
FALK
NO BROWN M&M:s

ELLER

Arkivarien & Registratorns roll, hur blev det som det blev?



NO BROWN M&M:S



Etymologi 

• Nämns först på engelska under 1600-talet, 
ordet archive /ˈɑrkaɪv/ härstammar från Franskans archives (plural), I 
sin tur från Latin archīum eller archīvum, den Romerska formen
av Grekernas ἀρχεῖον (arkheion), som betyder Stadshus, 
Domstol ἀρχή (arkhē), jmfr.  Engelskans“an-archy, mon-archy”, som
härstammar från verbet ἄρχω (arkhō), “Härska, styra över”.



Vart kommer arkivarien ifrån?



A long time ago in a galaxy ….



Arkivängeln



St: Jerome



Hur gammal är arkivarien?



Bibliotek & Arkiv i Ugarit 1400-1200 f.Kr.



THE ANCIENT CITY – ”Numa Denis Fustel De Coulanges”

There was no city, however small and obscure it might be, that did not pay the greatest attention to preserving an account of 

what had passed within it. This was not vanity, but religion. A city did not believe it had the right to allow anything to be 

forgotten; for everything in its history was connected with its worship.

Every city had archives, in which the facts were religiously preserved as fast as they took place. In these sacred books every 

page was contemporary with the event which it recorded. It was materially impossible to alter these documents, for the priests 

had the care of them; and it was greatly to the interest of religion that they should remain unalterable



Arkiven utgjorde den kända världen

• Thomas Richard diskuterar arkivets funktion  i ”The Imperial Archive” 
att arkivet inte bara var en byggnad, en platts. Utan utgjorde den 
totala möjliga kunskapen som fanns tillgänglig i samhället. 

Joan M Schwartz & Terry Cook ”Archives, Records and Power”



Kunskap för framtiden…



Andra sätt att se arkiv historiskt…

archive
This is a technical term Foucault uses in The 
Archaeology of Knowledge. It designates the 
collection of all material traces left behind by a 
particular historical period and culture. In 
examining these traces one can deduce the 
historical a priori of the period and then if one
is looking at science, one can deduce the 
episteme of the period. None of these
concepts has predictive value - they are all 
descriptions of limited historical orders.



Arkiven är grunden för Panopticism…

• Panopticism, Foucault: Regimes where power rests on supervision 
and examination that entail a knowledge concerning those who are
supervised (Foucaults knowledgepower) 

”Kunskapens arkeologi”



Administration och kontroll

• Grunden för att skapa arkiv är omfattande administration. Att mata 
arkivet med information om det man vill kontrollera löpande. 

• Totalitära stater uppvisar i regel stora mängder administrativa 
resurser och kunskaper. Ex. Nazisternas noggranna dokumenterande 
av förintelsen, eller  STASI:s personaktsarkiv.

Vem kontrollerar makten ytterst, om makten är 

informationen? Den som handhaver informationen?



Arkiven är också fängslade….

• Inte bara medborgarna kan fängslas, utan även arkiven. Det är därför 
som stormningen av Bastillien den 14 juli 1789, får ett sådant 
symboliskt genomslag. Man befriar både medborgare, och arkiven 
som utgör en av grunderna i kontrollapparaten.

Erik Ketelaar ”Archival tempels, Archival prisons”

Charles Dickens ”A tale of two Cities”



Att förändra maktbasen….

• Under tyska ockupationen av Nederländerna var flera arkivarier 
involverade i att förändra äldre äktenskapsregister och 
dokumentation mellan förfäder av kristen och judisk tro.  På det 
sättet kunde många räddas undan från Nazisternas förföljelser då de i 
arkivdokumentationen inte var av judisk börd. 

• PS: Arkiven ändrades tillbaka efter kriget….



Mosul public library & archive mars 2015



Vad är nästa steg?

• Är inte nästa steg att släppa arkivbestånden fria utanför arkiven? 
Genom digitalisering ge alla tillgång till materialet utanför arkivets 
murar? Är inte detta nästa steg i en demokratisk process. Att erbjuda 
kvalitativ information till medborgarna.





Men spåra vi inte ut lite nu…?

• Men hur blir det med mig, arkivarien?



Arkivarien som superhjälte?



Arkivarien som tyrann?



Arkivarien som ”hoarder” ?



I Seriernas värld



Arkivarien i 
populärmedia



Dungeons and Dragons (Evil archivist)



I den litterära världen



I Uppslagsordens värld



Formalisten?

*Vi har genomgått ett paradigmskifte där nu 
nästan alla arkivarier är högskoleutbildade

*Vi behöver bredda oss och specialisera oss

*Vi behöver regelverk och standarder



Vi behöver mer än bara regler och ramar

• Arkivvärlden behöver en etisk kod för att försäkra att den makt, och 
ansvar vi har förvaltas på bästa sätt.



Svåra frågor!



Har vi de
rätta
verktygen?



Men hur var det nu med de där bruna …



Det handlar om ….

KONTROLL



Men vad vill du med det här då?

• Arkiv yrket har förändrats!

• Arkiven har gått från kontroll till insyn – under kort tid!!!!!

• En(temporär) Statusförskjutning?

• Nya kunskapsbehov

• Etiska riktlinjer



Slut….frågor på det?



Några tipps på vägen – kunskap gör oss 
starkare

Arkivarier i Sverige (FB)

arkiven.se



En minut på internet…..

� 48000 Appar från Apple App store

� 2 400 000 mail skickas

� 23 300 timmar skypesamtal

� 2 460 000 Delningar på Facebook

� 277 000 Tweets

� 4 000 000 Sökningar på Google

� 72 timmar video läggs upp på Youtube

� Amazon säljer varor för 600 000 kronor



Framtidens arkiv och utmaningar



Var dag producerar världen …..

16 438 356 000 000 Megabyte  data

= 79,9 milj DVD per timma



Arkivlimericken 


