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Träffa oss på eFÖRVALTNINGSDAGARNA 8-9/10

Välkomna till vår monter så berättar vi mera om Klara som navet i er
informationshantering. Läs mer om eventet på eforvaltningsdagarna.se
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Vem tror du att du är?
Är du arkivarie, registrator, dokumentcontroller, informationsförvaltare, kanske
records manager - eller något helt annat? Vilka begrepp är det egentligen som
bäst beskriver professionen idag? Det är ett ämne som diskuteras bland annat
på Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings Facebook-sida. Liknande
diskussioner förs på Norsk Arkivråds Facebook-sida. Det är tydligt att nya
benämningar som informationsförvaltare eller dokumentcontroller vinner
terräng jämfört med traditionella yrkestitlar som arkivarie och registrator.
De gamla yrkestitlarna anses vara för snäva och speglar inte den förändrade
yrkesrollen. Det behövs ett bredare namn på vår yrkesroll som speglar
utvecklingen i informationssamhället. Informationsförvaltare är kanske det nya
namnet för vår yrkesroll, där det kan finnas utrymme för olika inriktningar som
tillgängliggörande (kulturarv), verksamhetsprocesser (informationsförsörjning),
lag och rätt (dokumentkontroll), eller kunddriven informationsförvaltning
(informationsåtervinning).
Men det kan vara svårt att släppa de gamla yrkestitlarna som är traditionsbärare
från Axel Oxenstierna eller tidigare. Kan vi behålla dessa titlar och fylla dem
med ny innebörd? Är vi redo för en uppgraderad Arkivarie 2.0 eller Registrator
2.0? Vilka associationer får folk i allmänhet när de hör yrkestitlar som arkivarie
eller registrator?

Katarina Ekelöf
Ordförande Föreningen för arkiv
och informationsförvaltning, FAI

Den nya föreningens namn kan ge uttryck för att vi vill famna såväl arkiv som
informationsförvaltning. En förening som vill omfatta all informationsförvaltning
– från skapande till bevarande. En förening som vill utveckla branschen. FAI
bjuder in till medlemscafé med tema Opinionsbildning den 24 september i
Göteborg. Ytterligare ett medlemscafé planeras vid Arkivcentrum Syd den
8 oktober i Lund. Jag vill även passa på att påminna om föreningens stora
höstkonferens - Informationsförvaltning 2014 – som går av stapeln den 22-23
oktober i Stockholm.

Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK),
Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Nils Mossberg (FALK) nils.mossberg@eskilstuna.se
Chefredaktör:
Mats Janson (Åkesson & Curry)
m.janson@akessoncurry.com, 08-402 41 47
Omslagsbild: Marc Martínez

Arkiv_0314_MARC.indd 3

Layout: Marc Martínez

Produktion: Åkesson & Curry

Redaktörer:
Anneli Brattgård (FALK) anneli.brattgard@ekero.se
Marie Thorn (NLA) marie.thoorn@gmail.com
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Alexandra Meija (FAI) alexandra.meija@stockholmshamnar.se
Soili-Maria Olli (FA) smo.faw@telia.com
Karin Englund (FA) karin.englund@tele2.se
Viveka Carlsson (FAI) viveka.carlsson@bredband2.com

Tryckeri: Hylte tryck

Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på
tidningen? Skicka e-post till arkiv@akessoncurry.com

Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen
om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren
respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman.
Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge
elektronisk publicering.

Webbplats: www.temaarkiv.se

Upplaga: 2350
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser:
Bengt Åkesson (Åkesson & Curry)
b.akesson@akessoncurry.com, 08-402 41 50

2014-09-09 16:50

LEDARE
INNEHÅLL

Innehåll
ARKIV NR 3 2014

S.18

LEDARE

INNEHÅLL		 s. 4
REPORTAGEDEL 1

FN-organet Unescos världsminnesprogram		 s. 7		
E-arkiv, en personlig reflektion		s. 10
Rätten att veta. Vad är arkivaktivism?
s. 12
Krigets barn - en arkivpedagogisk resa
s. 14

REPORTAGEDEL 2

Att fånga en kreativ process
Jämställdhet i arkiven
Från registrator till dokumentcontroller
Bombningarna av Dresden
PDF/A konvertering som blev omvandling
Samordning, samverkan, samarbete
Gärna en molntjänst men först ett rejält avtal
Mer lika än olika

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

NOTERAT

s. 38		

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Vem tror du att du är?		 s. 3

18
20
22
24
30
32
34
36

NOTERAT M.M.

S.14

S.24
4

ARKIV 3/2014

Arkiv_0314_MARC.indd 4

2014-09-09 16:50

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

Vi säkerställer bevarandet av er digitala information
- Systemet kan hantera handlingar och metadata i olika
format oavsett verksamhetssystem.
- Systemet tillåter migrering och export oberoende av
leverantör.
- Den öppna datalagringen kan även anpassas till valfri
struktur eller till etablerade standarder som Moreq2 och
Dublin Core.
- Systemet gör kontinuerliga kontroller av de elektroniska
handlingarna för att säkerställa att de inte skadats.

- Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och
är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003).
- Systemet är fullt integrerat mot Platina och W3D3.

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com

Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

Ida Infront är en ledande leverantör när ärendehantering
och säker informationshantering är avgörande för din
verksamhet. Genom vår erfarenhet och våra produkter
hjälper vi dig att leva upp till dina åtaganden. Vi skapar en
effektivare, säkrare och enklare vardag för dig, din verksamhet och dina kunder. Med Ida Infronts produkt iipax
archive kan vi ge dig en helhetslösning för e-arkiv med

Linköping
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Stockholm

Sundsvall

bland annat arkivering, lagring, administration, arkivredovisning och åtkomst. Med vår erfarenhet från ett flertal
stora och små e-arkivinföranden blir ditt införande tryggare
och säkrare. Att vara teknikledare är stort, att vara tankeledare är större.
Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se

Oslo

2014-09-09 16:50

FN-ORGA
VÄRLDSM

Byggnadsritning från 1713. Inlämnad till
Stockholms stad av kommissarie Wattrang,
som önskade uppföra ett hus vid Bastugatan
på Södermalm. Detta är den första registrerade ritningen i en arkivserie som idag,
300 år senare, fortlöpande fylls på genom
Stockholms stadsbyggnadskontors bygglovshantering.
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GANET UNESCOS
DSMINNESPROGRAM

Unescos medlemsländer utser byggnader och naturobjekt
till världsarv, men arbetar också med annat bevarande av
kulturarv. I programmet Memory of the World handlar det
om dokumentarvet.
Text Kerstin Lundman
kerstin.lundman@regeringskansliet.se
7
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REP. DEL 1

INNEHÅLL

Monsieur H.
Clunet från Lyon
ansökte 1897 om
Nobelpriset för sin
konstruktion av
en evighetsmaskin
"Le moteur Perpétuel". Ur Alfred
Nobels Stärbhus
akriv, vol E III:I.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Swedenborgs
skalle packas upp
i Stockholm efter
förvärv vid auktion på Sothebys.

är kanske mest känt
för att medlemsländerna i Unescos
regi har kommit överens om att det
finns ett ”världsarv” och att byggnader och naturmiljöer kan vara en
angelägenhet för alla i hela världen,
och att vi alla därför har ansvar
för att de bevaras för eftervärlden.
Världsarvskonventionen är Unescos
mest framgångsrika konvention och
genom den förbinder sig de undertecknande länderna att bevara sitt
kultur- och naturarv.
Sedan juni i år finns fler än 1 000
byggnader och naturmiljöer på den
berömda världsarvslistan och de ska
alltså skyddas av de länder som nominerat dem.
Av objekten på världsarvslistan
kan vi lära oss mycket om människan
och människans verk, liksom om den
stora mångfalden av naturfenomen
som jorden rymmer. Världsarvslistan
kan ses som en räcka kapitel i jordens
och människans historiebok.
Mindre känt är att Unesco har
andra program med syfte att bevara

FN-ORGANET UNESCO

8

”Världsarvslistan kan ses som
en räcka kapitel i jordens och
människans historiebok.”
kulturarv. Ett av dessa, ett expertprogram som inte baserar sig på en
konvention heter Världsminnesprogrammet, Memory of the World.
Inom programmet samlas experter
från arkiv, myndigheter, museer och
bibliotek och diskuterar hur man ska

uppnå programmets tre mål: bevarande, tillgängliggörande och ökad
medvetenhet om vikten av att bevara
allt slagsdokumentarv: film, enskilda
dokument (kartor, kontrakt, manus,
samlingar), inristningar på sten,
böcker etc.
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Bröderna Lejonhjärta
i en tjeckisk så kallad
samizdat-utgåva från 1981.
Det skulle dröja till 1992
innan man tillät en officiell
utgåva. Astrid Lindgrens
arkiv utsågs till värlsminne
av Unesco 2005.

Många faror hotar dokumentarvet;
inte bara försummelser och dåliga
arbetsmetoder men också brand,
insektsangrepp, censur, resursbrist
med mera. Inom programmet talar
man därför om att man vill förhindra
att mänskligheten drabbas av kollektiv minnesförlust genom att göra
bevarandet till en angelägenhet för
länderna. Digitala dokument och digitaliseringen av dokument är ett sätt
att råda bot på detta, men det kan
både vara en lösning och ge upphov
till fler problem; medeltida handskrifter som blir tillgängliga digitalt
kan få en stor publik och samtidigt
skyddas mot slitage. Men nutidens
stora mängd digitala dokument reser
också frågan om vilka möjligheter
som kommer att finnas för att läsa
dem i framtiden? Vem ska lagerhålla
antikverade datorer för forskningen?
Att bevara dokument är viktigt,
inte minst för att ge en sanningsenlig
bild av historiska skeden. Det skrivna
arvet är av grundläggande betydelse
för hur våra samhällen kan utvecklas,
för krig eller fred, för motsättningar
eller fredlig samexistens.
finns ett
internationellt register över viktiga
dokument, där ryms allt från Islands
folkräkning år 1703, Beethovens
handskrifter, Benz patentansökan för
en gasmotor från 1886, en instruktionsbok om att döpa slavar från
1600-talet, den tjeckiska reformationens dokument, Anne Franks dagbok
till Che Guevaras texter. Här finns
också samlingar som visar på grymhet och ofattbara lidanden som Tuol
Sleng Genocide Museum Archives
från Kambodja som vittnar om tiden

TILL VÄRLDSMINNESPROGRAMMET

under de Röda Khmererna.
Dokument eller samlingar som
finns med i det internationella registret nomineras av ägare, samlare eller
olika professionella organisationer.
Att finnas med i registret betyder att
experterna i Världsminnesprogrammet tycker att dokumentet eller samlingen bär på intressanta berättelser
samt att de är välskötta och välbevarade. Däremot innebär registret inget
åtagande från Unesco eller landet där
de nominerade samlingarna finns.
det nationella
kommittéer för Världsminnesprogrammet, också i Sverige. Kommittén utses av Svenska Unescorådet
och leds av Riksarkivarie Björn
Jordell. Under hösten 2014 kommer
en hemsida att öppnas under www.
raa.se med en inbjudan att göra
nomineringar för en tentativ svensk
världsminneslista från vilken möjliga
framtida nomineringar till det internationella registret kan hämtas.
Alla våra kulturhistoriskt intressanta byggnader är också är intressanta
från ett dokumentperspektiv: utan
dokumentation blir den mest imponerande byggnad stum! Det är dokumenten som förmedlar de tankar och idéer
som i byggnaden tog fast form.
Vårt samhälle kan inte existera om
vi drabbas av den kollektiva minneförlusten, och våra kulturhistoriskt
intressanta byggnader skulle förlora
en stor del av sin själ utan dokumenten om byggare, ägare, arvstvister
och hantverkarräkningar, testamenten, brev, ritningar och kartor. Inget
medlemsland i Unesco kan heller
nominera till världsarvslistan utan
dokumentation! 

”Vårt samhälle kan
inte existera
om vi drabbasav den
kollektiva
minnesförlusten.”

I MÅNGA LÄNDER FINNS

Här finns mer
information om
programmet

Här finns information om de
svenska objekten i Unescos
internationella register för
Världsminnen:
www.unesco.se/varldsminnesprogram/
FN-organet Unescos Världsminnesprogram (Memory of the World) startade
1992 och är ett expertnätverk med
representanter från arkiv, museer och
bibliotek med mera som arbetar för bevarandet av olika slags dokumentarv, i
papper och trä, film, foto etc
Till programmet hör ett internationellt
register över dokument och samlingar
med internationell räckvidd, The Memory of the World Register.
Sveriges bidrag till registret är: Astrid
Lindgrens, Emanuel Swedenborgs,
Ingmar Bergmans och Alfred Nobels
arkiv samt Silverbibeln och Stockholms
Stads Byggnadsritningar.
Svenska Unescorådet har utsett en
kommitté som arbetar med svenskt
deltagande i programmet.
9
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LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET

På FALK:s senaste konferens på temat Samordning, samverkan och samarbete reflekterade Caspar Almalander över att förvalta e-arkiv. Inslaget
var så populärt att vi presenterar det här så att alla får ta del av det.
Text Caspar Almalander caspar.almalander@eskilstuna.se

E-arkiv
en personlig
reflektion
om att arkiv och
arkivinstitutioner har en viktig och
stor betydelse i och för vårt samhälle.
Vårt informationskapital ska användas
och återanvändas på ett bra sätt. Arkiv
står för öppenhet och fri tillgång till
information. Men, så kan konstateras,
många i samhället ser fortfarande
arkivet som en stängd institution.
Det sägs att utveckling och förändring ofta tar ganska mycket tid, men vi
kan konstatera att mycket har skett de
senaste åren. Detta har i sin tur en stor
inverkan på minnesinstitutionerna.
Digital teknik och nya teknologier
möjliggör åtkomst till arkiverad information. Detta ger underbara möjligheter och ger upphov för en ännu större
och bättre användning. En pågående
utveckling är öppen data, ja till och
med länkad öppen data och en semantisk webb. För att bli ännu bättre.
Detta kräver en ömsesidig förståelse
och förmåga att se möjligheterna. Om

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

DET RÅDER INGET TVIVEL

arkivinstitutioner vill synas ute måste
vi öppna våra datasamlingar.
Inom den långsiktiga informationsförvaltningen vill vi gärna synas som
en föregångare. Det lägger ett stort
ansvar på oss. En bil fungerar inte utan
motor. Och e-förvaltning fungerar inte
utan e-arkiv.
Tack vare de digitala möjligheterna
förändras världen i en allt snabbare
takt. Vi går från atomer till bits, från
institutionernas egen identitet till en
mer lös interaktion. Konsumenter
har blivit upptäckare och systematisk
planering förändrar i snabb takt till en
mer flytande samverkan.
Vi går från materialvård till växande
informationsmängder. Och ”mitt” har
blivit ”vårt”.
Det har stora konsekvenser för vårt
yrke, kanske framförallt för just vårt
yrke. Samhället begär allt mer av oss.
Så ska informationen vara tillgänglig
dygnet runt, helger inkluderade.

”Digital teknik och nya teknologier möjliggör åtkomst till
arkiverad information.”

Parallellt med det ställs höga krav
på informationens autenticitet, tillförlitlighet, integritet och etiska aspekter.
Det gäller att hitta en bra balans mellan förtroende och pålitlighet.
Vi möts av vitala och strategiska
frågor om organisation, om utbildning,
om ekonomi, om juridiska aspekter
och sist men inte minst, om teknik.
Det ställer höga krav på kunskap och
erfarenhet, i ett gränslöst perspektiv!
OMEDELBART GÅR MINA tankar tillbaka till
mina första år med e-arkivarbetet. Hur
jag försökte formulera och ordna alla
mina funderingar, mina frågor och alla
dessa utmaningar. Min ”mindmap”
växte varje dag och blev större och
större. Något som bekräftades av flera
andra som samtidigt gjorde en egen
sammanställning.
Visst, det är en hel del tekniska frågor såsom format, metadata, lagring,
system och mer.
Det är bara att konstatera att de
kommande åren kommer verksamheten att ansluta sina IT-verksamhetssystem till ett e-arkiv. Ofta måste gammal teknik ansluta sig till ny teknik. Vi
måste välja mellan migrering, emulering, normalisering och konvertering.

10 ARKIV 3/2014
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Eller kanske låta bli det, i proveniensens namn. Men hur gör vi? Och vem
kan eller ska bistå oss?
De nyligen utvecklade förvaltningsgemensamma specifikationerna är
sedan länge efterlysta. Det är dags
för implementeringsarbetet, men
innan dess måste vi lära oss hur de ska
hanteras, ja till och med utvecklas. Det
medför ett utbrett behov av expertis
och ”knowhow”. Utbildningsinsatser
kommer därför att behövas för så gott
som alla av oss.
E-arkiv är också en ekonomisk
fråga. Det är inte bara att införskaffa
ett e-arkiv. Anslutningsprocessen
kommer att kosta en rejäl påse med
pengar. Samma sak gäller för utbildning, förvaltning, vidareutveckling och
informationssäkerhet.
Tillgång till expertis ligger högt på
utmaningslistan. Idag finns mindre
än tio personer i landet med evident
teknisk kunskap om e-arkiv.
Ny teknik kostar! Vilken arkivarie,
IT-arkivarie, arkivansvarig eller arkivinstitution har råd med det?
Som tur är har de flesta av oss mer
eller mindre detaljkunskaper. Det
måste vi ta tillvara på.
De mest väsentliga utmaningarna är
av organisatorisk karaktär, något som
bekräftas i bland annat OAISmodellen. Hur är det med ansvar, roller, mandat, processer och rutiner?
Våra kunder och verksamheten
önskar enkel och snabb åtkomst till all
information. I samma veva får vi inte
försumma alla säkerhetsaspekter. Det
är en balansgång utan motstycke!
I en digital organisation är kvalitetssäkring en avgörande faktor för hur
informationen kan hanteras, användas
och återanvändas över tid.
Alla dessa tunga frågor kräver ett
passande svar. Efterforskning lärde
mig att de initiala kostnaderna för ett
e-arkiv börjar runt tio miljoner kronor.
I beloppet ingår bland annat implementering, utbildning, anslutning av
IT-verksamhetssystem samt kostnaderna för upphandling. Detta gäller
för både stora och små organisationer,
både för kommuner och landsting,
både för Ockelbo kommun och Kronobergs län.
DÄRTILL KOMMER AVGIFTER för licenser,
support och underhåll, förvaltning
och mer.

I dagens kärva ekonomiska läge kan
det leda till oönskade funderingar från
verksamhetens ledning, till exempel ett
förödande ”vi avvaktar”.
Flera har insett att e–arkivfrågan
inte längre kan parkeras, men ska
bemötas idag. Vi måste ta tillvara våra
samlade erfarenheter och goda exempel
när det gäller e–arkiv och långsiktig
informationsförsörjning. Genom att slå
våra kloka huvuden ihop kan vi hjälpa
varandra att stärka och utveckla nutida
och framtida digitala arkiv. Samverkan
är ett måste! Men ingen musik utan
ett bra samspel. Visst arbete utförs
bäst på nationell nivå, medan annat

”De initiala
kostnaderna
för ett e-arkiv
börjar runt
tio miljoner
kronor”

Caspar Almalander

arbete praktiseras bättre på lokal eller
regional nivå.
På nationell nivå kan nämnas
eARD-projektet, i vilket såväl kommuner som landsting och statliga myndigheter har samarbetat för att ta fram
de förvaltningsgemensamma specifikationerna för den offentliga sektorn.
Trots olika verksamheter och intressen
blev eARD en framgångssaga (orden
kommer från E‑delegationen).
Inom universitets- och högskolevärlden håller ett antal lärosäten på
med ett e-arkiv under namnet Syll,

som står för System Långtidslagring.
SKL genomförde sitt upphandlingsprojekt för e-arkiv, även här i
samverkan och avstämning med flera
aktörer. Kommuner och landsting kan
nu avropa från ramavtalet. Äntligen
har vi ett bra och gediget underlag till
en upphandling.
Även på lokal nivå finns en bas för
samarbete. I en rapport från Sambruks
projekt Elektroniskt bevarande pekas
på effektiviseringsvinster med ett
gemensamt e-arkiv. Rapporten redogör tre samarbetsformer, gemensam
nämnd, tredje part och ett kommunalförbund. Det sistnämnda, det vill säga
ett kommunalförbund, verkar vara det
mest kloka alternativet.
Samtidigt är rapportens skribenter
mycket tydliga vad gäller samarbetets
omfattning vid ett gemensamt e-arkiv.
Bästa sättet är att starta småskaligt
för att undvika syndromet med ”för
många kockar”. Det finns ju en del
juridiska, ekonomiska och organisatoriska aspekter som måste lösas, för att
inte nämna politikerns vilja.
PÅ SIKT KAN SAMARBETET utökas med fler
anslutande kommuner eller annat.
Runt om i landet pågår olika
verksamheter, projekt, initiativ och
aktiviteter när det gäller e-arkiv,
både små- och storskaligt. Och de
flesta delar gärna sina erfarenheter och
kunskaper, ja till och med sitt material
med andra.
E för alla och alla för E. Det var
musketörernas ledord och kraft.
Tillsammans kan vi mer, tillsammans är en styrka, tillsammans är
handlingskraft och ett ansikte utåt. Ett
plus ett är tre. För oss arkivarier har
det aldrig betytt så mycket som idag!
Vi, det vill säga arkivariekåren,
borde framförallt tacka de utvecklingar
som har lett till långsiktig digital informationshantering. Aldrig någonsin
har vi haft så mycket fokus på oss som
vi har idag. Det måste vi ta till vara.
Ordet arkiv har sitt ursprung i det
grekiska ordet archeion, eller förvaltningshuset.
E-arkiv är e-förvaltningens motor.
Därför måste vi gå från ägarskap till
ledarskap. 
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Rätten att veta
Informationsmarknaden är en samhällsgemensam resurs för
medborgarna, företagen och civilsamhället. Vi yrkesverksamma
inom arkiv och informationsförvaltning har möjlighet att bli
arkivaktivister, alltså att aktivt arbeta för och förespråka rätten
till att ta del av allmänna handlingar eller lyfta fram åsidosatta
berättelser.
Text Susanna Winkler susanna.winkler@hotmail.com

man beskriva arkivering som insamling, organisering och
publicering av primära informationskällor. Aktivism däremot kan beskrivas som den aktivitet som föregår ett
politiskt beslut. Vill man spetsa till
begreppet ännu mer innebär aktivism
en avsiktlig handling för att åstadkomma förändringar på det sociala
planet och miljön. Arkivaktivism rör
sig därför i det landskap där man vill
ha tillgång till material för att kunna
beskriva miljön som den såg ut både
innan och efter förändringar i den politiska diskursen, samt söker arkivmaterial som kan användas för att stödja
progressiva och samhällsförbättrande
kampanjer.
FÖRENKLAT SETT KAN

resurser för
aktivister. De berättar historier och
tillhandahåller fakta om marginaliserade grupper eller dokumenterar
historiska orättvisor. Arkiv bör spegla
samhällets olika ansikten, hur obehagliga, perifera eller udda några av
dem än må vara. Att aktivt samla in
och lyfta fram material och berättelser
om marginaliserade företeelser eller
grupper blir en aktivitet som ligger
en arkivaktivist varmt om hjärtat. En
form av arkiv som startade med den
här tanken i bakhuvudet är Gay and
Lesbian Archives som bland annat
finns i Kanada, USA och Australien.
ARKIV UTGÖR VÄRDEFULLA

arkivaktivist arbetar
aktivt med att förenkla för allmänheten att utöva sin rätt till att ta del
av allmänna handlingar. Denne blir
en kampanjande aktivist som försvarar och påverkar rätten till kunskap,
rätten att veta och rätten att få information om omvärlden.
Kampanjer inom arkiv- och informationsförvaltning ser olika ut i olika
delar av världen beroende på hur landets offentlighetsprincip är utformad.
Exempelvis arbetar Campaign for
Freedom of Information i Storbritannien tillsammans med sina aktivister
på ideell basis med kampanjande, policy och lobbying samt rådgivning och
information till allmänheten som vill
använda Freedom of Information Act
på bästa sätt. Kampanjen är en ideell
organisation som inte är knuten till
något politiskt parti. Organisationen
har spelat en viktig roll i att övertala
den brittiska regeringen till att införa
en lag om informationsfrihet (lik den
svenska offentlighetsprincipen) och för
att förstärka den i parlamentet. Kampanjens mål är att främja god praxis
och att utbilda myndigheter och allmänheten i Freedom of Information.
Kampanjaktiviteterna består främst
av spridning av information i sociala
medier, politikerpåverkan (exempelvis
genom brevskrivande), och genom att
dela ut kampanjblad.
Ett annat exempel är Archives and
EN ANNAN FORM AV

Records Association i Storbritannien
och Irland som kommer att genomföra
sin första opinionsbildningskampanj
för dokumenthantering 2014. ”Don’t
Risk It! Know Your Records-kampanjen” riktar sig till ledande befattningshavare i både offentlig och privat
sektor och har tre kärnbudskap:
- Det finns betydande fördelar och
besparingar för organisationer som
lyckas få till rätt informationshantering.
- De juridiska farorna och dåliga
ryktet som efterföljd av att inte klara
av sin informationshantering kan vara
djupgående.
- Fler organisationer behöver anställa och stärka dem som arbetar med
informationshantering och använda
deras kunskaper på ett klokt sätt.
Förutom brevskrivande och informationsspridning kommer kampanjen
att ta fram verktyg för de yrkesverksamma för att själva kunna kommunicera mer effektivt om sin roll
och sitt arbete inom organisationen.
Kampanjen kommer att ta fram fallstudier som är tänkta att fungera som
varnande exempel på vad som kan
hända om informationshanteringen
blir eftersatt.
Dessa kommer att kompletteras
med exempel på god informationshantering, när hanteringen sköts på
ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
De yrkesverksamma kommer även att
erbjudas utbildning i att själva driva
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”Att vara aktivist handlar i
grunden om att utrusta sig
med rätt verktyg för att propagera för den sakfråga man själv
eller som grupp brinner för.”
sina frågor och påverka beslutsfattare
inom och utanför den egna organisationen. En grupp framtida arkivaktivister tas fram helt enkelt.
VARFÖR SKA MAN som yrkesverksam
bekymra sig om kampanjande och aktivism? Svaret på den frågan kan ligga
i möjligheten att göra sin yrkeskårs
arbetsmiljö mer behaglig, för att man
brinner för offentlighetsprincipen
eller för att man vill lyfta fram berättelser ur det historiska dunklet. Att
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vara aktivist handlar i grunden om
att utrusta sig med rätt verktyg för att
propagera för den sakfråga man själv
eller som grupp brinner för.
Några bra exempel på varför man
ska bekymra sig om att bli en förespråkare för offentlighetsprincipen
finns på freedominfo.org. Portalen
samlar goda exempel, konsoliderar
lärdomar, visar på kampanjstrategier
och för samman offentlighetsprincipsförespråkare runt om i världen.
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Lyckligtvis är vi yrkesverksamma
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att föra utvecklingen framåt. Vi har
stor draghjälp av eldsjälarna inom
området för öppna data. Lås oss slå
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öppen och långsiktig informationsförvaltning. 
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Krigets
barn

– en arkivpedagogisk resa till andra
världskriget – och till dagens klassrum
Arkivpedagogik är – i motsats till museipedagogik – en inte så känd metod i
Finland. Men Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är nu inne på sitt
sjätte år av arkivpedagogiskt arbete. Deras senaste arkivpedagogiska produkt, arbetsboken Krigets barn, är ett tydligt exempel på hur arkivmaterial
kan användas i undervisning och som diskussionsunderlag.
Text Nelly Laitinen nelly.laitinen@sls.fi

KRIGETS BARN BESTÅR av arkivmaterial,
korta faktatexter och uppgifter med
anknytning till det presenterade
materialet. Syftet med boken är att
fungera som ett komplement till den
ordinarie undervisningen i historia
eller modersmål; ett komplement som
belyser krigets vardag och den emotionella sidan, hur det kändes att vara
barn i Finland under krigstiden 1939
– 1945. Boken riktar sig i första hand
till svenskspråkiga skolelever men den
kan även användas i svenskundervisningen i t.ex. finska skolor. Den
lämpar sig också för en kombinerad
undervisning i svenska och historia,
som diskussionsunderlag eller som
minnesbok inom äldreomsorgen.
Arbetet med Krigets barn påbörjades
2011. Vi hittade ett tema som anknöt
till den finländska läroplanen i historia för årskurs 8, nämligen ”Finland
under andra världskriget”. I SLS:s arkiv finns mycket material kring detta,
och inte vilket material som helst,

utan material skrivet uttryckligen av
barn. Vår övergripande idé formade
sig till att skapa en helhet där barn
från krigstiden får tala direkt till barn
i nutiden. Det är en dialog som inte
hittills konstruerats.
Våra främsta källor blev ett skolarkiv
som innehåller uppsatser skrivna av
skolever 1940 samt ett personarkiv
som innehåller ett krigsbarns brev
och dagboksanteckningar från sin
tid i en fosterfamilj i Sverige. Att 70
000 barn skickades till Sverige och
Danmark under krigstiden är en sak
som fortfarande är svår att prata om i
Finland. Händelsen påverkade minst
två generationer djupt.
KRIGETS BARN BESTÅR av två delar. Den
första heter ”I Finland” och börjar
med dagen då kriget bröt ut den 30
november 1939. Skoldagen avbröts av
luftalarm och eleverna skickades hem.
En skoluppsats vi använt beskriver
den konfunderade stämning som

rådde. Till en början var man både
nyfiken och villrådig men slutligen
mest trött och rädd.
I ETT ANNAT KAPITEL tas evakueringen av
städerna upp, hur den gick till och hur
den organiserades. En elev berättar
om hur hennes familj åker bil ut till
sitt landsställe mitt i natten, i november, med släckta billyktor för att inte
synas. En sådan här berättelse är lätt
att relatera till; hur skulle det kännas
att åka ut till landet en natt i november? Vad väntar där?
En tredje skoluppsats handlar om
en flyguppvisning som övergår i en
oväntad luftstrid och som slutar med
att ett ryskt plan störtar till marken.
Man skidar till platsen och finner
en död soldat liggande i snön. Han
hade försökt hoppa men fallskärmen
hade inte vecklat ut sig. I hans ficka
hittar man ett fotografi å hans fru
och lilla dotter, de som ännu inte vet
om att han stupat. ”Det började sedan
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Maire Westerholm åkte
till Göteborg med tåg,
upp genom Finland, till
Haparanda och så ner
genom Sverige. Under
resan skrev Maire brev
till sin mamma.

Maire Westerholm var ett av
cirka 70 000 krigsbarn. Hon
skickades till Göteborg. På
bilden poserar hon i en
klänning som hennes mamma
i Finland sytt och skickat till
henne 1942.

”Dagens barn får fundera på
främlingskap och identitet
– vad det innebär att ha
rötter, att höra hemma
någonstans.”
skymma, alla gingo hem i en underlig sinnesstämning. De flesta tänkte
säkert, att även många av våra man
säkert fingo dela denne främlings
öde” skriver skoleleven.
BOKENS FÖRSTA DEL avslutas med ett
kapitel om arbetsplikt och frivilligt
arbete, en imponerande verksamhet som försiggick under krigsåren.
Eftersom hundratusentals vuxna män
och kvinnor skickades till fronten
trädde en speciell lag i kraft: lagen om
arbetsplikt. Alla som fyllt 18 skulle

arbeta – senare sänktes åldersgränsen
till 15. Tusentals kvinnor och ungdomar fick plötsligt lära sig nya yrken
inom industrin, byggbranschen eller
lantbruket. Det var tunga kroppsarbeten som tidigare skötts av män. De
som var barn uppmuntrades att delta
i frivilligt arbete; man samlade, sparade och återanvände så mycket som
möjligt. Importen hade så gott som
avstannat så materialbristen var stor.
Det finns mycket man kan ta fasta på
här; dagens slit- och slängkultur, miljöaspekten – eller helt enkelt vad det

innebär att fungera samhällsrelevant.
Tänker man på det allmännyttiga i
dag?
BOKENS ANDRA DEL HETER ”Till Sverige”
och följer ett enskilt barn till Göteborg. Lilla Maire Westerholm var
sju år då kriget bröt ut 1939. Hon
skickades i väg till Sverige året därpå
där hon fick bo hos ett barnlöst par
och börja i skola. Vi låter henne själv
komma till tals via breven hem till
mamma. Hon skriver på svenska eftersom hennes modersmål är svenska.
Alla stav- och språkfel har fått stå
kvar för att ge den riktiga känslan av
ett barns röst. I Sverige har Maire
det ganska bra. Hon får gå på bio och
cirkus, familjen far ut till landet, hon
berättar om skolan och kamraterna.
Via breven får vi dock ta del av den
oro hon känner inför att komma
hem, flytta till en annan stad, börja
i ny skola. Hemma väntar också en
ny person, mammas nya man. Maire
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FOTO: SLS/JANNE RENTOLA

De barn som skickades utomlands under vinter- och fortsättningskriget
hade sådana här namnlappar och nummerbrickor runt halsen.

skickades totalt tre gånger till paret
i Göteborg. Hon skrev bland annat
brev från sina långa och tunga tågresor där hon beskriver sina sinnesintryck; det luktar illa i vagnen, barnen
gör på sig och har inga byteskläder,
det gungar, kärlen är odiskade, det
är bräder för fönstren, det regnar
in genom springorna. Att ta sig till
Göteborg tog tio dagar, en lång resa
för en liten flicka.
När hon kommer hem för gott är
hon tretton år och lång och mager.
Väl hemma skriver hon dagbok. Hon
skriver varje dag om vad hon äter –
ändå magrar hon konstant. Doktorn
ordinerar henne 500 gram smör och
3 deciliter mjölk. Att hon längtar till
Svenska litteratursällskapet i Finland
(SLS) är ett vetenskapligt sällskap
som grundades 1885 med uppgift att
samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens
uppkomst och utveckling i Finland. Till
uppgiften har också hört att främja den
inhemska forskningen rörande svenska
språket och litteraturen samt att genom
pris och stipendier understöda inhemsk
litterär verksamhet på svenska. Till SLS
hör ett arkiv-bibliotek, ett förlag, en
forskningssektor och en förmögenhetsförvaltning.

Sverige är uppenbart – men det är lika
uppenbart att hon, var hon än befinner sig, tampas med en ständig känsla
av att befinna sig på fel ställe.
fundera på främlingskap och identitet – vad det innebär
att ha rötter, att höra hemma någonstans. Vad blir det kvar när man åker
bort från det vanliga, bort hemifrån,
från de människor man känner, bort
från sitt språk?
Krigets barn har lånats av ett flertal
högstadier. Vi följde tre parallellklasser i årskurs 8 för att se hur de
jobbade med boken. Helt allmänt
kan man konstatera att många faktorer påverkar resultatet, till exempel
klassdynamiken, lärarens vägledning
och arbetsgruppernas sammansättning. Eleverna jobbade först i mindre
grupper och sedan gick man igenom
svaren tillsammans med hjälp av en
dokumentkamera. Arkivpedagogiken
som metod är ju obekant i Finland
och i skolvärlden här är man huvudsakligen inriktad på fakta, det
som ska generera ren kunskap. Det
informella lärandet, som fokuserar på
attityder och värderingar, har inte en
så framträdande roll i undervisningen.
Att plötsligt jobba med den emotio-

DAGENS BARN FÅR

Resekort för medellösa under evakueringen. De som inte hade råd att köpa
en tåg- eller bussbiljett fick åka gratis om
de visade upp detta kort.

nella aspekten av krigstiden kändes
kanske därför främmande för eleverna. Då de, efter att de läst berättelsen
om den störtade soldaten, skulle besvara frågan ”Vilka tankar väckte den
här uppsatsen?” visade det sig vara
väldigt svårt. Det var tydligt att den
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FOTO: SLS/NELLY LAITINEN

Elever i årskurs åtta arbetarmed Krigets
barn under historielektionen.

”Vår övergripande idé
formade sig till att
skapa en helhet där
barn från krigstiden
får tala direkt till
barn i nutiden.”
här typen av frågor i vanliga fall inte
ställs i skolan. Samtidigt framgick
det ur enkätsvaren (eleverna fick svara
på några utvärderande frågor efteråt)
att berättelsen om den ryska soldaten
hörde till det som eleverna bäst kom
i håg. De berördes alltså av texten,
fast det var svårt att klä känslan i ord.
De reagerade också starkt på Maire
och hennes brev. Det blev tydligt att
eleverna fick en helt ny syn på (eller
förståelse för) vad barnförflyttningen
innebar. En elev som skulle besvara
frågan om var han trodde att Maire
hellre ville vara, i Finland eller i Sverige, utbrast: ”Det är ju ett omöjligt
val!” Det var ganska insiktsfullt av en
trettonårig pojke. 
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Att
fånga en
kreativ
process
För några år sedan kontaktades
landsarkivet i Visby av Bosse Carlgren,
grafiker, tecknare, illustratör, textförfattare
och ägare till firman Carlgrens Ord och
Bild. Bosse ville höra sig för om en leverans
av föreningen Gutamålsgillets arkiv, i vilken
han var sekreterare. Samtalet ledde till
någonting helt annat.
Text och foto Maria Larsson Östergren och Jan Östergren
maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se och jan.ostergren@riksarkivet.se

VID BESÖK HOS BOSSE några dagar efter
hans samtal konstaterades att en storstädning var på gång. Carlgrens Ord
och Bild skulle övertas av sonen Johan.
Bosse ville innan överlämnandet rensa
ut sådant som inte längre var aktuellt.
En storstädning gör alltid en arkivarie en smula orolig, så jag frågade
vad som skulle hända med företagsarkivet.
– Äh, det är väl inget intressant
för er”, sa Bosse, ”ni jobbar ju med
historia.”
Bosse började ändå att plocka fram
en del material ur företagets produktion. Det var både spännande och
intressant. Det gick att följa produktioner av exempelvis en annons från de
första utkasten till det slutliga resultatet. Även hos Bosse väcktes intresset
– och han plockade fram lite till. Först
ett rullband från radioinspelningar
han medverkat i, strax följt av några

sångtexter han skrivit.
– Den här kanske du känner igen?
undrade han och räckte över en uppslagen pärm som visade en teckning av
en smurf och texten ”Saft, saft hallonsaft, bättre saft har ingen haft”.
NÄR JAG BÖRJADE bläddra i pärmen fanns
de där, sida upp och sida ner; smurfvisor, texter till Magnus och Brasse,
Björn Skifs och Lill Lindfors med
flera.
Inte bara de slutliga texterna fanns
där, utan i flera fall hela bearbetningen, från de första stroferna, över
alla tillägg och strykningar, fram till
den färdiga texten. Hela den kreativa
processen fanns fångad på papper.
Jag började bli svettig:
– Men Bosse fattar du vilken guldgruva det här är?
– Nja, tror du verkligen det? svarade
Bosse och plockade fram några kas-

settband och fortsatte:
– Ska se om de fortfarande går att
lyssna på. Kan bandinspelningar vara
intressanta för arkivet?
Banden fungerade och ur högtalarna kom välkända röster: Björn Skifs,
Bengt Palmers och Bosse Carlgren
diskuterade uruppsättningen av
musikalen Spök till vilken Bosse skrev
texter. Självfallet fanns även dessa bevarade i pärmar och likaledes komplet-

18 ARKIV 3/2014

Arkiv_0314_MARC.indd 18

2014-09-09 16:50

Bosse Carlgren 1975.
Svordomsvisan under utveckling.

”När jag började bläddra i
pärmen fanns de där, sida
upp och sida ner; smurfvisor, texter till Magnus och
Brasse, Björn Skifs och Lill
Lindfors med flera.”
Bosse Carlgren
berättar om
sin mångsidiga
verksamhet på
Landsarkivet i
Visby

terade med teckningar.
Ur ett annat band strömmade pianomusik och en röst som lät bekant:
Agnetha Fältskog och Bosse testade
några låtar som Bosse skrivit text till.
En planerad leverans av ett arkiv
hade plötsligt lett till något helt annat.
”Helvetes, jävla, skit” sa kollegorna
när arkivet kom in. För där fanns den,
låttexten till den berömda svordomsvisan med Magnus och Brasse, dessutom

med en hel vers som i slutändan aldrig
kom med.
ARKIVET SOM TILL omfånget inte är så stort
består bland annat av 700 låttexter
från sent 1960-tal till nutid, skisser,
bilder, grafiska produktioner, bandinspelningar och skivor.
Efter lite övertalning höll Bosse ett
föredrag på Arkivens dag, som det året
hade temat Konst. Han talade om sitt

yrkesliv och hur materialet har vuxit
fram. Bosse, som är en underhållare av
rang, kom sedan att i länsteaterns regi
turnera runt Gotland med föredraget
om sitt eget arkiv. Föredraget fick
titeln Helvetes jävla skit.
Ja, jo visst levererades också Gutamålsgillets arkiv inom sinom tid. 
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Jämställdhet i arkiven
Jämställdheten är en stor fråga inför höstens val. Arkiv
satte sig med en av de manliga pionjärerna inom området,
Lars Jalmert, för att prata forskning, mansroller och jämställdhetsfrågornas utveckling och ökade status.
Text och foto Alexandra Meija alexandra.meija@stockholmshamnar.se

Lars Jalmert är han
relativt nyhemkommen från Almedalen där frågorna kring jämställdhet har
dominerat tidningsrubrikerna. Han ser
positivt på att frågorna som omgärdar
detta har fått ett uppsving och menar
att de frågor som dominerar idag och
som är viktigast att tänka på framöver är
jämställdhet, jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Det sista innefattar
klimatfrågan, som han menar är ett hot
mot vår överlevnad om den inte löses.
Det var redan som 15- åring, då Jalmerts föräldrar skilde sig och han levde
med sin mamma och syster, som han
fick upp ögonen för att kvinnor behandlades annorlunda och sämre än män.
När han sedan gick psykologutbildningen höll han inte med om de då rådande
psykologiska teorierna som hävdade att
det var bäst för barnen att bara mamman var hemma. I sin doktorsavhandling gick han igenom dessa teorier och
kunde påvisa att pappor var minst lika
viktiga som mammor i barnens uppväxt.
– Grannar kunde komma fram och
säga ”vad bra att du har sagt det här, då
vi vill vara hemma med barnen båda
två”. Det blev ett slags vardagsstöd för
dem, berättar Lars Jalmert.
På 70-talet var pappornas uttag
av föräldraledigheten inte hög. När
föräldraförsäkringen infördes 1974 hade
man även en stor reklamkampanj med
Hoa Hoa Dahlgren som uppmuntrade
pappor att vara hemma. Utvecklingen
går dock långsamt. I en artikel i Svenska
Dagbladet kan man läsa att pappornas
uttag av föräldraförsäkringen visserligen
har ökat sedan 1970-talet - men än är
det långt kvar till dess att den delas lika.
Lars Jalmert tar även upp andra
viktiga milstolpar i jämställdheten.
Sambeskattningen togs bort 1971, vilket
gjort det lättare för kvinnor. Likaledes
ändrade man 1974 lagen så att man
NÄR JAG TRÄFFAR

Lars Jalmert ständigt aktuell pionjär
inom jamställdhetsforskningen.

kunde dömas för våldtäkt även inom
äktenskapet. Frågan som har engagerat
honom mest är mäns våld mot kvinnor:
– Den viktigaste frågan är att få
bort mäns våld och inte bara mot
kvinnor utan mäns våld över huvudtaget, menar Lars Jalmert.
han den uppblossade
konflikten mellan Israel och Palestina
som man kan se som ett uttryck för
makt, vilket är vad våld i grund och botten handlar om.
– Det här är precis samma mönster
som när en man misshandlar sin fru.
Han gör det då han tycker att hon har
tagit makten ifrån honom, han kan vara
svartsjuk utan grund, men han är rädd
för att hon har tagit ifrån honom makten och då ska han ta tillbaka den och
detta gör han genom fysisk misshandel,
säger Jalmert.
Tjejjouren skriver på sin hemsida att
det i många relationer börjar det med
psykisk misshandel där förövaren bryter
ner sin motståndare och alienerar denne
från omgivningen. Ofta, men inte alltid,
så kan psykisk misshandel övergå till
fysisk. Oavsett vad så är det fortfarande
SOM EXEMPEL NÄMNER

ett uttryck för mäns våld mot kvinnor.
När det gäller frågor kring jämställdhet och forskning så tycker Lars Jalmert
att det vore intressant att inom fältet
för våldspreventivt arbete lyfta upp
SKL:s program för Hållbar jämställdhet (HÅJ). Detta tillämpades i Gnesta
kommun, där man bland annat införde
nolltolerans mot bråk i skolan.
– Det är ett jättebra jobb man har
gjort där. Som bonus har killarna höjt
sina betyg. Det var väldigt många insatser utifrån samt ganska mycket pengar
som satsades, men som pilotprojekt
så skulle man naturligtvis sprida den
kunskapen, säger Jalmert.
– Flera av våra jämställdhetsministrar har gjort ett jättebra jobb och gått i
bräschen, däribland Margareta Winberg
som gjorde ett jättebra jobb när hon
var jämställdhetsminister, säger Jalmert
på tal om historiska personer som han
skulle vilja lyfta fram, som ännu inte
fått så mycket uppmärksamhet. Även
suffragetterna kan vara värda att titta
lite närmre på. Raewyn Connell som är
ledande i forskningsvärlden berättade
på en föreläsning för bara någon månad
sedan att det finns andra än forskare och
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akademiker som har gjort mycket för
jämställdheten. Hon tycker att kulturarbetare är en grupp som är värd att lyftas
fram. Jag funderade på vem i Sverige
det finns och kom att tänka på Kerstin
Ekman som ju har fantastiska bilder av
kvinnor respektive män och som i sitt
skrivande påvisat ojämställdhet.
Lars Jalmert har sedan starten
arbetat med mansforskning och var en
av de första i världen som gjorde detta.
För den som vill gå i hans fotspår ger
han ett ovärderligt tips:
– En man som heter Michael Flood
har sedan cirka 15 år byggt upp en
hemsida med allt som överhuvudtaget
är skrivet inom maskulinitetsforskning.
Han har inte texterna på den sidan
men han har referenserna. Den heter
XY online (http://www.xyonline.net/
reds. anm.)
Lars Jalmert mer
bibliotek och litteraturlistor i sin forskning samt söker forskningsmaterial på
internet och säger att det sista har gjort
att tillgängligheten ökat enormt.
Även om jämställdhet har uppmärksammats mer och mer i forskningen och
i inrikespolitiken så finns det fortfarande
områden som är outforskade. Men det
finns också, som Lars Jalmert har erfarit,
gamla sanningar som kan komma att
behöva omvärderas. Här är arkiven
ovärderliga om vi vill söka oss bakåt i
tiden och se hur jämställdhetsfrågorna
har förändrats – men även utvecklats.
För 100 år sedan kämpade man för lika
rösträtt, något som tas för givet i Sverige
idag. Idag kämpar man för lika löner
– och i framtiden, vem vet vad som
kommer då? 

Vad händer
om era fysiska
handlingar blir
förstörda?

FÖR EGEN DEL ANVÄNDER

Lars Jalmert
Yrke: Legitimerad psykolog samt
professor emeritus pedagogik.
Aktuell: Plats 12 på FI:s riksdagslista.
Sitter i styrelsen för Kvinna till kvinna
samt Män för jämställdhet. Ledamot
för tidningen Feministisk perspektiv.
Ständigt aktuell som pionjär inom
jämställdhetsforskningen.
Var även en av de första i världen som
sysslade med mansforskning.

Vi har samlat marknadens bästa partners inom
fysisk och digital arkivering under vår flagg.
Boka en kostnadsfri förstudie och försäkra
er om att ni väljer den plattform som är bäst
anpassad efter just era förutsättningar.
Er trygghet är vårt ansvar!
Kontakta oss på tel: 08-734 33 21 eller
e-post: arkivering@ricoh.se redan i dag.
Vi finns över hela landet.
www.ricoh.se

Har tidigare: Bland annat varit ordförande i Högskoleverkets jämställdhetsråd samt Stockholms universitets
jämställdhetskommitté. Medverkat som
expert i åtta statliga utredningar som
nästintill alla har rört jämställdet.
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Från registrator till
dokumentcontroller
– om en ändrad roll

Titeln registrator skapar ofta frågor snarare än förklarar vad yrket
går ut på. Registratorn Alexandra Meija diskuterar vilken betydelse
namnet har på yrket och organisationerna i stort och vad som
skulle hända om man bytte namn till informationsförvaltare eller
dokumentcontroller.
Text Alexandra Meija alexandra.meija@stockholmshamnar.se

på en social tillställning och får den obligatoriska frågan
”Och vad jobbar du med?”. Du svarar
att du arbetar som registrator och
arkivarie. I nio fall av tio ser personen
du samtalar med ut som ett levande
frågetecken och du försöker på ett
enkelt sätt förklara vad arbetet går
ut på: att du tar hand om allmänna
handlingar (samtidigt som du undviker att behöva förklara vad en allmän
handling är, det kan man prata länge
om), du ser till att handlingarna hålls
ordnade så att de vid en förfrågan kan
plockas fram, du ombesörjer en god
arkivvård så att handlingarna bevaras
för framtiden samt fungerar lite som
spindeln i nätet på arbetsplatsen vilket
medför att du har väldigt bra koll på
vad som händer där.
Nu är det många yrken som kanske
inte syns dagligdags och som du inte
ens tänker på att de finns, som en
pommelier¹ , en gummikycklingsDU BEFINNER DIG

tillverkare eller varför inte en luktbedömare? Det som skiljer de här
yrkena gentemot registratorsyrket är
att registratorn har en central position
inom verksamheten samt finns inom
flertalet verksamheter. Yrket har trots
detta en relativt undanskymd position.
funderat kring huruvida
den idag lite undanskymda positionen
kommer att förändras i och

JAG HAR LÄNGE

med en ökad digitalisering av ärendeflödet och om själva yrkesrollen kommer att förändras. Idag sköts registreringen av allmänna handlingar på
flertalet verksamhet från ax till limpa
av registratorn men i och med övergången till ett dokument- och ären-

”Den senaste tiden har
frågan om huruvida
yrket ska byta namn
från registrator till
dokumentcontroller lyfts.”

dehanteringssystem läggs ansvaret
för registrering mer och mer över på
handläggaren själv. Registratorn får
endast ansvar för att öppna ett ärende
samt avsluta detta. Registratorn får en
kontrollerande funktion där denne ser
till att övriga medarbetare utför uppgiften att registrera allmänna handlingar korrekt (samtidigt som denne
fortfarande har koll på ärendeflödet,
alltså vad som kommer in till och går
ut från verksamheten). Detta inne-

bär en controllerfunktion, där denne
istället för att titta på den ekonomiska
delen granskar om verksamheten
hanterar och registrerar allmänna
handlingar korrekt och även ser till
att verksamheten uppfyller de krav
som arkivlagen (1990:782) 3§ lyfter
fram. Arkivlagen säger att arkiven ska
hållas ordnade så att de tillgodoser
de bestämmelser kring rätten att ta
del av allmänna handlingar, behovet
av information för rättsskipning och
förvaltning samt att forskningens behov ska tillgodoses (och här kommer
behovet av en informationsförvaltare,
även detta ett tänkbart namn, in).
Den senaste tiden har frågan om
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huruvida yrket ska byta namn från registrator till dokumentcontroller lyfts.
Det är ett byte jag anser vara mer
beskrivande för arbetet som utförs
och som indirekt kan leda till att statusen för yrket höjs. Föreningen för
Arkiv och Informationsförvaltning
(FAI) har under sommaren uppmanat
sina medlemmar att diskutera vilken
titel de vill ge sitt yrke. Även här har
svaren gått lite isär. Genom att byta

till exempelvis dokumentcontroller så får du en titel som är mer
igenkännbar. Säger du controller så
kommer motparten i en majoritet av
fallen tänka att du har en kontrollerande funktion inom verksamheten.
Inom själva verksamheten kommer du
troligen att få en mer framträdande
och rådgivande roll - vilket innebär
ett ökat synliggörande av yrkesrollen.
DET I SIN TUR KOMMER att leda till att du
ser den kunskap som registratorn
ofta besitter när det gäller företagets
processer, vad som sker inom företaget och att registratorn (eller i det
här fallet dokumentcontrollern) och
att denne besitter kompetens som
även kan användas i andra delar av
verksamheten.
Jag tror också att du som registrator
ska se digitaliseringen som något bra,
något som underlättar det dagliga
arbetet och möjliggör för en utveckling av yrkesrollen. Att handläggarna
själva får möjlighet att registrera sina
handlingar tror jag på sikt kommer att
leda till att fler handlingar registreras
(vilket också bidrar till att uppfylla
offentlighetsprincipen), vilket innebär
att det blir mer handlingar för registratorn (eller dokumentcontrollern) att
kontrollera vilket innebär mer arbete.
Jag har svårt att se att en verksamhet
klarar sig utan någon som säkerställer
kvaliteten i registreringarna. Vem är
då bäst lämpad för detta, om inte den
person som tidigare arbetat med det?
På sikt kan detta även frigöra tid för
ökat deltagande i projekt och olika
nätverk. Det i sin tur bidrar till en
ökad samverkan samt att man lär från
varandra i en högre grad än tidigare.
Det kan inte bli annat än bra. 

En pommelier gör
samma sak som en
sommelier d.v.s.
genom att använda
näsan som redskap
sätter du ord på
doften, men det
är endast drycker
gjorda av äpple i
glaset.

1

23

Arkiv_0314_MARC.indd 23

2014-09-09 16:50

LEDARE
INNEHÅLL

Krigets första offer är sanningen. Vad kan hända när enskilda personer medvetet manipulerar arkivkällor till att bli historiska fakta, förtiger
källor och hur kan samtidigt arkivkällor motverka detta? Historierevisionisten David Irvings privata forskningsarkiv ställdes av en domstol
till förfogande för forskning i lagens namn men de falska uppgifterna
skulle visa sig svårare att stoppa. Det handlar om arkiven i dess viktiga
roll som historiens väktare och minnesbank.

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Text Peter Wattman peter.wattman@telia.com Foto Wikimedia Commons
(Detta är en av författaren förkortad version av en längre artikel tidigare publicerad i ”Den Lille Fascikeln” 2013:1)

BOMBNINGARNA
AV DRESDEN:

Hur arkivkällor manipuleras
till att bli historiska fakta
skapas och etableras till vedertagna ”sanningar”, som
återkommer och används i olika sammanhang, inom t.ex. faktalitteraturen, skönlitteraturen, film, tv och inte
minst på internet. Det här handlar
om bombningarna av Dresden 1945
och frågan om hur många det var
som dog under dessa bombanfall? En
viktig källa har varit undersökningen
av David Irvings privata forskningsarkiv i Lying about Hitler: History,
Holocaust and The David Irving Trial,
genomförd av Cambridgeprofessorn i
historia, Richard J.Evans. Evans fick
i samband med att han 2000 anlitas
som expertvittne av försvaret i rättegången gällande Irvings förtalsanklagelser gentemot förintelseforskaren
Deborah Lipstadt, tillgång till hela
Irvingarkivet, med korrespondens och
anteckningar. Varför manipulerade
Irving källor som han hade tillgång
till? Hur vederlades hans ”forskning”?
Bombningarna av Dresden pågick
genom fyra brittiska och amerikanska
anfall mellan den13 och 15 februari
1945. Forskningen har visat på att det
i Dresden fanns legitima strategiska
och militära mål. I motsats till vad
som har hävdats och vad Irving har

FYNDAT

REP. DEL 2

HISTORISKA FAKTA

skrivit fanns det en rustningsindustri
i stadens stora fabriker. Dessutom
var Dresden den sista garnisonsstaden som dittills hade klarat sig från
krigets förödelse. Det stora moraliska
felet var att flyganfallen inriktade
sig på att bomba stadscentrum och
därmed civilbefolkningen. Garnisonsstadsdelen och fabrikerna klarade sig
med begränsade skador. Järnvägstrafiken var igång igen efter några dagar.
Det handlade om att påverka civilbefolkningens moral.
REDAN TIDIGT STÅR det klart att propagandaminister Joseph Goebbels ville
manipulera dödstalen för att stärka
den nationella moralen och öka hatet
mot fienden. Siffrorna skulle chockera världen och det tyska folket. Det
första var att påverka opinionen i
de neutrala länderna. Den första
informationen som släpptes efter
bombningarna dök upp i svensk
press 16-17 februari och var mycket
varierande (från tiotusentals döda till
200 000). Anledningen till att svensk
press var först med att rapportera låg
i att propagandaministeriet i Berlin
regelbundet delgav information till
pressen från neutrala länder. Denna

första information rörde sig inte om
officiella uppskattningar, eftersom
sådana varken hade publicerats inrikes
eller utrikes. Dessa siffror var en
blandning av uppskattningar, rykten
och en medveten manipulation från
propagandaministeriet i Berlin. Den
16 februari hade den statliga tyska
nyhetsbyrån utfärdat ett pressmeddelande om händelsen. Det förekom
inga uppgifter om antalet döda.
om den tillgängliga informationen som spreds i massmedier.
Sedan finns de arkivdokument som
rymmer den information som ger en
riktig uppfattning av dödstalen. Det
handlar om den systematiskt förda
redovisningen av upphittade döda i
ruinerna och som fördes av polismyndigheterna. Den tyska allmänheten
informerades om dödsantalet för
första gången officiellt i en artikel i
propagandaministeriets tidning, Das
Reich, den 4 mars, där Goebbels talar
om ”tiotusentals” döda. Vid Nürnbergrättegångarna efter kriget vittnade
Hans Fritzsche, som stod åtalad som
representant för propagandaministeriet
och som hade varit chef för pressavdelningen, om att Goebbels redan då hade
DETTA RÖR SIG
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De allierades bombflygplan Boeing B-17 i formation över Tyskland 1945. Wikipedia Commons.

gjort en uppskattning av dödsantalet i
Dresden och kommit fram till 40 000.
Det var vanligt att den här sortens
siffror blåstes upp i början för att senare
hamna på en rimligare nivå. Men det
låg i Goebbels intresse att dödsantalen låg på en skrämmande hög nivå.
Därför gjorde han snart en kupp som
skulle påverka uppfattningen för lång
tid framöver, åtminstone i väst.
en dagorder, Tagesbefehl (TB) 47, som kom 22 mars, finns
det, enligt den tyske historikern Götz
Bergander, grund att tro att Goebbels
lät delge avskrifter från denna. TB 47
var ett reviderat utdrag av polisens slutrapport från den 15 mars. Bergander
visade på att dagordern innehöll 20 204
återfunna döda, med en uppskattning
av totalt antal döda på 25 000. Vad som
hände var att en falsk avskrift skapades
daterad 23 mars, med siffrorna multiplicerade med 10 – och vi fick 202
040 återfunna döda och uppskattade
döda på 250 000. De rätta talen hölls
medvetet i det fördolda och efter kriget
skulle detta förfarande upprepas, men
I SAMBAND MED

då av en annan person. Den personen
skulle få ett avgörande inflytande på
informationsspridningen in i såväl den
historiska som den skönlitterära litteraturen, samt i filmer, tv-program och på
internet. Hans namn är David Irving.
ytterst fåtal dokument (i
första hand polisrapporter) från tidsperioden mellan bombningarna och
krigsslutet som överlevde kriget och
hamnade i arkiven. De som idag är
tillgängliga tillkom hos HSSP (Högre
chefen för SS och polisen Elbe) i Dresden och chefen för ordningspolisen i
Berlin. Det viktigaste dokumentet är
slutrapporten – Schlussbericht – från
HSSP och därtill finns en rad lägesrapporter från ordningspolisen i Berlin
med vidarebefordrad information från

DET VAR ETT

kollegor i Dresden. Dessa källor är
nyckeln till att fånga de rätta dödstalen. Till dessa dokument kompletterar
information från enstaka kyrkogårdar
om fortsatta begravningar.
DET ÄLDSTA DOKUMENTET är ordningspolisens lägesrapport från 14 mars (LB
1396) med uppgifter från början av
månaden och som förvaras hos Bundesarchiv i Koblenz. De rapporter som
har använts i forskningen är följande:
Lagemeldung (lägesmeddelande)
(LB) nr.1396 (14/3), Schlussbericht
(slutrapport) (15/3), Tagesbefehl (TB)
nr.47 (22/3), Lagemeldung (LB)
nr.1404 (22/3) samt Lagemeldung
(LB) nr.1414 (3/4). Alla lägesrapporter förvaras hos Bundesarchiv och
slutrapporten finns hos det sachsiska

”Redan tidigt står det klart att
propagandaminister Joseph
Goebbels ville manipulera
dödstalen.”
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delstatsarkivet, Staatsarchiv i Dresden. En rapport från kyrkogårdsförvaltningarna föreligger (8/5), förvarad
i Dresdens stadsarkiv. I mars hade
myndigheterna fått en god överblick
över dödsantalen, men de ansvariga
inom polis, SS och nazistpartiet blev
satta med munkavle. Endast i rapporterna talas det i klartext och dessa
tillgängliggjordes bara för ett par
personer på högsta nivå. Allmänheten
fick däremot ingen information därifrån, utan var hänvisad till de rykten
och gissningar som uppstod. Ryktena
tog oftast rejäla kliv uppåt i fråga om
dödantal och händelser som skedde
runt omkring bombningarna. Att
flyktingantalet i staden under bombnatten överdrevs in absurdum spelade
en stor roll för dessa gissningar. Enskilda människors traumatiserade tillstånd påverkade omdömesförmågan.
och i början på den
ryska och östtyska administrationen
tillkom nya dokument hos Dresdens
förvaltningar med siffror på begravda
på stadens kyrkogårdar. Intressant
är att den nye borgmästaren Walter Weidauer i ett tal på årsdagen
av bombningarna 13 februari 1946
nämner att 25 000 dog i dessa. Tre
månader senare offentliggör den
statistiska myndigheten i staden för
första gången sedan kriget en befolkningsbilans, som bekräftar Weidauers
siffror med samma antal döda.
Förvirrande för kartläggningen,
var också uppgifter från den undersökningskommission som tillsattes
av stadsförvaltningen 1946 och där
kyrkogårdsföreståndaren på Heidefriedhof, den plats där flertalet döda
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EFTER KRIGSSLUTET

”De första
skildringarna av bombningarna
efter kriget
kom under
1950-talet i
båda tyska
staterna.”

begravdes, redovisas antal begravda
där på 28 746 fram till och med 8 maj
1945 (ej dokumenterad). Med ytterligare begravda på andra kyrkogårdar
skulle det totala antalet då vara 32
000 samt ytterligare 3 000 icke upphittade personer. I två relaterade rapporter från stadsförvaltningen 1950
uppges att det fanns 34 324 alternativt
34 403 krigsgravar i Dresden kopplade till bombningarna i Dresden.
35 000 var det officiella dödsantalet
i Östtyskland från och med slutet
av 1946. Sedan mitten av 1960-talet
ifrågasattes inte dessa siffror på högre
nivå. Men bland vanliga Dresdenbor,
inte minst de som upplevde bombningarna, levde en stark åsikt om att
det snarare var fråga om hundratusentals döda än tiotusentals. Så är det
ännu idag med många som var med
när det hände. Uppfattningen av katastrofens omfattning gjorde att siffror
som 25 000 – 35 000 döda ter sig
oförskämt låga.
DE FÖRSTA SKILDRINGARNA av bombningarna efter kriget kom under 1950-talet i båda tyska staterna. De skilde sig
markant från varandra med dödsantal
från 350 000-400 000 (utan dokumentation) till 35 000. De högre siffrorna florerade i väst och de lägre var
kopplade till det officiella dödsantalet
i DDR. Bergander menar att återhållsamhet i denna fråga var förhärskande
i västvärlden vid denna tid. Varför fick
då Irving ett sådant inflytande på den
historiska redogörelsen?
Engelsmannen David Irving som
1963 utkom med den första upplagan
och versionen av The Destruction of
Dresden. Han baserar sina antaganden
på en tjänstemans vittnesmål och
iakttagelser i samband med uppröjningen av döda och deras tillhörigheter. Hans Voigt var chef för Byrån
för saknade personer vid det sachsiska
inrikesministeriet. Byrån arbetade
efter principen med fyra olika system
för att samla data om personerna
som lades upp på listor. Det innefattade klädesplaggskort med stoff rån
kläder, ägodelar, papper med personuppgifter och vigselringar. Efter dessa
fyra kriterier kom byrån fram till att
40 000 kunde identifieras. Irving
utgick därför från ett minimumtal på
40 000 döda, men uppskattade ändå
de döda till 135 000. Orsaken var att

Voigt själv trodde att det var så många
som hade dött. Denna beräkning
byggde, enligt Irving, också på andra
förteckningar av saknade personer.
Irvings landsman, historikern Frederick Taylor skriver om Irvings arbete:
”Irvings redogörelse som var levande
berättad och välskriven och tycktes
bygga på omfattande och vetenskapligt korrekt utförd källforskning blev
en internationell bästsäljare ”.
akademisk examen,
utan är att betrakta som amatörhistoriker i en brittisk tradition. Irving
hade tillgång till de källor av arkivhandlingar som fanns att tillgå vid
den tiden. Han hade till och med fått
tillgång till ett urval av arkivmaterial
som fanns i Dresden, samt kunde genomföra intervjuer med personer som
hade varit tjänstemän i samband med
bombningarna. De östtyska arkiven
var som regel inte tillgängliga för utländska forskare. Irvings bok var den
första skildringen utanför Tyskland
som fick stor genomslagskraft och
spridning. Kalla krigets misstro och
skygglappar mot allt som kom från
öst bidrog till att uppgifter därifrån
betraktades med skepsis.
IRVING HAR INGEN

till följd att uppgifter som
”135 000 döda i Dresden 1945” kan
återfinnas i många sammanhang.
Ingen visste då om hans revisionistiska agenda, inte minst gällande den
nazistiska utrotningspolitiken. Slutrapporten, det viktigaste dokumentet,
hade ännu inte påträffats och Irvings
resultat kunde därför spridas och
användas i flera viktiga sammanhang,
som till exempel: Kurt Vonneguts
roman Slakthus 5 (1969), filmatiseringen av Slakthus 5 (1972) samt i den
brittiska dokumentärserien En värld
i krig (1973-74). Jag har själv studerat
olika upplagor av den renommerade
tyska reseguiden Baedekers Dresden.
Det intressanta med detta är att de
andra och tredje upplagorna från 1989
och 1991 talar om ”über 35 000 Menschen werden getötet” (över 35 000
människor dödades). I den åttonde
upplagan från 2002 har texten ändrats
till ”über 30 000”, men en annan fördjupande text talar om ”Identifiziert
wurden 35 000, Schätzungen reichen
bis zur 250 000” (35 000 identifierades, uppskattningar uppgår till 250

DET HAR FÅTT
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000). Den tolfte upplagan från 2009
har en ny fördjupande text där det
står ”die Schätzungen reichen von
30 000 bis über 100 000”. Antalet på
250 000 som nämns 2002 är alltså det
av Goebbels manipulerade dödsantal
från TB 47 och som Irving begag-

essä om det allierade bombkriget, När
man kämpar mot vidunder (1996), (som
ligger på dennes hemsida): ”[…] under
loppet av 14 timmar förlorade runt 70
000 personer sina liv”. Irvings uppgifter lever alltså kvar långt efter det
att ny forskning vederlagt dessa.

”Irvings uppgifter lever alltså
kvar långt efter det att ny
forskning vederlagt dessa.”
nade sig av i en ny upplaga av sin bok.
Dessutom som Bergander har påpekat
hade redan 1960-61 en förvirrande
publikation från turistbyrån i Dresden
kommit ut, där det talades om 35 000
identifierade döda, men det officiella
östtyska antalet på 35 000 omfattade
– identifierade, icke identifierade och
saknade personer. Baedeker försöker
att balansera mellan de högre och
lägre sifforna och tar inte ställning.
Men utvecklingen i Baedekerguiden pekar på det faktum att det i
Dresden började gälla en annan policy
efter den tyska återföreningen 1990,
där det officiella antalet på 35 000 inte
längre var allenarådande. Till och
med Svenska Akademins nuvarande
sekreterare, historikern Peter Englund
använde sig av ett högre antal i en

ett par år efter det att
Irvings bok kom ut för första gången
var att författaren erhöll en kopia av
den förfalskade TB 47 eller rättare
sagt en kopia av en maskinskriven
avskrift av en kopia. Han hade i den
första upplagan avvisat dessa uppgifter, men ändrade sig när han fick
dokumentet i sin hand. Det publicerades i en ny upplaga 1966, där det
uppskattade dödsantalet uppgick till
250 000. Men innan den upplagan
kom hade en ny bok om bombningarna kommit ut i DDR 1965 – Walter
Weidauers Inferno Dresden. Weidauer
var mångårig borgmästare i Dresden
efter kriget (1946 – 1958) och amatörhistoriker. I sin bok slår han fast det
officiella östtyska dödsantalet på 35

VAD SOM HÄNDE

000. Intressant är det som händer ett
år senare efter ett föredrag som Weidauer har hållit i Bad Schandau. En
kvinna överlämnar ett dokument som
tillhört hennes svärfar, överste Max
Jurk. Jurk hade varit vid ordningspolisen och medarbetare till överste
Wolfgang Thierig vid skyddspolisen.
Thierig hade skrivit under dokumentet, som bar hemligstämpel. Det var
slutrapporten från 15 mars 1945.
att till och med
10 mars hade 18 375 dött (hittats)
och det uppskattades att totalt 25 000
hade dött. Många döda kroppar som
registrerades var så förkolnade att det
inte gick att identifiera dem och inryms i talen för de saknade. Här rörde
det sig om en avskrift av originalet,
men dokumentet stöds av ytterligare
dokumentation, två rapporter daterade 22 mars: TB 47 och LB 1404.
LB 1404 var en sammanfattning av
slutrapporten angående flygräderna
och endast en kopia av originalet
finns. Samma uppgifter finns där som
i slutrapporten.

SLUTRAPPORTEN NÄMNER

WEIDAUER LÄT PUBLICERA slutrapporten
som en bilaga till en ny upplaga av
sin bok 1966. Vid samma tid, i maj
1966 gjorde arkivarien Heinz Boberach en upptäckt i Bundesarchiv av en
försvunnen kopia av lägesrapporten,

Minnesmonument på Dresdens Heidefriedhof, där bomboffren ligger begravda. Peter Wattman
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”Irvings reträtt sommaren
1966 var bara en potemkinkuliss och en taktisk manöver.”
LB 1404, med samma uppgifter som
i slutrapporten. Fyndet i Dresden
bekräftades därmed. Dresdens stadsarkivarie, Walter Lange, informerade
Irving om slutrapporten i ett brev i
april 1966. Irving svarade med att
vidhålla sin tro på TB 47. Den 27 maj
skickade Lange en kopia av dokumentet för att höra Irvings åsikt om det.
Den 13 maj hade Boberach skrivit till
Irving om uppgifterna i LB 1404, att
dessa står i total motsats till TB 47.
Evans påpekar att denna information
var tydlig för honom (som den borde
ha varit för Irving) att slutrapporten
stod utom alla tvivel med sin äkthet
och att någon hade manipulerat med
dödsantalet i TB 47.
MED DE BÅDA dokumenten i Dresden
och Koblenz fanns inget annat att
göra för Irving än att slå till reträtt
och bekräfta i ett brev till The Times i
London, publicerat den 7 juli, där han
tillstod att uppgifterna om dödsantalet i TB 47 var en trolig förfalskning.
Där skrev han också att han inte hade
för avsikt att sprida falska legender.
I Irvings arkiv finns det bevis för att
Irving redan när han mottog kopian
av TB 47 under ett besök i Dresden
1964 hade träffat Lange, som var säker på att dokumentet var en förfalskning. Det skulle inte ha varit svårt för
Irving att kunna avvisa dokumentets
äkthet eftersom det saknade signatur
eller officiell stämpel. Irving underlät
att kontrollera äktheten och ljög medvetet om ursprunget. Den chefsläkare
som skulle ha skrivit dokumentet
skrev brev till Irving och förnekade
att han hade något med det att göra.
”Chefsläkaren” var dessutom urolog.
Ändå gick han och hans tyske förläggare ut i tysk press och talade om dess
äkthet inför en ny tysk upplaga 1965.
Han hävdade i korrespondens till sin
italienske förläggare att 135 000 döda
troligtvis var i underkant.
Evans visar också på en korre
spondens i början av 1965 mellan
Irving och en Theo Miller, medlem
i uppröjningsstaben i Dresden efter

bombningarna. Miller uppger att
hans resultat låg på 30 000 identifierade döda och med ett uppskattat
totalantal på 36 000. Han avvisar de
högre dödssiffrorna, men nämner det
vanliga vid tiden direkt efter bombningarna att ingen ville tro på så låga
siffror med tanke på stadens förstörelse. Det fanns en rad uppgifter som
pekade mot ett ungefärligt intervall.
Irving har aldrig tagit upp Millers
vittnesmål i sina publikationer. Han
var då helt inriktad på TB 47.
IRVINGS RETRÄTT sommaren 1966 var
bara en potemkinkuliss och en taktisk
manöver. I en ny tysk upplaga av
boken 1967 finns fortfarande TB 47
kvar som ett avgörande dokument och
det han hävdar som sitt mest sannolika dödsantal på 135 000 och i en
ny brittisk upplaga 1971 fanns till och
med TB 47 inkluderad som en bilaga.

En förändring i den senare upplagan
var en justering av dödsantalet ned till
100 000.
DEN SISTA PUSSELBITEN för att styrka
slutrapportens äkthet var också den
sista rapporten som finns kvar från
kriget: LB 1414, daterad 3 april, där
statusen fram till och med 31 mars är
22 096 döda. Den hittades 1975 av
Bergander och den bevisade slutgiltigt
att TB 47 var en förfalskning. En före
detta reservist, Werner Ehrlich, hade
haft dokumentet och hade i tjänsten
kopierat originalet. Bergander tror att
35 000 döda ligger sanningen närmast
och får räknas som ett högstatal. Slutrapporten talar om 35 000 saknade
och ingen vet hur många av dessa som
senare tillräknades dödsantalet eller
som förblev saknade. I Hamburg dog
40 000 människor 1943 i liknande
bombanfall med brandbomber och åtföljande eldstormar. Hamburg är också
en större stad än Dresden och som då
hade dubbelt så stor befolkning.
Irving följs av en annan brittisk
författare, Alexander McKee, som
1982 kommer ut med sin The Devil´s
Tinderbox, där han menar att 35 000

David Irving på politiskt möte 1955.
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döda lätt kan dubbleras till 70 000
(Englunds källa?). Detta baserar han
bland på bristfälliga skyddsrum och
starkt överdrivna siffror för antalet
flyktingar i staden. Han genomför
också intervjuer med personer utan
att ta hänsyn till grundläggande
källkritiska överväganden. I Tyskland
publicerades boken under namnet Das
Deutsche Hiroshima.
EFTER DEN TYSKA återföreningen hittades
nytt material från kyrkogårdsförvaltningarna i Dresdens stadsarkiv
1993, med exakta siffror över antalet
begravda. I motsats till Irvings påstående om kaotiska massbegravningar
visades på att räknandet av döda
utfördes med tysk grundlighet, med
regelbunden avrapportering . 17,295
kroppar hade begravts på Heidefriedhof, däribland alla 6,865 kremerade
kroppar på Altmarkt. Ytterligare
3,462 begravdes på Johannisfriedhof
samt 514 på Neue Annenfriedhof.
Detta omfattade totalt 21,271 registrerade döda. Historikern Friedrich
Reichert från Dresdens stadsmuseum,
som hittade uppgifterna, menar att 2
000 personer begravdes på kyrkogårdar runt om i Dresden. Han uppskattade då det totala antalet döda till 25
000, vilket överensstämmer med det
som de östtyska myndigheterna talade
om 1946, men lägre än Berganders
uppskattning. Taylor menar att en
korrekt uppskattning bör ligga mellan
25 000 och 40 000 döda.
VAD GÖR DÅ Irving? Efter Berganders
upptäckt tvingades han 1977 att
erkänna att TB 47 var en förfalskning av propagandaministeriet. I en
ny upplaga av sin bok som publicerades enbart på internet 1995 gjorde
han detsamma för första gången i en
engelskspråkig version. Evans menar
att detta var nödtvunget för honom
med tanke på den överväldigande
dokumentationen mot TB 47. Han
menar också att Irvings syfte med att
hålla ett dödsantal på 100 000 och
mer i Dresden byggde på målet att
jämställa Dresden och Auschwitz. I
ett tal i Toronto 1992 påstod han att
endast 100 000 människor hade dött
i Auschwitz (istället för det officiella
antalet på 1 100 000). I den brittiska
förtalsrättegången 2000 fann domstolen Irving bland annat skyldig till

att ”för sina egna ideologiska skäl ha
ihärdigt och medvetet förvanskat och
manipulerat historiska bevis”. Den
ledde till en enorm rättegångskostnad
som ruinerade Irving och han förlorade definitivt sin trovärdighet och
rätt att kalla sig historiker.
på uppdrag
av Dresdens dåvarande borgmästare
Ingolf Rossberg startade 2004 ett
arbete för att på nytt bland annat
kartlägga antalet döda i bombningarna 1945. Sedan stadsförvaltningens
kommission 1946 hade inga vidare
och förnyade undersökningar gjorts
på personnivå. Kommissionen leddes av Rolf-Dieter Müller, professor
vid Bundeswehrs militärhistoriska

EN HISTORIKERKOMMISSION

”Det handlar
inte om att
förringa
lidandet. Det
finns där
vare sig det
är 25 000
eller 250 000
som har
dött.”
avdelning i Potsdam och hade många
ledande tyska forskare samt Dresdens
stadsarkivarie som medlemmar. En
undersökning genomfördes av allt
arkiverat material i Staatsarchiv och
stadsarkivet i Dresden från likbärgningar, myndigheternas registrerade
personuppgifter och begravningar.
Data fördes därefter in i en databas.
Bristfälligheten i dokumentation av
rapporteringen från 1945 motiverade
en genomgripande undersökning
från grunden, från olika perspektiv
och med olika metoder. Undersökas
skulle också befolkningsantalet före
och efter bombningarna, de extremt
avvikande dödstalsvarianterna och en
kartläggning av överlevandes berättelser. Kommissionens slutsats som
offentliggjordes 2010 var att det var
25 000 som dog i bombningarna

13-15 februari 1945, det som Reichert
1994 förde fram. Den avvisar både det
i DDR tidigare gällande antalet på 35
000 döda samt de i väst högre antalen
på mer än 100 000 döda. De odokumenterade uppgifterna från kyrkogårdsföreståndaren på Heidefriedhof
1946 och hörsägen och förfalskningen
från propagandaministeriet av TB 47
i april 1945, avvisas utan några som
helst tvivel.
om att förringa lidandet. Lidandet finns där vare sig om
det är 25000 eller 250 000 som har
dött. Eller som Taylor skriver: ”Inget
av detta får bagatellisera den vidriga
verkligheten bakom så många döda
eller det ohyggliga med att alla dessa
människor inom loppet av blott några
timmar fick livet släckt. De flesta av
dessa människor var kvinnor, barn
och åldringar. Vilda gissningar – och
då särskilt de som syftar till politiska poäng – varken hedrar eller gör
rättvisa åt vad som – oavsett hur man
ser på saken – måste räknas som en av
de värsta enskilda händelserna under
andra världskriget”. När människoliv
dör en tragisk död är varje förlorat liv
en tragedi.

DET HANDLAR INTE

om att, som seriös
forskare och historiker, vara vetenskapligt korrekt i fråga om ansvar för
den information som tillgängliggörs
och sprids. Det som jag vill kalla för
– källkritisk hederlighet. Evans citerar
L.A.Jackson, chefshistoriker vid det
brittiska flygministeriet, i ett PM efter det att Irving publicerade sitt brev
till The Times 1966: ”It is practically
impossible to kill a myth of this kind
once it has become widespread and
perhaps reprinted in other books all
over the world”. Denna sanning är
med internet och med dagens snabba
informationsspridning mer aktuell
än någonsin tidigare. Historien om
dokumentationen av dödstalen i Dresden visar också på arkivens betydelse
som historiens minnesbank och för att
motverka mytbildningar av den sort
som David Irving och andra historierevisionister har sysselsatt sig med och
fortfarande sysselsätter sig med. 

MEN DET HANDLAR
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- konvertering som blev
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PDF/A
Konvertering till arkivbeständiga PDF/A har visat
sig innehålla en del frågetecken. Susanna Winkler, expert på digital arkiv- och informationshantering rätar ut begreppen och blickar framåt.
Text Susanna Winkler susanna.winkler@arkivit.se Foto ArkivIT

PDF ÄR ETT POPULÄRT format för digitala
dokument eftersom det tillåter flexibilitet i skapande, hantering, läsning och
lagring av dokument. Det har vuxit
fram ett behov av att utveckla PDF till
att även omfatta ett beständigt format
som passar för långtidslagring. PDF/A
bevarar ett dokuments visuella utseende
över tid, oberoende av de verktyg och
system som används för att skapa, lagra
och tolka filerna. Detta innebär att man
kan öppna och läsa filen oberoende av
om det är om 5, 50 eller 500 år.

filformat som
bygger på Adobe PDF version 1.4.
Förenklat sett kan man säga att PDF/A
förbjuder vissa funktioner som finns i
andra PDF-versioner som kan hindra
långtidslagring. När det gäller PDF/A
krävs en exceptionellt hög standard och
innehållet måste alltid visas på exakt
samma vis över en lång tid. Därför

PDF/A ÄR ETT BEGRÄNSAT

finns det begränsningar när det gäller
funktioner som bilder, ljud, rörlig bild
och fonter i PDF/A. På så vis är PDF/A
en enklare version av PDF utan komplicerade element.
PDF/A finns som PDF/A-1,
PDF/A-2 och PDF/A-3. De två
sistnämnda tillåter fler funktioner än
PDF/A-1 och passar väl för handlingar
där man behöver ha med avancerade
funktioner och som man vill bevara
över en lång tid. A-2 och A-3 passar dock ännu inte för arkivering där
man siktar på ett ännu mer långsiktigt
bevarande. A-2 och A-3 är således
inte PDF-format som utvecklats för att
ersätta A-1, de lever parallellt med A-1
och erbjuder ett alternativ för företag
och organisationer som vill bevara
sin information för framtiden på ett
bestående sätt. Riksarkivet har i nuläget
endast godkänt formatet PDF/A-1 för
långtidslagring men undersöker om
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även A-2 och A-3 kan godkännas i
framtiden.
PDF/A-dokument kan uppfylla
standarden till olika grad. Man talar
om överensstämmelsenivåer eller kvalifikationsnivåer, nivå A och B. PDF/A1a uppfyller alla krav i standarden och
bibehåller dokumentets logiska och
semantiska egenskaper och passar att
använda när man själv har kontroll över
det digitala skapandet. PDF/A-1b har
en lägre grad av överenstämmelse och
bibehåller utseende men inte de strukturella eller semantiska egenskaperna.
program på marknaden
som konverterar från PDF till PDF/A,
men de klarar av olika mycket. De fria
program som finns klarar dessvärre
ofta inte ens av att konvertera till nivå
B. Hur bra ett konverteringsverktyg är
beror på hur många förbjudna fel verktyget klarar av att omforma för att göra
dokumentet kompatibelt med PDF/A
utan att någon anmärkningsvärd inforDET FINNS FLERA

”Det råder en viss förvirring
på marknaden vad gäller konvertering och validering.”
mationsförslut sker. Vissa fel går inte
att konvertera alls hur bra verktygen än
är. Ibland kan viss manuell korrigering
krävas, särskilt om grunddokumentet
är komplicerat. Man kan dock undvika
manuell hantering efter konvertering
genom att känna till vilka förbjudna
karakteristika som PDF/A inte tillåter
och därmed från början skapa dokument som inte bryter mot förbuden.
Kanske ska man tala om PDF/Aomvandling istället för konvertering
då konverteringsverktygen faktiskt
omvandlar icke-kompatibla element till
kompatibla med förhoppningsvis endast
en försumbar informationsförlust som
följd.
Det råder en viss förvirring på mark-

naden vad gäller konvertering och validering. PDF/A-standarden har tolkats
olika av leverantörer varför valideringsrapporter från konvertering ibland ger
varierande eller olika resultat. ”Problemet är att det inte finns några objektiva
kriterier för vad som är korrekt PDF/A,
och därmed är alla framställningar av
PDF/A en variation av PDF/A–specifikationen”, skriver Benjamin Yousefi å
Riksarkivets webbplats. Det är därför
inte helt enkelt att som konsument
förstå vilka produkter som man ska
använda.
Generellt gäller dock principen att
leverantören ska ha deklarerat att de
uppfyller kraven i PDF/A-standarden
och att programmet klarar av konvertering med endast en försumbar
informationsförlust. Genom att studera
konverteringsrapporten och de visuella
indikatorerna kan man kontrollera en
del av konverteringen och på så vis
avgöra om informationsförlust har skett
eller inte. Indikatorerna pekar ut vad
verktyget har hittat för fel i dokumentet och rapporten anger vilken åtgärd
systemet har gjort. Hur rapporterna
presenteras skiljer sig åt mellan olika
system och en viss inläsning av den
tekniska bakgrunden om PDF kan
behövas för att förstå vad det är som
man kontrollerar.
kring ett objektivt
valideringsverktyg finns inom projektet Preforma (http://www.preformaproject.eu/). Verktygen är ännu inte
klara och kommer att ta ett par år att
utveckla då projektet precis påbörjat en
upphandling för att hitta leverantörer
som vill utveckla sådana produkter. Ska
vi då vänta med att ställa om vår digitala produktion tills objektiva verktyg
finns? Nej, skulle jag svara. Idag är det
svårt att hitta en myndighet som inte
hanterar elektroniska handlingar och
dokument. Därför ska vi inte undvika
att redan nu använda oss av arbetsprocesser som innehåller moment av
konvertering till arkivbeständiga format
även om förutsättningarna kan komma
att ändras i framtiden. 
FLERA FRÖN TILL IDÉER

Inom informationshantering har ”A” i PDF/A fått betydelsen ”archivable”

1
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Samarbete
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SAMORDNING

Den årliga konferensen för arkivverksamma i kommun och landsting
(FALK) ägde i år rum i ett sommarvarmt och blommande Jönköping.
Temat var Samordning, samverkan och samarbete. Falks styrelse kunde, tillsammans med aktörer i Jönköping, presentera fullspäckade och
spännande konferensdagar.
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Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

är verkligen
inspirerande, speciellt för den som ofta
arbetar ensam i sin yrkesroll, så som
jag gör som kommunarkivarie. Goda
exempel och diskussioner med nya
bekantskaper ger mig ökad energi att ta
itu med olika arbetsuppgifter som jag
(kanske) skjutit på framtiden. Jag har
deltagit i en mängd olika konferenser
och utbildningar de senaste åren, en
del har varit riktigt bra och andra har
inte kunnat leva upp till förväntningarna. Ofta håller föreläsningarna sig
på en alltför allmän nivå då deltagarna
kommer från olika yrken med olika
uppdrag inom arkivvärlden. Inte sällan har man bjudit in folk både från
verksamhets och tekniska professioner,
exempelvis arkiv och it-avdelningar,
vilket kan resultera i att mycket tid går
åt för att förklara begrepp och termer.
ATT DELTA I EN KONFERENS

DET SOM SLÅR MIG under Falks konferens
är att föreläsarna både håller en hög
klass och att de dessutom vet vilken
agenda vi konferensdeltagare sitter
med i vårt yrkesliv. Det är två viktiga
ingredienser för att en konferens ska ge
maximal utdelning.
Hela konferensen började med en
guidning i ett samarbetsprojekt. ABMhuset i Jönköping är, på samma sätt
som vi kunde se i Eskilstuna härom
året, ett gott exempel på hur man kan

få bibliotek, arkiv och museum att
arbeta gemensamt under samma tak.
Programmet för de efterföljande två
dagarna präglades inte helt oväntat av
föreläsningar om och kring e-arkiv,
standarder och arkivsäkerhet. Samordning och samverkan är båda viktiga
beståndsdelar för att få denna, ibland
mycket tunga, e-arkivprocess i rullning.
DEN MER PRAKTISKA delen ägnades åt en
mycket bra presentation om fotografiers
materialhistoria och hur man går till
väga för att ta hand om och skydda
dessa våra värdefulla skatter.
Under en knytkonferens som hölls
andra dagen bestämdes det att vi
tillsammans, kommuner och landsting,
ska bygga en gemensam plattform för
kunskapsutbyte i e-arkivfrågorna. Som
det är nu pågår parallella projekt runt
om i landet utan att ha någon egentlig
kontakt med varandra och alla ”uppfinner det berömda hjulet” på egen hand
gång på gång. Med ett gemensamt
forum kan vi istället lära och utvecklas
tillsammans. Önskemålet om en samlad kunskapsbank var starkt eftersom
man i nuläget får lägga mycket tid på
att försöka leta fram den. Vår önskan
var att detta ska vara en plats där varje
kommun och landsting har medlemskap, oavsett hur långt man kommit
i e-arkivsprocessen. En enkel fråga

bland deltagarna gav en klar bild av
hur otroligt olika detta arbete fortskrider. Vissa deltagare var i den fas då
man skulle börja träffa leverantörer av
e-arkiv medan andra inte ens påbörjat
någon förstudie.
Hela konferensen avslutades med att
historikern Bo Eriksson, som medverkat i två programserier på tv (”Historieätarna” samt ”Det hände här”)
berättade om glädjen med att finna
källmaterial samt att besöka platsen
”där det verkligen hände”. Utan arkivmaterial hade dessa tv-produktioner
aldrig gått att genomföra.
FINURLIGT NOG ANVÄNDE han en av de
historier som han letade fram under tvinspelningen som exempel. Historien
utspelade sig inte långt från Jönköping
och handlade om hur ett rån också
blev ett mord. Du kanske undrar vad
mördaren hette? Falk, så klart.
Nästa Falkkonferens kommer att
äga rum 2015 i universitetstaden
Lund. Håll utkik efter kommande
information på Falks hemsida. www.
falkarkiv.se. 

Läs även Caspar Almalanders,
en av initiativtagarna till knytkonferensen, reflektioner över
att förvalta e-arkiv på sidan
10.
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GE LIV ÅT
ARKIVEN
AXIELL är den ledande leverantören av
arkivhantering som innefattar mobila applikationer för personalen och publiceringsverktyg för webben. Våra produkter och tjänster
är byggda och utvecklade av experter på
området. Vi har mångårig erfarenhet av att
ta fram funktionalitet och användarvänlighet
som passar för branschen och är därmed det
naturliga valet för arkivpersonal.
Mer än 2 600 institutioner
över hela världen
använder våra system
– från små samlingar till
nationella arkiv.

Axiell Sverige
Axiell Danmark
Axiell ALM International
E-post

+46 46 270 04 00
+45 33 38 25 89
+31 346 586 800
lund@axiell.com

Gå med ni också!

Folkrörelsernas Arkivförbund

håller höstkonferens i Uppsala 11–12 november 2014
Folkrörelsernas Arkivförbund inbjuder till
höstkonferens i Uppsala.
Konferensen arrangeras i Universitetshuset och
hos Industriminnesföreningen.

Konferensen börjar vid lunch tisdagen den
11 november och slutar vid lunch onsdagen
den 12 november. På tisdagskvällen blir det en
gemensam middag.
Konferensen arrangeras i samarbete med
Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Ett utförligt program finns på FA:s hemsida
www.faf.nu.

Foto: Alexander Engström

Anmälan till konferensen görs till:
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Folkrörelsernas Arkivförbund
c/o ArkivCentrum
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
eller:
yvonne.bergman@arkivcentrum.se
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Gärna en molntjänst
men först ett rejält avtal
Vi har länge brottats med frågor om hanteringen av den digitala
informationen. Det ser ut att vara ett rörligt mål för överskådlig tid. Även om det både finns och pågår arbete med att skapa
lösningar för elektronisk lagring av information i skarpt läge,
så råder en osäkerhet eftersom vi inte sitter med facit i hand framför allt i många mindre organisationer.
Text Maria Bring maria.bring@lidingo.se

DET KAN KÄNNAS TRYGGT att veta att internationell och inhemsk forskning ägnar
sig åt att undersöka användandet av
molntjänster och dess förhållande till
informationsförvaltningen.
I maj i år bjöd Centrum för digital
informationsförvaltning in till ett
symposium på Kungliga biblioteket
med titeln ”Trust and digital records
in an increasingly networked society”.
Symposiet presenterade forskningen
kring hanteringen av information och
företrädesvis digital sådan. Symposiet
hölls i samband med en större konferens med forskare inom InterPARES
Trust (ITrust), en samarbetsorganisation för forskning kring informationsförvaltning. Målet med ITrust är (i
fri översättning från engelskan) att
skapa ett teoretiskt och metodologiskt
ramverk för att stödja utvecklingen
av integrerade och hållbara lokala,
nationella och internationella nätverk
för policyn, hanteringsanvisningar,
regler, standarder och lagar kring
digital information för att säkra offentlig tillförlitlighet baserad på god
förvaltning, en stark digital ekonomi
och ett varaktigt digitalt minne.
Forskningsområden som behandlas
inom projektet är bl.a. infrastruktur,
säkerhetsfrågor, kontroll, tillgänglighet och juridik.

inte helt överraskande ”trust” och ”trustworthy”,
förtroende och trovärdighet. En definition som användes var ”trust” som
ett förhållande av ömsesidig sårbarhet,

ORDEN FÖR DAGEN VAR

beroende och tillförlitlighet baserad
på risktagande. Risk var också något
som flera av föreläsarna tog upp som
ett beteende som behövde utforskas
närmare. Kan vi lagra information i
molnet med bibehållen autenticitet?
Professor Karen Anderson från
Mittuniversitetet lotsade föreläsarna
med tiduret om inte i handen så i
anden och Stockholms stadsarkivarie
konstaterade i sitt inledningsanförande att han höll tiden vilket påstods
aldrig har hänt förut.
De forskningsprojekt som presenterades har pågått ett par år. Förhoppningen är att resultatet ska innebära
en hjälp när det gäller att teckna avtal
med molntjänstleverantörer kring
autenticitet och tillförlitlighet, något
det har visat sig att leverantörer av
molntjänster varit lyckligt ovetande
om. Dataskyddsmyndigheter runt om i
världen har förstås vägledningar kring
hur personskyddet ska beaktas, men
det är ändå ovanligt att användare av
molntjänster utnyttjar möjligheten att
förhandla om service level agreement
(SLA). Med jämna mellanrum kan
man läsa att Datainspektionen gör
nedslag på myndigheter och företag
för att de inte har förhandlat till sig
avtal med bättre skydd för personuppgifter. Inom arkivariekåren har vi
hittills intagit en milt sagt avvaktande
hållning gentemot molntjänster. Detta
inte helt ogrundat: vad händer om en
molntjänstleverantör går i konkurs eller på annat sätt försvinner från marknaden? Vilka vägar tar informationen

mellan producent och konsument?
Användandet av molntjänster ställer
stora krav på tillförlitlighet.
från Kanada, Israel, Sverige, Schweiz, USA
och Kroatien, kunde grovt indelas i
två grupper. I den ena gruppen: forskare som med hjälp av enkäter och intervjuer med både användare av molntjänster och leverantörer av desamma,
samt studier av tillgänglig litteratur
och lagstiftning, har tittat på bland
annat säkerhetsaspekten, arkitektur,
kvalitetskontroller av information
och problem med tillgänglighet och
förlorad information. Man har även
tittat på vad organisationer angett för
skäl till att använda molntjänster, till
exempel för att minska kostnader för
lagring och att kunna öka lagringen.
I den andra gruppen finns de föreläsare som presenterade en mer visionär hållning om nyttan av att kunna
dela information. Att vilja främja
öppen data och öppen förvaltning som
en del av den demokratiska processen
med ömsesidigt deltagande och bidragande. Detta vill man uppnå genom
bland annat gemensamma standarder
för arbetsflöden och en dokumenthantering som är integrerad i de processerna. Här ingår också användandet av
verktyg som förvaltningsgemensamma
specifikationer för att säkra ett framtida informationsutbyte.
Utmaningar som presenterades
är till exempel att skiljelinjen mellan
privat och offentligt luckras upp.

FÖRELÄSARNA, MED REPRESENTANTER
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Informationen används i olika sammanhang genom exempelvis delning.
Metadata kan struktureras av olika
deltagare. Ett dokument kan finnas
i olika moln och kan också ställas
in för att destrueras men kan också
finnas kvar utan någon särskild tanke.
Vid återanvändande kan informationen förändras beträffande avsikt
och sammanhang. Användare delar
information både på individnivå, inom
grupper och mellan grupper.
ökar och
en intressant problematik som togs
upp var att användare av molntjänster har ett riskbeteende. Kortsiktiga
lösningar är mer attraktiva än vad
långsiktiga lösningar är. De flesta
användare är ointresserade av autenticitet. En av forskningens frågor
är att vi behöver förstå användarens
beteenden för att kunna möta upp
med hållbara lösningar.
Som arkivarie i en offentlig organisation känner man igen dilemmat:
även om de flesta av oss kan vittna
om att besökare mer än gärna sitter
i syrefattiga forskarsalar med papper
upp till hakan, får vi samtidigt fler
och fler önskemål, framför allt från
forskar- och företagshåll, om data
som är lätt att sammanställa. Det
förekommer att vi som arkivarier
dessutom förväntas göra sammanställningen. Många är vi som tagit
emot förfrågningar från föreningar
som vill ha alla förstaklassares föräldrars e-postadresser för att kunna
värva nya medlemmar. Intresseorganisationer för eller emot ny bebyggelse önskar ritningar och kartor i form
av API:n för att själva kunna skapa
förslag på alternativ till stadsbyggnadssidans detaljplaner.
När utvecklingen går mot ” jag vill
ha, här och nu, på mitt sätt” så vill
man förstås inte vara glädjedödaren
som hela tiden drar i nödbromsen.
Vi kanske ska ”boldly go where no
archivist has gone before” som en av
föreläsarna uttryckte det. Oavsett om
man omfamnar utvecklingen med
ökat användande av molntjänster
eller om man förhåller sig skeptisk
så kommer forskningen inom ITrust
förhoppningsvis att innebära ett stöd
i form av verktyg för strategier för
informationsfl den. 

ANVÄNDANDET AV MOLNTJÄNSTER

Var sak på sin plats.
Och hur de ska hamna där.
Dokumenthantering, dokumentstyrning
och arkivering. Såväl digitalt som fysiskt.
I våra arkiv är ordningen total och allt i
tryggt förvar.

Nobeli Business Support, 691 80 Karlskoga
Telefon: 0586-825 00 www.nobeli.se

Föreningen för dig som
jobbar inom landsting
och kommun
Bli medlem nu!
www.falkarkiv.se
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MER LIKA ÄN OLIKA
De olika arkivföreningarna närmar sig varandra. Folkrörelsernas arkivförbund och Näringslivsarkivens förening utreder hur de ska
samarbeta framöver. Arkiv ställer frågor till de
två föreningarnas ordförande om samarbetet.
Text och bild Karin Englund karin.englund@tele2.com

FA OCH NAF ORDNADE en gemensam
konferens i Visby i maj, i samband
med sina respektive årsmöten. Varför
just dessa två organisationer? Hur
gick det?
Per-Ola Karlsson, ordförande
för Näringslivsarkivens förening:
NAF och FA representerar idag tillsammans i stort det enskilda arkivlandskapet i Sverige. Vi har många
gemensamma medlemmar. Båda föreningarna har en gång bildats utifrån
behov som staten inte haft möjlighet
eller resurser att lösa. Idag behöver
vi fokusera på arkivarieprofessionen
och att bästa möjliga arbetsinsats
genomförs för att säkra enskilda arkiv,
snarare än att haka fast oss i sektorsindelning eller organisationsformer.
Vi som arbetar med näringslivsarkiv har mycket att lära från folkrörelsesidan när det gäller metoder
och nätverkande. Folkrörelsearkiven

skulle möjligtvis kunna lära sig mer
om hur en kombinerar det ideella med
det kommersiella. Arkivarier besitter en unik kompetens som många
efterfrågar.
NAF och FA ordnade redan 2012
en gemensam konferens i samband
med respektive årsmöte. Den förändrade statliga kulturpolitiken och anslagsgivningen gör att vi behöver lära

av varandra, särskilt de medlemmar
som fungerar som arkivinstitutioner.
Torgny Larsson, ordförande för
Folkrörelsernas arkivförbund: Vi
har mer som förenar oss än skiljer oss
åt. Båda föreningarna har ungefär
samma uppbyggnad med organisationer och institutioner som medlemmar,
till skillnad från de andra arkivföreningarna som har individuellt
medlemskap. Gemensam historia och
ökad kunskap om varandra berikar
både professionen och närmandet till
dem som söker sig till arkiven för att
få inblick i hur Sverige har utvecklats
till en välfärdsstad. I denna historia
samspelar folkrörelser och näringsliv.
Det var ett ovanligt bra deltagande från båda organisationerna på
Visby-konferensen. Gemensamma
arrangemang ger goda inblickar i

”Arkivarier
besitter en
unik
kompetens
som många
efterfrågar.”
Torgny Larsson, ordförande för
Folkrörelsernas arkivförbund
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”Det märks alltmer att vi har
mycket att vinna på att samarbeta mer över föreningsgränserna.”

årsmöte var det nästan ingen som
lämnade lokalen av dem som inte är
FA-medlemmar. NAF:arna fick verkligen inblick i FA:s inre arbete och
frågeställningar.
Christina Sirtoft-Breitholtz arbetar
med en utredning om ett närmare
samarbete mellan föreningarna.
Vad blir nästa steg?

Per-Ola: Under hösten kommer
Christina lägga fram resultatet av
förstudien till en referensgrupp med
representanter från de båda föreningarna. Beroende på vad medlemmarna
sagt i frågan fattar vi beslut om hur vi
går vidare.
Torgny: Oavsett hur vi går vidare
så har vi en väsentligt bättre grund
att stå på när det gäller samverkan
och förståelse. Samtidigt har våra
medlemmar fått en inblick i hur deras
riksorganisationer funderar över framtiden. Det stärker oss som organisationer. Hela den enskilda arkivsektorn
vinner på samarbete.

Per-Ola Karlsson, ordförande för
Näringslivsarkivens förening:
NAF och FA

Vilken var den mest uppskattade
programpunkten under konferensen?

varandras verksamheter. Det märks
alltmer att vi har mycket att vinna på
att samarbeta mer över föreningsgränserna, vilket inte bara gäller FA och
NAF. Vi får inte glömma samarbetet
med övriga arkivföreningar där vi
samarbetar både med Avec och med
tidskriften Arkiv.
Vi får ta det stegvis. Nästa styrelsemöte med FA förläggs på Centrum
för Näringslivshistoria. Regionalt har
samarbetat utvecklats i gemensamma
arkiv med gemensam kunskapsbas.
Per-Ola: Den stora vinsten med en
gemensam konferens är möjligheten
till aha-upplevelser när medlemmarna inser hur många det faktiskt är
som arbetar med liknade frågor och
brottas med samma problem i andra
delar av landet. Relativt sett är ju alla
enskilda arkivinstitutioner små med få

anställda, så jag tror att värdet av att
träffas och peppa varandra inte går att
underskatta.
Torgny: Problemen och glädjeämnena förenar oss. Vi ser hur både lika
och olika vi är med ett gemensamt
mål. Det är alltid skönt att veta att
man inte strävar ensam.
Per-Ola: Som vi ser det har vi
inget att förlora på en gemensam
konferens. När det gäller FA, som
delvis har en annan medlemssammansättning, kan det möjligtvis
upplevas att konferenserna blir allt för
arkivnördiga och lite väl inriktade på
institutioner.
Torgny: I början av ett sådant
här samarbete kan medlemmarna
i respektive organisation vara lite
återhållsamma med sina egna frågor.
Det lossnar alltmer. När FA höll sitt

Per-Ola: Den mest uppskattade
programpunkten, som jag missade
men som alla talade om, var Bosse
Carlgrens berättelse om sitt framgångsrika och varierande yrkesliv,
Smurfer och helvetes jävla skit. Företagsarkivet »Ord och bild« tar form.
Hans personarkiv är samtidigt ett
företagsarkiv – och vilket arkiv! Just
egenföretagararkiv är så ovanliga och
svåra att få in till arkivinstitutionerna.
Det presenteras på annan plats i detta
nummer av Arkiv, i serien Personarkiv.
Torgny: Min största aha-upplevelse var vandringen i arkiven. Samspelet
mellan det nördiga arkivslitet, tillfälligheter samt engagerade personer
som ser storheten i det lilla. Berättelsen om Therese Andreas Bruce tog
jag till mitt hjärta. En sällsam historia
om en flicka som i början av 1800-talet deklarerade att hon inte kan leva
om hon inte får leva sitt liv som man.
Skildringen om hennes liv är en spänningsroman som jag slukade direkt.
Sedan var naturligtvis också miljön
för konferensen en attraktion. Jag ser
Gotland som en bra plats för ett kommande AVEC-arrangemang. 
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Vi skapar ordning
i ditt arkiv!

SLS lägger ut Edith Södergrans
foton på nätet
Svenska litteratursällskapet (SLS) fortsätter göra sitt
arkivmaterial tillgängligt på internet. Användarna kan
bläddra i SLS samlingar på sökportalen Finna som
SLS anslutit sig till i år. Det nyaste tillskottet är drygt
400 fotografier tagna av poeten Edith Södergran. SLS
fotografier får användas fritt.
Finna (finna.fi) är en sökportal där användaren kan söka i finländska arkivs, biblioteks och museers samlingar. Användaren
kan titta på fotografier, filmer och andra inspelningar, gamla
dokument eller böcker. Allt material från SLS får laddas ner och
användas helt fritt. Om man använder SLS arkivmaterial är det
önskvärt att man anger SLS arkiv som källa.
– Finna är en väldigt viktig kanal för oss. Det svenskspråkiga
kulturarvet ska vara synligt med i ett nationellt sammanhang
tillsammans med det finska och det ska kunna användas inom
undervisning, forskning, konst och kreativ verksamhet, säger SLS
arkivchef Kristina Linnovaara.
Material ur SLS arkiv digitaliseras och läggs ut på Finna
kontinuerligt.
SLS arkivs nya samkatalog finns nu också på Finna. I katalogen finns information om material från alla arkivsamlingar på
samma ställe. Samkatalogen är en referensdatabas som berättar vad som finns i SLS arkiv.
Edith Södergran (1892–1923) var en föregångare inom svensk
modernistisk lyrik. Sedan 1990-talet är hon också känd för sina
fotografier. De är i huvudsak från hennes hemmiljö i Raivola
på Karelska näset och från hennes resor i Schweiz, framför allt
Davos. Bland hennes favoritmotiv finns, förutom personporträtt
också djur, framför allt katter.
SLS publicerar ett urval Södergrans fotografier även på Flickr
(flickr.com/slsarkiva).

FYNDAT

NOTERAT M.M.

Noterat

Nytt kurstillfälle den 11 november!

Rätt ordning och reda
– bland personalhandlingar
Kursprogram hittar du på www.sipu.se
Mariebergs Arkivbyrå

Kontakt

Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkiv- och
dokumenthanteringsfrågor. Vi
erbjuder kurser, anpassad utbildning,
konsulttjänster och entreprenader.

Besöksadress:
Norrtullsgatan 6, Stockholm
Postadress:
Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se

www.sipu.se

Syns du så finns du!
Annonsera i
ARKIV?
Kontakta Bengt så berättar han mer:
Bengt Åkesson
Tel: 08-402 41 54
Mobil: 0706-68 41 51
E-post: b.akesson@akessoncurry.com

SafeBox – framtidens arkiv!
SafeBox är med sin unika säkerhetsgrad det första arkivet
i Sverige som uppfyller RA-FS 2013:4. Dina dokument är

tryggt, torrt och stöldsäkert arkiverade i vår Green Buildingklassade byggnad. Vårt detaljerade lagringssystem gör det
lätt att hitta enskilda dokument när du vill hämta ut dem.
Titta in på http://youtu.be/GNnBnPT7tTY för en rundtur!

Bland Södergrans
favoritmotiv finns
både människor
och djur.

SafeBox – din arkivarie
långt in i framtiden!
www.safebox.se
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Hur viktig är information för er organisation?
Varje dag föds nya handlingar. Efter en tid börjar de leva egna, aktiva liv och ger
sedan upphov till att nya handlingar föds. Men när de inte är så aktiva längre,
behöver de tas omhand av era experter som med rätt utrustning och stöd från
oss kan se till att handlingarna kan fortsätta att förse verksamheten med visdom
och erfarenheter.
Vi ﬁnns med er under hela informationens livscykel – från det att den föds till dess
att den ska slutförvaras.
Vi har lösningar för alla faser i informationens liv – vi kan hjälpa till att sköta om
den hemma hos er, eller så kan vi förvara den hos oss – varken ni eller informationen märker någon skillnad.
Vi hjälper er att ta hand om er viktigaste tillgång!
(Förutom medarbetarna förstås.)

CGI Sveriges största IT-tjänsteföretag

CGI grundades 1976 och är en ledande global leverantör av tjänster
inom IT och affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi
kvalitativa tjänster inom business consulting, systemintegration och
outsourcing.

Experience the commitment®

www.cgi.se
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Arkivförteckna med Visual Arkiv
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En endagsutbildning i programmet Visual Arkiv
Göteborg 26 maj
Läs mer och boka på www.visualarkiv.se
www.visalfa.se

2014-09-01 12:37:07

2014-09-09 16:50

