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Nyhetsbrev #8, juni 2021 
 

Detta har hänt 
 

Årsmöte 2021 
Den 6 maj hade Arkivförbundet sitt årsmöte. Anna Troberg, ordförande för DIK, valdes till ordförande 
och ledde församlingen med varm hand genom mötet. 
 

I samband med mötet klev Arkivförbundets första 
ordförande Eva Sjögren Zipsane av posten och lämnade 
över stafettpinnen till Maths Isacson. Arkivförbundet 
tackade Eva för de gedigna insatser hon gjort i samband 
med att förbundet startats upp och önskade henne lycka 
till framöver. Eva har dock lovat fortsätta sitt 
engagemang inom Arkivförbundet även efter att hon 
klivit av som ordförande. Även ledamoten Torgny 
Larsson och revisor Yvonne Bergman klev av sina 
uppdrag och avtackades.  
 

Du hittar presentationer av samtliga ledamöter i styrelsen, och en lista över övriga funktionärer på 
Arkivförbundets hemsida. 
 
Protokollet kommer att läggas ut på Arkivförbundets hemsida så snart det skickats runt och skrivits 
under av ordföranden och justerare. 
 
/ Eva Tegnhed 
 

Förbundets nya ordförande 
Till ny ordförande valdes Maths Isacson. Maths är seniorprofessor i 
ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Från hösten 1988 var han med i 
starten av Arbetets museum i Norrköping och på deltid dess forskningschef 
fram till 1995. Därefter följde ett drygt år vid Dalarnas högskola innan han 
1996 återkom till Uppsala som professor i ekonomisk historia, en tjänst han 
innehade fram till hösten 2015. Under åren 2005 - 2010 var han på 
gästprofessor på halvtid i industriminnesforskning på avdelningen för 
teknikhistoria vid KTH. Under nästan tio år var han ledamot i styrelsen för 
Folkrörelsernas arkivförbund. Idag forskar han 20% i ett VR-finansierat 
projekt om lokala kunskaper i Bergslagen, (sitter i styrelsen för Centrum för 
forskning om hållbar samhällsförändring (CRS) vid Karlstadsuniversitet - 
stryk), är ordförande i Arbetets museums forskningsråd och ordförande i styrelsen för 
Folkrörelsearkivet i Uppsala län 
 
 
 
 
 

https://arkivforbundet.se/styrelse/
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Ny ledamot i styrelsen 
Som ny ledamot efter Torgny Larsson valdes Anna Ketola. Anna är sedan 
2004 arkiv- och verksamhetschef för Skånes Arkivförbund. Hon har 
tidigare varit engagerad i Folkrörelsernas Arkivförbund, Riksarkivets 
samarbetsråd för enskilda arkiv samt i Föreningen Sveriges länsarkivarier. 
Anna har även varit en av redaktörerna för antologierna Enskilda arkiv 
(2018) och #Arkividag (2016), samt varit med och tagit fram den 
nuvarande ABM-masterutbildningen vid Lunds universitet. Under en 
period var hon också ansvarig för den arkivvetenskapliga utbildningen vid 
samma universitet. Privat uppskattas idrott och trädgårdsprogram på TV, 

teater, stickning och vedbastu. Anna har också en fäbless för fikastunder. Hon bor i natursköna 
Fyledalen en bit utanför Ystad tillsammans med make, två tollare och en hop katter. 
 

Riksarkivets framtidsspaning 
Under våren har Riksarkivet fortsatt att bjuda in till en rad digitala arkivfrukostar, denna gång med 
fokus på framtidsfrågor och vad som händer efter Arkivutredningen. Trots att utredningens 
betänkande kom redan i slutet av 2019, och remisstiden gick ut för jämt ett år sedan, har vi ännu inte 
sett någon proposition eller andra konkreta förslag. Att arbetet på kulturdepartementet försenats är 
förståeligt i dessa pandemitider. 
 
Andreas Wallgård, kommunikatören på Riksarkivet som läst alla ca 150 remissvaren på 
arkivutredningen, ansvarade för mötet. Riksarkivarie Karin Åström Iko höll en längre inledning där 
hon betonade vikten av att få en framtidsbild av arkiven 2035 och tydliga mål att arbeta mot, och då 
inte bara för Riksarkivet utan för hela arkivsektorn. Hon pekade på Arkivutredningens brist på 
visioner och framtidsspaning, avsaknad av helhetsperspektiv och att man helt missat den digitala 
utmaningen. Hon såg stora möjligheter med digital teknik för framtiden tex genom att 
arkivinformation länkas ihop till smarta tjänster för användare, användning av inbyggd arkivering och 
likaså ökat bruk av AI.  
 
Mötet var kort och gav inte mycket plats för diskussion, men de inlägg som fick plats var ganska 
samstämmiga: framtiden för arkiven och därmed den digitala utmaningen kräver samarbete på alla 
nivåer - bättre samarbete och samordning mellan myndigheter som Riksarkivet, Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG), Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket och Statens Servicecenter och 
mellan de olika arkivsektorerna. Dessutom behövs förändrade synsätt och handfasta planer. Det 
måste få kosta och det måste få ta tid. Per Dahl från TAM-Arkiv poängterade att det är dags att 
lämna de trevliga diskussionerna över en kopp kaffe - nu är det dags att komma loss och gå från ord 
till handling 
 
/ Eva Sjögren Zipsane 
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Näringslivsarkivens Stödfond – NAS 
Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond bildades den 14 
december 1989 i syfte att “… främja bildandet av och 
verksamheten vid regionala näringslivsarkiv.” Stiftelsen 
förvaltas och företräds av en styrelse som består av en 
ledamot och en personlig ersättare från respektive 
organisation som utgör stiftare. Ordförandeskapet 
roterar mellan de fem organisationernas ordinarie 
ledamöter. 
 
Stödfondens styrelse har nu fått nya ledamöter och suppleanter enligt följande: 
 

Anders Sjöman, ordinarie ledamot för Svenskt Näringsliv (2 år) 
Krister Hillerud, suppleant för Svenskt Näringsliv (2 år) 

 
Per Lundin, ordinarie ledamot för Näringslivsarkivens förening (2 år) 
Albin Lindqvist, suppleant för Näringslivsarkivens förening (2 år) 

 
Kvarstår i styrelsen gör: 

Ann-Kristin Bergquist, ordinarie ledamot för Vetenskapsrådet 
Mikael Lönnborg, suppleant för Vetenskapsrådet 
Annika Tergius, ordinarie ledamot för Riksarkivet 
Christina Sundby, suppleant för Riksarkivet 
Anastasia Pettersson, ordinarie ledamot för Näringslivets Arkivråd 
Christel Snitt, suppleant för Näringslivets Arkivråd 

 
Ordförande i Näringslivsarkivens Stödfond är: Annika Tergius, Riksarkivet. 
 
/ Per Lundin 
 

Ny handbok: ”Arkivism” 
 
I år kulminerar firandet av 100-årsjubileet för kvinnors rösträtt i Sverige, den 
historiska tid då Sverige blev en demokrati på allvar. Stockholms 
Kvinnohistoriska museum har utifrån detta jubileum och, tillsammans med 
Volante förlag, tagit fram ”Arkivism: en handbok”. Boken är fylld av handfasta 
tips och metoder för hur man kan arbeta med att hitta, lyfta och spara kvinnors 
berättelser.  
 
Du kan läsa mer om satsningen här 
 

/ Eva Tegnhed 

https://www.kvinnohistoriska.se/arkivism
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Projektet #Corona 2020  
Svenska Arkivförbundet har sedan tidigare skickat ut ett 
upprop rörande dokumentation av Coronapandemins 
påverkan på näringsliv och civilsamhälle. I uppropet 
uppmanas dels till ett ökat bevarande av information i de 
traditionella arkiven, dels till aktiv samtidsdokumentation till 
exempel genom minnesinsamlingar, intervjuer, enkäter och 
fotodokumentation. Nu har det gått ett år i pandemins 
tecken, och vi vill gärna veta vad som har hänt. 
Projektgruppen, som består av Eva Sjögren Zipsane, Anders 

Sjöman, Anna Ketola, Per Lundin och Eva Tegnhed, har därför skickat ut en enkät. Har du inte redan 
svarat på den är vi tacksamma om du tar dig 3-5 minuter och gör det.  
 
Inte gjort någon dokumentationsinsats ännu? Ingen fara! 
Pandemin är inte överstånden, och ingen vet vad som väntar runt hörnet. Ibland kan det vara bra att 
vänta och titta i backspegeln. Vi är nyfikna även på er som inte kommit i gång ännu men har för 
avsikt att göra det.  
 
Du hittar enkäten här  
 
/ Eva Tegnhed 
 

Händer framöver 
Avec-Digitalt 
Efter att det i augusti 2020 stod klart att Arkivveckan 2020 (2021) i 
Uppsala måste ställas in, har en mindre grupp från 
planeringskommittén planerat för en digital variant med ett urval ur 
det planerade programmet. Med början 9 juni 2021 och final 9 juni 
2022 publiceras inspelade föreläsningar på Youtubekanalen 
”Arkivveckan digitalt”. Arkivveckans webbplats är också åter i gång 
och uppdateras med information efterhand om programmet 
(arkivveckan.se).  
 
Inspelade föredrag ligger kvar på Youtubekanalen fram till 
åtminstone 9 juni 2022. 
 
Datum och teman 
1. 9 juni 2021: Kris och hot 
2. 15 september 2021: Informationsförvaltning 
3. 17 november 2021: Förmedling 
 
4. 9 februari 2022: Lagar och regler 
5. 6 april 2022: Verklighetens exempel 
6. 9 juni 2022: Framtiden 
 

https://docs.google.com/forms/d/1SJEB0VOPB1ZG3B7wdxpeAnoiRGgOTfHCS5Z8ElsfBWs/edit
https://www.youtube.com/channel/UCxw9N0ezbMRX5YTEL9jhxZQ/featured
http://www.arkivveckan.se/
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Första tillfället, den 9 juni på temat Kris och hot, innehåller bidrag från Tove Brattgård och Per 
Luthman (Cyberhot), Per Cullhed (arkiv i fara – om katastrofhot), David C. Harvey (kulturarv och 
klimatförändringar) och Anastasia Pettersson (100 000-årsarkivet, information för strålsäkerhet). 
 
Du hittar föreläsningarna här: 
https://www.youtube.com/channel/UCxw9N0ezbMRX5YTEL9jhxZQ/featured 
 
/ Örjan Simonson 
 

Kurs för arkivassistenter 
En kurs för arkivassistenter planeras att genomföras under vecka 49, veckan 6 – 10 december 2021. 
Om det finns intresse hos er organisation för att delta så anmäl detta till Per Lundin 
(per.lundin@arkivforbundet.se) eller Anna Ketola (anna.ketola@arkivforbundet.se) senast 31 
augusti. Exakta datum, och var kursen genomförs, bestäms när arrangörerna vet mer om intresset. 
Kursen brukar vara upplagd över tre dagar; från lunch dag ett, en heldag, till lunch dag tre. Priset är 
1 500 kr/deltagare. 
 
/ Eva Tegnhed 

 

 
”Den private historie” – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder 
Detta är titeln på De danske arkivdager 2021. Precis som i Sverige skulle dessa arkivdagar gått av 
stapeln redan förra året, men har av pandemiskäl fått flyttats fram till 19 - 20 augusti 2021. Den här 
gången är temat enskilda arkiv, vilket borde intressera många av Arkivförbundets medlemmar. 
 
Konferensen hålls i Odense – dit man enkelt tar sig med tåg – och håller på i två dagar. För den som 
längtat efter att träffa kollegor, lyssna på intressanta föredrag och delta i diskussioner i verkliga livet 
finns nu chansen. Konferensavgiften är 1500 DKK och hotellövernattning 800 DKK.  
 
Läs mer om programmet på http://www.danskearkivdage.dk/ 
 
/ Eva Sjögren Zipsane 

Arkivpedagogiskt Forum 
Datum för höstens möte är nu satt till 5 oktober. Arrangörerna återkommer kring huruvida mötet blir 

fysiskt eller digitalt. 

/ Eva Tegnhed 

https://www.youtube.com/channel/UCxw9N0ezbMRX5YTEL9jhxZQ/featured
mailto:per.lundin@arkivforbundet.se
mailto:anna.ketola@arkivforbundet.se
http://www.danskearkivdage.dk/
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Nordiska Arkivdagarna 2022 
Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år som ett samarbete mellan de nordiska ländernas 
nationalarkiv. Den 1–2 september 2022 hålls de Nordiska arkivdagarna i Stockholm, med både fysiskt 
och digitalt deltagande. 
 
Temat kommer att vara ”Arkiv och samhälle”, och belyser arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra 
arkiven för framtiden genom att lyfta fram arkivens roll och betydelse för samhällsutvecklingen – vår 
gemensamma framtid.  
 
Den nordiska programkommittén inbjuder genom detta “call for papers“ arkivverksamma i de 
nordiska länderna att sända in bidrag till programmet. 
 
Läs mer här: https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Call-for-papers_sve_final.pdf 
 
/ Eva Tegnhed 

Övrig information 
Tidskriften Arkiv – en aktör som förtjänar en större publik 
ARKIV ingår som en medlemsförmån med ett nummer per utgivning för de medlemsorganisationer 
som är del av Svenska Arkivförbundet. Tidskriften har som mål att beskriva alla aspekter av arkiv och 
dokumenthantering – allt från de senaste rönen, aktuell debatt och med fokus på särskilda teman, 
som inte ska drunkna i ett massivt annonsflöde. ARKIV ska vara en kvalitativ tidskrift som ges ut med 
fyra nummer per år. 
 

Tidskriften har en redaktionsgrupp som har 
representation i de arkivföreningar som täcker in hela 
arkivsektorn, därav att det finns ”något för alla” i de 
tidskriftsnummer som produceras. Därtill plockas 
skribenter in på uppdragsbasis, för att återge artiklar 

från särskilda sakområden. Även personer som inte är direkt initierade i arkivfrågor kan ha god 
behållning av att ta del av innehållet. 
 
SÅ – här kommer ett specialerbjudande: 
Du kanske vet någon ytterligare som behöver ökad insikt om arkivfrågor? Boka upp en eller flera 
enskilda prenumeration(er), för att fler ska få möjlighet att ta del av ARKIV . Exempelvis 
ArkivCentrum Örebro och Arkiv Västmanland har extra prenumerationer, som går direkt till 
styrelseledamöterna, så att de ska vara insatta i de frågor som är aktuella för arkivområdet. Eller gör 
som Blekingearkivet, som valde att boka upp nio extra prenumerationer, där man kan sända ut dem 
som en del av riktad information tillsammans med information om den egna verksamheten, 
exempelvis till den regionala kulturnämndens ordförande och kultur- & fritidschef. 
 
Fyra kvalitativa nummer per år kostar endast 399 kronor, och ni kan ange mottagareadress direkt vid 
beställningen så ni inte behöver fixa med någon extra hantering. 
 
För beställning kontakta: Kassör, Peter Wattman: peter.wattman@telia.com 
 
/ Per Lundin 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Call-for-papers_sve_final.pdf
mailto:peter.wattman@telia.com
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Landet runt 
Nyhetsbrevet från Svenska Arkivförbundet är till för att sprida information och bidra till viktig 
omvärldsbevakning för arkiv inom den enskilda sektorn. Har du eller din institution något som bör 
spridas så kontakta förbundets kansli, info[at]arkivforbundet.se. Nästa nyhetsbrev planeras att 
skickas ut i juni. 
 
/ Eva Tegnhed 

Nästa styrelsemöte 
Styrelsen för Svenska Arkivförbundet har sitt sista möte under våren den 4 juni. Datum för höstens 
möten är i skrivande stund ännu inte satta, men det första kommer troligen att ligga redan i augusti. 
 
Har din organisation frågor och eller funderingar som ni tycker att vi behöver ta upp – tveka inte att 
höra av er! Ordförandes mailadress är maths.isacson@arkivforbundet.se 
 
/ Eva Tegnhed 
 

Glad Sommar! 

 
/ Styrelsen för Svenska Arkivförbundet; Maths Isacson, Erik Åström, Ola Wirtberg, Per Lundin, Eva 
Tegnhed, Christer Ahlberger, Katalin Gere, Samuel Edquist, Kaisa Blank-Nordmark och Anna Ketola. 

mailto:maths.isacson@arkivforbundet.se

