserede fra hele landet – 
også ud over 2020. 

Udstillingerne skal understøtte 
formidlende og folkeoplysende akti-
viteter, der medvirker til at bidrage 
til styrkelse af befolkningens kend-
skab til Genforeningens betydning 
både aktuelt og historisk, således at 
genforeningsjubilæet ikke blot bliver 
en regional, men en national begi-
venhed. 

◆

Skribenten er Forskningsleder, 
dr.phil., Rigsarkivet

■■ Dansk plakat ved folkeafstemningen i 
1920.  Foto: Rigsarkivet Aabenraa.   
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I efteråret 2012 blev 2 personer 
på grebet ved en politiaktion på 
Rigsarkivets læsesal i København. 
Ved en efterfølgende ransagning 
på deres bopæle blev der beslaglagt 
en anseelig mængde arkivalier, der 
stammede fra retsopgøret efter 2. 
verdenskrig. De fleste af disse doku-
menter var bilagsmateriale fra retssa-
ger ført ved Københavns Byret mod 
østfrontfrivillige og andre landssvi-
gere fra besættelsestiden. 

Tyvene havde især interesseret 
sig for håndgribelige effekter såsom 
fotografier, feltpostbreve, soldaterbø-
ger og andre identifikationspapirer. 
Den særlige interesse for netop disse 
arkivalier skyldes formentlig, at der 
findes samlere med særlig interesse 
for 2. verdenskrig, som er villige til 
at betale betydelige summer for dem. 
Det formodes således, at de fleste af 
tyverierne var foretaget med videre-
salg for øje.

De konfiskerede tyvekoster fra 
politiets ransagninger blev tilbagele-
veret og sat på plads i Rigsarkivets 
magasiner i 2013–2014, men det 
stod hurtigt klart, at der fortsat måtte 
mangle en del. Der blev derfor fore-
taget en stikprøveundersøgelse af by-
retssagerne i 2014, som viste at der i 
2,9 % af sagerne var spor efter tyveri 
af dokumenter, som fortsat ikke var 
returneret til Rigsarkivet. Sagen blev 
senere genanmeldt til politiet og det 
blev desuden besluttet at ansøge Kul-
turministeriet om en bevilling til et 
større retsopgørsprojekt, der én gang 
for alle skulle kortlægge tyveriernes 
omfang.

Projektet tog sin begyndelse i ja-
nuar 2016 og den afsluttende rapport 

blev indsendt til Kulturministeriet i 
december 2018. Formålet med pro-
jektet var først og fremmest at scanne 
så mange af de vigtigste arkivalier fra 
retsopgøret som overhovedet muligt, 
så de fremover kun kan benyttes di-
gitalt indenfor arkivlovens rammer. 
Som forberedelse blev samtlige sager 
gennemgået side for side og alle bi-

lag blev sorteret og lagt i den korrekte 
orden, dels for at sikre et brugerven-
ligt resultat af scanningen, men også 
for at lave en præcis opgørelse over 
manglernes omfang. 

I dag ved vi således, at der mang-
ler flere dokumenter i byretssagerne 
end hidtil antaget. Vi sidder også til-
bage med en detaljeret fortegnelse 
over alle sandsynlige tyverier og har 
således et uvurderligt redskab i den 
fortsatte jagt på de forsvundne arki-
valier. Det er selvsagt politiet der står 
for efterforskningen, men Rigsarki-
vet bidrager hvor det er muligt.

I løbet af retsopgørsprojektet er 
det lykkedes at gennemgå og scanne 
5000 arkivæsker fra alle Rigsarkivets 
afdelinger i hele landet. Det er ble-
vet til mere end 3.200.000 digitale 
billeder, som vi fremover kan stille 
til rådighed for forskere og andre 
interesserede. Materialet omfatter 
straffe sager, dombøger, fangejour-
naler, navneregistre og meget an-
det fra en bred vifte af centrale og 
lokale myndigheder. Som en del af 
projektet er arkivaliebeskrivelsen i 
Rigsarkivets database, Daisy, blevet 
gennemgået og kvalitetssikret på ny, 
så det har aldrig været nemmere og 
finde det man søger efter.

Retsopgøret var i sig selv en ene-
stående historisk begivenhed, der 
på godt og ondt implicerede en stor 
del af den danske befolkning. Der 
er mange menneskeskæbner og 
ufortalte historier, der blot venter på 
at blive gravet frem og takket være 
Kulturministeriets bevilling er det 
blevet nemmere end nogensinde.

◆

Skribenten er arkivar og 
 projektleder, Rigsarkivet

3,2 mio. digitale billeder 
om retsopgøret ligger klar

Kasper Bach Nielsen

■■ De konfiskerede tyvekoster fra politiets 
ransagninger blev tilbageleveret og sat på 
plads i Rigsarkivets magasiner i 2013–2014, 
men det stod hurtigt klart, at der fortsat 
måtte mangle en del. Derfor blev der lavet 
en stikprøvekontrol og sagen blev genan-
meldt til politiet. Foto: Rigsarkivet.

■■ I løbet af retsopgørsprojektet er det 
lykkedes at gennemgå og scanne 5000 
arkivæsker fra alle Rigsarkivets afdelinger 
i  hele landet. Materialet omfatter straffe-
sager, dombøger, fangejournaler, navne-
registre og meget andet fra en bred vifte af 
centrale og lokale myndigheder. 
 Foto: Torben Eskerod, Rigsarkivet.
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Dansk forskning er internationalt aner-
kendt for at kunne analysere meget 
lange tidsserier, og oplysninger fra vores 
mange registre kan sammenstilles via 
CPR-nummeret. Men undersøgelser 
af fænomener såsom sundhed og social 
mobilitet kan dog kun belyses gennem et 
par generationer, da slægtsskab kun er 
registreret for børn født fra 1960 og frem.

Det Koordinerende Organ for 
Register forskning (KOR) har netop 
publiceret en hvidbog for, hvordan 
man kan etablere et såkaldt multi-
generationsregister, der indeholder 
oplysninger om slægtskab for alle 
danskere født efter 1920.

Vision om bedre forskning
Ideen med et multigenerationsregi-
ster er at data kan kobles sammen 
over længere perioder, hvormed for-
skere vil kunne studere fænomener 
der strækker sig over generationer. 
Mange sociale og sundhedsmæssige 
problemer formodes delvist at kunne 
forklares ud fra påvirkning gennem 
generationer.

Hvis forskerne får mulighed for 
at studere fænomener over 3–5 gene-
rationer, vil de kunne få langt større 
indsigt i hvordan arvelige og fami-
liære forhold påvirker bl.a. sundhed 
og social livsbane. Denne viden vil 
kunne bruges til bedre behandling 
samt forebyggelse af sociale og hel-
bredsmæssige vilkår.

Et Multigenerationsregister vil 
således kunne tilføre danske forsk-
ning helt nye perspektiver, der kan 
skabe ny viden til gavn for befolknin-
gen, men også give dansk forskning 
en stor konkurrencefordel. 

Oplysninger fra registrene  
kan bruges bedre
De danske registre rummer oplys-
ninger om sundhed, indkomst, 
bo lig forhold, kriminalitet og uddan-
nelse om hele befolkningen fra 

Danskernes stamtræ 
skal styrke forskningen

Jeppe Klok Due

■■ Der er udgivet en hvidbog for, hvordan man kan etablere et såkaldt multigenerations-
register, der indeholder oplysninger om slægtskab for alle danskere født efter 1920.  
 Foto: Rigsarkivet.
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1970’erne og frem, men oplysnin-
gerne i vores CPR-register om hvem 
der er vores forældre går kun tilbage 
til børn født fra 1960. Det betyder, at 
for en 40 årig person, kan forskerne 
studere om forældrenes sundheds-
billede eller sociale status har betyd-
ning for personen. Men der eksiste-
rer også oplysninger i registrene om 
personens bedsteforældre og nogen 
gange også om oldeforældrene. Med 
et Multigenerationsregister vil for-
skerne kunne koble oplysningerne i 
registrene fra i hvert fald personens 
bedsteforældre. Herved vil forskerne 
kunne studere arvelige betingede 
fænomener om alt fra fedme over 
psykiske lidelser til sociale forhold 
over 3–5 generationer.

Analoge kilder skal digitaliseres
Hvidbogen angiver, hvordan man ved 
at linke CPR-registret til Rigsarkivets 
kirkebøger kan etablere familierela-
tioner for hele befolkningen, hvilke 
algoritmer der skal anvendes, samt 
hvor valide de familienetværk der 
dannes er. Kirkebøgerne fra perio-
den ligger offentligt tilgængeligt på 
Rigsarkivets hjemmeside som bil-
leder, men de skal digitaliseres før 
de kan linkes sammen med CPR-
registret.

Etablering af familierelationer
Et multigenerationsregister skal 
binde oplysninger om familierelati-
oner for personer fra CPR sammen 
med ældre oplysninger fra kirke-
bøger og folketællinger. Ved at sam-
menkoble de forskellige kilder kan 
man etablere familierelationer mel-
lem alle personer. I princippet så 
lang tid tilbage, som oplysningerne 
eksisterer.

CPR indeholder oplysninger om 
alle personer med fast bopæl i Dan-
mark fra 1968 og frem samt om re-
lationer mellem ægtefæller, forældre 
og børn, for børn født efter 1960. Før 
dette er slægtskab registreret i kirke-
bøger og folketællinger.

I kirkebøger over fødte vil der 
være identifikationsoplysninger om 
både den fødte og dennes forældre. 
Ved at identificere først den fødte 
i CPR og dernæst forældrene, vil 

man kunne danne familierelationer 
for de personer, der har fået et CPR-
nummer. Hvis dette gøres for hele 
befolkningen, vil man også få dan-
net relationer mellem søskende, da 
de har samme forældre.

For at komme tilbage til genera-
tionerne før CPR, gentages øvelsen 
ved at sammenkoble oplysninger 
fra ældre fødselsregistreringer med 
de personer, der i første omgang er 
identificeret som forældre til et barn 
i CPR og så fremdeles.

Hvidbogen
Den nye hvidbog bygger på et pilot-
projekt, som KOR har gennemført 
på en stikprøve af den danske befolk-
ning. Her redegøres for, hvordan 
multigenerationsregistret kan etab-
leres, samt hvordan det vil kunne 
give bedre forskning i Danmark, 
herunder forslag til konkrete forsk-
ningsprojekter, der ikke kan gen-
nemføres uden det nye register. 
Endelig er der omkostningsestima-
ter for hvad registret koster, og det 
vurderes at koste op mod 100 mio. 
kroner. Næste opgave for KOR bliver 
at skaffe finansiering til projektet.

Hvidbogen kan hentes her: 
www.registerforskning.dk/MGR/

◆

Skribenten er Specialkonsulent, 
Det Koordinerende Organ 

for Registerforskning

Hvem er KOR
Det Koordinerende Organ 
for Registerforskning (KOR) 
er et rådgivende organ 
under Uddannelses og 
Forskningsministeriet. 
KOR sekretariat betjenes af 
Rigsarkivet

Formålet med  
rådgivningen er:
• At stimulere og styrke 

dansk registerforskning
• At skabe koordination mel

lem forskere og dataansvar
lige myndigheder

• At forskningsressourcerne 
anvendes mest effektivt

• Pilotprojektet om MGR er 
udarbejdet på baggrund af 
opdrag fra Uddannelses og 
Forskningsministeriet.

■■ Et multigenerationsregister skal binde oplysninger om familierelationer for personer 
fra CPR sammen med ældre oplysninger fra kirkebøger og folketællinger. Ved at sam-
menkoble de forskellige kilder kan man etablere familierelationer mellem alle personer. I 
princippet så lang tid tilbage, som oplysningerne eksisterer. Foto: Tom Jersø, Rigsarkivet
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To fejringer
Den 13. september 2018 blev der 
holdt et dansk-islandsk seminar i 
anledning af 100-året for den dansk-
islandske forbundslov 1918 og af 
udgivelsen af bind 3 med materiale 
fra Landkommissionen, der rejste 
rundt i Island 1770–1771. Med for-
bundsloven opnåede Island selv-
stændighed fra Danmark. Efter 1918 
og indtil 1944 var de to lande bundet 
sammen i en personalunion, hvor 
Danmark varetog udenrigs politik 
og kystbevogtning, indtil Island selv 
ønskede at overtage områderne. 
Efter ophævelsen af personaluni-
onen og Islands omdannelse til 
en republik i 1944 har de to lande 
udviklet sig forskelligt; men den 
fælles islandsk-danske udgivelse af 
Landkommissionens arkiv er blot 
ét af mange eksempler på den fæl-
les fortid. 

Fra en sammensat stat til  
flere selvstændige stater
I 1770 sendte den danske regering 
Landkommissionen til Island for i 
videste forstand at undersøge for-
holdene i landet. Undersøgelsen 
blev sat i gang i Danmark; men de 
mange breve, som kommissionen 
modtog, var alle skrevet i Island. 
Landkommissionens arkiv er der-
med et godt eksempel på de udfor-
dringer, som eftertiden møder, da 
det danske imperium blev opløst i 

flere selvstændige stater: Hvordan 
kan man fysisk dele materia-
let fra en fælles administration? I 
Landkommissionens tilfælde er det 
forholdsvist let, fordi materialet er 
skabt i Island, og problemet blev løst 
for næsten 100 år siden, da Island 
i 1928 fik overdraget materialet fra 
kommissionen. ”Den danske afleve-
ring 1928” hedder den i Island, og 

fra islandsk side har man flere gange 
udtrykt taknemmelighed for over-
dragelsen. 

En sammensat stat  
med flere nationer
Stater, der bestod af flere nationer 
med forskellige sprog, kultur m.m., 
men som var forenet under en fælles 
hersker, var tidligere snarere reglen 
end undtagelsen, indtil principperne 
om folkenes og nationernes selvbe-
stemmelsesret blev praktiseret efter 
Den Første Verdenskrig. De sam-
mensatte stater var skabt ved dyna-
stiske tilfældigheder (giftermål, arv 
m.m.), territorielle erobringer i krig 
eller var resultatet af forhandlinger. 
Ved freden i Kiel 1814, da Danmark 
måtte afstå Norge, blev de oprindeligt 
norske områder, Island, Grønland 
og Færøerne undtaget fra afståelsen 
ud fra helt andre principper end selv-
bestemmelsesret. Det kunne blandt 
andet give sprogproblemer, at en stat 
rummede flere nationer. Det pro-
blem mødte Landkommissionen. 
Islændinge kunne skrive til kom-
missionen på islandsk, men de fle-
ste breve blev oversat til dansk, og i 
flere breve nævnes det, at islændin-
gene ikke forstod love, der forelå på 
dansk. 

Landkommissionens arbejde i 
Island aktualiserer en række spørgs-
mål. Hvordan blev Island styret fra 
København? Hvorfor valgte man 
netop en kommission? Hvad var 
formålet eller formålene med kom-
missionens arbejde?

Ét seminar – to formål
Danskislandsk seminar 

i København
Leon Jespersen

■■ Den 13. september 2018 blev der holdt 
et dansk-islandsk seminar i anledning af 
100-året for den dansk-islandske forbunds-
lov 1918 og af udgivelsen af bind 3 med ma-
teriale fra Landkommissionen, der rejste 
rundt i Island 1770–1771. Foto: Rigsarkivet.
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Enestående oplysninger
Bertold Brechts digt ”En læsende 
arbejder spørger” citeres ofte. Her 
kan man læse: ”Den unge Aleksander 
erobrede Indien. Han alene? Cæsar 
slog gallerne. Havde han i det mind-
ste ikke sin kok med sig?” O.s.v. I 
modsætning til denne fiksering 
på konger og højere samfundslag 
møder vi i Landkommissionens 
materiale menigmands levevilkår, 
og til en vis grad er det også menig-
mand, der taler. I bøndernes breve 
til Landkommissionen møder vi pri-
mært hverdagsproblemer, hoveribyr-
der, o.s.v. I embedsmændenes breve 
fokuseres der i højere grad på over-
ordnede problemer, men fælles for 
indlæggene er, at læseren får indblik 
i mange forhold – også hverdagspro-
blemer – i det islandske samfund, 
som det ellers kan være vanskeligt at 
finde oplysninger om. Det gør mate-
rialet unikt. 

Læseren får bl.a. et levende ind-
tryk af de vanskelige samfærdsels-
forhold. Problemerne med at krydse 
brusende elve, og helt nutidigt næv-
nes kirkernes forkerte placering i 
forhold til, hvor folk boede. En brev-
skriver omtaler detaljeret den nu ud-
døde gejrfugl, Nok så interessant gi-
ver en brevskriver os mulighed for at 
kigge ind i folks boliger. I røgfyldte, 
fugtige rum, hvor tranlamper bidrog 
til det usunde indeklima i det, man 
i dag ville kalde et alrum. Her får vi 
også en beskrivelse af folks tøj og sko 
og den noget ensformige mad, altså 
mange af de hverdagsting, kilderne 
ellers ofte er tavse om. 

Apropos klædedragt, så foreslog 
rektoren på Skálholt, at islændinge 
opgav deres sprog, deres klædedragt 
med mere og overtog de danske. Så-
dan kom det heldigvis ikke til at gå, 
men det afspejler samtidens overve-
jelser over, hvordan man styrer en 
fjerntliggende provins. Forholdene 
på Island var omkring 1770 præget 
af en grasserende fårepest og – me-
re generelt – af fattigdom og mang-
lende udvikling. Den enevældige 
konges viden om Island stammede 
mest fra embedsmændene på øen, 
og udnævnelsen af en kommission, 
der skulle kaste lys over problemer-

ne, og hvordan de kunne løses, kan 
både afspejle, hvordan man tack-
lede en pludselig opstået opgave, 
og hvordan kongen kunne indhente 
informationer om Island uden om 
embedsmændene. 

Oplæg på seminaret
Flere af indlæggene på seminaret i 
København kan relateres til de skit-
serede spørgsmål. Efter at rigsar-
kivar Asbjørn Hellum havde budt 
velkommen, og Islands ambassa-
dør i Danmark, Benedikt Jónsson, 
indledt, gav kulturminister Mette 
Bock et rids af forholdet mellem 
Island og Danmark siden kommis-
sionens tid. Seniorforsker Leon 
Jespersen relaterede kommissio-
nens arbejde til tidens politiske og 
idémæssige tanker, mens museums-
inspektør Christina Folke Ax analy-
serede, hvordan forskellige grup-
per henvendte sig til kommissio-
nen. Professor Audur Hauksdóttir 
talte om det islandske sprogs møde 
med dansk, og museumsleder Søren 
Mentz gav en indgående skildring af 
den langstrakte opløsning af rigsfæl-
lesskabet. Afslutningsvis talte nati-
onalarkivar Eirikur Gudmundsson 
om begivenhederne i 1918 (Den 
Dansk-Islandske Forbundslov) og 
1928 (overdragelsen af blandt andet 
Landkommissionens materiale til 
det islandske nationalarkiv).  Indlæg 
der med deres forskellige vinkling 

belyste flere sider af henholdsvis 
Landkommissionens arbejde og 
betydningen af Forbundsloven 1918.

Fælles fortid – fælles projekter
Landkommissionens arkiv opstod på 
et tidspunkt, da Island og Danmark 
var forenet i et rigsfællesskab. Det 
var derfor oplagt, at udgivelsen af 
kommissionens materiale blev et 
fælles islandsk-dansk projekt. Det 
har blandt andet vist sig med hen-
syn sprog. Flere islandske ord findes 
i en fordansket form, som en dansk 
(og ikke-islandsk-kyndig) læser har 
svært ved at gennemskue. Ældre 
dansk kan omvendt volde problemer 
for en islænding. Ikke mindst på det 
sproglige område har samarbejdet 
været meget nyttigt. 

Landkommissionens materiale 
rummer nærmest uanede mulighe-
der for undersøgelser. Islændinge 
og danskere har måske forskellige 
interesseområder og synspunkter. 
Landkommissionens materiale er 
en guldgrube for forskere. Det vil 
være oplagt, hvis der også fremover 
laves fælles islandsk-danske projek-
ter, gerne inden for Nationalarkivets 
og Rigsarkivets regi. 

◆■

Skribenten er  seniorforsker 
og arkivar, Rigsarkivet

■■ Kulturminister Mette Bock gav et rids af forholdet mellem Island og Danmark siden 
kommissionens tid.  Foto: Rigsarkivet.
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Prins Joachim og Nordisk Film 
Production lagde vejen forbi 
Rigsarkivet i slutningen af 2018 
for at se på rigets grundlove og på 
Kongeloven. Anledningen var opta-
gelser til en ny tv-serie om Danmarks 
historie, hvor prins Joachim er 

hovedfortæller og medtilrettelæg-
ger.  Rigsarkivet optræder i afsnittet 
om demokratiet. ”Hvad har formet 
danskerne gennem tiden og hvor-
for ser Danmark ud, som det gør i 
dag?”. Det er nogle af de spørgsmål, 
som den nye tv-serie om Danmarks 
historie skal besvare. Den nye serie 
laves i seks afsnit med fokus på tro, 
magt, viden, lov, grænser og symbo-

ler. Det er Nordic Film Production, 
der står for optagelserne, der finder 
sted flere steder i landet. Tv-serien 
bliver vist på DR i efteråret 2019.

◆■

Skribenten er  presseansvarlig og 
 kommunikationskonsulent,Rigsarkivet

Kongeligt besøg i 
Rigsarkivets magasiner

Julie Avery

■■ Prins Joachim så også de mange arkivalier i højlagermagasinerne på sit besøg i Rigsarkivet.  Foto: Nordic Film Production.
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Det finska Samearkivet (i Enare), 
norska Samearkivet (i Kautokeino), 
Lapplands universitet, Uleåborgs 
universitet och Umeå universitet har 
startat projektet Digital Access to the 
Sámi Heritage Archives, för att göra 
det samiska kulturarvet mer tillgäng-
ligt. Projektet erhåller stöd från EU 
inom ramen för Interreg-programmet 
Nord och beräknas pågå i 2,5 år.

Av historiska skäl har mycket 
material i anslutning till det samiska 
kulturarvet blivit deponerat i flera 
europeiska arkiv och museer ända 
sedan 1600-talet. Avsikten är där-
för att utveckla en informations- 
och kommunikationsteknisk platt-
form som kan komplettera de redan 
befintliga digitala tjänsterna beträf-
fande det samiskspråkiga kulturar-
vet. Denna digitala plattform kom-
mer att länkas vidare till olika digi-
tala söktjänster så att det blir lättare 
för användarna att finna önskad 
information.

I fokus för projektet är sär skilt 
det arkivmaterial och de samlin-
gar av samiskspråkigt kulturarv 
och material rörande samekultu-
ren som redan föreligger i digi-
tal form. Samtidigt kartläggs även 
annat samiskt arkivmaterial som 
ännu inte blivit digitaliserat. Inom 
ramen för projektet gestaltas därtill 
gemensamma etiska riktlinjer för 
användningen av samiskt kulturarv 
inom vetenskap och konst.

Internationellt projekt för 
bättre tillgänglighet för 
det samiska kulturarvet

Pertti Hakala

■■ Samerna har i flera sekler varit föremål för studium, inte sällan under former som 
kan framstå som oetiska och objektifierande. Finska samer på ett amerikanskt tryck från 
1800-talet.  Bild: Wikimedia Commons.

■■ Suenjel-skoltsamernas arkiv, som år 2016 fogades till UNESCO:s lista över världsar-
vet, är numera känt över hela världen. Andra i regel mindre kända bestånd med samisk 
anknytning kommer också att göras tillgängliga i digital form inom ramen för det nya 
projektet.  Foto: Riksarkivet/Marko Oja.
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De statliga ordnarna har i Finland 
bevarat sin allmänna prestige, vilket 
bland annat innebär att antalet årli-
gen förlänade utmärkelsetecken är 
stort. Republikens president delar 
i egenskap av stormästare regel-
bundet ut ordnar och medaljer två 
gånger om året, i samband med 
Försvarsmaktens fanfest den 4 juni 
och på självständighetsdagen den 6 
december. Årligen belönas omkring 
5000 finländska och utländska med-
borgare. Som en del av ordnarnas 
hundraårsjubileum har riddarord-
narna tillsammans med Riksarkivet 
anordnat en utställning som är 
öppen för allmänheten till slutet av 
år 2019. Den trespråkiga illustrerade 
utställningskatalogen finns tillgäng-
lig på riddarordnarnas webbsida
http://www.ritarikunnat.fi/images/
RK_nayttelykirja_www.pdf

Utställningen omfattar såväl 
ordens tecken, dokument, porträtt-

målningar som en hel del bilder. 
Föremålen har till stor del hämtats 
från ordenskanslierna, till en del 
har också privata samlingar anlitats. 
De utställda dokumenten tillhör 

huvudsakligen Riksarkivet, där stora 
delar av ordensarkiven förvaras.

Finland har tre statliga för-
tjänstordnar, Frihetskorsets orden, 
Finlands Vita Ros’ orden och Fin-

Utställning om Finlands 
ordnar i Riksarkivet

John Strömberg

■■ Från öppningen av utställningen: riksarkivarie Jussi Nuorteva presenterade de utställda 
föremålen för Tellervo Koivisto, vars avlidne makes, president Mauno Koivistos heders-
tecken och ordnar var väl företrädda.  Foto: Riksarkivet.

Arkiven är i nyckelställning
Materialet i samearkiven har en all-
deles särskild uppgift vid återuppli-
vandet av det samiska språket och 
den samiska kulturen. Tillgången 
till de samiska arkiven är av vikt sär-
skilt för samerna och deras samfund, 
men även för övriga som är intresse-
rade av det samiska språket och den 
samiska kulturen. Arkivmaterial i 
digital form underlättar i hög grad 
forskningsarbetet.

De finska och norska samearki-
ven tillför projektet sakkunskap från 
arkivfältet och kännedom om de 
samiska materialen. Eeva-Kristiina 
Harlin, som nyligen anställts vid 
finska Samearkivet, är planerare och 
projektanställd vid Digital Access to 

the Sámi Heritage Archives. Harlin 
är utbildad arkeolog och osteoarkeo-
log och arbetar som bäst på sin dok-
torsavhandling om returneringspoli-
tiken beträffande det samiska materi-
ella kulturarvet. Avhandlingsarbetet 
är anknutet till Uleåborgs universi-
tet. Finska Samearkivets insatsmöj-
ligheter förbättrades nyligen genom 
inrättandet av en tredje tjänst. 
Norska samearkivet har anställt Nils 
Johan Eira för ledningen av projektet 
från norska sida.

Digital Access to the Sámi 
Heritage Archives -projektet bygger 
på ett gränsöverskridande samarbete, 
där varje deltagande land har en cent-
ral roll. Projektet leds av Lapplands 
universitet, vars fakultet för konst 

tillhandahåller kunnande bl.a. om 
planering som utgår från använda-
ren och om utnyttjande av designtek-
nologigränssnitt och servicedesign. 
Universitetets juridiska fakultet står 
för stort kunnande beträffande ur -
sprungsfolks- och samejuridik samt 
immaterialrätt. Forskningsgruppen 
för maskinellt seende och signalana-
lys vid Uleåborgs universitet har lång 
erfarenhet av utveckling av söksys-
tem och innehållsbaserad sökning 
inriktad på medieinnehåll, språktek-
nologi och storskaliga metadatasys-
tem. Umeå universitet bidrar med 
kunnande inom användargränssnitt.

◆
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lands Lejons orden. Den först-
nämnda instiftades 1918 under det 
krig som då pågick i Finland. Det 
var överbefälhavaren för regeringens 
trupper general Gustaf Mannerheim 
som tog initiativet till att utdela 
Frihetskors och Frihetsmedaljer.  
Man beslöt emellertid upphöra med 
utdelningen på årsdagen av krigs-
utbrottet 28.1.1919. I stället instif-
tades en ny orden, Finlands Vita 
Ros’ orden, vilken kunde användas 
även under fredstida förhållanden. 
Uppdraget att rita de första utmär-
kelsetecknen gavs åt en av Finlands 
kändaste konstnärer, Akseli Gallen-
Kallela. Han var intresserad av 
heraldik och av den för Jugendstilen 
typiska symboliken.

Reglerna för Finlands Vita Ros’ 
orden tillät att kvinnor belönades med 
utmärkelsetecken av samtliga klasser, 
vilket var ett undantag i jämförelse 
med många andra länder. I prakti-
ken förlänades kvinnor under mellan-
krigstiden endast utmärkelsetecken i 
silver. Under krigsåren förändrades 
emellertid denna praxis. Ordföranden 
för Lotta Svärd-organisationen Fanni 
Luukkonen förlänades som den för-
sta kvinnan Frihetskorset av 1. klass 
för militära förtjänster. Lotta Svärd 
organiserade kvinnorna i det frivil-
liga försvarsarbetet.

Då vinterkriget bröt ut 1939 tog 
man på nytt i bruk Frihetskorsen och 
Frihetsmedaljerna och kort därpå 
inrättades en permanent orden. 
Frihetskorsets orden fick en egen 
styrelse (ett kapitel) som numera är 
anknuten till huvudstaben. Medan 
världskriget pågick inrättades 
Finlands Lejons orden, vilken blev 
landets tredje statliga förtjänstorden. 
Orsaken till att denna instiftades var 
det ökade behovet av belöningar 
under krigsåren. Utmärkelsetecken 
från alla tre ordnar används numera 
som belöningar för både militära och 
civila förtjänster. Åt civila utdelas 
Frihetskors för arbete inom de fri-
villiga försvarsorganisationerna och 
för särskilt betydelsefulla säkerhets-
politiska meriter.

Republikens president är stor-
mästare för samtliga ordnar och 
två av ordnarna – Finlands Vita 

Ros’och Finlands Lejons orden har 
en gemensam styrelse.

En viktig avsikt med utställning-
 en är att visa hur omfattande och 
mångsidigt belöningssystemet är i 
dag. De belöningar som sedan 1947 
utdelas på morsdagen, ofta av stor-
mästaren personligen, uppmärk-
sammas varje år i massmedierna. 
”Morsdagsmedaljer” kan föreslås 
av vem som helst till en person som 
anses förtjänt av belöningen.  Också 
de ordenstecken som tillfallit idrotts-
män och speciellt olympiasegrare 
presenteras. Att förläna ett nationellt 
ordenstecken – med ett emblem som 
är utformat efter Internationella 
olympiska kommitténs märke – 
är ett unikt drag för ordenssyste-
met i Finland. På motsvarande 
sätt uppmärksammas också Pro 
Finlandia-medaljen, som förlänas 
endast åt konstnärer och författare. 
Medaljen befäste sin ställning efter 
krigen och under åren 1956–1973 
varierade antalet finländare som 

belönades med medaljen mellan 15 
och 31 per år. Senare har utdelnings-
normerna åtstramats. Bland dem 
som belönats med medaljen finns 
de kändaste konstnärerna och för-
fattarna i Finland.

Utställningen har planerats av 
en styrgrupp med riksarkivarien 
Jussi Nuorteva som ordförande. 
Nuorteva har sedan 2017 verkat som 
kansler för Finlands Vita Ros’ och 
Finlands Lejons ordnar. Till styr-
gruppen hörde också sekreteraren 
för Frihetskrigets orden, generallöjt-
nant Olavi Jäppilä och Riksarkivets 
forskningsdirektör Päivi Happonen. 
Den sistnämnda verkade som ord-
förande för utställningens arbets-
grupp. Kurator för utställningen var 
PhD. Antti Matikkala (†).

◆■

Skribenten är specialforskare 
vid Riksarkivet och sekreterare 

för dess heraldiska nämnd.

■■ Den trespråkiga katalogen över utställningen Finlands ordnar 100 år är tillgänglig 
också via webben: (www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ritarikunnat/ajankohtaista/395-
nayttelyjulkaisu-suomen-ritarikunnat-100-vuotta).
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Riksarkivets arkivutredning om de 
finländska SS-frivilliga 1941–43 är 
genomförd och resultaten har nyli-
gen publicerats i en rapport som 
väckt mycket stort mediaintresse. 
Senaste vår uppdrog statsrådets 
kansli Riksarkivet att genomföra 
en oberoende utredning och ställde 
de nödiga medlen till förfogande. 
Finländarna tjänade liksom en stor 
del av de SS-frivilliga från Danmark, 
Nederländerna, Norge och Sverige i 
SS-Division-Wiking.

Utredningsppgiften var utma-
nande då divisionsledningen i maj 
1945 lät förstöra sina arkivalier och 
endast smärre delar bevarats i olika 
arkiv. Tack vare det omfattande sam-
arbete Riksarkivet upprätthållit med 
arkiv och forskare i en rad länder har 
det i alla fall varit möjligt att åter-
skapa en någorlunda adekvat bild 
av de finländska SS-frivilligas insats 
och roll i det stortyska fälttåget i öst. 
Någon fullständig och detaljerad bild 
kan ändå inte presenteras då källun-
derlaget i stor utsträckning är vagt 
och fragmentariskt.

Det kan emellertid fastställas att 
de finländska SS-frivilliga var väl 
medvetna om de omfattande grym-
heter SS-Division-Wiking och andra 
enheter och aktörer riktade mot 
civila, judar och sovjetiska krigs-
fångar i Ukraina och Kaukasien. Det 
förekom åtminstone i enskilda fall 
att finländska frivilliga på tysk order 

medverkade i utförandet av vålds-
dåd som inte var militärt motive-
rade. Samtidigt finns det även doku-
mentära belägg för att finländare 
vägrade utföra tyska befallningar 
som stod i strid med de humanitära 
normer som var inskrivna i 1907 
års Haagkonvention om landkrig 
och 1929 års Genèvekonvention om 
behandling av krigsfångar.

Riksarkivets aktiva roll  
i klarläggandet av krigens 
mörka sidor
Under de senaste 15 åren har 
Riksarkivet gjort en aktiv insats för 
att klarlägga de mörkare sidorna av 
de krig som fördes i Finland eller 
under finländsk medverkan under 

förra hälften av 1900-talet. En hel rad 
större eller mindre utredningar har 
intierats och slutförts, antingen med 
verksamt stöd av Riksarkivet eller i 
dess egen regi: Krigsdöda 1914–22, 
Krigsfångar och personutlämningar 
1939–55, de evakuerade ingerman-
länningarna 1943–44, de interne-
rade tyska och ungerska medbor-
garna 1944–46, barn efter utländska 
soldater 1940–47 och nu sist alltså 
den aktuella SS-utredningen.

Riksarkivet har vid genomföran-
det av dessa projekt åtagit sig en akti-
vare roll än vad som måhända varit 
vanligt bland de omkring 200 natio-
nalarkiven i världen. Denna period 
av idoga klarläggningsinsatser sam-
manfaller med Jussi Nuortevas tid 
som generaldirektör för arkivverket.

Den finländska statsledningen 
har verksamt understött Riksarkivets 
utredningar. Orsakerna är främst 
pragmatiska. Förutom att arkivver-
ket ofta uppebevarat de ifrågakom-
mande arkivalierna har statsmakten 
i Riksarkivet haft en pålitlig och neu-
tral samarbetspartner som snabbt 
förmått skapa de nödiga kunskaps-
organisationerna. Samtliga projekt 
har finansierats med medel beviljade 
av riksdagen.

Riksarkivet har dock förbehållit 
sig rätten att själv utforma projekten 
utan innehållsmässig styrning från 
statsmaktens sida. Erfarenheterna 
är goda eftersom många svåra frågor 
kunnat hanteras på ett rättframt och 
etiskt hållbart sätt. Verksamheten 
har även varit skäligen effektiv och 

Riksarkivets utredning om 
de finländska SSfrivilliga 
och våldsdåden i Ukraina 

och Kaukasus 1941–43
Lars Westerlund
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samtliga projekt Riksarkivet varit 
delaktigt i har kunnat genomföras 
inom utsatt tid och utan att något 
betydande behov av tilläggsanslag 
uppkommit. I såväl hemlandet som 
i utlandet har Riksarkivets insatser 
även rönt uppskattning.

76 dagböcker
Ett centralt stoff för 
utredningen har varit 
dagböcker förda av 76 
finländska frivilliga. Ett 
dylikt antal dagböcker är 
exceptionellt eftersom 
endast ett förhållande-
vis litet antal dagböcker 
förda av danska, neder-
ländska, norska och 
svenska SS-frivilliga är 
känt. Orsakerna till den 
relativa rikedomen på 
finländska dagböcker är 
två. Den finländska led-
ningen för frivilligrö-
relsen uppmanade från 
början männen att föra 
dagböcker för att doku-
mentera sina intryck 
och upplevelser. En 
viktigare orsak är emel-
lertid att den finländ-
ska statsledningen sommaren 1943 
beslöt återkalla de frivilliga. Dessa 
anslöts då till den finska armén och 
fortsatte sitt liv som andra inkal-
lade. I motsats till övriga frivilliga 
hade finländarna därför inget större 
behov av att förstöra sina dagböcker 
och persondokument inför den tyska 
kapitulationen i maj 1945 och den 
förestående krigsfångenskapen.

Ingen av de finländska frivilliga 
åtalades för att ha tillhört SS-Division-
Wiking. Ett tiotal dömdes, men då för 
brott begångna 1944–45 som olaglig 
gränsöverskridning, samverkan med 
främmande makt, tillgrepp av stats-
egendom o.d.

En del av de finländska frivilligas 
dagböcker ingår i professor Mauno 
Jokipiis arkiv i Riksarkivet. En ansen-
lig del av dagböckerna har emellertid 
erhållits genom Riksarkivets samar-
bete med traditionsförening en för 
de SS-frivilliga, Veljesapu (Brödra-
hjälpen).

Det utländska stoffet
SS-utredningen kunde även utnyttja 
ett stort antal dokument som er hölls 
från utländska arkiv: Ludwigs burger 
Zentrale Stelle, Bundes archiv, 
Staats archiv Nürnberg, neder ländska 

NIOD, NARA i USA, de nordiska 
riks arkiven m.fl. Därtill skapade 
Riks arkivet ett omfattande nät verk av 
SS-forskare i utlandet. Forskningen 
inom detta område är av internatio-
nell karaktär eftersom frivilliga från 
26 olika länder enrollerades i enheter 
inom Waffen-SS. En del av forskarna 
har skapat personliga dokumentdata-
banker, vilka Riksarkivet fick förmå-
nen att kunna använda.

De finländska  
SS-frivilliga som nationell  
representationstrupp
Samtliga nationella kontingenter 
inom Waffen-SS hade sina särdrag, 
även om den rikstyska ledningen 
utövade sin mycket starka unifie-
rande och uniformerande inverkan. 
En särskild egenhet för de finländ-
ska SS-frivilliga var deras karaktär 
av nationell representationstrupp i 
Finlands nära militära och militär-

politiska samarbete med Tyskland 
1940–44. Även om rekryteringen 
våren 1941 skedde i skymundan 
och med ingenjörsbyrån Ratas (sv.
Kugghjulet) som bulvan var det 
regeringens s.k. inre ring och hög-
kvarteret som i tysthet dirigerade och 

finansierade uppställningen 
av den finländska representa-
tionstruppen.

Eftersom statsledningen 
kände sig ensam och övergi-
ven av de västallierade sändes 
de SS-frivilliga till Tyskland 
som en återförsäkran för tyskt 
stöd. Det är av denna orsak 
som man i finländsk, apolo-
getisk historieforskning länge 
velat uppfatta SS-truppen som 
en ”pantbataljon”. – Kruxet 
var bara att förpantningen i 
takt med de tyska motgång-
arna blev ett allt större påhäng. 
Säkerheten förvandlades i själva 
verket redan strax efter krigsut-
brottet sommaren 1941 till en 
inteckning som inte visade sig 
vara möjlig att lösa in innan den 
avtalade depositionstiden löpte 
ut två år senare.

◆

Skribenten är professor (h.c.) och 
docent i rätts- och förvaltnings-
historia. Han har medverkat i 

flera forskningsprojekt som varit 
an knutna till Finlands riksarkiv.

The Finnish SSVolunteers 
and atrocities against Jews, 
Civilians and Prisoners of 
War in Ukraine and the 
Caucaus region 1941–1943. An 
Archival Survey. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura – 
Finnish Literature Society 
– Kansallisarkisto – The 
National Archives of Finland. 
Kansallisarkiston toimituksia 
22. ISBN 9789518581003. 
ISSN 23237392. Helsinki 2019, 
248 pp.
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Under studium av Riksarkivets nya 
utställning Finlands riddarordnar 100 
år fäste sig en utställningsbesökare 
vid Finska Luftkrigsskolans fana, 
som pryds av ett hakkors. Han stude-
rade den en stund och frågade, ”Hur 
har ni mage att ställa ut en sådan 
fana?” Guiden förklarade att den var 
en historisk fana som fortfarande är i 
bruk. Svaret tillfredsställde inte fråge-
ställaren, som ansåg att ”nazistsym-
boler” i dagens läge inte längre borde 
få användas. Frågan har dryftats i 
media, eftersom nordiska nynazis-
ter under en motdemonstration som 
ägde rum på Finlands självständig-
hetsdag den 6 december 2018 burit 
hakkorsfanor. Polisen hade genast 
avlägsnat fanorna. Debatten om 
huruvida hakkorssymbolerna borde 
förbjudas svallade därefter i media 
och särskilt i sociala media, och ini-
tiativ om en lag i detta syfte har fram-
förts. Saken är således aktuell.

I år visas en utställning över 
Finlands tre nationella riddarord-
nar och tillhörande utmärkelse-
tecken i Riksarkivets utställnings-
sal. Riddarordnarnas arkiv för varas 
i Riksarkivet. Frihetskorsets orden 
fyllde år 2018 hundra år och Finlands 
Vita Ros’ orden firar sitt sekeljubi-
leum i år. Luftkrigsskolans fana är 
utställd därför att den försetts med 
Frihetskorsets ordensband, som en 
truppenhet kan förlänas för sär-
skilda militära förtjänster.

Hakkorssymbolen har använts av 
Luftstridskrafterna sedan juni 1918, 
då konstnären Axel Gallen-Kallela 
blev klar med planeringen av ett flyg-
märke för Finlands Luftstridskrafter. 
Hakkorset ingår infällt också i riddar-

tecknet för Frihetskorsets orden, 
visserligen på ett rätt diskret sätt. 
Hakkorset var ett allmänt använt 
prydnadselement i den finländska 
Jugend-stilens ornamentik. Tiotals 
hakkors kantar också ramarna kring 
Gallen-Kallelas kända Aino-triptyk 
(från 1889). De har inget som helst 
ideologiskt samband med det hak-
korsemblem som senare togs i bruk 
i Nazi-Tyskland. Hakkorsets (svas-
tikans) förekomst i det finländska 
agrara föremålsbeståndet är belagd 
sedan 1600-talet och symbolen har 
använts på övriga håll i världen i 
åtminstone 7 000 år.

Den förda debatten hade även 
principiellt intressanta dimensioner, 
vilka aktualiserades under en diskus-
sion vid ett seminarium i Riksarkivet 
i samband med Vetenskapens natt 
den 10 januari 2019. I ett av inläggen, 
framfört av f.d. redaktören, riksdags-
ledamoten och europaparlamentari-
kern Lasse Lehtinen, behandlades 

RIKSARKIVARIENS 
SPALT

Historia wie es 
eigentlich gewesen?

Jussi Nuorteva

■■ Frihetskorsets Mannerheimkors. Kor-
set förlänades som belöning för visad ut-
märkt tapperhet oberoende av mottagarens 
rang eller grad.  Foto: Riksarkivet.
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den nationella självcensur och för-
vridna historiebild som anamma-
des av finländska vänsterradikala 
och även övriga politiska partier, i 
synnerhet på 1970- och 1980-talen. 
Också teaterregissören och mottaga-
ren av 2017 års Finlandiapris i littera-
tur Juha Hurme behandlade de svå-
righeter som var förknippade med 
brytandet av dogmatiska tolkningar 
och lanserandet av nya synsätt. Båda 
framhöll dock arkivens betydelse 
som bevarare av de historieuppfatt-
ningar som varit rådande vid en viss 
tidpunkt. Också de tankesätt som i 
dag framstår som ”felaktiga”.

För Riksarkivet är det ett cen-
tralt samhällsuppdrag att säkerställa 
bevarandet av tillräckligt material 
om Finlands historia och aktörer av 
alla slag under dess olika tidperio-
der; endast detta gör det möjligt att 
bedöma och granska historien på 
ett sanningsenligt sätt. Vi kan inte 
avlägsna eller medvetet förtiga sådant 
som i dag kan framstå som motbju-
dande, t.ex. hakkorset. Det skulle för-
vränga vår historiebild och leda till 
förenklade uppfattningar om det för-
gångnas symbolik. På motsvarande 
sätt blev det finska statsvapnets lejon-
symbol föremål för debatt sedan den 
allmänt anammats av anhängare av 
ytterhögern. Gröna partiet beslöt då 
att ta i bruk statsvapnets lejon i par-
tiets valkampanj inför riksdagsvalet. 
Det dämpade – åtminstone för någon 
tid – ytterhögerns lust att öppet skylta 
med lejonemblemet.

Frågan om historiens äkthet 
framstår för Riksarkivet som nära 
förknippad med dess kärnfunktio-
ner: att bevara kulturarvet i doku-
mentform som en tillförlitlig och 
mångsidig källa till information. 
Symboliken ansluter sig även till 
vårt uppdrag som landets heraldiska 
myndighet. Vetenskapsdagarna och 
Vetenskapens natt fyllde än en gång 
väl sin funktion som väckare av frå-
gor om sådant som är av betydelse 
för oss. Det är viktigt att vi deltar 
aktivt och på ett synligt sätt i den 
samhällsdebatt som förs om dessa 
spörsmål.

◆■

■■ Flygarmärke för Finlands luftstridskrafter, utformat 1918 av Axel Gallen-Kallela. Märket 
är fortfarande i bruk som flyg märke.  Foto: Riksarkivet.

■■ Denna första version av Axel Galléns (sedermera Gallen-Kallelas) Aino-triptyk, som 
återger ett motiv från nationaleposet Kalevala, ingår i Finlands Banks samlingar. Målning-
en är från år 1889.  Foto: Finlands Bank.
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Forsknings- och utvecklingsprojektet 
”Turning Access into Learning” har 
analyserat hur arkivens olika webb-
plattformar kan utvecklas till bättre 
stöd för livslångt lärande. Den nyligen 
publicerade forskningsrapporten inne-
håller bland annat en checklista för den 
som vill bygga nya eller förbättra existe-
rande plattformar. 

Bakgrund
Arkivinstitutioner har i mer än 20 års 
tid publicerat arkivmaterial på nätet i 
olika former, som digitala läsesalar, 
förteckningar, utställningar, crowd-
sourcing-plattformar etc. Forskare 
har påpekat att motiven bakom arki-
vens satsningar ofta har varit tekno-
logisk experimentlusta eller en strä-
van efter att rationalisera och effek-
tivisera sitt arbete. Mer sällan har 
användarnas eller samhällets behov 
varit utgångspunkten vilket medfört 
att den potential för lärande och sam-
hällsnytta som dessa plattformar fak-
tiskt har, inte till fullo utnyttjas.

Ett treårigt nordisk-baltiskt forsk-
ningsprojekt ”Turning Access into 
Learning” startades 2015 av Nordiskt 
Centrum för Kulturarvspedagogik 
(NCK) med delfinansiering från 
Nordiska ministerrådets program 
Nordplus vuxen. Projektet samlade 
arkivarier från Sverige, Estland, 
Island och Danmark och slutfördes 
i oktober 2018. 

Arkiv och livslångt lärande
Arkivinstitutionerna har alltid haft 
ett nära förhållande till forskningen 
men aldrig fokuserat på livslångt 
lärande. Med detta begrepp avses 
här det icke-formella och informella 
lärande som sker utanför utbild-
ningsinstitutionerna. Det innebär att 
vuxna förbättrar olika slags kompe-
tenser och förmågor som är viktiga 
för ett aktivt deltagande i samhälls-
utvecklingen livet igenom. I forsk-
ningsprojektet analyseras digitala 
arkivplattformar utifrån perspekti-
vet av livslångt lärande. Vi försöker 
ta reda på i vilken grad de befintliga 
plattformarna stimulerar och lägger 
tillrätta för lärandet – eller inte gör 

det. Därutöver analyseras, utifrån 
denna aspekt, vad det är som gör att 
vissa plattformar fungerar bra och 
andra mindre bra. Slutprodukten är 
ett antal rekommendationer för arki-
vens fortsatta arbete inom området. 

Kartläggning av plattformar
I projektet kartläggs och analyse-
ras 44 digitala plattformar som 
förmedlar arkivmaterial i Sverige, 
Danmark, Island, Estland och Norge. 
Plattformarna delas in i fyra grupper: 
plattformar som syftar till att orien-
tera om arkivbestånd, plattformar för 
tillgängliggörande av arkivmaterial, 
plattformar för skolelever och platt-
formar där medverkan är huvudsa-

Turning access 
into learning

Maria Press 
Sara Grut

■■ Estlands  Riksarkiv har utvecklat en crowdsourcing-site där allmänheten kan bidra med 
dokument, foton och information om personer som deltog i första världskriget. Att skapa 
engagemang och ge möjligheter för medskapande är viktigt när man vill lägga till rätta 
för det livslånga lärandet.  Skärmdump av http://www.ra.ee/ilmasoda/
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ken. Analysen tydliggör att överläg-
set flest plattformar finns inom kate-
gorin ”tillgängliggöra”. Detta resultat 
hänger ihop med arkivens traditio-
nella uppdrag – att tillhandahålla 
arkiv för den som aktivt och med 
ett specifikt syfte söker upp arkivet. 
En annan fråga som lyfts är att platt-
formarna som etablerats för skolan 
eller med syftet att få till ett medska-
pande (t ex crowdsourcing) ofta är 
uppbyggda av andra än arkivinstitu-
tioner, eller i samarbete mellan arkiv 
och externa aktörer. 

Användarstudie
Efter kartläggningen genomfördes 
användarintervjuer. Intervjufrågorna 
utgick ifrån de arkivpedagogiska 
metoder som arkivarier och arkiv-
pedagoger använder i mötet med 
användarna. Därför ställdes frågor 
som:
■• Hur var första intrycket? Är platt-

formen inspirerande? Får den dig 
att vilja gå vidare i dina undersök-
ningar?

■• Är plattformen användbar för 
den som inte på förhand har en 
tydlig fråga? 

■• Ger plattformen en tydlig över-
blick över möjligheterna och 
innehållet?

■• Leder plattformen dig vidare i din 
forskning? 

■• Finns möjlighet för interaktion 
med andra på plattformen?

■• Finns möjlighet att bidra med 
kunskap, material etc?  

Användarna fick också reflektera 
kring plattformarnas användar-
vänlighet. Denna del av analysen 
utgick ifrån metoder som används 
inom interaktionsdesignforskning. 
I undersökningen kartlades också 
användarnas förkunskaper om arkiv 
och IT.  

Man kan således säga att forsk-
ningsstudien befinner sig i skär-
ningspunkten mellan tre fackområ-
den: arkivvetenskap, pedagogik och 
interaktionsdesign

Fyra typer av användare
I inledningen av studien antogs att 
användarnas digitala kompetens 

skulle vara en viktig faktor för att 
kunna använda de digitala plattfor-
marna. Detta visade sig dock inte 
stämma. Digital kompetens hade viss 
betydelse, men var absolut inte avgö-
rande. Det som istället spelade roll var 
användarnas förkunskaper om arkiv 
och om de hade en specifik fråga 
som de önskade få svar på genom att 
använda den digitala plattformen. 

Utifrån resultaten identifierades 
fyra olika kategorier av användare att 
ta hänsyn när man utvecklar digitala 
plattformar för arkiv: 
■• Användare med en tydlig fråga 
■• Användare utan en tydlig fråga
■• Erfarna arkivanvändare
■• Oerfarna arkivanvändare

 
Användartyperna har placerats in i 
nedanstående modell. Modellen kan 
hjälpa oss att förstå hur, var och med 
vilka insatser vi bör agera när vi vill 
kommunicera med våra användare, 
digitalt eller öga-mot-öga. En per-
son med en tydlig fråga kan vara en 
erfaren eller oerfaren arkivanvän-
dare och detsamma kan gälla för en 
användare utan klar fråga. 

Inte en plattform som andra
I skandinavisk forskning om sys-
temutveckling har man traditionellt 
framhållit att användarmedverkan 
är av hösta vikt i utvecklingsproces-
sen. Det gäller i högsta grad också 
vid utvecklandet av arkivplattformar. 
Dock är inte arkivplattformar i alla 
avseenden som andra plattformar 
då de innehåller enorma mängder 
komplex information som är svår att 
överblicka och söka i. För att utnyttja 
lärandepotentialen i arkivplattfor-
marna måste därför användarmed-
verkan och lärandedesign gå hand i 
hand. Projektet Turning Access into 

Learning har inneburit en möjlig-
het att börja undersöka detta intres-
santa fält. All reflektion över använ-
dargrupper och deras behov måste 
dock börja med att förändra invanda 
tankemönster och en hjälp på vägen 
kan vara den modell som utvecklats 
som resultat av projektet. 

Att lära av andra 
Ett annat resultat av studien var att 
de arkivpedagogiska metoderna som 
länge använts när användarna kom-
mer till arkivet inte blir inaktuella 
när vi möter dem digitalt– tvärtom 
så blir de ännu viktigare. Utan tvivel 
har också arkiven en del att lära av de 
arkivplattformar som externa aktörer 
har skapat – de har satsat mer på att 
förädla tjänsterna runt arkivmateri-
alet (råvaran) som arkiven besitter. 
Om arkiven inte ska mista kontak-
ten med och förståelsen för arkivan-
vändarna och deras behov, så kan vi 
inte överlåta detta arbete helt och hål-
let till privata aktörer. Tvärsektoriella 
arbetsgrupper med olika kompe-
tenser är nödvändiga när man vill 
utveckla digitala arkivplattformar 
som är relevanta för olika typer 
användare idag och i framtiden. 

◆■

Skribenterna är verksamma vid 
Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

Erfarna

Oerfarna

Användare
med tydlig

fråga

Användare
utan tydlig

fråga

■■ Modell för att förstå användarnas ut-
gångs punkt och utveckling Mer om projektet och hela 

slut rapporten hittar du på 
sidan nck.org 

Deltagare: 
Ulrica Löftsetdt, NCK, 
Östersund.

Sara Grut och Maria Press, 
Riksarkivet, Landsarkivet i 
Östersund.

Liina Madla och Tiina 
Männapso, Estlands 
Nationalarkiv.

Helga Hlín, Islands 
Nationalarkiv. 

Bente Jensen, Aalborg  
stadsarkiv.
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Den strama återhållsamhet som ofta 
sätter sin prägel på evenemangen i 
Finland förnekade sig inte heller år 
2018; medan grannlandet Sverige 
firade Arkivens dag med temat Fest 
och glädje var det strictly business 
som gällde här. Tidpunkten var gli-
dande; arkivdagsevenemang anord-
nades mellan 31.10 och 29.11. Det 
valda temat Arkiven, vårt gemen-
samma kulturarv anknöt till det då 
ännu pågående Europaåret för kultur-
arv.

Arkivens dag brukar engagera 
vissa institutioner från år till år: 
Riks arkivets verksam hets  ställen (f.d. 
landsarkiv), en handfull stadsarkiv 
och några av de totalt 11 privata cen-
tralarkiv som åtnjuter statsstöd. Så 
var fallet också 2018. Till de återkom-
mande arkivdagsevenemangen hör 
också Arkivföreningens traditionella 
höstseminarium.

Flera av Riksarkivets verksam-
hets ställen (f.d. landsarkiv) ställde 
upp med före läsningsserier. All-
män het en kunde i Tavastehus ta del 
av information om Riksarkivets och 
Tavastehus stadsarkivs bestånd och 
tjänster, lyssna på äldre spelmans-
musik från trakten och lära känna 
ministern i det röda Finlands reger-
ing år 1918 Hilja Pärssinen (Finland 
har 2018 ihågkommit det finska 
inbördeskrigets sekelminne). Under 
ett seminarium vid verksamhets-
stället i Vasa fick åhörarna ta del av 
emigrationsforskning, erfarenheter 
av hembygdsforskning och blicka in 

i framtidsutsikterna för samarbetet 
mellan genealogin och arkiven. Vid 
verksamhetsstället i Joensuu hölls 
ett föredrag om användning av digi-
talt material i forskning, vilket följ-
des av rådgivning i användningen av 
webbmaterial. Verksamhetsstället i 
Uleåborg tillhandahöll likaså råd-
givning och guidade rundturer i 
arkivmagasinen; Riksarkivets jurist 
Raimo Lepistö höll därefter en före-
läsning om dataskyddet ur arki-
vens och kundernas synvinkel. 
Kaffeservering, utställningar och 
bokförsäljning ingick på flera håll i 
programmet.

Näringslivets centralarkiv ELKA 
i S:t Michel brukar höra till de åter-
kommande deltagarna i Arkivens 

dag och deltog även nu. Utöver 
mer traditionella inslag (föredrag, 
rundturer) tillhandahölls interak-
tiv crowdsourcing-verksamhet: besö-
karna erbjöds möjligheter att få 
digitala kopior av egna fotografier, 
varvid ELKA samtidigt fick kopior 
av dem. Framtagna fotografier från 
S:t Michel hade ställts ut för identi-
fiering av personer, tidpunkter och 
platser i samma syfte. Även yngre 
kunde delta i lekfull orientering i 
ELKA:s Designarkiv och bekanta sig 
med finska designikoner.

Arkivet vid Svenska Litteratur-
sällskapet i Finland (SLS) deltog 
med ett virtuellt bidrag, som blivit 
uppmärksammat också på andra 
håll i Norden. Fartfyllda och uppen-

Arkiven, vårt gemensamma 
kulturarv tema för 

Arkivens dag i Finland
Pertti Hakala

■■ Kari Suomalainens skämtteckningar publicerades i Nordens största dagstidning Hel-
singin Sanomat, tills tecknaren kom i otakt med den nya tidens krav på politisk kor-
rekthet. Att Päivälehtis museum uppmärksammade Suomalainen var naturligt; museet 
har samma huvudman som nämnda tidning. Museichef Päivi Myllä från Visavuori mu-
seum talade om tecknaren under rubriken ”Skrattretande irriterande”.  
 Foto: Ida Pimenoff/Päivälehtis museum.
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bart proffsigt producerade videon 
Vad händer på SLS arkiv? ger på 2 
minuter och 33 sekunder en inblick i 
verksamheten, se https://www.yout-
ube.com/watch?v=blWz3WVS9BY. 
Förfrågningar om tillstånd att få 
kopiera konceptet lär redan ha fram-
förts.

Också det äldre av de två litteratur-
sällskapen, Finska Litteratur säll-
skapet (SKS), tillhandahöll pro-
gram i samarbete med tidningen 
Päivälehtis museum under rubriken 
Förvirrande – synpunkter på arkiv som 
väcker känslor. Inläggen under tema-
kvällen belyste en känd karikatyrteck-
nares kontroversiella produktion och 
gav inblickar i mötet mellan forskare 
och dagböcker. Ett avslutande före-
drag om fotodokumenterad grym-
het 1918 anknöt till inbördeskrigets 
sekelminne. Evenemanget var, som 
vanligt, välbesökt.

Stadsarkiven i Helsingfors och 
Åbo deltog i Arkivens dag. I Helsing-
fors hölls två före drag, det ena om de 
byggnader och stadsplaner som ald-
rig kom att förverkligas, det andra 
om demokratins genombrott i stads-
förvaltningen efter det ovan nämnda 
inbördeskriget. I Åbo fick stadsborna 
genom rund turer bekanta sig med 
stadens arkiv.

Även Arkivföreningens semina-
rium anknöt till det europeiska kul-
turarvsåret. Ett tiotal inlägg under 
den samlande rubriken Arkivering 
av kulturarvet belyste olika aspek-
ter av detta tema: dataskydd och 
personuppgifter, rätten att bli ihåg-
kommen, bevaringen av det digitala 
kulturarvet, den aktuella lagen om 
informationshantering (närmare, 
se NA 4/2018), utvecklingen av nya 
sökverktyg, forskarerfarenheter etc. 
Ett av föredragen hölls av Anna 

Anastasia Pettersson från svenska 
Näringslivets Arkivråd.

Under seminariet blev det också 
klart vem som 2018 utfört Årets 
arkivgärning: Arkivet för riksdags-
veteranernas muntliga hågkomster. 
Genom detta beslut uppmärksam-
made kommittén för Arkivens dag 
det projekt som sedan 1988 sam-
lat in riksdagsveteraners minnen. 
Materialet uppgick i början av 2018 
till 400 intervjuer och inspelningar 
samt ca 62 000 sidor utskriven text. 
Intervjumaterialet tillför nytt källma-
terial till Finlands politiska historia.

Riksarkivets, Helsingfors stads-
arkivs och Åbo stadsarkivs omfat-
tande digitaliseringssamarbete med 
Family Search International erhöll 
av kommittén samtidigt ett heders-
omnämnande.

◆■

”Detta var ett bra och lockande 
tema. Vi hade kul hela vägen!” 
Citatet från en arrangör sammanfat-
tar stämningen efter Arkivens dag 
2018 väl. Och visst fanns det extra 
många anledningar att fira 2018. 
Riksarkivets 400 år, Folkrörelsernas 
Arkivförbund 50 år och, inte minst, 
Arkivens dag 20 år är bara några 
av de många arkivinstitutioner, stä-
der, föreningar och organisatio-
ner som passade på att fylla jämnt 
2018 och fira det på Arkivens dag. På 
Arkivcentrum Dalarna visade man 
till exempel handlingar från företa-
get Stora Ensos 600- och 700-årsju-
bileer, vilka firades med 41 års mel-
lanrum. Vara kommunarkiv firade 
naturligtvis att man utsetts till Årets 
arkiv 2018.

Fest och glädje i arkiven – 
Arkivens dag 2018 i Sverige

Cia Hipfl

■■ Barn i alla åldrar lär sig göra festliga bordsdekorationer hos Föreningsarkivet för Jämt-
lands län och Riksarkivet Landsarkivet i Östersund.  Foto: Carita Rösler.
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Bröllopsfester och bröllopsse-
der var ett populärt inslag, liksom 
festkläder och festsmyckning. Om 
ett 1800-talsbröllop i Boda kyrkby 
berättades samt spelades och dan-
sades på Arkivcentrum Uppsala. På 
många håll, bland annat på Arkivet 
Östersund, fanns det pysselverkstä-
der där man själv fick göra sin fest-
smyckning, inbjudningskort eller 
skriva ett högtidstal.

Folkets Park, dansbanor och dans 
genom historien återkom också, 
bland annat på Kulturarvscentrum 
Småland och på Katrineholms 

Arbetararkiv. Många är de som 
mött sin partner på danskrogen 
Sandgrund i Karlstad och just 
Sandgrund uppmärksammades på 
Arkivcentrum Värmland. Musik 
som glädjekälla förekom flitigt 
som programpunkt, som musikin-
slag, föredrag och utställningar. På 
Arkivcentrum Norrbotten firades 
proggens era i Luleå. 

Det festliga temat slog an hos 
besökarna. På Arkivcentrum Syd 
dubblade man antalet besökare med 
lite råge från tidigare år. Arkivens 
dag brukar locka 250–300 besökare 

men 2018 räknade man in besökare 
nummer 642 vid 14.30 på eftermid-
dagen. En trång, svettig och fantas-
tiskt rolig dag för både besökare och 
personal. Till Åmåls kulturhus hit-
tade 450 personer under dagen. Ett 
anmärkningsvärt resultat i en kom-
mun med knappt 13.000 invånare. 
Till Bollebygds föreningsarkiv hittade 
hela 120 personer, vilket är mycket 
lyckat för en liten kommun. Gävle 
kommunarkiv drog 350 personer 
och fick sätta in en extra arkivvisning 
eftersom intresset var så stort. Visst 
finns det arrangörer som besviket 
konstaterar att man inte nått ut men 
flertalet rapporter är ändå positiva.

På flera håll, bland annat i Umeå 
där man höll till på Västerbottens 
museum i år, hade man program-
punkten ”Fråga arkivarien” som 
upplevdes som mycket lyckad. Det 
finns en ökad efterfrågan på vår 
kompetens och i rapporterna spe-
kuleras kring orsakerna, tv-program 
som ”Vem tror du att du är” och ”Det 
sitter i väggarna” (som handlar om 
fastighetsforskning) nämns. 

Efter möte med de regionala kon-
taktpersonerna i mars kommer vi 
att ha ett mer komplett utfall men 
av de siffror som inkommit verkar 
det överlag vara en ökning av besöks-
antalet. Antal arrangörer, cirka 150, 
och besöksplatser, ca 300, är gan-
ska konstant. Den stora skillnaden 
verkar vara att man lyckats locka fler 
nya besökare tack vare temat. Det är 
besökare som är ovana vid arkiv och 
som blir gripna av det utbud som 
finns. 

På mötet i mars kommer vi 
även att diskutera idéer till 2019 års 
gemensamma nordiska tema för 
Arkivens dag: Gömt eller glömt? 
Arkiven som skattgömma, bort-
glömda händelser och personer eller 
handlingar som gömts undan är bara 
några av de infallsvinklar som finns.

◆■

Skribenten är verksam som  arkivarie 
vid Riksarkivet Landsarkivet i 

Visby och nationell  samordnare 
för Arkivens dag i Sverige.

■■ Visst fanns mycket att fira på Arkivens dag under hösten, bland annat firade Riksarki-
vet 400 år och Arkivens dag 20 år som arrangemang. Ur Waldemar Falcks arkiv, Lunkans 
konditori, Konditor Sundberg omkring 1960.  
 Foto G. Gädefors. Riksarkivet Landsarkivet i Visby.
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Den Nordiske Arkivdag 2018 blev fej-
ret af Islands Nationalarkiv og for-
skellige af Islands herredsarkiver lør-
dag den 10. november 2018. Dagens 
tema var ”1918 – Livets Nuancer”.

Forskellige begivenheder i 1918 
har sat dybe spor i Islands og natio-
nens historie. På websiden for Ar-
kivdagen denne gang betragtes livets 
mange nuancer det år, ting som har 
fået mindre plads hidtil i år, da man 
fejrede Islands suverænitet. Blikket 
rettes især mod begivenheder i de al-
mindelige borgeres daglige liv. 1918 
var et år med hård frost, og vulkanen 
Katla var i udbrud. En farlig influ-
enzaepidemi, den spanske syge, ko-
stede mange liv. Man regner med, at 
484 islændinge døde af den spanske 
syge, heraf 258 i Reykjavík. Endelig 
fik Island sin længe ønskede suveræ-
nitet og blev faktisk en selvstændig 
stat i det herrens år 1918.

Denne gang var der ikke åbent 
hus i Islands Nationalarkiv, for før-
ste gang siden man begyndte at fejre 
dagen i 2001. Tre herredsarkiver åb-
nede deres døre for gæster og holdt 
udstillinger af dokumenter i forbin-
delse med dagens tema.

Som sædvanlig blev der udarbej-
det en særlig webside i anledning af 
arkivdagen, www.skjaladagur.is. På 
websiden præsenterer 10 arkiver 22 
emner med tilknytning til dagens 
tema i tekster og billeder. Websiden 
indeholder også dagens leder, arki-
vernes program for arkivdagen og 
oplysninger om arkiverne og deres 
virksomhed. I 2018 var der 4.767 
brugere af arkivdagens webside, 
5.669 besøg og 10.125 sidevisninger.

◆■

Forfatteren er projektleder på 
 Islands Nationalarkiv

Den Nordiske Arkivdag 2018
Benedikt Jónsson

■■ Ísafjörðurs fiskeriflåde sidder fast i isen på Pollurinn i Skutulsfjörður i begyndelsen 
af 1918. Længst til højre ses ”Kutter Hans” fra Stykkishólmur.  Foto M. Simson.

■■ Inden transporten af fattiglemmer til 
stederne, hvor de skulle have underhold, 
blev der udfærdiget særlige rejsepas til 
dem, der skulle transporteres.

■■ To unge mænd, Helgi Ásgeirsson og 
Friðjón Jónsson, tog på en rejse til Húsavík 
i begyndelsen af sommeren 1918.
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I slutten av januar møttes riksarkiva-
rene fra Finland, Sverige og Norge i 
Kautokeino for å drøfte felles samiske 
arkivspørsmål.

Gjennom det tre dager lange møtet 
diskuterte riksarkivarene Karin 
Åström Iko (Sverige), Jussi Nuorteva 
(Finland) og Inga Bolstad (Norge) 
blant annet en felles plattform for det 
videre arbeidet med urfolksarkivene.

I en felles uttalelse fra riksarkiva-
rene heter det: ”Arkivene tar vare på 
den samiske immaterielle kulturar-
ven. Offentlig forvaltning av urfolks 
arkiver bidrar med tilgang til egen 
kulturarv. Samisk dokumentasjon, 
perspektiver og stemmer inngår 
som en del av en demokratisk sam-
funnsutvikling i de nordiske land. Å 
forbedre brukernes tilgang til samisk 
kulturarv er et viktig satsningsområ-
de. Økt samarbeid med samiske arki-
vinstitusjoner over landegrensene er 
avgjørende for å bevare den felles sa-
miske kulturarven vi har i Norden.”

Digital tilgang
Under noen gnistrende kalde januar-
dager hadde riksarkivarene og deres 
medarbeidere konstruktive møter 
og fikk et innblikk i landenes felles 
samiske kulturarv. Arbeidet med å 
sikre bevaring og tilgjengeliggjøring 
av samisk arkivmateriale vil bygge 
videre på allerede pågående arbeid, 
og det skal etableres en felles sty-
ringsgruppe. De nordiske riksarki-
varene vil i sitt samarbeid også ha 
tett kontakt med Sametinget, Samisk 
parlamentarisk råd og andre interes-
segrupper og institusjoner.

Riksarkivarene er opptatt av å 
tenke nytt, slik at arkivene skal bli 
mer tilgjengelige for folk. Her står 

digitale ressurser og innovative 
prosjekter sentralt. Under møtet 
ble riksarkivarene presentert for 
prosjektet  Digital access to Sámi 
heritage archives. Dette er et EU-
prosjekt som skal kartlegge sentrale 
samiske kulturarvsarkiver i Europa. 

◆■

Skribenten er arkivar ved 
Statsarkivet i Trondheim

Nordiske riksarkivarer 
møttes i Kautokeino

Hans H. Nissen

Les mer om prosjektet: 
https://digisamiarchives.com

https://www.facebook.com/
digisamiarchives/  

Projektet presenteras också 
i en finsk artikel i detta 
 nummer.

■■ Grete Gunn Bergstrøm, fungerende leder for Samisk arkiv (til venstre), sam-
men med riksarkivarene Inga Bolstad, Karin Åström Iko og Jussi Nuorteva under 
møtet i Kautokeino.  Foto: Samisk arkiv. Arkivverket.

■■ Karesuando-kofter på markedet i Jokkmokk, våren 1974.  
 Foto: Erik Borg, Samisk arkiv, PA-1167.
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The end of the First World War in 
1918 has been commemorated in 
many Eastern European countries, 
due to obvious reasons. An interna-
tional poster exhibition, “The End 
of the World War I: Decisive Turn 
Towards Modern Europe”, was 
opened on November 13th 2018 at the 
War Museum dedicated to Vytautas 
the Great in Kaunas, Lithuania. 
Memory institutions from nine 

countries participated in this project.
Eight large posters depicting 

developments in eight countries – 
Belarus, Estonia, Finland, Georgia, 
Latvia, Lithuania, Poland and 
Ukraine – gave visitors a possibility to 
acquaint themselves with their paths 
towards independence. Unique and 
interesting documents, maps, pho-
tos, drawings etc. were combined 
with short presentations. The orga-
nizers deliberately did not attempt 
to compare processes of statehood 
building by various nations, leaving 

such comparisons to historians and 
the visitors.

The posters were organized on a 
chronological basis, according to the 
date of declaration of independence. 
Therefore the exhibition started 
with Finland, which was the first to 
declare independence on December 
6th 1917. A large ninth more general 
poster, intended to present the First 
World War on the whole, served as 
an introduction.

The scale of cruelty and destruc-
tion during the First World War 

An exhibition 
commemorating a 

decisive turn towards 
Modern Europe

Gintaras Dručkus

■■ Chief Archivist of Lithuania Mr. Ramojus Kraujelis speaking during the opening of the Exhibition on December 13th in the Great 
Hall of the War Museum.  Photo: Kaunas Regional State Archives.



42 Nordisk Arkivnyt 1 • 2019

Utanför Norden

was such that it surpassed all previ-
ous wars. Nevertheless, in spite of 
all enormous losses, disasters and 
atrocities, it gave a powerful impe-
tus to changes in the political map 
of Europe destroying the political 
system of the Vienna Congress. 
Continental European Empires 
fell, making the formation of a cer-
tain number of independent demo-
cratic states possible. Some of the 
oppressed nations aspiring for free-
dom were successful in their aspira-
tions for statehood, while others soon 
lost their recently acquired freedom. 
Historical circumstances united the 
emerging nations’ citizens to jointly 
fight external enemies, but did not 
help to avoid civil wars and political 
disagreements.

Taking all this into consideration, 
the main concept of the exhibition 
was defined to provide a concen-
trated though illustrative and con-
vincing contribution to the story 
about the birth of new, modern and 
democratic Europe as a direct conse-

quence of the end of the First World 
War. Actually, in this sense the end 
of the war can be considered to be 
the triumph of democracy in Europe.

Developments in the eight coun-
tries mentioned above were pre-
sented in eight posters, one poster 
for each country. The viewers could 
study photos of prominent politi-
cians, public figures and soldiers 
as well as the most important do -
cuments confirming the statehood 
of certain nations: Independence 
Acts, declarations, protocols etc. All 
posters contain maps representing 
changes in the political geography 
which turned out to be all but final. 
As we all know.

Preparations for the exhibition 
engaged a large group of colleagues 
in nine countries, devoted profes-
sionals who selected exhibits, shared 
their experiences and ideas benevo-
lently, prepared introductory texts 
for the posters of their country and 
participated directly in the disposi-
tion of documents. Documentary 

films were also made available from 
a number of countries for the exhi-
bition.

Implementation of this project 
serves as an excellent case of co -
operation between memory institu-
tions in a number of countries and 
members of their staff. In all 26 par-
ticipating and partner organizations 
in nine countries have contributed to 
this exhibition.

The project was funded by the 
Lithuanian Council of Culture, 
the Office of the Chief Archivist of 
Lithuania and Kaunas State Regional 
Archives. Curators of the exhibi-
tion were Nijole Ambrashkiene and 
Gintaras Dručkus.

◆■

The author is Director of Kaunas 
Regional State Archives, Lithuania

■■ Contributors to the exhibition, partners and other invited guests listen to the speech. The Finnish contributors were represented by 
General Director Jussi Nuorteva, Research Director Päivi Happonen (in the forefront to the left) and Project Manager Dmitri Frolov 
(behind her).  Photo: Kaunas Regional State Archives.
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Vid årsskiftet 2018 avslutades projek-
tet ”co:op – community as opportu-
nity – The creative archives and users 
network” som det svenska och finska 
Riksarkivet deltagit i. 

Projektet co:op som pågått mellan 
2015–2018 har finansierats av EU 
inom Kreativa Europaprogrammet, 
Creative Europe, och ett 20-tal pro-
jektpartners, som bestått av arkivin-
stitutioner och universitet i Europa, 
har deltagit. Projektet har letts av 
Hessisches Staatsarchiv Marburg 
och administrerats av ICARUS – 
International center for archival 
research i Wien. Från Finland har 
delar av projektet presenterats i NA 
2016:3, s. 145f och 2018:3, s. 144f.

co:op-projektet har varit omfat-
tande och inom sig haft åtta olika del-
projekt varav Sverige deltagit i fem. 
Syftet har varit att finna nya vägar 
att utveckla dialog och metoder med 
arkivens användare liksom kompe-
tensutveckling inom arkivsektorn. 

Kompetensutveckling  
och profession
En viktig del av projektet har varit 
möten två gånger per år där flera av 
de deltagande länderna varit värdar 
för en konferens med tillhörande 
workshops och då haft möjlighet att 
presentera sitt lands arkivväsende 
och de frågor som är aktuella för 
värdinstitutionen och landet.  Det 

har givit oss deltagare nyttiga insik-
ter, samtidigt har vi projektdeltagare 
också varit en del av programmet och 
gett internationella perspektiv till 
arkivarier och andra från arkivsek-
torn från respektive land som delta-
git. Det har varit ett bra sätt att dela 
med sig av erfarenheter från två per-
spektiv. Konferenserna har alla haft 
till syfte att diskutera profession och 

kompetens inom olika områden, 
programmen har också innehållit 
olika frågeställningar kring arkiven 
och arkivens användande där exem-
pelvis digitisering, databaser och 
register, lagstiftning som upphovs-
rätt, liksom förmedling och pedago-
gik varit återkommande teman. Ett 
uppstartsmöte hölls i Colmar, kon-
ferenser har därefter hållits i Prag, 
St Pölten, Visby, Budapest, Tartu, 
Madrid, Helsingfors och Neapel. 
Inom projektet har det också av varje 
deltagande partner arrangerats en 
mångfald konferenser, workshops 
och Round Tables inom olika områ-
den i anslutning till det övergripande 
projektet. I Sverige arrangerades t.ex. 
ett Round Tables med erfarenheter 
och framtida samarbete kring det 
nordiska Arkivens dag, (presenterat 
i NA 2018:2, s. 99f).

Det är nyttigt att få ta del av andra 
perspektiv och synsätt. Bland de 
mer minnesvärda föredragen, när 
en konferens bl.a. handlade om krig 
och katastrofer, var när fader Mikael, 
katolsk präst som tidigare varit verk-
sam i Mosul berättade om hur de 
med ett dygns varsel evakuerade hela 
kyrkans arkiv undan IS förstörelse 
och vad som hände sedan med de 
räddade handlingarna. Det är också 
givande att besöka andra institutio-
ner och få ta del av verksamhet i 
praktiken. Insikten hur stora skillna-
derna kan vara i arbetsmiljö och för-
utsättningar och hur mycket resur-
ser som satsas på arkivverksam-
heten i respektive land, exempelvis 

Kreativa samarbeten 
och dialog med 

arkivens användare
Maria Larsson Östergren

Co-funded by
the European Union
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Nationalarkivets nybyggda och ända-
målsenliga lokaler i Tartu (presente-
rat i NA 2017:2, s. 86f) som kontrast 
till det ungerska Riksarkivets äldre 
arkiv. Skillnader kan också finnas 
i samma stad som Universitetet i 
Madrid där arkivmagasinen fortfa-
rande bar spår av inbördeskriget på 
1930-talet till det imponerade för-
hållandevis nybyggda Archivos de la 
Comunidad de Madrid. I en tid när 
mycket av diskussionen handlar om 
digitisering av arkivens handlingar 
för att göra dem mer tillgängliga för 
användarna är det intressant att se 
att det på många håll ändå satsas på 
nya lokaler, estetiskt utformade och 
med ett breddat utbud av utställ-
ningar och föreläsningar vid sidan 
av den traditionella läsesalen.

Flera av de deltagande institutio-
nerna har tidigare varit relativ inrik-
tade på att arkivens användare är aka-
demiska forskare och att börja arbeta 
med lokalhistoriskt intresserade eller 
med skolelever har varit helt nytt. Det 
nordiska deltagandet har här varit att 
bidra med vår syn på öppenhet och 
att arkiven kan och ska användas av 
alla. Ett exempel på ögonöppnare har 
varit när vi berättat om och gång på 
gång förklarat att vi inte kräver skrift-
liga tillstånd, förhandsbokningar och 
beslut för att någon ska få komma 
och besöka en arkivinstitution utan 
att alla är välkomna.

Topotek – en folkrörelse  
i Österrike på export
Ett av delprojekten Triggering sen-
sibility to private collections har varit 
att i respektive land lansera webb-
plattformen Topotek. I Topoteket 
inbjuds allmänheten att medverka 
genom att ladda upp privata bilder 
och dokument för att göra dessa till-
gängliga för andra. Topoteket kan 
också användas för att samla in ny 
information och kontext om exem-
pelvis ett fotografi. Systemet har 
utvecklats i Österrike och har fått 
stort genomslag och här finns idag 
drygt 150 Topotek i huvudsak kopp-
lade till orter eller regioner.

I Norden har vi förutom det stat-
liga och kommunala arkiven även 
en god infrastruktur av lokala och 
regionala privata arkiv för privat-
personer, föreningsliv och företag. 
Institutioner som på många håll i 
Europa helt saknas. De offentliga 
arkiven har också sällan möjlighet 
att ta emot material från den privata 
sektorn. Topoteken fyller här en vik-
tig funktion genom att rikta fokus 
på att även de privata arkiven är 
värda att bevaras. Topoteksportalen 
har utvecklats av Pachlerschatek 
och ICARUS tog i samband med 
projektet över driften av webbplatt-
formen. Idag finns Topoteket för-
utom i Österrike i Estland, Fin-
land, Italien, Kroatien, Rumänien, 
Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tysk-
land, Ungern och så i Sverige.

Inom projektet har plattformen 
översatts till respektive språk, avtal 
med användare och handbok för hur 
systemet fungerar har översatts och 
anpassats till respektive lands för-
hållanden. I november 2017 star-
tade det första Topoteket i Sverige, 
Topotek Gotland, av Riksarkivet 
Landsarkivet i Visby som administra-
tör och några månader senare Topotek 
Jämtland-Härjedalen av Riksarkivet 
Landsarkivet i Östersund. Idag finns 
fem Topotek i Sverige, ytterligare ett 
som drivs av ett arkiv, Blekingearkivet, 
och två som drivs av föreningar, 
Estlandssvenskarnas kulturförening – 
SOV samt Föreningen Svenskbyborna. 

■■ I Topoteket kan allmänheten bidra med egna fotografier och dokument eller hjälpa 
till med identifiering. Glasplåt: Drängar sparkar rövkrok. 14 juli 1914 är fri att ladda ner. 
 Foto: Mathias Klintberg. Riksarkivet Landsarkivet i Visby.

■■ Läsesalen i Archivos de la Comunidad de Madrid.  Foto: Maria Larsson Östergren
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I samband med att Topoteken 
öppnats har särskilda Bring your his-
tory days arrangerats, lanseringarna 
har alla skett på olika sätt och sedan 
följts av upprepade användarträffar 
och informationsmöten kring platt-
formen. I dagsläget finns ett 100-
tal registrerade användare som alla 
bidragit med fotografier, dokument 
och kunskap. Från användarna har 
vi mötts av ett engagemang och 
många tycker att systemet är enkelt 
att använda och navigera med, både 
av de som bidrar med material och de 
som söker information. Något som 
många uppskattar är att det enkelt 
kan ”taggas” hur exempelvis ett foto-
grafi kan användas, dvs med copy-
right eller CC-licens. Det finns också 
möjlighet att ladda ner bilder från 
Topoteket, om den som laddat upp 
bilden valt detta, och då är tydlighet 
kring copyright viktigt. Vana arkivan-
vändare men också media och lärare 
har uppskattat att det är enkelt att 
använda materialet och att licenserna 
kring upphovsrätt är tydliga. Annat 
som uppskattats är att bilderna kan 
laddas upp i hög upplösning och att 
all metadata om bilden följer med.

Äventyr i arkivet
Adventures in the archives har riktat 
sig till skolelever med uppgift att 
filma sina upplevelser av ett besök 
på arkivet eller att gestalta en his-
toria ur ett arkiv.  Filmerna skulle 
helst skapas med hjälp av mobiltele-
fon och med så lite förberedelse som 
möjligt av det arkiv eleverna besökte. 
Material och historier skulle alltså 
inte förberedas utan en del av upp-
giften var att eleverna själva skulle 
söka och skriva en historia. 

I den svenska delen av projektet 
har högstadie- och gymnasieskolor i 
Visby medverkat, även en klass med 
nyanlända pojkar från Afghanistan 
deltog, men några filmer från den 
klassen slutfördes inte.  Metoden tog 
relativt mycket tid i anspråk, eleverna 
gjorde minst fyra besök, de fick en 
introduktion till arkivet och en vis-
ning av magasinen, de fick bekanta 
sig med olika typer av historiska käl-
lor, leta efter en historia och sedan 
skriva en berättelse och planera fil-

mandet. Eleverna fick förutom själva 
filmandet, klippa och ljudsätta. Tiden 
att översätta till engelska blev svårare 
att hinna med, men några elever 
gjorde även detta. Totalt har 18 fil-
mer producerats och merparten av 
dessa har laddats upp på projektets 
YouTube-kanal. En film som doku-
menterar själva filmprojektet och 
skolelevernas arbete har också leve-
rerats. Metoden har varit uppskattad 
av både elever och lärare och är en bra 
metod att närma sig och förklara arkiv 
och källmaterial. Lärarna har också 
uppskattat att kunna sätta betyg.

Under hösten 2018 har en offent-
lig omröstning om de producerade 
filmerna genomförts bland alla del-
tagande länder. Resultatet av omröst-
ningen presenterades i samband 
med en filmfestival som genomför-
des av det kroatiska nationalarkivet 
i Zagreb i november. Under festiva-
len visades ett urval av de produce-

rade filmerna och parterna kunde 
berätta om hur de genomfört arbe-
tet, om svårigheter och goda resul-
tat. Några elever från Kroatien var 
särskilt inbjudna och berättade om 
sina upplevelser. Elever från de 
andra medverkande länderna berät-
tade om sina erfarenheter via olika 
filmhälsningar. Ett 60-tal filmer pro-
ducerades totalt inom projektet och 
resultatet finns på co:op-projektets 
YouTube-kanal.

Sverige har sedan tidigare vana 
och goda erfarenheter av att arbeta 
med olika pedagogiska metoder gent-
emot skolan, något som andra med-
verkande i projektet inte hade. För 
vissa arkiv var detta första gången de 
arbetade med skolklasser. De hade 
initialt svårt att hitta intresserade 
klasser och lärare. I några länder var 
det också svårt att passa in metoden 
i deras nationella läroplaner. Från 
svenskt håll är arkivets personal, 
elever och lärare nöjda med meto-
den och den kommer att erbjudas i 
det fortsatta arbetet gentemot sko-
lan. Metoden hjälper lärarna att öka 
intresset för historia och introducerar 
arkivet på ett bra sätt. Eleverna kunde 
också använda flera praktiska och teo-
retiska kunskaper inom olika ämnen 
vilket uppfattades som positivt.

◆■

Skribenten är förste arkivarie vid 
Riksarkivet Landsarkivet i Visby 

och har varit projektledare för den 
svenska delen av co:op-projektet

■■ Äventyr i arkivet. Elever filmar sina 
upp levelser. Foto: Lotta Höglund. Riksar-
kivet. Landsarkivet i Visby

■■ På jakt efter en spännande historia. 
Foto: Lotta Höglund. Riksarkivet Landsar-
kivet i Visby.

Länkar
Creative Europe: https://eacea.
ec.europa.eu/creativeeurope_en

co:op-projektet: https://cooppro
ject.eu/

ICARUS: https://icarus.eu/en/

Topoteksportalen: https://www.
topothek.at/en/

Adventures in the  archives – filmer: 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCzCjJvQl2WAkljfbapV2aXw/
featured
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Blockchain, främst känd som teknolo-
gin bakom Bitcoin, kan användas till 
mycket mer än kryptovalutor. World 
Economic Forum har nyligen listat 
65 exempel på hur tekniken kan bidra 
till att lösa olika miljöutmaningar och 
MIT:s tidskrift Technology Review har 
beskrivit hur blockchain används i ett 
flyktingläger för att människor ska 
kunna köpa förnödenheter utan att 
behöva vare sig identitetshandlingar 
eller kontanter. Med nya tekniker för 
att hantera mänskliga aktiviteter följer 
också nya former för dokumentation av 
dessa. I denna artikel kommer vi därför 
ge en översiktlig bild av hur blockchain 
kan användas inom arkivsektorn. 

Arkivens funktion som bevis för 
olika aktiviteter, transaktioner och 
beslut, gör att det är viktigt att kunna 
garantera informationens pålitlighet. 

Att informationens autenticitet, till-
förlitlighet, integritet och använd-
barhet ska kunna upprätthållas över 
tid. Med nya tekniker kommer nya 
möjligheter att tillgodose dessa krav, 
men även behov av att se över even-
tuella brister och vad som behöver 
kompletteras. 

Ett stabilt verktyg 
Blockchain kan komma att bli ett 
viktigt verktyg inom arkivsektorn 
framförallt på grund av dess oför-
änderliga natur. Att skapa en per-
manent, internetbaserad databas är 
väldigt svårt. Men det är just detta 
som blockchain tekniken har löst. 
Ett blockchainsystem kan ses som 
en liggare eller en distribuerad data-
bas som är skapad för att delas mel-
lan många användare men samtidigt 
vara permanent. Dvs. så fort data har 
lagts till databasen så kan den inte, 
och ska aldrig kunna, ändras.  

Blockchainsystem fungerar ge n-
om att lagra data i block och sedan 
använda kryp to grafiska hashar som 

överlappar mellan dessa block. 
Hashning kan beskrivas som ett fing-
eravtryck av ett lagrat block. Tekniskt 
sett är det en matematisk envägsfunk-
tion, som gör att fingeravtrycken vävs 
in i varandra. Med andra ord så län-
kas den lagrade datan ihop med ny 
data som läggs till. Vilket leder till att 
blocken bildar en kedja där det bara 
går att lägga till ny data, men aldrig 
ta bort eller ändra någonting utan att 
bryta kedjan. 

I illustrationen ser vi en förenklad 
bild av en blockkedja med tre data-
block. Ett ursprungsblock med index 
0 och två ihopkedjade block med 
index 1 och 2. Varje block innehål-
ler en tidsstämpel, en del med data 
som ska lagras, hashen av föregå-
ende block, en rad med nonsens och 
blockets egna hash av sig själv. Den 
tidigare hashen är länken till före-
gående block. I ursprungsblocket 
är den tidigare hashen 0, annars 
är den alltid satt till hashen av det 
föregående blocket. Nonsensdelen 
är inte obligatorisk för alla typer av 
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blockkedjor, men den är viktig för 
att säkerställa att den data som lig-
ger lagrad aldrig kan manipuleras. 

Att lägga pussel
Det vanligaste sättet att säkerställa 
att det inte går att manipulera lagrad 
data i en blockchain kallas för Proof-
of-Work och baseras på lösning av 
hashpussel. I vilket de deltagande 
datorerna gissar sig fram till ett visst 
nonsens som skapar ett antal nollor 
i början av den resulterande hashen. 
Proof-of-Work är alltså ett bevis på 
att det har tagit tid att lagra denna 
data. I Bitcoins blockchain är hash-
pusslets svårighet satt till 10 minuter. 

I och med att varje block ska 
bevisa att tid och arbete har lagts ned, 
skapas en typ av digital hastighetstäv-
ling. För att någon ska lyckas med en 
manipulationsattack så måste denna 
lyckas lösa flertalet hashpussel bakåt 
i tiden, på samma tid som alla andra 
deltagare i systemet behöver lösa det 
nästkommande blocket. Vilket leder 
till att så länge det finns fler ärliga än 
oärliga användare, så är det tekniskt 
sett omöjligt att ändra på lagrad data 
i en blockchain. 

Autentisk och  
säker information
Angående de klassiska arkivkvalité-
erna autenticitet, tillförlitlighet, inte-
gritet och användbarhet, så har block-
chain vissa funktioner inbyggda som 
kan möta några av dessa behov, 
framförallt gällande autenticitet och 
integritet. Som beskrivits är kanske 
den främsta styrkan att det är svårt 
att ändra information när den väl 
finns i en blockchain, vilket mot-
verkar att information manipuleras. 
Tekniken behöver dock analyseras 
ytterligare för att se hur de krav som 
ställs på att garantera pålitlig infor-
mation kan tillgodoses, och vilka 
omgivande processer som bör kom-
plettera tekniken. 

Några av de frågor som har lyfts 
fram är hur tillförlitligheten hos 
informationsinnehållet ska kunna 
säkerställas, vilka krav som bör 
ställas på de som har behörighet 
att skapa eller tillföra information, 
samt att det finns en spårbarhet över 

tid, t.ex. för digitala signaturer. En 
annan fråga att se över är hur risken 
med koncentration av vilka som kon-
trollerar noderna i en blockchain kan 
hanteras, för att det ska bli ett decen-
traliserat alternativ.  

Det är spännande med nya meto-
der som kan komma att bli en viktig 
del av vårt informationslandskap och 
det är viktigt med belysning ur flera 

perspektiv för att se till att vi får med 
centrala aspekter både vad gäller  tek-
nik och informationskvalitet. 

◆■

Skribenterna är verksamma vid 
Mittuniversitetet, Institutionen för 
informationssystem och -teknologi 

Fourth Industrial Revolution for the Earth Series

Building Block(chain)s 
for a Better Planet

September 2018

In collaboration with PwC and Stanford Woods Institute for the Environment

Mer om blockchain-teknik:
https://youtu.be/0zflwm3EXRM

http://www3.weforum.org/docs/WEF_BuildingBlockchains.pdf 

https://www.technologyreview.com/s/610806/insidethejord 
anrefugeecampthatrunsonblockchain/  
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Med jämna mellanrum dyker frå-
gan upp hos de f lesta arkivinstitu-
tioner. Var ska vi finnas och hur ska 
vi få plats? I Stockholmsområdet lig-
ger två stora f lyttprojekt i startgro-
parna. Krigsarkivet f lyttar ihop med 
Riksarkivets verksamhet i Arninge 
och Stockholms stadsarkivs bebyg-
gelsehistoriska handlingar samlas 
vid Liljeholmskajen intill Årstaviken. 
Här fokuserar vi på det sistnämnda 
projektet. 

Stockholms stadsarkiv  invigde 
1943 sina lokaler i Kungsklippan 
på Kungsholmen i Stockholm. 
Institutionen hade då funnits sedan 
1929 med uppgift att ansvara för 
arkivbildningen i Stockholms stad 
men också för de lokala och regi-
onala statliga myndigheterna i 
Stockholms län. Verksamheten 
har växt genom tillbyggnader i 
olika faser (den senaste 2005) 
och därtill har externa magasin i 
Stockholms frihamn kommit till. 
Tack vare depån i frihamnen har 
SSA under de senaste 20 åren kun-
nat fördubbla sitt arkivbestånd till 
idag totalt 87 000 hyllmeter pap-
pershandlingar. I takt med de väx-
ande mängderna arkiv har också 
verksamheten vuxit och stadsarki-
vet har idag ett 80-tal medarbetare 
och över 50 000 årliga besök. 

Klippa & kaj 
Nya möjligheter för 

Stockholms stadsarkiv
Andreas Wallgård

■■ Den 4 februari gick start-
skottet för själva flytten av 
arkivhandlingar. Totalt 3,5 
miljoner ritningar och kartor 
ska byta adress. Bland stads-
arkivets miljontals ritningar 
finns både palats och uthus. 
Här exemplifierat med det 
ståtliga Strömsholms badhus 
ritat av arkitekten Hjalmar 
Kumlien 1882 och uppfört 
mitt i centrala Stockholm 
1882–1884. Byggnaden revs 
1936. En byggnad av det min-
dre formatet (men även det 
påkostat) är det utedass som 
1870 ritades av Frans Lind-
skog för placering på Kam-
makaregatan 39. 

Vill du se fler ritningar finns 
de här: http://www.stock-
holmsbyggnadsritningar.se/



49Nordisk Arkivnyt 1 • 2019

Institutionen

Arkiv efter vin och sprit
En prognos gjord 2010 visade att 
kapaciteten att ta emot ytterligare 
leveranser skulle vara fullt utnyttjad 
2018. Dessutom väntades uppemot 
70 000 ytterligare hyllmeter arkiv 
knacka på dörren fram till år 2030. 
Ett arbete med att hitta nya loka-
ler som skulle kunna rymma såväl 
framtida leveranser som bestånden 
i frihamnen påbörjades, ett inte helt 
enkelt uppdrag. Lösningen hittades 
några år senare då två (av nio) berg-

rum som byggts av statliga Vin & 
Sprit AB vid Liljeholmskajen gjor-
des tillgängliga för SSA. I februari 
2018 drog byggarbetet igång och nu 
finns ca 100 000 hyllmeter arkiv-
hyllor klara. Därtill finns plats för 
stadsarkivets samling av kartor och 
ritningar och inte minst stora ytor 
för publik verksamhet i olika form. 
För projektet handlar inte bara om 
att hitta tak över huvudet för väx-
ande mängder av historiska hand-
lingar. 

Nya möjligheter i nya lokaler
– Satsningen i Liljeholmskajen ger 
oss möjlighet att göra något nytt. 
Att i spännande, kreativa samarbe-
ten med andra aktörer hitta nya mål-
grupper och nya sätt att förmedla 
arkiv, säger Lennart Ploom chef för 
stadsarkivet sedan 2010. 

Genom ett utveckla nya sätt att 
arbeta och kommunicera har besö-
karantalet fördubblats på fyra år. I 
de nya lokalerna hoppas man kunna 
fortsätta att utveckla verksamheten 

■■ Arbetet med att färdigställa de publika delarna av lokalerna pågår. 
 Foto: Hjalmar Brage.

■■ Av Vin & Sprits AB:s gamla lagerutrymmen syns nu inte ett 
spår. Här finns nu plats för 100 000 hyllmeter historia från Stock-
holmsområdet.  Foto: Hjalmar Brage.
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och nå ytterligare nya målgrupper. 
Den övergripande idén är att samla 
arkiv, kompetens och även externa 
aktörer med en gemensam utgångs-
punkt: Stockholms stads bebyggelse-
utveckling och stadsplanering. 

Världsminne i centrum
Kärnan för verksamheten blir stads-
arkivets bestånd av bygglovsritningar 
för Stockholm. Här återfinns i prin-
cip alla ansökningar om bygglov 
som gjorts i huvudstaden från bör-
jan av 1700-talet till 1978. En nätt 
samling på drygt två miljoner rit-
ningar. 2011 upptogs detta ritningsar-
kiv på UNESCO:s Världsminneslista 
(Memory of The World) bedömt som 
unikt och intressant långt utanför 
gränserna för Stockholm och Sverige. 
En av anledningarna till utmärkelsen 
är, utöver den långa tidsrymden, att 
arkivet innehåller alla bygglov under 
perioden, från små tillfälliga bodar, 
latriner och andra tillfälliga bygg-
nader till mer storslagna bostads-
hus, palats och offentliga byggna-
der.  Många av dessa byggnader är 
sedan länge rivna och återstår bara 
som ritning.

Utöver bygglovsritningarna finns 
stora mängder kartor, stadsplaner 
och ritningar i arkiven från andra av 
stadens bebyggelse- och planerings-
orienterade verksamheter. Bland 
annat stadsingenjörskontorets arkiv 
som innehåller tomt- och plankar-
tor från 1600-talets början fram till 
nutid. Handlingar som gör det möj-
ligt att följa stadens planering och 
förändring på detaljnivå under näs-
tan 400 år. 

– Hela detta bestånd har p g a for-
mat och förvaring varit svårt att göra 
så tillgängligt som SSA velat, något 
vi nu helt ändrar på, säger Lennart. 

Inte bara att flytta
Alla som varit med om en större flytt 
av arkiv vet att det kräver mycket av 
förberedelser. Verksamheten har 

påverkats av resurskrävande plane-
ringsarbeten under en längre tid, allt 
från lokalfrågor och införskaffande 
av arkivhyllor till planering av verk-
samheten i de publika lokalerna, t ex 
öppettider och bemanning. En stor 
satsning har under ett par års tid 
gjorts på inventerings- och förteck-
ningsarbeten liksom kartonglägg-
ning och etikettering av arkivbestånd 
som omfattas av flytten. Stadsarkivet 
är också involverat i att testa en digi-
tal beställningsfunktion som tas 
fram av Riksarkivet. Arkivbestånden 
i Liljeholmskajen kommer fungera 
som en pilotmiljö för den nya beställ-
ningsrutinen. 

Spännande samarbeten
När flytten är klar kommer unge-
fär hälften av arkivets totala bestånd 
av pappershandlingar och samt-
liga kartor och ritningar (ca 3,5 mil-
joner st) förvaras i lokalerna vid 
Liljeholmskajen. När verksamheten 
drar igång senare i år kommer också 
en rad samarbeten att se dagens ljus. 
Klart i nuläget är att Trafikkontoret 
och Stockholms stadsmuseum kom-
mer finnas med. Ytterligare intres-
serade sam verkanspartners är 
bland annat Arkitektur skolan vid 
Kung liga Tekniska Hög skolan och 
ArkDes (tidigare känt som Arki tek-
turmuseet). Förhoppningen är som 
redan nämnts att hitta nya former för 
hur man kan arbeta med bebyggelse-
historiska arkiv och nå nya målgrup-
per. Men även stadsarkivets gamla 
stamgäster kan dra fördel av nyord-
ningen. Nuvarande  rutin med att 
handlingar från den externa depån 
endast kan förhandsbeställas vissa 
dagar ersätts av att alla handlingar 
kommer att vara tillgängliga varje 
dag genom att två olika läsesalar 
finns för allmänheten. 

Smygöppning i april
Arbetet med att flytta arkiv kommer 
pågå under större delen av första 
halvåret men redan i april hoppas 
man kunna smygöppna de publika 
delarna för allmänheten. Och det 
kanske ligger helt i linje med en 
bebyggelsehistorisk satsning som 
vill tänka nytt. Att släppa in besö-
karna i en verksamhet som fortfa-
rande är uppbyggnadsfas och vars 
ritningar först helt nyligen omsatts 
i verklighet.  

◆■

Skribenter är svensk  redaktör 
för Nordisk Arkivnyt 

■■ Lennart Ploom, chef för Stockholms 
stadsarkiv som under året kommer hälsa 
besökare välkomna till den nya verksamhe-
ten i Liljeholmskajen. Foto: Hjalmar Brage.
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Fra årsskiftet tiltrådte Anne-Sofie 
Jensen som ny rigsarkivar. Hun er 
uddannet i statskundskab fra Aarhus 
Universitet i 2000 og har erfaring fra 
en række ledende stillinger. Senest 
har hun været vicedirektør i Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivisering. 
Anne-Sofie Jensen har også siddet i 
Udlændingestyrelsen, været dag-
lig leder og udvalgssekretær for 
Folketingets Europaudvalg. Hun 
har også haft en række stillinger i 
Energistyrelsen og været vicedirek-
tør i Geodatastyrelsen. 

Den nye rigsarkivar har stor erfa-
ring med it-implementering og digi-
tal omstilling. De seneste år har hun 
beskæftiget sig med, hvordan man i 
den offentlige sektor gør brug af nye 
teknologier, digitalisering og data til 
at løse opgaverne indenfor den of-
fentlige sektor endnu bedre. 

Enigt ansættelsesudvalg 
Et enigt ansættelsesudvalg, med 
repræsentanter fra både Rigsarkivet 
og Kulturministeriet, besluttede at 
Anne-Sofie er den helt rigtige kvinde 
til at ”bestyre” Danmarks fælles 
hukommelse. Også Kulturminister 
Mette Bock har peget på den nye 
rigsarkivar og har udtalt:  ”I en tid 
hvor vi skal digitalisere og gøre 
Rigsarkivet endnu mere tilgænge-
ligt for borgere, er der brug for en 
person med en stærk faglighed både 
i forhold til digitalisering og til for-
andringsledelse. Anne-Sofie Jensen 
har efter min og ansættelsesudval-
gets vurdering de helt rigtige kom-
petencer til at løse denne opgave”.

Vil bringe arkivalierne  
endnu mere i spil
Anne-Sofie ser et kæmpe potentiale 
i at få bragt den skattekiste af viden, 
information og data, der ligger i 
Rigsarkivet, endnu mere i spil. ”Det 

betyder, at det selvfølgelig skal være 
let at finde og få fat i det, man skal 
bruge, men vi skal også aktivt skubbe 
data ud i samfundet til både eksi-
sterende og nye brugere,” fortæller 
hun. ”Samfundshukommelsen skal 
ud og skabe endnu mere værdi. Det 
kan være som en del af beslutnings-
grundlaget for forvaltningsprocesser 
i den offentlige sektor, som input til 
samfundsdebatten eller som grund-
lag for nye forskningsområder. Det 
stiller i den anden ende af kæden 
også krav til, at det er nemt at afle-
vere til os. Og så skal vi være rigtig 
gode til at orientere os om og være i 
tæt dialog med omverdenen og lytte 
til de input, der kommer derfra, for 
vi jo er sat i verden for at tjene andre 
end os selv.”

Stor viden og engagement
Allerede i løbet af de første uger i 
Rigsarkivet tog Anne-Sofie Jensen 
rundt på alle lokaliteterne og mødte 
medarbejderne. Der mødte hun stor 
viden og engagement, og fik mulig-
hed for at høre mere om opgaverne 
på de enkelte områder. ”Der er rig-
tig meget musik i at få mange for-

skellige faggrupper til at arbejde 
sammen, og det har jeg god erfaring 
med. Arbejdspladser med mange 
forskellige fagligheder er både sjo-
vere og bedre rustet til fremtidens 
komplekse opgaver. Ofte bliver opga-
ver også løst bedre, hvis flere faglig-
heder har været i spil. Det jeg selv 
kommer med er erfaringer fra data- 
og digitaliseringsområdet og så ved 
jeg også, hvordan man driver foran-
dring og får en organisation med på 
at tænke i nye retninger. Det handler 
ikke om, at vi pludselig skal til at lave 
noget helt andet, for kerneopgaven 
er jo den samme, men vi skal for-
stå at gribe de nye muligheder, som 
bl.a. digitalisering og den teknologi-
ske udvikling i det hele taget giver os. 
På den måde kan vi løse vores kerne-
opgaver på nye og bedre måder. Det 
er en rejse, som jeg synes, det er vig-
tigt, vi alle er med på – vi skal være 
ambitiøse i fællesskab.”

◆■

Skribenten er  presseansvarlig og  
 kommunikationskonsulent,Rigsarkivet

Ny Rigsarkivar i Danmark 
Julie Avery

■■ Fra årsskiftet tiltrådte Anne-Sofie Jensen som nye rigsarkivar. Hun vil gerne bringe 
de mange data, der findes i Rigsarkivet, endnu mere i spil. 
 Foto: Tom Jersø, Rigsarkivet.
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Mats Burell och Carina Sjögren. 
Information i verksamhet och arkiv: 
Regler och standarder med digitalt 
perspektiv. Föreningen för arkiv och 
informationsförvaltning. 2018. 493 
sidor. ISBN 978-91-63-97430-4

”Informationen i verksamheten och i 
arkiven står i fokus i denna lärobok”, 
så inleds den nya läroboken i arkiv- 
och informationsvetenskap från hös-
ten 2018. Den är författad av Mats 
Burell och Carina Sjögren. Välkända 
och väl meriterade personer inom den 
svenska arkivvärlden, inte minst som 
föreläsare och lärare i arkivvetenskap 
vid flera universitet. 

Boken är på närmare 500 sidor och 
alltså ingen liten skrift. Men så fyl-
ler den också väl sitt syfte som läro-
bok i hanteringen av dagens alltmer 
omfattande digitala information. 
Passande nog går boken också att ta 
del av som e-bok. 

Medan jag läser så går åtskilliga 
tankar genom mitt huvud. Jag stu-
derade själv på arkivutbildningen 
i Stockholm 1989 och kommer väl 
ihåg Nils Nilssons klassiska stan-
dardverk ”Arkivkunskap” och andra 
artiklar och PM som ingick i utbild-
ningen. Då saknades det digitala 
perspektivet nästan helt och hållet. 
Fokus låg på traditionell arkivering 
på papper och mikrofilm. På ca 30 år 
har den digitalt baserade informatio-

nen nästan blivit allenarådande. Det 
är en förändring som det då och då är 
värt att reflektera över som arkivarie.  

Det digitala perspektivet gör att 
boken placerar arkivhanteringen 
som en självklar del i en informa-
tionsprocess. Det gör också att andra 
yrkesgrupper som också sysslar med 
information på olika sätt kan ha stor 
nytta av innehållet t.ex. IT-arkitekter, 
controllers och chefer på olika nivåer.

Bokens innehåll följer också ett 
digitalt perspektiv. Med kapitelrubri-
ker som ”Analys, värdering och krav” 
(kapitel 3), ”Tillgängliggörande, till-
handahållande och användning” 
(kapitel 5) etc. är det tydligt att 
dagens informationshantering stäl-
ler helt andra krav på arkivariens 
arbetsuppgifter och kompetens för 

att bevara en verksamhets informa-
tion. Detta innebär oerhört mycket 
mer än det traditionella ordnings- 
och förteckningsarbetet. Ett exem-
pel var när jag skumläste innehålls-
förteckningen, och fick leta särskilt 
efter avsnittet om arkivförteck-
ningen. Den utgjorde en del i kapi-
tel 4 ”Dokumentation, bevarande 
och gallring”. I äldre läroböcker har 
arkivförteckningen ofta behandlats 
i ett eget kapitel.

Bokens omfattning och beskriv-
ningar av snart sagt allt som ingår i 
dagens informationshantering och 
arkivering gör det svårt att här ge 
en mer djupgående beskrivning av 
hela innehållet. Jag vill emellertid 
lyfta några saker. En är författarnas 
redovisning av hur arkivverksamhe-

ten är uppbyggd och kan fungera i 
olika verksamheter/organisationer, 
t.ex. ges i flera fall redovisningar av 
inte bara hur arkivfunktionen är upp-
byggd inom det statliga området res-
pektive kommuner och landsting, 
utan också inom det privata området 
med organisationer, föreningar och 
företag. Jag har själv sett de skillnader 
som redovisas i boken i mitt yrkes-
arbete och jag tror att det är bra om 
också morgondagens arkivarier är 
varse att det är annorlunda att arbeta 
i ett statligt verk, i en liten kommun 
eller som företagsarkivarie.

Ett annat område som jag vill lyfta 
fram är den verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen, den beskrivs på 
ett bra, om än översiktligt sätt, sam-
tidigt redovisas också andra sätt att 

Information i 
verksamhet och arkiv

Bo Johansson
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redovisa arkiv, så finns t.ex. allmänna 
arkivschemat med. Det är bra, för även 
om dagens och morgondagens arkiv-
redovisning kommer att följa proces-
ser och klassificeringsstruktur har jag 
svårt att tro att alla arkiv som förteck-
nats enligt allmänna arkivschemat 
och som finns i arkivinstitutionerna 
kommer att omförtecknas. Även mor-
gondagens arkivarier behöver förstå 
hur allmänna arkivschemat är upp-
byggt och fungerar.

Avsnitt 2 ”Profession, organisa-
tion och utveckling” beskriver arki-
varieyrkets innehåll och utveckling 
och hur den dagliga verksamheten 

alltmer kretsar kring digital infor-
mation. I vår digitala värld ställs nya 
och andra krav på arkivariens yrkes-
profession. Den tid när arkivarien 
var en person som ägnade sig åt 
ordnande och förtecknande av pap-
persbaserade arkiv är borta. I stället 
är arkivarien av idag ofta en person 
som deltar en verksamhets digitala 
utveckling på såväl strategisk som 
operativ nivå, det innebär t.ex. med-
verkan i kravställning och inköp av 
IT-system.

Även om boken i första hand är 
avsedd som en kurs- och lärobok för 
arkivarier som utbildar sig så tycker 

jag absolut att också yrkesverk-
samma arkivarier har en hel del att 
hämta i boken som referens. Boken 
fyller också en funktion som refe-
rens för att upprätta mer detaljerade 
riktlinjer och/eller regler för en spe-
cifik verksamhet.

◆■

Skribenten var till helt  nyligen 
verksam vid Riksarkivets till-

synsenhet men arbetar nu med 
E-arkivfrågor i Svenska kyrkan 

Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes 
landslov: norrøn tekst med fullsten-
dig variantapparat, del I og II, utgitt 
ved Magnus Rindal og Bjørg Dale 
Spørck. Arkivverket, norrøne tek-
ster nr. 9, 2018. 1009 sider. ISBN 
978-82-548-0137-6.  

En etterlengtet tekstkritisk utgave 
av Magnus Lagabøtes landslov er 
nå publisert i form av et tobinds 
bokverk. Det er en kildeutgave for 
spesialister, og legger til rette for ny 
forskning på landsloven.

For uinnvidde: Landsloven er 
en lovbok for Norge som trådte i 
kraft i 1274. Kongen, Magnus 6. 
Håkonsson (1238-80), fikk vedtatt en 
ny, riksdekkende lov på alle lagtin-
gene. Landsloven ble en av de første 
lovsamlingene i Europa som var gjel-
dende for et helt kongerike, og kon-
gen fikk senere tilnavnet ”Lagabøte”. 

Den nye kildeutgaven er basert 
på 43 håndskrifter i norrøn språk-
form samt fragmenter av ytterligere 
50 håndskrifter, alle med tekstkritisk 

verdi. Teksten er gjengitt etter et av 
de viktigste og eldste håndskriftene 
av landslova, kjent som Holm Perg 
34 4to, og all innholdsmessig varia-
sjon i de øvrige vel 90 håndskrif-
tene er registrert i det svært omfat-
tende variantapparatet. 

Utgivelsen er en del av det retts-
historiske Lands lovprosjektet 2014–
2024 som Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Bergen, organiserer. 
Kildeutgaven av landsloven er den 
første fagfellevurderte utgivelsen i 
serien Norrøne tekster. 

◆■

Skribenten er lokalredaktør for 
Nordisk Arkivnyt i Norge

Filologisk tekstutgave av 
middelalderens landslov
Fredrik Larsen Lund
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Roger Tronstad. Frimodighet med 
etterspill: Nicolai Wergeland i menings-
kamp og rettsstrid. Vest-Agder-
museet, 2018. 168 sider. ISBN 978-
82-91178-29-5.

Førstearkivar Roger Tronstad ved 
Statsarkivet i Kristiansand er en 
ivrig forfatter av historiske arbei-
der. Denne gangen har han tatt 
for seg Nicolai Wergeland (1780–
1848). Nærmere bestemt med 
utgangspunkt i Wergelands elleve 
år i Kristiansand fra 1806–1817. 
Der arbeidet Wergeland som lærer, 
translatør og kapellan. Stiftsstaden 
Kristiansand var en viktig admi-
nistrasjonsby i Danmark-Norge 
omkring 1800, og byen ble også nært 
berørt av Napoleonskrigene i perio-
den han bodde der.

I 1814 skrev Nicolai Wergeland 
et omfattende forslag til grunnlov 
for Norge, og han ble en markant 
representant under riksforsamlin-
gen på Eidsvoll. Nicolai var for øvrig 
far til Henrik Wergeland og Camilla 
Collett.  

Bokens overordnede tema er 
trykkefrihet i årene rundt 1814, med 
Wergeland og hans frimodige ytrin-
ger som eksempel. Han regnes som 
datidens tydeligste og djerveste kri-
tiker av den dansk-norske unionen, 

og møtte motstand fra mange, skri-
ver Roger Tronstad i innledningen. 
Wergelands kontroversielle ytringer 
kunne provosere, de fikk etterspill – 
og konsekvenser, som Tronstad dis-
kuterer nærmere. 

Boken er et grundig kildestu-
dium som gir et innblikk i vilkårene 

for offentlig debatt i Norge i tiden 
rundt 1814. 

◆■

Skribenten er lokalredaktør for 
Nordisk Arkivnyt i Norge

En provoserende 
debattant

Fredrik Larsen Lund
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Et af de mest bemærkelsesværdige arki-
ver, som Rigsarkivet modtog og regi-
strerede i 2018, kom fra Det Kongelige 
Teater. Det drejede sig om en fyldig og 
mangesidig dokumentation af teatrets 
forestillinger gennem mere end 200 år. 
Denne artikel giver en baggrundsbeskri-
velse og sætter fokus på en enkelt, spek-
takulær arkivserie. 

I 2018 modtog det danske rigsarkiv 
8.620 meter papirarkivalier, fordelt 
på 7.466 meter statslige, 631 meter 
regionale eller kommunale og 518 
meter private arkiver. En af de mest 
interessante afleveringer handler om 
de 273 meter arkivalier, som kom fra 
Det Kongelige Teater.

Teatret har gennemført mange 
afleveringer af administrative doku-
menter i tidens løb, men det er først 
nu, vi har fået en grundig dokumen-
tation af teatrets kunstneriske virke. 
Det skyldes, at alt materiale om de 
enkelte forestillinger hidtil er blevet 
afleveret til Det Kongelige Teaters 
Arkiv og Bibliotek – en særlig afde-
ling under teatret, som nu er ned-
lagt. Afdelingen, der eksisterede i 
mere end 100 år, havde primært til 
opgave at servicere de øvrige afde-
linger. Ifølge en intern rapport fra 
1990 drejede det sig bl.a. om at bistå 
ved nyopsætninger af gamle styk-
ker ved at fremskaffe ”instruktions-, 
regissør- og sufflørbøger, scenepla-
ner, kostumeoptegnelser, fotografier 

Teaterkostumernes 
indtog på Rigsarkivet

Jørgen Mikkelsen

■■ En ny udstilling på Nationalmuseet har i de seneste måneder affødt en heftig diskus-
sion i de danske medier om, hvordan vikingerne var klædt, og hvordan deres historie skal 
formidles. Her er et bud fra 1826. Tegningen viser Harald Hårderåde (konge af Norge 
1045-66) i Oehlenschlägers ”Væringerne i Miklagård”.  
 Foto: Niels Gravesen, Rigsarkivet, som også står for de øvrige billeder i artiklen.
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og andet billedmateriale” fra ældre 
opsætninger. Derudover søgte tea-
trets produktionsafdelinger oplys-
ninger om ”maskering, brug af 
parykker og hatte, dragter, rekvisit-
ter, møbler og andre dekorations-
dele”, mens ballettens personale 
studerede ”nedskrivninger af trin 
og scenegang”. Men Det Kongelige 
Teaters Arkiv og Bibliotek blev også 

brugt af andre teatre samt medier 
og studerende der fx ønskede bag-
grundsstof om bestemte værker.

Et arkiv med 181 arkivserier 
Beslutningen om afvikling af teatrets 
arkiv- og biblioteksafdeling har givet 
anledning til mange protester fra 
teatermedarbejdere, som hævdede, 
at det ville gøre deres arbejde langt 

vanskeligere, hvis de ikke længere 
havde det omfattende dokumen-
tationsmateriale ”i huset”, hvor de 
kunne få vejledning af teaterkyndigt 
personale. Rigsarkivet har ikke været 
involveret i denne konflikt, men vi er 
glade for at have modtaget det store 
og spændende arkiv. Og Rigsarkivets 
Indtægtsdækkede Virksomhed, som 
stod for ordning og registrering af 
arkivet, har gjort en meget betydelig 
indsats for at identificere og beskrive 
de mange dele på en tilfredsstillende 
måde, så arkivet stadig kan være til 
gavn for personer med tilknytning 
til teatret, samtidig med at det bli-
ver mere tilgængeligt for en bredere 
kreds af brugere.

Registreringsarbejdet endte med, 
at arkivet kom til at bestå af ikke fær-
re end 181 arkivserier. Tidsmæssigt 
spænder de fra midten af 1700-tallet 
til 2016, og selv om der nok er mest 
materiale fra 1900-tallet, er 1800-tal-
let også stærkt repræsenteret. To 
pakker indeholder fx rollehæfter fra 
1841-56 for den berømte skuespiller-
inde Johanne Luise Heiberg, mens 
man i en anden pakke kan se hendes 
instruktionseksemplar fra indstude-
ringen af Henrik Ibsens ”Kongsem-
nerne”. I samme pakke ligger i 
øvrigt også den tekst, som Ingmar 
Bergman brugte, da han instruerede 
Molières ”Misantropen”. 

Af stor interesse er også de 23 
æsker med kostumetegninger fra 
1818-1996. Tegningerne dannede 
grundlag for det skrædderarbejde, 
som skulle udføres forud for opførel-
sen af et bestemt stykke, men udover 
at give mange praktiske anvisninger 
er tegningerne også i mange tilfælde 
rene kunstværker. Bortset fra nogle 
få tegninger, som det ikke har været 
muligt at identificere nærmere, er de 
henlagt efter stykkets titel, hvad der 
bl.a. gør det let at lave sammenlig-
ninger mellem flere opsætninger af 
samme stykke. 

◆■

Skribenten er arkivar,  
Rigsarkivet 

■■ Bernhard Olsen er i dag bedst kendt som manden, der skabte Frilandsmuseet nord for 
København. Men han var også en fremragende tegner, og samlingen af kostumetegninger 
fra Det Kongelige Teater og Arkiv indeholder mange fine arbejder fra hans hånd. Her er 
det en tegning af narren fra ”Valdemar Sejr” (1882). Dette spil blev i øvrigt ikke opført på 
Det Kongelige Teater, men i Casino.
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■■ Nationalromantiske spil var populære i 1800-tallet. Bal-
letten ”Valdemar” fra 1835, der skildrede kampen om mag-
ten i Danmark i midten af 1100-tallet, vakte jubel med ”det 
smukke folkeliv, slagscenerne og våbendansen”, skrev Jens 
Engberg i sit store værk ”Til hvermands nytte. Historien 
om Det Kongelige Teater 1722–1995”. Denne tegning må 
være blevet til i forbindelse med en nyopsætning i 1866. 
Den forestiller Valdemars hovedfjende, kong Svend – en 
mand, der har fået et elendigt eftermæle i dansk historie. 
Tegneren har da vist også bestræbt sig på at give Svend et 
skurkagtigt udseende.

■■ Wagners opera ”Mestersangerne i Nürnberg” blev sat op på Det 
Kongelige Teater i 1872 – blot fire år efter uropførelsen. Der blev ikke 
sparet på udstyr og kostumer, men det var ikke tilstrækkeligt til at 
tilfredsstille publikum. Mange mente, at en fire timer lang forestil-
ling var i overkanten, og Berlingske Tidendes teaterkritiker skrev, 
at ”den larmende instrumentation” gjorde det nødvendigt for san-
gerne at ”tilråbe hverandre de sædvanligste spørgsmål og svar med 
stentorrøst for at overdøve det brusende orkester” (Engberg I, 434). 
”Mestersangerne” blev derfor taget af plakaten efter blot 11 opførelser. 
Men i arkivet kan vi stadig nyde en række fine tegninger af aktørerne 
og nogle af deres faner.
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Kirkebog fra Viborg, 1605. De ældste kirke-
bøger går tilbage til 1600-tallet. CPR inde-
holder oplysninger om alle personer med 

fast bopæl i Danmark fra 1968 og frem 
samt om relationer mellem ægtefæller, for-

ældre og børn, for børn født før 1960. 
Før dette er slægtskab registreret i kirke-

bøger og folketællinger. Et nyt multigene-
rationsregister skal binde oplysninger om 

familie relationer for personer fra CPR sam-
men med ældre oplysninger fra kirke bøger 

og folketællinger. Läs mer på sidan 22.
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