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Dnr RA 04-2016/645

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Mötesprotokoll

Mötesdatum: 2016-01-29

Plats: Riksarkivet, Krigsarkivets stora sammanträdesrum

Närvarande:
Ordförande: Björn Jordell, riksarkivarie,

Ledamöter: Katalin Gere, Processansvarig enskild arkivverksamhet RA,
Per-Ola Karlsson, NAF, Centrum för näringslivshistoria,
Anna Ketola, FA, Skånes arkivförbund,
Torgny Larsson, ordförande för FA,
Maria Larsson Östergren, RA (ersättare för Eva-Marie Sahlin)
Per Lundin, FA, Blekingearkivet

Inbjudna gäster (punkterna 1-5):
Samuel Edquist, Uppsala universitet,
Charlotte Hagström, Lunds universitet,
Peter Olausson, Karlstads universitet,
Maija Runcis, Stockholms universitet,
Reine Rydén, Uppsala universitet

Förhinder: Maud Almström-Blom
samordnare f. enskilda arkiv Nat. Div. RA,
Eva-Marie Sahlin, Chef f. Regionala divisionen RA,
Christina Sirtoft Breitholtz, NAF, Arkiv Västmanland.

Maria Cavallin Aijmer, Göteborgs universitet,
Göran Samuelsson, Mittuniversitetet,
Rikard Friberg von Sydow, Södertörns högskola

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

2. Mötesdeltagarna välkomnas – kort presentation
Mötesdeltagarna presenterade sig kort för varandra.

3. Val av mötessekreterare och justeringsman
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Torgny Larsson till justeringsman.

4. Godkännande av föredragningslista
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes.
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5. Diskussion om och planering av insatser för att förbättra kunskapsläget
avseende enskilda arkiv
Björn Jordell frågade deltagarna om sina reflektioner rörande de tidigare
diskussionerna vid Samarbetsrådets tidigare möte och vid den konferens
Samarbetsrådet anordnat i juni 2015.

Maija Runcis var av den åsikten att arkivarieutbildningen präglas av att den är
en utbildning till en profession som av det skälet inte kan vara renodlat
akademisk/teoretisk. Hon framhöll dock att hennes intresse när det gäller att
förbättra kunskapsläget avseende enskilda arkiv var forskningsrelaterat.
Frågorna kring de enskilda arkivens roll och dess del i kulturarvet är spännande.
Vad är det som bevaras hos våra arkivinstitutioner? Vems kulturarv är det som
finns representerat? Forskningsmedel har sökts för ändamålet, dock än så länge
utan framgång.

Peter Olausson efterlyste ett ämnesråd för lärare/undervisare och
yrkesverksamma där dialogen skulle kunna fördjupas. Vidare tyckte han att de
enskilda arkiven av praktiska skäl inte kommer att kunna glömmas bort inom
undervisningen. De har ofta lagom storlek för olika typer av övningsuppgifter.

Reine Rydén bekräftade denna bild och nämnde att studenter som skickas till
olika institutioner för praktik ofta får ”öva på” enskilda arkiv.

Charlotte Hagström lyfte fram att det är mycket som har förbättrats och fungerar
bra i Lund. Särskilt uppskattade är de yrkesverksamma arkivarier som har
medverkat som gästföreläsare vid olika tillfällen – senast Per-Ola Karlsson från
Centrum för näringslivshistoria. I övrigt har utbildningen samarbetat med bl.a.
Skånes Arkivförbund. Anna Ketola har deltagit som gästföreläsare och en
gemensam kursbok med fokus på enskilda arkiv håller på att tas fram.

Maija Runcis påminde om att det finns en viktig demokratiaspekt avseende hur
enskilda arkiv tas om hand och redovisas hos våra institutioner. Frågan om
vilket uppdrag de enskilda arkivinstitutionerna tar på sig är också relevant att
undersöka.

Reine Rydén instämde i att det behövs mer arkivteoretisk fördjupning, inte
minst om arkiv som minne och om ”community archives” i digital form.

Charlotte Hagström, Anna Ketola, Peter Olausson m.fl. diskuterade hur man
skulle kunna få studenterna att skriva om ämnen som arkiven och de
yrkesverksamma är intresserade av. Det har också konstaterats att det är svårt att
rekrytera arkivarier som har goda teoretiska kunskaper om enskilda arkiv.

Maija Runcis menade att det för närvarande saknas arkivteoretisk litteratur om
enskilda arkiv på svenska. Studenterna är hänvisade till utländsk litteratur, men
situationen för de enskilda arkiven ser olika ut i olika länder. Reine Rydén
nämnde att en antologi på svenska var på väg som med fördel kommer att kunna
användas som kurslitteratur.

Anna Ketola framhöll att det finns många intressanta studentuppsatser, men de



3

kanske har svårt att nå de intresserade. Riksarkivets tidigare förslag att samla in
listor och lägga upp ett register över studentuppsatser (c- och mastersnivå) har
inte kunnat förverkligas. Maija Runcis tyckte inte att det skulle göra någon
större nytta eftersom studenterna är ganska duktiga på att leta rätt på uppsatser
och litteratur på webben. Hon var dock av den uppfattningen att studenterna har
svårt att hitta plattform för publicering. Björn Jordell svarade att Riksarkivet
kanske har möjlighet att upplåta en ”area” på sin webbplats för sådan
publicering under eget ansvar. Frågan ska undersökas.

Reine Rydén berättade att Institutionen för ABM i Uppsala vill lansera en
tidskrift som kommer att ta emot artiklar av vetenskaplig karaktär.

Peter Olausson föreslog att man skulle bjuda in studenter till AVEC 2017 och
kanske till andra större arkivsammankomster för att vidga deras vyer vad det
gäller Arkivsverige. Förslaget gillades av flertalet mötesdeltagare.

Torgny Larsson och FA:s övriga representanter framhöll att de brukar bjuda in
forskare och studenter till sina årsstämmor och konferenser för att hålla föredrag
i första hand om sådant som rör utvecklingsfrågor.

De inbjudna gästerna var generellt sett positiva till att medverka i en
paneldiskussion rörande enskilda arkiv under arkivveckan, AVEC 2017 i Visby
(16-18 maj 2017). Av diskussionen som följde framgick att det uppfattades som
mycket viktigt att de enskilda arkiven skulle sättas in i ett bredare sammanhang
som rör hela samhällsutvecklingen, folkrörelsernas och de enskilda arkivens
framväxt, finansiering och huvudmannaskap, uppdrag och roll, demokrati,
representation och makt över kulturarvet, mm.

Det har konstaterats att det finns mycket att fundera kring och diskutera vidare
både när det gäller de teoretiska frågorna och det praktiska upplägget som ska
tas om hand av organisationskommittén. Maria Larsson Östergren (Landsarkivet
i Visby) kommer att ta kontakt med ”utbildarna” för en fortsatt dialog.

Björn Jordell tackade de inbjudna gästerna för sin medverkan och synpunkter
och uttryckte Samarbetsrådets förhoppning om ett fortsatt konstruktivt
samarbete framöver. Samarbetsrådet välkomnar alla idéer och förslag som kan
bidra till kunskapsutvecklingen rörande de enskilda arkiven.

6. Riksarkivets fördelning av bidrag till enskilda arkiv 2016
Ett förslag till fördelning av årets bidrag presenterades. Några av rådets
ledamöter hade vissa principiella invändningar mot en del av förslaget. Björn
Jordell hörsammade dessa och tog tillbaka förslaget för viss omarbetning och
beslut.

7.  Övriga frågor
Katalin Gere informerade om att Riksarkivets NAD-enhet under året ska utreda
vilka möjligheter man har att utveckla ett system för direktrapportering till NAD
från de olika enskilda arkivinstitutionerna.
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Vidare togs två frågor upp av Anna Ketola och Per Lundin som aktualiserades
på länsarkivariemötet tidigare. Den ena rörde innebörden av RA: s respektive
överenskommelse om samarbete med Västra Götalands Regionen och Region
Skåne som kommenterades kort av Björn Jordell.

Den andra frågan handlade om oron över att den kommande
kulturarvspropositionen skulle få innebörden att en ny museilag skulle omfatta
även det enskilda arkivområdet. Det finns ett klart motstånd mot det inom
länsarkivariekretsen. Björn svarade att RA för närvarande inte ser något tecken
som tyder på sådana intentioner.

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde beslutades äga rum den 29 september 2016, kl. 13.00 –
15.00. Lokal meddelas senare.

9. Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Enligt uppdrag

Katalin Gere

Justeras av

Torgny Larsson


