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Ingegerd Stenström 
 
 
 
 

Arkivnätverket i Umeå 
 
 
Den 26 mars 1996 hölls ett informellt möte hos landstingsarkivarien Christina 
Andersson. Hon hade bjudit in den nytillträdde stadsarkivarien Hans Ramstedt, 
länsmuseets nya arkivarie Pernilla Björk och universitetsarkivarien/arkivarien vid 
Forskningsarkivet Ingegerd Stenström till en träff som varade hela eftermiddagen och 
som kom att bli starten för ett arkivarienätverk i Umeå. 
 Christina och jag kände varandra sedan tidigare och hade per telefon diskuterat 
en del arkivfrågor som vi upplevde angelägna för oss som myndigheter och då känt ett 
behov av att få kontakt med de kollegor som kunde tänkas finnas i Umeå. Vi gjorde 
därför slag i saken, när vi fick veta att Umeå fått en stadsarkivarie. 
 Sedan vi bekantat oss med varandra och presenterat våra olika arbetssituationer 
diskuterade vi frågor som rörde upprättandet av arkivbeskrivningar, utbildning av 
arkivansvariga och arkivredogörare. 
 Eftermiddagen på landstinget visade tydligt att vi som var ensamma i vår 
profession på våra arbetsplatser verkligen behövde träffas och utbyta erfarenheter och 
även försöka knyta andra arkivverksamma i Umeå till oss. Det lyckades vi med. Redan 
vid nästa träff på hösten samma år deltog representanter för Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten och DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå). Vår 
första uppgift blev att sätta samman ett enkelt informationsblad med presentation av 
våra arkivbestånd och kontaktvägar som en gemensam marknadsföringsinsats 
framförallt riktad gentemot universitetet. I och med detta bytte vi också namn till 
ARKIVNÄTVERK UMEÅ. 
 Nätverket kom att vidgas ytterligare då även Lantmäterimyndighetens arkiv-
ansvarige samt Telias arkivarie anslöt sig vid nästa träff på Stadsarkivet, där vi fick en 
grundlig presentation av Umeå kommuns arkivsituation. Där kom också för första 
gången frågan om arrangerandet av en s.k. Arkivdag upp på dagordningen. 
 Sammanlagt åtta institutioner hade nu representanter i Arkivnätverket och vi 
alternerade som värdar för träffarna för att ge varandra möjlighet till inblickar i de 
sinsemellan väldigt olika arbets- och arkivmiljöerna. Här finns hela skalan av arkiv; 
från de rena myndighetsarkiven med huvuduppgift att betjäna och ha tillsyn över den 
egna förvaltningen i arkivbildningsfrågor, till arkiv med serviceinriktning gentemot 
allmänhet och vetenskaplig forskning samt arkiv med uppgift att bedriva egen 
forskning. 
 Vilka samverkansformer ska vi då kunna finna inom ramen för ett nätverk?  
Först och främst kom vi att satsa på gemensam marknadsföring. Vi skapade en 
Arkivguide Umeå som förutom i tryckt form även presenterades digitalt och därmed 
kom att fungera som Arkivnätverkets portal på nätet. (www.foark.umu.se/arkivguide/) 



 189

 Tankarna på en gemensam Arkivdag blev realiserade i o m att den riksomfattande 
Arkivens Dag lanserades för första gången 1998. Vi satsade alla helhjärtat på ett 
omfattande gemensamt program med en stor utställning ”Från Håknäsbrevet till 
datafil” invigd av landshövdingen på länsmuseet, där vi alla bidrog med material från 
våra samlingar och fick goda möjligheter att marknadsföra oss och även få 
massmedieuppmärksamhet. Tack vare sponsormedverkan kunde också föredrag och 
seminarier hållas med teman från våra skilda specialiteter. 
 
 

 
 
 Utställningsaffisch. Västerbottens museum. 
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 De följande årens Arkivens Dag innebar inte samma storsatsning från 
Arkivnätverkets sida, men de flesta av oss höll Öppet Hus och ordnade kring-
arrangemang i form av föreläsningar och mindre utställningar. Vi annonserade till-
sammans, marknadsförde våra tjänster och presenterade intressanta nyförvärv. Idéer 
saknades inte men ofta var finansieringen av arrangemangen ett problem. Vi gjorde 
också ett försök att samla alla aktiviteter till en centralt belägen lokal för att underlätta 
för besökarna, men det visade sig mindre lyckat. Därför kommer vi att återgå till den 
gamla modellen, med Öppet hus på respektive arkiv. 
 Då Stadsarkivet 1999 stod i begrepp att anskaffa nya arkivlokaler väckte man liv 
i en gammal fråga nämligen den om samlokalisering av arkivlokaler och 
forskarplatser. De synpunkter som framkom från de olika arkiven i nätverket gav dock 
inte något konkret stöd för ett samgående. Vi var alla för starkt knutna till våra 
respektive uppdragsgivare.  
Bl a framhöll Forskningsarkivet vikten av att rent fysiskt finnas i universitetsmiljön, 
eftersom arkivet i första hand ska tillgodose universitetets behov av arkiv i olika 
former. De utökade lokaler man var i behov av borde rymmas inom universitets-
biblioteket, som då planerade en tillbyggnad. 
 Tänkbara samverkansmöjligheter i framtiden måste kanske mera handla om att 
ordna gemensamma kurser och seminarier och därmed öka kompetensen hos 
arkivverksamma samt även – förhoppningsvis - locka några av de centrala kurs- och 
seminariearrangörerna till utlokalisering av sina arrangemang.  
 Personuppgiftslagen angår oss alla och blev därför ämnet för ett välbesökt 
seminarium i Forskningsarkivet med universitetets förvaltningsjurist som föreläsare. 
När vi inventerade årets önskemål om gemensamma aktiviteter kom seminarier kring 
upphovsrättsfrågor och forskningsetik på första plats. Dessutom var alla intresserade 
av att göra en gemensam studieresa till något intressant resmål inom Norden. Vi 
planerar därför nu som bäst för en resa till Mo i Rana med besök bl.a. på National-
biblioteket.  
 Utvecklingen när det gäller den digitala tekniken ger också stöd för möjligheter 
till samarbete inom nätverkets ram. Här kan det röra sig om samutnyttjande av dyrbar 
eller komplicerad utrustning. Som exempel kan nämnas att Forskningsarkivets 
utrustning för storformatskanning även står till förfogande för de övriga arkiven samt 
att DAUM:s avancerade teknik för ljudbandsdigitalisering också kan utnyttjas av 
andra.  
 Rätt arkiv på rätt plats - en inte helt okontroversiell fråga om tidigare 
arkivförvärv blir också aktuell men vi konstaterar att det är svårt att bryta ut 
arkivmaterial som redan ingår i ett större sammanhang men att problemet för 
användarna kan lösas genom bättre information mellan institutionerna. Vid framtida 
förvärv är det dock viktigt att vi samråder i dessa frågor. 
 Under de snart åtta år som Arkivnätverket i Umeå existerat har vi haft totalt 24 
träffar hos varandra. För närvarande ingår elva institutioner. Största gemensamma 
aktiviteten genom åren har varit arrangemang kring Arkivens Dag. Dessutom har vi 
tack vare gemensam marknadsföring förhoppningsvis guidat våra användare till rätt 
institution och arkivmaterial samt ökat kännedomen om arkivverksamhet 
överhuvudtaget. Vi har nu också ett forum för diskussioner kring angelägna 
arkivfrågor och en kontaktyta mot omvärlden, som kommer att bli allt viktigare i takt 



 191

med att arkivarierna tvingas att ta itu med arbetsmoment och frågor som tidigare legat 
hos andra befattningshavare. 
 Vi har också fått naturliga kontakter med museisektorn och kunnat se att vi 
kompletterar varandra väldigt bra bl.a. när det gäller tillgängliggörande av olika 
företeelser. Våra arkivutställningar blir intressantare när vi tar hjälp av museets 
expertis och föremål. 
 De gångna årens arbete inom arkivnätverket i Umeå har visat att det visst går att 
komma långt med samarbete mellan fristående institutioner och inte bara inom ramen 
för s.k. Arkivcentra.  
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