ARKIV

”Inbjudan har accepterats
och startskottet har därmed gått för ett arkivår
2018”
Sid 3

1/2016

En tidskrift om arkivets alla aspekter

Tema: Gränslöst

Öppenhet
och tolerans
Arkivera webben

Kampen om kulturarvet
1

A
RKIVFORUM
för 12:e året
9-10 november 2016
Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering
Grand Hotel, Stockholm

- Så anskaffar och inför du ett
användarvänligt e-arkiv som är till nytta för
hela organisationen
- Så förbereder du din organisation för ett
kommande e-arkiv
Konferens: 9-10 november 2016

Över 400
deltagare
varje år

Talare:
tRiksarkivet
t6QQTBMBLPNNVO
t4UBUFOTTFSWJDFDFOUFS
t&OFSHJNZOEJHIFUFO
+ Fler talare tillkommer

Boka din
plats redan
idag!

Separat bokningsbar kurs: 8 nov 2016
Juridiken kring elektronisk
kommunikation, dokumenthantering
och arkiv
Nya
dataskyddsförordningen

Kursen leds av :

Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor i rättsinformatik vid
Stockholms Universitet

www.arkivforum.se
Guldsponsorer:

Sponsorer:

Samarbetspartners:



Tillsammans är vi starka
Den här tidningen ges ut tillsammans av de svenska arkivföreningarna. Dessutom
sponsras den av Riksarkivet. Tillsammans utgör vi Arkivsverige i organiserad
form. Samarbete mellan oss sker numer på en nästan vardaglig basis. Vi stöttar
tillsammans Arkivens dag ekonomiskt och organisatoriskt, vi arrangerar
Arkivveckan var tredje år och vi driver en mängd frågor gemensamt. Vi har
utvecklats, förändrats och blivit färre genom åren, vilket är en positiv utveckling.
I längden fungerar det inte att små intressegemenskaper konkurrerar eller mutar
in sina respektive områden i den lilla världen som vi utgör. Jag tror att det är
viktigt att vi inser att vi tillsammans måste fortsätta kraftsamlingen i framtiden.
Jag kan inte se någon väg tillbaka.
Detta kan göras genom att tillsammans uppvakta kulturdepartementet, som vi
ska göra i april. Där kommer vi att förklara vilken roll vi spelar när det gäller
historiebruk, kulturarvsfrågor, källkritik, arkivpedagogik, demokratin och ännu
en gång betona vad vi menar är ”digitaliseringens” verkliga utmaning. Detta kan
även göras genom att se till att branschen samlas, vilket kommer ske vid nästa
arkivvecka, AVEC 2017, som går av stapeln den 16–18 maj nästa år i Visby.
Ett annat sätt att samverka är att sluta upp bakom ﬁrandet av att Riksarkivet
fyller 400 år 2018. Riksarkivarie Björn Jordell tyckte i alla fall det. Istället
för att bara köra bal på slottet med den stora arkivmyndigheten bjöd han in
samtliga arkivföreningar att delta i ett gemensamt ﬁrande. Jordell har ju insett
att arkivverksamhet inte bara sker inom den statliga myndighetens väggar
utan är helt beroende av ansträngningar hos envisa arkivarier inom enskilda
föreningar, kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag. Inbjudan har
accepterats och startskottet har därmed gått för ett arkivår 2018 under namnet
Arkiv400 där arkivens värde och nytta ska synliggöras gentemot både oﬀentliga
och privata ﬁnansiärer och som ska fokusera på tillgänglighet, demokrati och
oﬀentlighetsprincip. Hoppas ni alla kommer vilja vara och delta med erfarenheter
och berättelser vare sig vi ses på seminarier, konferenser eller i sociala medier!

Per-Ola Karlsson, ordförande
Näringslivsarkivens Förening (NAF)

Apropå Björn Jordell, så tillkännagavs nyligen att han kommer avgå i förtid. Det
förändringsarbete av Riksarkivsorganisationen som han har drivit har inte varit
populärt hos alla, men för oss som arbetar med enskilda arkiv har hans år som
riksarkivarie varit präglade av samverkan, samarbete och ett genuint stöd. Jag vill
därför rikta ett stort tack till Björn och samtidigt skicka en passning till nästa
person som axlar det ansvar han tagit på sig att det ﬁnns mycket att leva upp till!
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För utveckling av din verksamhet

För att:
beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat
skapa en struktur för e-arkivet
få genomslag för strukturen i
verksamheten
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www.visalfa.se

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

Stockholm

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
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KAMPEN OM
KULTURARVET
Riksantikvarieämbetets höstmöte 2015 handlade om kampen
om kulturarvet. Huvudtalare var den brittiske författaren
Kenan Malik, som analyserade hur uppfattningarna om identitet och kulturarv, om tillhörighet och samhörighet, har
förändrats. Här återges hans föreläsning.
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Text Kenan Malik

kom till den
iberiska halvön i början av sjuhundratalet. Córdoba blev huvudstad och var
på niohundratalet en av de mest betydande städerna i Europa med moskén
som dess hjärta, bibliotek och lärosäte.
När kung Ferdinand III erövrade
Córdoba 1236 blev moskén en kristen
helgedom, men arkitekturen behölls.
På femtonhundratalet byggdes den
om till katedral. När Karl den femte
såg resultatet utbrast han: ”Här har ni
byggt något som vem som helst hade
kunnat bygga varsomhelst, men ni har
förstört något som var unikt i världen.”
Nu tar katolska kyrkan bort ordet
moské och kallar den i stället Córdobakatedralen. I en broschyr hävdas
att den egentligen är kristen eftersom
Córdobas muslimska period bara var
en historisk fotnot.
DE FÖRSTA MUSLIMERNA

en gång samma roll
för östlig kristendom som Córdoba
för västlig islam. Kyrkan Hagia Soﬁa
var för Istanbul vad Mezquita var för
Córdoba. Idag pågår en debatt om
Hagia Soﬁas öde, som är en spegelbild av debatten i Córdoba.
Kyrkan Hagia Soﬁa stod klar 537.
Det är en märklig byggnad, kulmen
för senantiken och det första bysantinska mästerverket. Den blev andligt
centrum för det bysantinska imperiet.
År 1453 erövrades staden av det Ottomanska väldet. Konstantinopel blev
Istanbul och Hagia Soﬁa blev Aya
Sofya, Istanbuls främsta moské.
När den sekulära staten Turkiet
etablerades 1924, blev moskén ett mu-

seum. Nu pågår dock en kampanj för
att på nytt göra Aya Sofya till moské.
Två städer i varsin ände av Europa,
två byggnader som symboliserar kontinentens historia, två debatter som
visar hur komplicerad den samtida
debatten om kultur och identitet
är. Vi föreställer oss ofta att det är

Den brittiske författaren Kenan Malik.

ISTANBUL SPELADE
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globalisering och invandring som har
omvandlat våra samhällen och skapat
besvärliga diskussioner om identitet
och ”kampen om kulturarvet”.
Det sägs att vi måste tänka på
historien och kulturarvet på nya sätt,
för att rymma den nya mångfalden.
Jag skulle vilja utmana de antaganden
som resonemanget bygger på. Själva
stenarna i Mezquita och Aya Sofya
visar att de kulturella interaktionerna
inte är nya, utan har djupa rötter i
Europas historia.
Visst har globalisering och
massmigration haft ett viktig inﬂytande på de europeiska samhällena.
Men upplevelsen av identitet och

tillhörighet handlar om så mycket
mer än förﬂyttningar av människor,
idéer och varor.
NÄR VI TALAR OM KULTURARV handlar det
inte bara om vårt förﬂutna utan också
också om hur vi förstår detta förﬂutna. Begreppet ”mångfald” exempliﬁerar gapet mellan verkligheten och
vår uppfattning om den. Vi föreställer
oss att Europa en gång var homogent
och att immigration innebär mångfald. Politiken utformas ofta med den
utgångspunkten.
Men världen är diversiﬁerad.
Samhällen delas inte bara av etniska
olikheter, utan också av klass, kön,
religion, politik och mycket annat.
Många oroar sig idag för konﬂ ikten mellan islam och väst; att
islamska värden inte är förenliga med
västerländska värden. Vi utgår från att
motsättningen är ett resultat av massinvandring. Men den uppfattning som
många har om muslimer idag liknar
synen på katoliker, särskilt i norra
Europa. De sågs nyligen som ”representanter för en helt annan kultur och
världsuppfattning” och ”fruktades
eftersom deras tro hade globala och
expansiva ambitioner”, enligt historikern Leo Lucassen. De nekades ofta
rättigheter och förföljdes. Samtidigt
förföljdes och dödades protestanter –
till exempel hugenotterna i Frankrike
– på grund av sin främmande tro. Judarna sågs i ännu större utsträckning
som ett hot mot Europas identitet, till
den grad att de blev oﬀer för världens
mest omfattande folkmord.

Moské-katedralen Mezquita i Córdoba är ett uttryck för Europas rika historia.

europeiska samhällen
som vi föreställer oss som rasmässigt och etniskt homogena. Men så
såg inte den tidens européer på sina
samhällen.
Den franske socialisten Philippe
Buchez undrade 1857 hur det inom
Frankrike kunde uppstå raser så eländigt underlägsna att de måste placeras
under de mest primitiva vildar. De
”raser” som Buchez oroade sig för var
inte immigranter från Afrika eller
Asien utan fattigfolk på den franska
landsbygden.
Eliten i det viktorianska England
såg arbetare och fattig landsbygdsbefolkning som Den Andre. I den liberala The Saturday Review fanns 1864
en notis om östra London. ”De fattiga
i Bethnal Green är en ras som vi inte
vet någonting om […] Skillnader som
dessa mellan klasserna i England, som
alltid kommer att ﬁnnas, som sträcker
sig från vaggan till graven, som hindrar allt som kontakt eller kompanjonskap, är en uppenbar parallell till
skillnaden mellan slavar och vita.”
Dagens Bethnal Green-fattiga,
invandrare från Bangladesh, ses ofta
som rasmässigt och kulturellt annorlunda. Men bara de mest extrema
skulle jämföra personer från Bangladesh med slavar.
VI SER TILLBAKA PÅ

ÄVEN OM EN 16-ÅRING från Bangladesh
i Bethnal Green, en 16-årig algerier
i Marseilles och en 16-åring från
Turkiet i Berlin skulle se varandras
olikheter, skulle de troligen ha ungefär
samma kläder, lyssna på samma musik,

se samma tv-serier och följa samma
fotbollsklubb som vita 16-åringar i
samma stad. Shoppingcentra, idrottsplatser, iPod och Hollywoodﬁ lmer
skapar erfarenheter och kulturella
mönster som är mer gemensamma än
vid någon tidpunkt i det förgångna.
Så, det kan diskuteras om Europa är
mer pluralistiskt idag än på 1800-talet.
Men det är odiskutabelt att Europa
ser sig som mer diversiﬁerat idag. En
fråga som vi behöver ställa är: Vilken
politik krävs för att jämka ihop de
diversiﬁerade europeiska samhällena?
Men också hur vi ska handskas med
föreställningen om att de europeiska
samhällena är så diversiﬁerade. Då
måste vi också besvara frågan: Varför
är västerländska samhällen, som verkar
så mycket mindre diversiﬁerade än de
ﬂesta andra samhällen, så ﬁ xerade vid
skillnader och så benägna att se dem
som kulturella?
ETT AV SVAREN ÄR ATT vad som anses som
sociala uppdelningar har ändrats.
Tidigare var det framförallt klass
som var ramverket för att tolka social
interaktion. Det kan vara svårt att
inse idag, men även rasskillnader tolkades då i klasstermer, vilket Philippe
Buchez fråga och artikeln i Saturday
Review antyder. ”Den andre” kom
under artonhundratalet inte från andra sidan gränsen, utan från de mörka
platserna inom den.
Under de senaste årtiondena har
klassbegreppets betydelse försvagats i
europeisk politik och som social identitet. Samtidigt har ”kultur” blivit allt

viktigare som den faktor som skapar
sociala skillnader. Skiftet från klass
till kultur ingår i en större förändring.
Den gamla skillnaden mellan vänster
och höger har minskat. I politiken har
universella visioner förlorat betydelse
medan särintressen har vunnit mark.
Samtidigt har marknaden expanderat
in i snart sagt varje vrå av samhället.
Institutioner som traditionellt bidragit
till individernas socialisering – från
fackföreningarna till kyrkan – har
minskat i betydelse.
allt mer i
termer av etnicitet, kultur och religion, i stället för i politiska termer.
Den fråga man ställer sig handlar inte
om vilket slags samhälle jag vill leva
i, utan mer om vilka vi är. Ideologipolitik har med andra ord ersatts av
identitetspolitik.
Det är mot denna bakgrund som
européer allt mer uppfattar sina nationer som diversiﬁerade. Därmed har
frågan om kulturarv blivit viktigare.
Det förﬂutna blir mer ifrågasatt, ju
mer intensivt vi kämpar för att få det
att passa vår samtid. Vi fyller varje
historiskt föremål, som Mezquita och
Hagia Sophia, varje historisk händelse
med en större mening och omvandlar dem till myter och symboler som
bidrag till en berättelse om vilka vi är
och hur vi bör vara. Kultur har blivit
det främsta sättet att förstå skillnader
mellan grupper och det nyckelbegrepp
som individer använder för att placera
sig själva i världen.
Förenklat uttryckt kan man se
SOCIAL SOLIDARITET DEFINIERAS
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kulturen som en enda, alternativt som
ﬂer. Och ännu mer förenklat kan man
kalla en sådan uppdelning för upplysningens, respektive romantikens sätt
att se på kultur.
Upplysningsﬁ losoferna talade om
civilisation, snarare än om kultur
och med det uttryckte de tre centrala
idéer. För det första såg de civilisationen som ett enhetligt fenomen, ett
uttryck för mänsklig universalitet,
snarare än för mänskliga skillnader.
För det andra såg det den som något
föränderligt, ett uttryck för mänsklig
handling. För det tredje trodde de
på framsteg, tekniskt, moraliskt och
socialt.
DEN ROMANTISKA SYNEN på kultur utvecklades under det sena sjuttonhundratalet
och artonhundratalet som ett svar på
upplysningstiden. Romantiken såg inte
en enhetlig civilisation utan en mångfald av kulturer, var och en rotad i sin
folkgrupps historia och myter. Kultur
var inte ett uttryck för det universella
utan för olikheter och för ett förmodat
förﬂutet, snarare än en möjlig framtid.
En ﬁ losof som formulerade romantikens uppfattning om kultur var
Johann Gottfried Herder. Han tog
avstånd från upplysningens idé att
verkligheten bestod av universella, tidlösa, objektiva oföränderliga lagar som
rationell utforskning kunde upptäcka.
Han hävdade i stället att det som
gjorde varje grupp eller nation unik var
dess kultur, dess ”volksgeist”, folksjäl.
I verkligheten måste vi se kultur ur
båda dessa perspektiv. Kultur innebär
en universell mänsklig möjlighet,
alltid uttryckt i en speciell form.
Både professionella antropologer
och samhället i stort har dock börjat
se kulturen genom det partikuläras
prisma. Den antropologiska idén om
kultur, utvecklades under det sena
artonhundratalet framförallt av den
tysk-amerikanska forskaren Franz
Boas, mycket som en reaktion på
rasbaserad antropologi. Den byggde
till stor del på romantikens syn på
kulturerna i pluralform. Det gör också
dagens populäruppfattning om kultur
och de idéer som vägleder politiker.
Vi ser detta tydligast när vi granskar idén om ”mångkultur”. Det har
blivit vanligt att beskriva europeiska

”krockar och konflikter är
grunden för politiskt och
kulturellt engagemang”
samhällen som diversiﬁerats genom
invandring som ”mångkulturella”.
Men idén om ”mångkultur” sammansmälter två begrepp som är viktiga att
hålla isär: å ena sidan upplevelsen av
diversitet och å andra sidan en uppsättning politiska åtgärder vars syfte
är att hantera denna diversitet.
både en beskrivning av ett diversiﬁerat samhälle
och en ordination för hur man ska
handskas med denna diversitet. Genom
att sammansmälta dessa två begrepp
omvandlas diversitet till ett problem
som måsta lösas och mångkulturell
politik blir lösningen på problemet.
Politiken har försökt hantera diversitet genom oﬀentligt erkännande
av kulturella skillnader och genom att
placera personer i etniska och kulturella boxar som man sedan utformar
politiken utifrån.
Ironin är att mångkultur som
en uppsättning politiska åtgärder
underminerar mycket av det som är
poängen med att ha tillgång till en
diversiﬁerad verklighet. När vi talar
om diversitet menar vi att världen
är en stökig plats, full av krockar
och konﬂ ikter. Och det är helt i sin
ordning eftersom sådana krockar och
konﬂ ikter är grunden för politiskt
och kulturellt engagemang. Det tilllåter oss att vidga våra horisonter, att
jämföra och kontrastera olika värden,
trosuppfattningar och livsstilar, bedöma dem, och fundera på vilka som
kan vara bättre eller sämre.
En annan ironi med mångkulturell
politik är att även om den har sina
rötter i föreställningen om en diversiﬁerat samhälle är den samtidigt ofta
blind för mångfalden inom minoritetssamhällena. Därmed bortser man
alltför ofta från konﬂ ikter inom dessa
grupper. Det kan leda till att oppositionella röster tystas, med förklaringen
att de inte är representativa, inte
autentiska, medan de mest konservativa rösterna får rollen som ledare och
gruppens autentiska röst.
TERMEN MÅNGKULTUR INNEBÄR

också mycket av diskussionerna om
kulturarv. FN hävdar till exempel
sedan länge att urbefolkningar ska
”behålla permanent kontroll över alla
delar av sitt kulturarv”. Kulturarv
deﬁnieras här som ”allt som internationell lag anser vara den kreativa
produktionen av mänsklig tanke och
hantverksskicklighet, som sånger,
berättelser, vetenskap och konst”.
Unescokonventionen från 2003, om
skydd för det immateriella kulturarvet, breddade detta synsätt till att
föreslå att statliga myndigheter genom
”registrering och auktorisering” ska
skydda folklore och kunna ingripa om
inhemsk konst används i ”kulturellt
olämpliga sammanhang”.
Det som uttrycks i sådana rapporter, konventioner och protokoll är den
romantiska synen på kulturen. Begrepp som ”relevant samhällsgrupp”,
”autentisk” och ”kulturellt olämpliga
sammanhang” är både illusoriska och
farliga.
En ”relevant samhällsgrupp” kan
bara etableras genom ett cirkelargument. Några muslimer ser avbilning av
profeten Muhammed som blasfemiskt
och något som bör förbjudas. Andra
muslimer har inga problem med sådana
avbildningar. Men bara den första
hållningen ses som ”autentisk”, medan
den senare ses som alltför liberal eller
västerländsk för den relevanta sam-

hällsgruppen. Detta är Herders vision
om folksjälen återskapad på 2000-talet.
Kultur är vår inträdesbiljett till
världen, att låta oss engagera oss i den
och vidga våra horisonter. Men alltför
mycket reglering, nationellt och internationellt, förvandlar kulturen till barriärer och ett sätt att skydda oss från
världen. Resultatet kan bli kulturella
enklaver och intellektuella bantustaner.
Något som de ﬂesta politiker och
politikmakare bortser från är identitetens komplexitet, elasticitet och motsägelsefullhet. Identitet levereras inte
i ett snyggt paket. På många sätt är vi
var och en som Mezquita och Hagia
Sophia, komplicerade konstruktioner
med många identiteter, inﬂuenser och
kulturarv. Min känsla av anknytning
och tillhörighet, både personligen och
nationellt, skapas av sammanhanget.
Att sudda ut denna komplexitet med
myter om samhällsgruppen eller nationen är att förminska varje innebörd
av ordet ”tillhöra”.
Kulturarvspolitik bör inte handla
om att förse oss med myter. Det är
inte de professionella inom kulturarvssektorn som ska utforma dem. De ska
varken vara grindvakter eller symbolskapare. De ska snarare se det som sitt
uppdrag att tillhandahålla de verktyg
som människor kan använda för att
deﬁniera sig själva. Deras uppgift är,
som jag ser det, att skapa utrymme för
social konversation och även för konﬂ ikt och ifrågasättande. Kultur är vår
inträdesbiljett till världen, till att låta
oss engagera oss i den och öppna våra
horisonter. Ñ
Översättning Karin Englund

Aya Sofya, Istanbuls
främsta moské, byggdes
först som kyrka år
537 under namnet
Hagia Soﬁ a.

DEN ROMANTISKA SYNEN på kultur stöder
argumentationen både för multikulturalister och nationalister och styr
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PLATS I RUMMET
I januari 2014 lanserades
es
webbplatsen Rummet.se
e
– en kollektiv plattform
för feminister och antirasister som rasiﬁeras
i Sverige. Bakom sidan
ﬁnns Judith Kiros,
Mireya Echeverría
Quezada, Camila
Astorga Díaz och
Valerie Kyeyune
Backström. Judith
Kiros berättar
om Rummet.
Text Judith Kiros

uppmuntra till en
fördjupad antirasistisk diskussion –
en diskussion som tog avstamp hos
och riktade sig till de som utsätts för
rasism i Sverige. Vi bidrog själva med
texter och material till sidan, men
ville redan från början uppmuntra
folk till att bidra med egna artiklar, dikter, egenproducerade videor
och podcasts. Lyckligtvis ﬁck vi
en positiv respons från målgruppen:
många hade, likt oss, känt att deras
perspektiv hade ignorerats till förmån
för en antirasism som centrerade vita
personers upplevelser och analyser.
Vi ﬁck möjlighet att kurera en debatt
om strukturell rasism och om dess
eﬀekt på arbetsplatsen, i kärlekslivet, i
bostadspolitiken, och i vård och skola.

MED RUMMET VILLE VI

sig till personer
som själva utsattes för rasism i en
svensk kontext ﬁck vi många gånger
agera redaktörer; det fanns en tendens
hos de som skrev, inklusive oss själva,
att rikta sig till vita läsare, till läsare
som skulle utbildas och konfronteras.
Vi jobbade med att få bort den tonen,
samtidigt som vi var noga med att

EFTERSOM SIDAN RIKTADE
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Den uppmärksammade bloggen
Rummet har nu samlats i bokform
genom kultur- och serieförlaget Galago.

bevara författarens egen röst.
I september kom boken Rummet (2015) ut på Galago förlag. Den
bestod i princip helt av nyskrivet
material, främst av oss som grundade
sidan, men vi beställde även in nya
artiklar och serier av folk som hade
bidragit till sidan under året. Vi ville
ge läsarna av boken någonting nytt
och hållbart, då många av texterna
som fanns på sidan uppkom i reaktion
till speciﬁka, samtida händelser som
Almedalen, Sverigedemokraternas
framfart och valet. Samtidigt ville vi
bevara en del av den ton och sponta-

nitet som möjliggjordes av nätet, och
valde då att påbörja varje kapitel med
en chatt om ämnen som relationer,
klass och populärkultur.
har vi inte avgjort hur
eller när vi ska bevara materialet som
ﬁnns på själva hemsidan. Hur kan
det rent praktiskt sparas och användas i framtiden? Hur bör vi gå vidare
med sidan? Säkert är ändå att det är
och bör förbli en resurs för svenska
antirasister i framtiden – och en del
av en större historieskrivning rörande
antirasism i Sverige.Ñ
SOM DET SER UT NU

Uppgörelse med
vardagsrasismen
För ett par år sedan ﬁck Fanna Ndow Norrby nog av rasistiska kommentarer och startade Instagramkontot @SvartKvinna. Där delade hon
med sig av kommentarer och situationer som hon råkat ut för. Med
hennes egna ord: ”Att existera som svart kvinna i Sverige resulterar
inte sällan i sexualiserande, exotiﬁerande och rasistiska utageranden
från omgivningen. @SvartKvinna påvisar de upprepade strukturerna
av den objektiﬁering vi lever i.”
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

tiotusentals följare.
Kommentarer med liknande citat och
berättelser strömmade in. De har nu
samlats i en bok med samma namn,
Svart kvinna (Natur & Kultur, 2015).
Det är deprimerande läsning med alla
dessa exempel på tanklös, sårande
dumhet och ren rasistisk elakhet. Det
handlar verkligen inte bara om att få
slippriga kommentarer på krogen utan
om att inte få vara i fred någonstans.
Kommentarerna kan komma från
förskollärare, klasskompisar, lärare,
kolleger, syokonsulenter, fotbollstränare, poliser, läkare, restaurangpersonal – vem som helst.
HON FICK SNABBT

grupperas i olika
avdelningar som ”På stan”, ”Skolan”, ”Hudfärg”, ”Hår”, ”Jobbet” och
”Afrika”. Varje avsnitt kompletteras
med längre texter av tolv författare.
Bilan Osman skriver om hur det är
att bekämpa afrofobi bland muslimer,
islamofobi bland svarta och rasism i
det oﬀentliga rummet.
Håret får ett eget kapitel. ”Just håret
är för mig, och många andra, en av de
tydligaste och vanligaste sätten en blir
exotiserad på. Därför var det viktigt
med just de mekanismerna” säger
Fanna Ndow Norrby i en intervju.

DE RASISTISKA CITATEN

Salem Yohanne har skrivit en text om
en erfarenhet som hon delar med de
ﬂesta som har krulligt hår. Förslagen
haglar om hur det ska hanteras, gärna
rakpermanentas. Många vill ta på
håret.
HUR HANTERAR MAN den situationen, när
främlingar så gott som dagligen vill
kladda i ens hår? Man står ut. Men
det tar på krafterna. Amira Diallo
skriver om det, om tröttheten hon
drabbas av när hon ständigt måste
välja förhållningssätt till den rasism
hon möter. Hon får höra att hon
överreagerar, eller ”letar rasism”. Men
man blir trött av att varje dag, gång på
gång, behöva välja strategi inför olika
former av rasism: ”Antingen håller
man tyst, vilket ofta gör att man mår
dåligt efteråt. Eller så säger man
ifrån, men då riskerar man att förstöra
stämningen eller skada relationer.
Det är en konstant avvägning.” Ñ

Svart kvinna är Fanny Ndow Norrbys
första bok och bygger på inlägg från
hennes instagramkonto @svartKvinna.

”Just håret är för mig, och
många andra, en av de tydligaste och vanligaste sätten en
blir exotiserad på.”
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När
det
stör
– kulturarv och nationalism
Hur ska arkiv, museer och andra kulturarvsaktörer agera när kultur och
kulturarv används i förtryckande och exkluderande sammanhang? Hur
ser institutionernas ansvar ut när kulturarv i nationalismens logik görs
till en gränsmarkör för vem som hör till och inte? Hur ser institutionernas
ansvar ut när grupper och partier reviderar historien och använder ett
idealiserat förﬂutet som vägvisare för framtiden? Hur ska man förhålla sig
till att kulturarv blivit ett fält med stark politisk och ideologisk laddning?
Text Anna Furumark och Mikael Eivergård

Foto Örebro läns museum
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har förändrats
dramatiskt de senaste åren. I Europa
och Sverige har rasistiska, högerpopulistiska och fascistiska partier tagit
plats i parlament och andra folkvalda
församlingar. Ett gemensamt drag
i den nationalistiska retoriken är att
historia och kulturarv har en central
roll som redskap att påvisa nationens
stolta, enhetliga och homogena historia. Utgångspunkten för en nationalistisk kulturarvspolitik är enkel – det
handlar om att historia och kulturarv
görs till berättelser om en homogen
och närmast organiskt framvuxen
nation befolkad av människor med gemensam identitet och enhetlig kultur.

FYNDAT

REP. DEL 2

DET POLITISKA LANDSKAPET

nationella kulturer som historiskt givna, statiska
och homogena enheter som inte ska
beblandas med varandra, handlar inte
”bara” om hur historien om nationen
ska framställas. Vad vi återigen kan
se i Europa och Sverige är att dessa
mytiska idéer sipprar ut i politikens
alla kärl och omsätts i argument mot
migration, mot asylrätt, mot feminism, mot rätten att utöva sin tro.
I nationalismens logik blir kulturarv
en gränsmarkör för vem och vad som
hör till och inte.
För inte så många år sedan torgfördes denna typ av nationalistisk
historiesyn av extrema grupper utan
FÖRESTÄLLNINGEN OM

Föreställningen om en homogen nation där 1950-talet framställs som en idyll är en
del av den nationalistiska historierevisionismen. I själva verket präglades samhället
då, liksom nu, av heterogenitet och mångfald. Här fanns minoriteter som judar, romer
och samer. Här fanns internering i stor skala av funktionshindrade och människor som
ansågs socialt, moraliskt och medicinskt avvikande. Bilden är tagen på Västra Marks
sjukhus i Örebro för asociala kvinnor.
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reellt politiskt inﬂytande och på rejält
avstånd från parlament och folkvalda
församlingar. Så är inte fallet idag.
Idag driver politiker från Sveriges
tredje största parti en nationalistisk
kulturpolitik inifrån det politiska
systemet.
motionerar SD om ”en
snabb avveckling av den mångkulturalistiska politiken”, om att folkbildningen ska ha fokus på nationell
gemenskap och att kulturarvets
övergripande syfte är att ”stärka den
gemensamma nationella identiteten”.
På kommunal och regional nivå läggs
motioner om att konst inte får provocera och vi har sett ﬂera fall hur man

I RIKSDAGEN

Projektet handlade om allas rätt till
kulturarv. För bara tio år sedan hade
ett sådant agerande av ett politiskt
parti varit helt otänkbart.
Vi måste inse att kulturarv idag
är ett fält med hög politisk laddning
och att det ﬁnns en konﬂ ikt kring hur
berättelsen om Sverige ska framställas. Vi måste också inse att historien
används i politiska syften, att kulturarv är ett maktredskap.
HUR SER DÅ institutionernas ansvar
ut? Hur ska ett museum eller arkiv
förhålla sig till den samtidspolitiska
situationen? Vår utgångspunkt är
att vi som oﬀentliga institutioner
har ett odiskutabelt ansvar att värna

”Vad vi återigen kan se i
Europa och Sverige är att
dessa mytiska idéer sipprar
ut i politikens alla kärl och
omsätts i argument mot
migration, mot asylrätt, mot
feminism, mot rätten att
utöva sin tro.”
direkt har försökt påverka innehållet i
kulturinstitutioners verksamhet.
Vår erfarenhet härrör sig från Örebro och projektet Att störa homogenitet som drevs på Örebro läns museum.
I landstingsfullmäktige krävde SD att
projektet skulle stoppas. De menade
att det var både olagligt, kulturmarxistiskt och svenskﬁentligt. De
krävde att den av museet anställde
projektledaren omedelbart skulle
avskedas, anslagen till museet dras
in och att museet hädanefter skulle
bedriva ”sedvanlig museiverksamhet”.

demokrati och alla människors lika
rättigheter. För att klara det måste
vi inse områdets laddning och förstå
kopplingarna mellan hur det förﬂutna
används och omsätts i en samtidspolitisk retorik. En medveten hållning
till och kunskap om nationalistiska
ideologiers historiebruk är en grundfråga.
Historikern Helene Lööw skriver
att det i nationalistisk historieskrivning ﬁnns en stark tendens att söka
sig tillbaka till en idealiserad tidsepok, en slags önskan att återuppliva

Anna Furumark, kommunikationsstrateg, projektledare. Tidigare
projektledare för Att störa homogenitet
vid Örebro läns museum, nu projektledare för Heterogena kulturarv vid
Regionmuseet Kristianstad.
Mikael Eivergård, ﬁlosoﬁe doktor
i etnologi, tidigare bland annat
museichef vid Örebro läns museum,
nu forskningsansvarig i projektet
Heterogena kulturarv vid Regionmuseet Kristianstad.

en tid då landet var som renast och
mest ”äkta”.
I Sverige har 1950-talets folkhem
kommit att fungera som en sådan
projektionsyta, en slags föreställning
om en tid då Sverige var homogent
och som allra mest svenskt. Med den
kunskap och de långa tidsperspektiv
museer och arkiv arbetar med, kan sådana mytiska bilder punkteras. Vi kan
visa att 1950-talets Sverige präglades
av mångfald och social och kulturell
heterogenitet där alla inte var lika,
där alla inte hade samma förutsättningar. Att här fanns klasskillnader,
här fanns judar, samer och romer i
tältläger, här fanns funktionshindrade
på institutioner.
destruktiva form
kan leda till krig, utrensningar och
folkmord. En mildare form är att
förleda oss till att försöka deﬁniera
folket, att sätta upp kriterier som
språk, härkomst och kultur för vilka
som hör till nationen och inte.
Arkiv och museer behövs och har
ett ansvar att hävda ett inkluderande
och öppet kulturarv och kan med sina
kunskaper ta avstånd från alla försök
att hävda en glömskans ideologi och
försök att lägga det förﬂutna tillrätta för att passa in en nationalistisk
retorik. Ñ
NATIONALISM I SIN MEST
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MINNEN
som historiebärare
Detta handlar om min mormors historia. Men det handlar även om historien om människor på ﬂykt och vikten
av att bevara deras historia och deras ord. Detta för att i
framtiden dels se hur vi som land har hanterat frågan
kring ﬂyktingar, dels för att se hur den enskilde individen har upplevt ﬂykten till Sverige – och även hur de har
behandlats och slussats runt i systemet.
Text Alexandra Meija alexandra.meija@foi.se

Foto: Haralds Meija
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oktober 1944 lämnade en ung kvinna sin familj och sitt
hemland för att ﬂy över havet mot ett
nytt land och bort från ett brinnande
krig. Historien om min mormor
var dramatisk redan från början.
Hon föddes som yngsta barn av sex
syskon under första världskrigets sista
skälvande månader. Mellan första
och andra världskriget erfor Lettland
sin längsta period av självständighet. Landet invaderades under andra
världskriget av Ryssland som i sin tur
drevs bort av Tyskland, som sedan
ﬁck se sig besegrade av ryssarna.
Under Rysslands andra invasion såg
mormor vänner bli bortförda och
skjutna. Då hennes chef ertappade
henne med att hjälpa till att gömma
en judisk familj hotade han att skjuta
henne som en hund. Familjen tog
beslutet att mormor, som var den enda
som hade möjlighet, skulle ﬂy. För att
ﬂy krävdes då, liksom idag, pengar.
Hon hade turen att få resan bekostad
av sin dåvarande fästman.

EN NATT I SLUTET AV

färdades de under
två dygn genom höststormar och
höga vågor. Mormor var medvetslös
under större delen av resan men ﬁck
veta att de utanför den lettiska kusten
hade stoppats av ryska soldater. För
att klara sig bjöds de ryska soldaterna
på sprit och när de blivit tillräckligt
överförfriskade lyckades letterna avväpna dessa. Fiskebåten anlöpte Slite
på Gotland där de togs emot med
varm hand.
När hotet kom om utlämning till
Sovjetunionen skeppades letterna
snabbt över till fastlandet. Mormor
hamnade i Småland, närmare bestämt
Strömsnäs bruk, där hon blev kvar

I EN ÖVERFULL FISKEBÅT

Lettiska ﬂyktingar på Gotland 1944–45.
Foto: David Holmert (1890–1951)

ett helt år. Under 40-talet var ﬂyktingarna tvungna att tjäna ihop ett
visst belopp för att få åka upp till
Stockholm. Jobbet utfördes på ackord
och de jobbade hårt för att snabbt
få ihop pengarna. Första resan till
huvudstaden blev ett ﬁasko när en av
mormors reskamrater deklarerade att
hon minsann inte skulle arbeta som
barnﬂ icka, det var hon för ﬁn för.
Trion ﬁck spendera en natt i häktet
innan de sattes på ett tåg tillbaka till
lägret i Småland.
NÄSTA FÖRSÖK gick bättre och i Stockholm hade mormor turen att ta över
ett förstahandskontrakt på en lägenhet på Surbrunnsgatan, som kom att
fungera som en slags transitlägenhet
för letter som kom till Sverige. Min
mamma föddes och mormor blev tidigt ensam med henne. För att kunna
vara hemma om dagarna ﬁck hon
städa på centralstationen, som på den
tiden var en ruﬃg plats med män som
tog sig lite väl många friheter ibland.
Eftersom ingen SFI-verksamhet fanns
på den tiden kämpade hon på egen
hand med att lära sig svenska.

om om mormors
första tid i Sverige. Mormor gick
bort när jag var liten och för mamma
berättade hon inte mycket. Kanske var
det för jobbigt att prata om det, och
att hon inte ville ge mamma bördan
av de svåra minnena. Men det kan
också vara så att hon förträngt det
allra jobbigaste. Mormor hade ett
hårt liv. Hon ﬁck ensam ﬂy från sitt
hemland till ett helt nytt land med ett
främmande språk. Mormor svävade
i ovisshet kring familjens öde i 12
långa år och det var först efter Stalins
DETTA ÄR VAD VI VET

För dig som vill veta mer
Riksarkivet:
• Personarkiv för Holmert, Bengt Göran
• Lettiska hjälpkommittén dokumentsamling
• Personarkiv för Rutkis, Janis
• Luftskyddshärbärget för lettiska
ﬂyktingar i Risinge sockenstuga
• Östergarn (innehållande fotoalbum
rörande Rysslands ockupation av
Lettland under andra världskriget)
Filosoﬁska och sociologiska
institutionen, Lettlands universitet:
• Oral history
www.fsi.lu.lv
• Lifestory archive
www.dzivesstasts.lv/en
Stockholms universitet:
• Maija Runcis på Historiska institutionen – omfattande samling av
tidningsklipp rörande letternas
ﬂykt under andra världskriget
MSB (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap):
www.msb.se
Migrationsverket:
www.migrationsverket.se
Nordiska museet:
www.nordiskamuseet.se
Övrigt material:
• Bela, Baiba and Zirnite, Mara –
Mˉes nebraucˉam uz Zviedriju,
lai k˛lˉutu par zviedriem. (We didn’t
go to Sweden to become Swedes)
• Byström, Mikael – En broder, gäst
och parasit: Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, ﬂyktingar
och ﬂyktingpolitik i svensk offentlig
debatt 1942–1947
• Byström, Mikael och Frohnert, Pär –
Reaching a state of hope
• Holmert, Bengt Göran – Gotland
under beredskapsåren 1939–1945
• Ininbergs, Peteris – De lettiska ﬂyktingarna till Gotland 1943 – 46
• Lundgren, Mickael – Letternas ﬂykt
till Sverige år 1944 (Ingår i Haimdagar: Sokenmagasin för alle tidars
liv, 2009 nr 1
• Zirnite, Mara och Lielbardis,
Aigars- Baltic refugees in Gotland
in photographs by David Holmert
1944–1945
• Filosoﬁska och sociologiska institutionen- Latvian emigrant communities: Diaspora of hope
• Föreningen Gotland – Baltikum
• Svensk-lettiska föreningen
www.svensklettiska.se
• Med livet som insats – en dokumentär om Peteris Jansons om hans
överfarter med lettiska ﬂyktingar
från Kurland (i Lettland) till Gotland
under andra världskriget

Dagens ﬂyktingmottagande har många
likheter med 1940-talets.
Foto: Peter Segemark
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”Ofta säger man att
historien skrivs av
vinnaren, av hjältar
och av framstående
personer. Men är inte
den enskildes berättelse
lika viktig?”
död som breven började komma fram.
Bland exilletterna var tron att man
skulle återvända snart och under åren
i exil samlades de, pratade minnen
och sjöng de klassiska lettiska sångerna. Först 1968 hade mormor möjlighet att resa till Riga. Då fanns hennes
mamma inte längre i livet.
Det tråkiga med att inte veta mer
om mormor är att det saknas en pusselbit i min historia. Ser man det från
ett mer samhälleligt perspektiv så
saknas röster och minnen från en generation i ﬂykt. Detta att jämföra med
den ﬂyktingström som kommer hit
nu. Vilka är de, vad är deras historia
och deras upplevelser?
TITTAR VI PÅ vad som ﬁ nns i arkiven
rörande letterna, ﬁnns ett fåtal arkivbildare på Riksarkivet. Ett forskningsprojekt för att samla in minnen
från ﬂyktingar har bedrivits på både
Institutet för språk och folkminnen samt Mångkulturellt centrum,
men där har man enkom intervjuat
estländare. Tittar vi utanför Sveriges
gränser drivs ett väldigt intressant
forskningsprojekt på Filosoﬁska och
sociologiska institutionen på Lettlands universitet där folkminnen samlas in till ”Lifestory archive”. Sedan
den första fältstudien bedrevs 1996
i Sverige har de samlat in historier
från drygt 70 exilletter som ﬂydde till
Sverige under andra världskriget. I arkivet återﬁnns över 4 000 livsminnen
från invånare i Lettland men också
från exilletter i olika länder. Livsminnena samlas in genom inspelningar,
fotograﬁer, skrivna berättelser, brev
och dagböcker.
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TITTAR VI FÖRBI letterna på 1940-talet och
den ﬂyktingström som idag går till
Sverige har Nordiska museet bedrivit ett projekt där de under hösten
har tittat på ﬂyktingmottagandet vid
Stockholm Central, en nonstop 24
timmars dokumentation på Malmö
Central samt att man har åkt natttåget mellan Malmö och Stockholm.
Projektet har främst riktat in sig på
fotodokumentation samt deltagande
observationer. En del samtal har gjorts
med en tolk på plats. Samtliga informanter har dock befunnit sig i rörelse
vilket har påverkat möjligheterna att
intervjua. Även samtalens längd har
påverkats av personernas tillgänglighet på plats och när de rest vidare.
Tanken med materialet är att det ska
vara tillgängligt i Nordiska museets
arkiv. I projektet ﬁnns en medvetenhet kring det känsliga i att samla in
samtal och minnen. Personerna som
intervjuats har haft möjlighet att
begära att avidentiﬁera eller belägga
dokumentationen med restriktioner
för åtkomst. Tanken bakom projektet,
som man önskar se en fortsättning på,

Under andra världskriget tog Sverige
emot cirka 30 000 personer från de
tre baltiska staterna varav majoriteten
var estländare.
Då de enligt Statistiska centralbyrån
(SCB) ej folkbokfördes är det svårt att
säga hur många som härstammade
från Lettland. UNHCR påvisar dock
siffror på 5 000 personer, det är dock
oklart hur många som stannade i
Sverige. Vissa tog sig, av rädsla efter
baltutlämningen 1946, vidare till
Kanada och USA.

Många av båtarna var små och rangliga.
Foto: David Holmert

Ankomsten till Gotland. Flyktingarna
fördes till tält för dush och tvätt.
Foto: David Holmert

är att materialet ska vara underlag för
framtida forskning.
Även Röda korset är en organisation som samlar in minnen. De träﬀar
ﬂyktingar i sin dagliga verksamhet
men har inget systematiskt bevarande
för samtalen. Däremot tar de med
utvalda historier i tidningen Henry.
Alla som söker asyl i Sverige
hamnar hos Migrationsverket. De
har skyldighet att bevara handlingar
enligt Oﬀentlighets- och sekretesslagen. Varje ansökan åtföljs av en
asylutredning. Under denna uppmanas personen som utreds att berätta
hela händelseförloppet och varför
man söker asyl. Handlingarna är dock
belagda med sekretess i 70 år.
perspektiv har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) som uppgift att
skaﬀa sig en bild av det nationella
läget. Då myndigheten inte utfört en
gallringsutredning sparas i dagsläget
alla handlingar som rör ﬂyktingarna, bland annat anteckningar från
UR ETT STÖRRE

samverkanskonferenser och nationella
lägesbilder. Man har även handlingar
kring hur arbetet bedrivs i Sverige och
hur information samlas in från länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Detta visar
dock hur Sverige har hanterat ﬂyktingkrisen och även om detta är intressant
ur ett framtida perspektiv behöver den
historien kompletteras med livsminnen,
det vill säga vad som hände och hur
personerna själva upplevde allt.
OFTA SÄGER MAN att historien skrivs av
vinnaren, av hjältar och av framstående personer. Men är inte den enskildes berättelse lika viktig? Den säger
mycket om vår tid, hur vi känner, hur
vi tänker, hur vi upplever och hur vi
lever. Våra berättelser säger mycket
om våra värderingar, vår kultur och
våra val. Det är viktigt att bevara
handlingar som rör det stora men det
är också viktigt att samla in våra historier, min och din, både för vår egen
del men också för kommande generationers del. Din historia säger mycket
om vem du är, varför din familj har
vissa sedvänjor och vissa sätt att göra

Flyktingmottagandet vid Stockholm Central, en nonstop 24 timmars dokumentation
på Malmö Central. Foto: Peter Segemark

saker på. Fler projekt liknande det
som genomförs på Nordiska museet
och mer resurser borde avsättas för att
samla in dessa minnen, minnen som
säger mycket om vår egen tid. Svar
på frågor som ”vilka var de?”, ”hur
kom de hit?”, ”hur upplevde de ﬂykten

och tiden i det nya landet?”. Be dina
föräldrar, dina mor- och farföräldrar
att skriva ner sin historia och börja på
så sätt bygga din egen historia.
För att använda en klyscha: för att
kunna gå framåt måste man blicka.
bakåt. Ñ

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
ƃGTCTCOCXVCN

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
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Gränslöst material
kompletterar
klassiska arkiv
Vilka faller mellan stolarna i våra arkiv? Vissa grupper tenderar
att framställas onyanserat genom endimensionella insamlingar.
Nina Sjöberg reﬂekterar över vad framtida eller nutida forskning
kommer att sakna i arkiven, och hur vi kan rädda nya delar av historien till eftervärlden.
Text Nina Sjöberg nina.sjoberg@arbark.se

of Labour
History Institutions (IALHI) samlar
arkivarier, bibliotekarier och forskare
från arbetarhistoriska institutioner
från framför allt Europa och USA.
Temat för årets konferens, som hölls
på National Library i Edinburgh,
var ”Global Connections in Labour
History: Collecting and Discovering
Migrant Workers’ Heritage”.
Konferensen inbjöd till reﬂektioner
över arkivarieyrket och arkivens roll
i olika länder. Redan den svenska offentlighetsprincipen gör att den svenska arkivarien har en delvis annan roll
än vad internationella kollegor har.

INTERNATIONAL ASSOCIATION

Fakta: IALHI
The International Association of Labour
History Institutions samlar arkiv, bibliotek, dokumentcenter, museer och forskningsinstitutioner som specialiserar sig
på arbetarrörelsens historia och teori.
IALHI har cirka 100 medlemsorganisationer från hela världen. Förutom en
årlig konferens samordnas en digital
portal, socialhistoryportal.org, som
tillgängliggör digitala samlingar från
medlemsorganisationer.
Program och korta sammanfattningar
av föreläsningarna för 2015 års
konferens ﬁnns här: www.ialhi.org/
conference-2015
Nästa årliga konferens hålls i Helsingfors 7–10 september 2016.
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Svenska arkivarier förväntar sig att
arkivbildare ska komma med leveranser som sedan ordnas och förtecknas
och bevaras för framtida forskning.
Den moderna arkivarien arbetar
med dokumenthantering och vill
få med arkivtanken i arkivbildarens dokumenthantering redan
från början. Men en annan fråga
är vad framtida eller nutida forskning kommer att sakna i arkivet.
Vilka kommer inte att hamna i våra
arkiv? Om detta handlade denna
konferens, vars tema också hänger
samman med höstens svenska arkivtema Gränslöst.
PÅ IALHI-MÖTEN får vi ofta höra om olika
arkivinstitutioner som arbetar med att
aktivt leta efter och köpa intressanta
samlingar. Vi hör om amerikanska
arkivinstitutioner med stor budget
och anställda som reser omkring och
köper arkiv. Andra sätt att bygga
samlingar är att aktivt samla in och
uppmana omgivningen att leverera
det material arkivet saknar. Professor
Leon Lucassen vid International Institute of Social History, Amsterdam,
arbetar med projektet “Migrants and
their heritage”. Migranters historia
beskriver migranter ofta som oﬀer,
talar om diskriminering och exkludering. Andra generationens invandrare
har sett fäderna som förlorare.

I ett försök att komma åt dessa första
generationens migranter gjordes en
insamling av privata foton, där andra
generationens invandrare uppmanades
att samla in föräldrarnas foton, även
från tiden före migrationen.
UPPSLUTNINGEN VAR STOR och en mängd
foton samlades in, med metadata till
bilderna, vilket gav en helt annan bild
av nyanlända migranter. Bildsamlingen ger en bild av historien som
annars saknades i arkiven. I samband
med fotoinsamlingen gjordes även
intervjuer för att komplettera denna.
Det var ett projekt med ett klart syfte
att ge en annan historia än förlorarnas, att skildra nyanlända migranter

som modiga, lyckade äventyrare,
men också med ett förﬂutet innan de
förvandlades till ”invandrare”.
berättade om
äldre intervjusamlingar, ofta skapade
som en del i större forskningsprojekt,
där samlingen sedan bevaras vid
institutionens arkiv. Emmy Tither,
arkiv- och biblioteksassistent vid
Bishopsgate Institute i London, berättade om det nu pågående projektet
”Everyday Muslim”. Intervjuer görs
för att skapa ett arkiv med muslimska
liv, utbildning och kultur i Storbritannien. Medlemmar i det brittiska
muslimska samfundet uppmuntras
att bidra med sina berättelser. Trettio
intervjuer har genomförts och många
foton och dokument har samlats in
till detta nyskapade arkiv för framtida
forskning för en grupp som inte hade
en egen arkivbildning.

FLERA FÖREDRAGSHÅLLARE

ETT ANTAL intervjuprojekt presenterades
vid konferensen. Ofta utförs intervjuerna inom ett forskningsprojekt,
men lagras sedan som arkivmaterial
och är därmed tillgängligt för vidare
forskning. Även i Sverige ﬁnns ett
växande intresse inom forskningen
för så kallad Oral History, vilket
bland annat har resulterat i nätverket
Oral History i Sverige. En intressant
aspekt är de arkiv som själva genomför den sortens projekt för att samla
in det material som saknas i arkivet.
Årets konferens visade hur viktiga
dessa projekt är för att komma åt just
migranter och deras historia. Mycket
av detta arbete sker och har skett även
i Sverige. Jag ser redan ﬂera exempel
vid min egen arbetsplats, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Historiskt
har intervjuer genomförts av anställda
vid institutionen, för att komplettera
de klassiska arkivmaterialen. Aktiva
kontakter tas för att nå ut till de moderna rörelserna, som kanske inte ens
är formellt bildade med årsmöten och
protokoll, men ändå en del av arbetarrörelsen. Inspirerade av kontakterna
genom IALHI söker vi nya sätt att
komplettera de klassiska arkiven. Hur
kan vi rädda nya delar av vår historia
till eftervärlden? Ñ

Krönikan
DETTA NUMMER AV ARKIV följer upp temat ”Gränslöst” från Arkivens dag och ett
par konferenser kring näraliggande teman. På FA:s höstmöte tog Mikael
Eivergård upp föreställningarna om ett kulturarv och nationalism. Hur idylliskt var till exempel det idylliska femtiotalet, egentligen? Hans och Anna
Furumarks artikel ﬁnns på sidan 12.
Riksantikvarieämbetets höstmöte behandlade liknande frågor under rubriken
”Kampen om kulturarvet”. Huvudtalaren Kenan Malik från England frågade
varför vi i Europa är så ﬁ xerade vid tanken på att samhället är så diversiﬁerat
idag till skillnad från ett – lite obestämt – förﬂutet då samhällena var statiska
och homogena. En sammanfattning av hans resonemang ﬁnns på sidan 6.
BÅDA ARTIKLARNA UTMANAR föreställningen om ett förlorat harmoniskt förﬂutet.
Malik diskuterar också våra föreställningar om vår egen och andras identitet.
Han påminner oss om hur sammansatt var och ens identitet är, liksom Europas kulturarv. Vi består av oändligt många lager och inﬂuenser.
Samhällen som har varit öppna, och som har uppmuntrat tolerans och
fredlig samexistens mellan folkgrupper och
religioner, har varit både trevliga och framgångsrika. Toledo, De tre religionernas huvudstad, brukar nämnas som ett exempel.
Fram till 1400-talet samlades judar, araber
och kristna där och arbetade tillsammans
med att introducera arabisk och grekisk
ﬁ losoﬁ, kultur och vetenskap i Spanien.
Spåren ﬁnns kvar i arkitektur och konst och
har gjort Toledo till ett populärt turistmål.
Ett annat exempel som nämns är London
på 1980-talet. En tuﬀ miljö, javisst, men
ändå på många sätt öppen och tolerant.

”Samhällen
som har varit
öppna, och som
har uppmuntrat
tolerans och
fredlig samexistens mellan
folkgrupper och
religioner, har
varit både trevliga och framgångsrika.”

KENAN MALIK VISAR också hur begreppet ”ras”
har förändrats så att det numera i första
hand handlar om hudfärg. På 1800-talet
kunde begreppet användas om den inhemska befolkningen i både och England och
Frankrike för att beteckna de fattiga i slummen eller på landsbygden, människor som
deﬁnierades som separata raser, så ”eländigt
underlägsna”.
Numera handlar ”ras” mestadels om en
slags utseendeﬁ xering och det förefaller mig
vara ett av mänsklighetens mest korkade
påhitt hittills. Om man vill få en uppfattning om vilka pinsamma och obegåvade
uttryck det kan ta sig kan man till exempel
läsa Svart kvinna, eller Rummet som pre-

senteras på sid 10 och 11.
När föreställningarna om ”den andre” och ”den andres” kultur handlar
om något främmande och skrämmande som ställs mot den egna kulturens
ärorika – men hotade – kulturarv, det är då det kan gå riktigt illa. Ñ

Karin Englund har arbetat i regeringskansliet, främst på Utbildnings- och Kulturdepartementen, på Riksantikvarieämbetet och på Arbetarrörelsens Arkiv och
Bibliotek. Hon är författare och översättare och är engagerad i Folkrörelsernas
Arkivförbund. Framför allt sitter hon i redaktionen för tidskriften Arkiv.
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Lars Ilshammar
Lars Ilshammar har en rad titlar i bagaget; chefredaktör för Örebrokuriren, universitetslektor och arkivchef. Nu har han precis intagit rollen som biträdande riksbibliotekarie på KB, och hoppas på att ha både
journalisten och historiken inom sig inför kommande utmaningar.
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Text och foto Karin Englund karin.englund@tele2.se

Lars Ilshammar
som biträdande riksbibliotekarie. Ett
alldeles självklart val, enligt riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg: ”Lars
Ilshammar har, förutom sina år på
KB, betydelsefulla erfarenheter från
forskningsvärlden, arkivvärlden, journalistik och politik.” Den sammanfattningen rymmer det mesta av Lars
mångskiftande yrkesverksamma liv.

inte fram det källmaterial jag behövde.
Jag intervjuade dem som var med, men
det gav klent resultat. Ingen mindes,
eller ville minnas. När min lärare i
historia märkte att jag körde fast med
Nerman föreslog han att jag skulle
skriva om nunnornas verksamhet i
Riseberga kloster istället. Det visade
sig vara så intressant att det senare
blev en bok om ämnet.

Om man söker på ditt namn på
nätet får man hela 13 000 träffar.
Du har varit en ﬂitig skribent och
debattör genom åren. Minns du
din första publicerade artikel?

Du lämnade dock medeltiden för att
ägna dig åt den nya digitala verkligheten med en doktorsavhandling
om "Offentlighetens nya rum".

DEN 1 FEBRUARI TILLTRÄDDE

– Jag tror det var i mitten av 1970talet när jag som 17-åring praktiserade på dåvarande lokaltidningen
Nya Norrland. Jag blev engagerad på
helgerna som sportskribent och ﬁck
åka på fotouppdrag som ingen av de
riktiga reportrarna ville ta. Det var en
bra utbildning, ett snabbspår till fast
journalistjobb några år senare. Men
mina skoluppsatser var i sanning usla,
kan jag se så här efteråt.
Sedan blev det studier i historia vid
Örebro universitet. Hade du något
specialområde?

– Ja, det blev lite vingligt i början,
när jag först ville skriva en C-uppsats
om Ture Nerman och Förbundet
Kämpande demokrati. Det bildades
under andra världskriget för att ”samla
landets folk till arbete och kamp mot
diktatur och imperialistiskt våld, för
folklig och individuell frihet, fred och
humanitet”. De ville att samlingsregeringen skulle ta tydligare ställning
mot nazism och fascism. Men jag ﬁck
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– Den går under rubriken samtidshistoria och handlar om hur politiken
hanterar den nya tekniken, och vad
tekniken gör med politiken. Hur det
som vi kallar IT-politik idag har vuxit
fram och vad digital teknik har inneburit för oﬀentligheten och demokratin
under de sista årtiondena på 1900-talet.
Du har haft många olika jobb;
chefredaktör för Örebrokuriren,
universitetslektor, arkivchef och
nu KB. Finns det någon gemensam
faktor?

– Ja, så här i efterhand skulle jag
säga ett starkt intresse för demokrati,
medborgarskap och oﬀentlighet. Och
här ﬁnns bibliotekens och arkivens
uppdrag alltmer i centrum, särskilt med
den nya bibliotekslagen. I själva verket
ﬁnns stora likheter mellan journalisten och historikern. Båda arbetar med
källor och källkritik, båda drivs av en
nyﬁkenhet och en sorts upptäckarlust,
och båda måste kunna få ur sig texter.
Skillnaden är bara att historikern tar
lite längre tid på sig. Jag hoppas att jag

har både journalisten och historikern
inom mig även här på KB.
Vad innebär det nya jobbet?

– Ett lite mera strategiskt perspektiv,
bland annat med ansvar för vår tvärgående programverksamhet. Jag kommer
kunna lägga mig i saker lite här och var
i organisationen. Jag ska vara en sidekick till riksbibliotekarien, och kanske
lite av en troubleshooter. Men jag kommer sakna närheten till samlingarna.
Finns det något som du är extra
sugen på att ta itu med?

– Det kulturarv som skapas här
och nu, men som varken KB eller
någon annan har mandat eller resurser
att ta hand om. Jag tänker på bloggar, sociala medier och på hela den
snabbväxande onlinekulturen. Sparar
vi inte detta kommer nutiden att
framstå som obegriplig för kommande
generationer. En strategisk fråga för
hela kulturarvssektorn.
Hur ser det ut med skrivplaner?

– Alltid. En antologi om Sverige
under revolutions- och demokratiåret 1917 kommer förhoppningsvis
att bli verklighet. Och så tänker jag
så småningom försöka sammanfatta
informationssamhällets historia.
Det är liksom på tiden.
Berätta om dina okända sidor och
dolda talanger!

– Jag har varit redaktör för Svenska
Fjällklubbens tidning ”Fjället”. Jag
har också varit medlem i Sveriges
Telehistoriska SamlarFörening. Är
ledamot i Hälsinge Akademi. Ñ

Lars Ilshammar
Arbete: Biträdande riksbibliotekarie
på Kungliga biblioteket.
Intressen: ”Jag är en naturmänniska
och söker mig gärna till fjäll och hav.
Sent i livet har jag upptäckt segling.
Fotograﬁ har alltid varit en passion.
Resor, gärna utan alla detaljer klara
i förväg. Och kultur i många olika
former.”

21

LEDARE
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Del 2 :

– ett yrke i förändring
Arkivstudenter och företrädare för arkivarieutbildningarna
uppfattar att kraven på vem som kan kallas arkivarie känns
otydliga. I andra delen av två går Arkivs Marie Thorn vidare
och undersöker hur arbetsgivare och yrkesverksamma
arkivarier ser på saken.
Text Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com

arkivarier upplever att många arbetsgivare föredrar
sökande med lägre högskolepoäng
och med mer erfarenhet av yrket än
sökande med till exempel en master i arkivvetenskap, men med liten
erfarenhet. Kanske kan detta te sig
rimligt ur arbetsgivarens synvinkel.
Arkivarier som har arbetat länge
och som ”enbart” har 60 högskolepoäng och som har sökt arbete upplever
tvärtemot att de kom till korta då de
inte hade läst ämnen som systemvetenskap eller processer, enligt undersökningen.
Det ﬁnns fortfarande verksamheter – ofta privata – vars rutiner kring
detta med arkivet är oförändrade,
där man har fortsatt att arbeta efter
det allmänna arkivschemat eller där
man har ett eget förteckningssystem.
Sådana verksamheter har inte infört
e-arkiv och har inte heller planer på
EN DEL NYUTEXAMINERADE
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att göra så. När dessa verksamheter
söker arkivarier är kravproﬁ len ofta
inriktad på att man ska ha en ettårig
utbildning i arkivvetenskap (60 högskolepoäng) och ﬂerårig erfarenhet av
arkivarieyrket. Personen som eftersöks ska vara noggrann och strukturerad. Detta kan vara ett av skälen till
att det ställs olika krav på arkivariens
kunskaper i de olika platsannonserna.
JAG FRÅGADE ARBETSGIVARE inom den offentliga sektorn hur de såg på viktningen mellan att ha erfarenhet kontra
att ha läst ﬂer högskolepoäng utöver
de obligatoriska 60 högskolepoängen
i arkivvetenskap. Det visade sig inte
vara en alldeles lätt fråga att svara på,
vilket får ses som en indikation på
arkivyrkets komplexitet.
– Det beror så klart på vad som ligger i tjänsten men om man endast ser
till att det är en arkivarie man söker är

erfarenhet mer meriterande än andra
högskolepoäng, svarar Mia Öhrnell,
kommunjurist i Gnesta kommun.
– Däremot ligger ibland systemansvar och liknande i den typen av
tjänst. Då kan såklart poäng kopplat
till det uppdraget vara relevant för
vem som erbjuds tjänsten.
Karolina Staaf, enhetschef för
registratur och arkiv i Vallentuna, ser
gärna att de sökande har en högskoleutbildning i arkivvetenskap med
inkluderad praktik.
– Utbildning tycker jag är mycket
viktigt, främst på grund av att de
lagmässiga delarna är så pass grundläggande i yrket. Å andra sidan är
erfarenhet givetvis en merit då teori
och praktik skiljer sig åt, säger hon.
ETT PAR ARKIVARIER som jag har talat med,
som har erfarenhet av både statlig
och privat verksamhet, menar att det

ﬁnns en skillnad på hur man ser på
arkivariens roll i de olika verksamheterna. Inom den privata sektorn spelar
erfarenhet och de personliga egenskaperna en mycket viktig roll. Där
betraktas arkivarien som en expert på
just arkivfrågor och det upplevs som
att det är mer vattentäta skott mellan
de anställda och deras arbetsuppgifter.
– När jag blev anställd inom det
privata kände jag mig mer som en expert jämfört med när jag var anställd
inom det statliga. Inom det statliga
fanns det anställda vars arbetsuppgifter gick in i mina. Det var registraturen, handläggare, receptionister
med ﬂera som hade åsikter om mina
arbetsuppgifter och vad som skulle göras i arkivet. När jag anställdes hos en
privat arbetsgivare blev jag verkligen
experten med koll på arkivfrågor och
jag upplevde att folk lyssnade mer på
vad jag hade att säga, jag blev inte lika
ifrågasatt eller hur jag ska uttrycka
det, berättar en arkivarie.
INOM DE FLESTA verksamheter tycks
arbetsgivarna bredda sina krav. De
”gamla” kraven på goda kunskaper
kring detta med allmänna handlingar,
oﬀentlighetsprincipen och Riksarkivets föreskrifter ﬁnns självklart kvar.
Men alltmer fokus sätts på att den
sökande ska ha goda IT-kunskaper,
utbildning inom systemvetenskap,
juridik samt vara en god pedagog.

Arkivarien bör också vara utåtriktad
och ha erfarenhet av projektarbete.
Personliga egenskaper är något som
Charlotte Magill, enhetschef för HR,
utveckling och service vid miljöförvaltningen i Malmö Stad tycker är viktiga.
– Arkivarien ingår i ett större lagarbete och är en mycket viktig del i verksamhetens utveckling internt och för
servicen till medborgare, verksamhetsutövare, media med ﬂera, säger hon.
Leif Wikman, förvaltningschef i
Piteå kommun menar att en arkivvetenskaplig utbildning i botten är
betydelsefull men att kommunen i sin
rekrytering lyfter fram den systemvetenskapliga kompetensen. Detta i
kombination med personliga egenskaper och processkunskaper kommer att
få ett allt större genomslag i kravproﬁlen på blivande arkivarier i en modern
oﬀentlig sektor. I och med digitaliseringen i verksamheten bör en arkivarie
vara en person som ”har egenskaper

att kunna beskriva, motivera och leda
sådana komplexa processer samt bidra
med kravställning till de olika nämndernas systemleverantörer.”
som arbetar som
arkivarie på Stockholms konstnärliga
högskola har tankar kring detta.
– Min uppfattning är att det läggs
stor vikt vid IT-kunskaper samt
erfarenhet av arbete med e-arkiv eller
digital ärendehantering. Man ska också
vara en duktig pedagog som ska utbilda
övrig personal i arkiv- och dokumenthantering och jag har även fått frågan
på en intervju om jag tycker om att
föreläsa för större grupper. Det krävs
alltså att man är en utåtriktad person,
och det tror jag faktiskt inte att alla
arkivarier är. Det är ju väldigt tråkigt
om många duktiga och välutbildade
arkivarier väljs bort på arbetsmarknaden just för att de inte är skickliga
pedagoger.
ÄVEN AGNES SJÖBRANDT

”Att som arkivarie inte ha en
någorlunda god IT-vana är
nästan som att söka jobb som
taxichaufför utan körkort.”
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”Arkiveringsarbetet görs
inte längre i arkivdepåerna
utan ute i verksamheterna,
ofta i projektform
tillsammans med ITavdelningen och konsulter.
Det ställer krav på att
kunna ställa krav”
Jag tror att Agnes sätter ﬁngret på
något viktigt när hon resonerar kring
detta med att arkivarier av idag ska
vara utåtriktade. Då ﬁnns det en risk
att duktiga arkivarier väljs bort för att
de inte anses vara goda pedagoger. Här
ﬁnns också lite av en vattendelare bland
de som varit i yrket ett tag. Många
tycker att denna utveckling är positiv
och upplever nu att deras arbetsuppgifter lyfts fram i verksamheten och att
de blir en del av ett team. Andra tycker
att utvecklingen är negativ och att
teamarbete egentligen bara innebär att
andra utan arkivkunskaper ”lägger sig
i” deras arbete.
– Det hela har ju liksom gått över
styr. Arbetsgivarna får det att låta
som att vi arkivarier ska hålla på att
föreläsa dagarna i ända och så är det
ju inte, säger en arkivarie som vill
vara anonym och är djupt kritisk till
utvecklingen som går mot att en arkivarie ska uppfylla kraven på att vara
just utåtriktad och pedagogisk.
– Risken är att verksamheter går
miste om kompetenta arkivarier just
på grund av de nya kraven. Jag vet
även arkivarier som slutat på grund
av detta. Det är synd. Det borde ju
rimligen ﬁnnas plats för alla sorters
människor inom detta yrke – både de
utåtriktade som gillar att tala inför
grupp och de som arbetar mer i bakgrunden, säger arkivarien.
kan man konstatera att det inte är helt enkelt att
hantera de nya kraven. Om det är så
att det ﬁnns duktiga och erfarna arkivarier som slutar på grund av att de
inte är bekväma med att undervisa och
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tala inför större grupper, så måste det
anses som en förlust för hela yrkeskåren. Om så är fallet borde arbetsgivaren kunna hitta lösningar som gör att
arkivarien och dennes kunskaper om
verksamheten stannar kvar inom organisationen, och att någon mer lämpad
för denna uppgift för informationen
vidare till berörda parter .
Alla håller nog med om att kunskap inom det digitala börjar bli ett
skall-krav inom arkivarieyrket.
Göran Gullbro, arkivchef på Dalarnas länsarkiv, menar att erfarenhet
i vissa fall kan vara lika viktigt som
teoretiska kunskaper i yrket, likaså
de personliga egenskaperna. Men
han tror att arbetsgivarens önskemål
och förväntningar på arkivariens
kompetens och erfarenhet har höjts
med tiden. Arkivarierna ska klara en
ständigt ökad arbetsbelastning men
med samma bemanning.
– Det traditionella depåarbetet med
inleveranser, ordnande och förtecknande av arkiv samt forskarsalsarbete
har förändrats. Arkiveringsarbetet
görs inte längre i arkivdepåerna utan
ute i verksamheterna, ofta i projektform tillsammans med IT-avdelningen
och konsulter. Det ställer krav på att
kunna ställa krav, säger han.
arbetar som konsult säger att många arbetsgivare ser
det som något självklart att arkivarien
ska ha god IT- och datavana. Men
han har även upplevt att det ibland
ﬁnns ett kunskapsglapp inte bara hos
arkivarier utan även hos IT inom en
organisation.
– De här kunskapsglappen kan
THORLEIF PERSSON SOM

också återﬁnnas hos systemleverantörer som ibland inte är medvetna om de
krav som Riksarkivet ställer, säger han.
inom det digitala
har jag uppfattat det som att de som är
”gamla i gården” har fått bra stöd och
internutbildningar av arbetsgivaren
och att dagens studenter ser denna del
av yrket som något naturligt. Eller som
Rauno Vaara, arkivarie vid Armémuseet, formulerar det: ”Att som arkivarie
inte ha en någorlunda god IT-vana är
nästan som att söka jobb som taxichauﬀ ör utan körkort. Man kan alltid
skaﬀa körkort senare men…”
Jag tog kontakt med ett ﬂertal
bemanningsföretag där jag ställde
frågan om kravproﬁ ler. Tyvärr valde
ﬂera att inte svara på mina frågor.
På ett bemanningsföretag tyckte
man inte att man var rätt personer
att svara, medan man på ett annat
förklarade att deras kravproﬁ ler sätts
av deras uppdragsgivare. Tvärt emot
vad många andra säger upplevde de
att uppdragsgivarna snarare har höjt
kraven på arkivariernas utbildning
och meriter.
NÄR DET GÄLLER KUNSKAP

en lite uppseendeväckande observation, nämligen att arbetsgivaren inte kunnat ge
tydligt svar när den sökande har ringt
och ställt frågor kring anställningen.
Många upplever att arbetsgivaren,
oavsett om det gäller oﬀentlig eller
privat sektor, inte är helt på det klara
med vad arkivariens arbetsuppgifter
egentligen är. Kan detta också vara
ett ”bevis” för den förändringsprocess
arkivarieyrket genomgår? Det är inte
längre helt självklart vad arkivariens
yrkesområde är inom verksamheten.
Något annat arkivarier och studenter har reagerat på är de annonser där
man söker arkivarier med 60 högskolepoäng inom arkivvetenskap eller
"liknande kunskaper". De upplever
detta som en tydlig degradering av
yrket och arkivariens kompetens. De
anser också att det är högst olämpligt
att oﬀentliga verksamheter anlitar bemanningsföretag, som de upplever inte
bara sänker kraven utan även lönerna.
ARBETSSÖKANDE HAR GJORT

SKA MAN FÖRSÖKA KNYTA ihop säcken kan
man konstatera att det inte bara ﬁnns
ett eller två svar att ge när det gäller
arkivarieyrket och hur alla berörda
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parter ser på de förändrade kravproﬁlerna. Det ﬁnns en mängd olika svar
och ännu ﬂer frågor. Den otydlighet många upplever tycks vara starkt
sammankopplad med att arkivariens
yrkesroll för tillfället är inne i en
förändringsfas. Trots att många känner oro inför de förändringar som sker
inom yrket verkar de allra ﬂesta ha en
mycket positiv inställning till yrkets
framtid. De uppfattar det som att arkivarien har kommit upp ”ur källaren”
och deltar i verksamheten på ett helt
annat sätt än tidigare. Det är något
som alla tjänar på, både arkivarien
och verksamheten i stort. Men kanske
är det dags för ett tydligt nationellt
krav på vem som ska få kalla sig för
arkivarie? Detta för att stärka arkivariens yrkesroll och visa på att arbetsuppgifterna är många och blir alltmer
komplexa i det digitala samhället. Det
har sagts förut och kan sägas igen – få
har så bra och ingående kunskap om
en verksamhet som en arkivarie. Arkivarien fungerar ju lite som spindeln i
nätet… Ñ
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Stoppa historieförstöringen
– arkivera webben
Över 90 procent av allt innehåll som har skapats på nätet i Sverige sedan
1995 har försvunnit. Nu måste nätet arkiveras, anser Matias Vangsnes och
Alexander Husebye.
Text Alexander Husebye och Matias Vangsnes

Sveriges historia. Vi
uppskattar att 90 procent av allt innehåll som skapats på internet i Sverige
sedan 1995 har försvunnit. Tjugo år
av modern historia har gått förlorad
för att man inte tänkte på arkivering
i tid. Över hälften av alla nuvarande
webbplatser kommer att vara borta
om fem år. Nu måste vi börja arkivera
webben!
I november ﬁrades Arkivens dag i
hela Norden under det gemensamma
temat Gränslöst. Det är bra! Arkiven
berättar om spännande livsöden och
vår historia. Men en viktig historia
har redan försvunnit, nämligen den
mest gränslösa av alla: internets. Offentliga webbplatser ska redan idag
arkiveras enligt lag, men saknar ofta
tekniska förutsättningar för det. I
näringslivet är läget ingalunda bättre.
Ta nästan vilken webbadress som
helst och försök få fram hur den såg
ut för bara tio år sedan. Det är med
få undantag omöjligt. Därför behövs
webbarkivering.
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nämligen inte bara
om historia. Att ta kontroll över sin
informationsförsörjning bör vara
självklart. Ingen glömmer att arkivera
avtal eller orderbekräftelser, men även
webbplatser innehåller avgörande affärs- eller samhällsinformation. Företag och myndigheter använder också
sociala medier allt oftare i dialogen
med kunder och medborgare. Det är
lätt att glömma att myndighetstwitt-
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Ett framtidssäkert webbarkiv ska vara sökbart, surfbart och långsiktigt hållbart,
skriver Alexander Huebye, vd Centrum för Näringslivshistoria, och Matias Vangsnes,
grundare av Archiwwwe.

ret också är oﬀentlig handling, precis
som brev eller e-mail. Personaltidningen är numera intranätet, kampanjbladen är appar, projektplanerna
ﬁnns bara som Powerpoint-bilder

och kärnan i kommunikationen är
webben. Framöver måste företag och
myndigheter kunna stå till svars för
informationen i sina digitala kanaler
även bakåt i tiden.

har länge
varit krångligt. Många arkiverar sina
webbplatser med årliga skärmdumpar
eller ännu värre: genom att skriva
ut sajten och arkivera i en pärm. Ett
framtidssäkert webbarkiv ska vara
sökbart, surfbart och långsiktigt
hållbart.
Men problemet är på väg att lösas!
Nu kan man arkivera sin webb som
man köper vilken tjänst som helst
på internet, utan installation eller egen IT-drift. Arkivkopian kan
göras fullt surfbar och sökbar, precis
som sitt original och kan konverteras
till Riksarkivets rekommenderade
standard för långtidsformat. Arkiveringen kan göras helt automatiskt så
ofta man vill, varje månad, vecka eller
dagligen. Även sociala medier som
Facebook-sidor, Twitterﬂöden eller
Instagram-konton kan och bör arkiveras. Lagringsutrymmet ﬁnns.

ATT BÖRJA ARKIVERA WEBBEN

WEBBARKIV ÄR SOM antikviteter. Värdet
ökar exponentiellt med tiden. Efter
tio år tackar man dem som tänkte på
framtiden i förväg. Därför måste vi
ställa rätt krav på arkiveringsteknologin. Riksarkivet och Statens Servicecenter har fått regeringens uppdrag
att ta fram speciﬁkationer för statens
e-arkivering. Men risken ﬁnns att
fokus hamnar på dokumenthantering
och att webben glöms bort i detta
viktiga arbete. Inte minst för att tekniken att publicera digitalt är så olika
att det är svårt att bygga ett enda gemensamt system. Stora lösningar tar
också erfarenhetsmässigt lång tid att
få på plats. I stället bör man tänka i
termer av teknisk mångfald och testa
sig fram inom beﬁntlig standard.
Alla initiativ för bättre arkivering är
välkomna, men samhället har inte
råd att förlora mer historia i väntan
på en stor statlig lösning. Det går att
arkivera webben på ett framtidssäkert
sätt redan idag.

om att bygga
broar till framtiden. Näringsliv och
samhälle behöver skydda sina informationsinvesteringar. Barnbarnen ska
kunna förstå våra texter, bilder, ﬁ lmer
och program. Därför måste vi arkivera
mera nu. Annars går vårt digitala kulturarv förlorat och stora informationsvärden förstörs. Det ﬁnns inte längre
någon ursäkt. #Arkiverawebben! Ñ
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Öppna arkiv
sk apar rusning till
Riksarkivet i Norge

Känsliga uppgifter i arkiven skyddas ofta av sekretessbestämmelser.
Men vad som är känsligt är aldrig konstant. I Norge har man under
senare tid omprövat insynsmöjligheterna i arkiv som rör ockupationsåren och som tidigare varit relativt stängda.
Text & foto Andreas Wallgård andreas.wallgard@riksarkivet.se

från stängda till öppna
arkiv vara kort. För några år sedan
skrev jag en artikel om det så kalllade Landssvikarkivet som ﬁnns hos
Riksarkivet i Norge, publicerad i Arkiv
2, 2012. Landssvikarkivet innehåller
processer mot norrmän som misstänktes för samarbete med den tyska
ockupationsmakten. När jag då besökte
norska Riksarkivets lokaler vid Sognsvann i Oslo var detta i huvudsak ett
slutet bestånd, tillgängligt för anhöriga
och den akademiska forskningen.
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IBLAND KAN RESAN

gjorde ett återbesök i
läsesalen under ett par dagar så kunde
det konstateras att i stort sett alla
som var där satt med akter hämtade
ur Landssviksarkivet som från den 1
januari 2015 öppnats för allmänheten.
Bakgrunden till omsvängningen är en
utredning som dåvarande riksarkivarien Ivar Fonnes tillsatte. På utredningens rekommendation beslutades
att med vissa mindre inskränkningar
öppna arkivet. En ökad öppenhet
kring den här typen av information
kan ses i ﬂera olika länder just nu.
Det nederländska nationalarkivet har
följt den norska beslutsprocessen med
intresse inför ett kommande beslut
och i Frankrike öppnades vid nyåret
arkiven med koppling till Vichy-perioden och dess efterspel.
Tiden har gått, i fjol var det 70 år
sedan fredsslutet vilket i sig skulle
kunna tala för att tiden är mogen för
ökad öppenhet. Därtill har tiden också
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förändrats i fråga om vad och hur
det skrivs om andra världskriget och
processen som följde. Nya böcker och
nätsajter har lett till att sådant som
förut varit otänkbart att trycka blivit
publicerat. Som ett exempel kan nämnas "Liste nr 1", en sammanställning
av över 18 000 namn på misstänkta
landsförrädare som spreds vid krigsslutet och som gavs ut i faksimil 2014.
ﬁck ett fritt
mandat att titta på frågan om insyn i
arkiven med koppling till krigsåren.
Utredningen bemannades framförallt
från Riksarkivet men det fanns också
representanter från journalist- och
forskarkårer.
– Att inriktningen skulle vara ökad
öppenhet stod klart redan från första
möte, säger Guri Hjeltnes, direktör
vid Senter för studier av Holocaust
och livssynsminoriteter, som är en av
utredningens externa representanter.
– Utan tvekan har tiden förändrats
och för egen del skulle jag vara betydligt mer öppen med vissa fakta om jag
skulle skriva böckerna jag skrev för
10–20 år sedan på nytt, fortsätter hon.
Jon Barstad, arkivarie vid det
norska Riksarkivet, deltog också i
utredningen och är en av dem som
idag ägnar stor del av sin arbetstid
åt handläggningen av alla frågor om
landssviksarkivet. Från början var han
skeptisk till nyttan med ökad öppenhet i den här typen av arkiv.
– Min utgångspunkt var att de
UTREDNINGEN SOM TILLSATTES

berörda hade rätt till skydd, men
onekligen har tiden sprungit förbi.
När känsliga uppgifter redan är
spridda, behövs de öppna arkiven för
att visa på kontext och ge möjlighet
till fördjupad kunskap.
Utredningen kunde bland annat
konstatera att Norges sekretesslagstiftning avviker från jämförbara
länder. Med en huvudregel om att
personsekretess upphör redan efter 60
år är landets regelverk att betrakta som
liberalt. Samtidigt ﬁnns stora möjligheter för Riksarkivet att avsevärt förlänga tiden när det så anses motiverat,
och den möjligheten har tillämpats i
stora delar av Landssviksarkivet.
När utredningen överlämnades till
riksarkivarien i april 2014 förordades att Landssviksarkivet och en rad
andra arkiv från tiden bör vara öppna
vad gäller de straﬀ bara förhållanden
som gällde kriget. Undantag föreslogs
för det som kallas Lebensbornarkivet
(uppgifter om norska kvinnor som ﬁck
barn med tyska soldater) och arkivet
efter verksamheten på Huvudöya (ett
interneringsläger för så kallade tyskerjenter, kvinnor som misstänktes ha
haft relationer med tyska
y
soldater).
Två av de cirka
10 000 akter som
man hittills hunnit
med att granska
under 2015.
Totalt omfattar
arkivet
över 90 000
akter.

om ökad öppenhet följdes
dock en tid av ökad slutenhet, men nu
av praktiska orsaker. Inför den ökade
användning som kunde förmodas
var en genomgång av Landssvikarkivet (totalt närmare 1200 hyllmeter)
med byten av förvaringsmedel och
viss kompletterande sortering helt
nödvändig. Under sista halvåret 2014
hanterades i princip inga frågor alls.
– Tiden användes också för att ta
fram gemensamma riktlinjer för hur
de nya reglerna skulle tillämpas inom
det norska arkivverket. Materialet
som berörs ﬁnns inte bara i Oslo utan
även på samtliga regionala statsarkiv,
säger Jon Barstad.

EFTER BESLUTET

väntade på handläggning vid nyåret.
Ett drygt dussin handläggare hade i
januari 2015 närmare 200 akter var
att hantera (personakter vars tjocklek
kan variera från några sidor till många
hundra). Väntetiden för frågeställare
har som mest legat på tre månader.
Men även om arbetet varit slitsamt
så har man under 2015 lyckats gå
igenom närmare 10 000 av de över
90 000 akter som ﬁnns.
Det öppnade arkivet har också lett
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Forum för politiska sekreterare

KRISKOMMUNIKATION – WHEN S***
HITS THE FAN
Maria Langen, kommunikationsstrateg, Svenska Institutet för
Kriskommunikation

LÄSPLATTOR I ALLA NÄMNDER – MEN
VAD HÄNDE SEN?

SENASTE JURIDIKEN FÖR POLITISKA
SEKRETERARE

Maria Svenningsson, nämndsekreterare, Kungsbacka kommun

Olof Wilske, jur.dr, Riksdagens
utredningstjänst

FÖRDJUPNING

HUR LEDER EN POLITISK SEKRETERARE?
– INFORMELLT LEDARSKAP I POLITIKEN

AVANCERAD JURIDIK FÖR NÄMNDSEKRETERARE
Fördjupningen leds av Olle Lundin,
Uppsala Universitet

Soﬁe Wiklund, politisk sekreterare,
Borlänge kommun

Foto: Per Engström

KONFERENSER I STOCKHOLM

till ﬂer besökare på Riksarkivet. Även
om långt i från alla som är intresserade av Landsviksarkivets handlingar
väljer att läsa dem på plats hos Riksarkivet så har en vikande besökstrend
brutits. Det är tydligt i statistiken
men också uppenbart i läsesalen
under den höstdagen då jag är där, då
grånade pensionärer samsas med unga
studenter och så en gästande svensk
– alla försjunkna i likadana bruna
mappar. Ñ

Foto: Sandra Berger

har så de nya principerna
tillämpats. En sekretessbedömning
måste fortfarande göras (det ﬁnns
fortfarande enstaka uppgifter som
kan behöva undantas) men när väl
en akt är genomgången så behöver
ingen ny prövning göras nästa gång
som den efterfrågas. En vinst som
man framförallt kan dra nytta av på
sikt, under det första året har fokus
varit att försöka hantera anstormningen av frågor. Över 1 200 ärenden

UNDER 2015

Jon Barstad och Helga
Hjort, två av det
norska Riksarkivets
medarbetare som
medverkat i utredningen "Open og Opplyst".
Bakom dem syns delar
av det över 1 200
hyllmeter stora
Landsviksarkivet.

www.conductive.se
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Digitaliseringens
möjligheter för
den nya öppenheten
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Den svenska offentlighetsprincipen är en exportprodukt som vi är stolta över. Men trots att
Sverige tillhör föregångsländerna, även inom
IT, ﬁnns det andra länder där man är bättre
på att använda digitaliseringens fördelar för
att främja öppenhet i förvaltningen.
Text Sören Gerdau soren.gerdau@molndal.se

antog Hamburgs delstatsparlament en ny lag om öppenhet inom oﬀentlig förvaltning. Med
transparenslagen, som den kallas, ﬁck
Hamburgs oﬀentlighetslagstiftning
ett proaktivt inslag som, åtminstone
inom Tyskland var helt unikt.
Något förenklat innebar den nya
lagen att skyldigheten att lämna ut
handlingar på förfrågan ersattes av
omedelbar publiceringsplikt. Nästan
alla förvaltningar i Hamburg blev
skyldiga att göra sina handlingar
tillgängliga på internet. En lång rad i
lagen tydligt deﬁnierade handlingstyper ska vara sökbara, kostnadsfritt och
anonymt, utan att de först begärs ut.
Transparenslagen antogs efter
en relativt kort kampanj driven av
Folkinitiativet för en transparenslagstiftning. Man krävde ökad öppenhet
i den oﬀentliga verksamheten.
– Den utlösande faktorn bakom
kampanjen var bygget av stadens nya
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konserthus Elbphilharmonie, berättar Helena Peltonen-Gassmann från
Transparency International, en av organisationerna bakom folkinitiativet.
– Ursprungligen beräknades
byggkostnaden bli 77 miljoner euro,
men kostnaderna skenade iväg och var
snart uppe i det tiodubbla. Men när
medborgarna ville ha svar på hur det
hade kunnat bli så förvägrades de insyn i kontrakt och andra handlingar.
Svaren från politiker och tjänstemän
var svävande.
insyn bedrevs
framgångsrikt, och snart stod det
klart att man skulle nå det antal underskrifter som krävs för en folkomröstning. Men politikerna förekom
dem, pressade av folkinitiativet, men
också av Piratpartiets dåtida framgångar i andra delstater.
– Det gick otroligt fort. Två månader efter att vi registrerade folkinitiaKAMPANJEN FÖR ÖKAD

tivet hade vi samlat in 15 000 underskrifter. Lagen antogs mindre än ett
år efter att vi började planera kampanjen, säger Peltonen-Gassmann.
antog Hamburgs delstatsparlament en lag som på nästan alla
punkter motsvarade folkinitiativets
krav. Förvaltningarna ﬁck två år på
sig att ställa om till det nya arbetssättet och förbereda drifttagandet av
transparensportalen – det tekniska
navet för den nya öppenheten.
Införandeprojektet kostade 5,2
miljoner euro och involverade runt
50 personer från olika förvaltningar
– huvudsakligen IT-specialister. Man
utvecklade mjukvara, rutiner och
utbildade 2400 tjänstemän i systemet.
Att Hamburg sedan lång tid hade
arbetat systematiskt med standarder
ses som en nyckel till att man lyckades
få allt på plats så snabbt. Till exempel
underlättades arbetet med portalen av att nästan 30 förvaltningar i
Hamburg redan använde sig av ett
gemensamt metadatasystem, byggt på
internationella open data-standarder.
Registret tar emot information
från 57 olika verksamhetssystem.
Undantagna från portalen är vissa
förvaltningar och aﬀ ärshemligheter.
Dessutom svärtas alla personuppgifter
– även namn på tjänstemän – vilket
innebär en stor arbetsinsats för respektive förvaltning.
I JUNI 2012

HAMBURGS TRANSPARENSLAG
Hamburgs transparenslag (Hamburgisches Transparenzgesetz, HmbTG)
trädde i kraft i oktober 2012. Två år
senare gick Transparenzportal Hamburg online. Med hjälp av en central
sökfunktion kan medborgaren ladda
ner data och dokument från offentlig
förvaltning och ett ﬂertal offentliga
bolag.
Arkivarierna Sören Gerdau, Carl
Henrik Ronge, Mathias Krusell och
Jonas Andersson från Mölndals stad
åkte till Hamburg för att studera utfallet
av transparenslagen. Resan skedde
med stöd från Riksarkivarie Ingvar
Anderssons fond.
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Att Staatsarchiv i Hamburg bara var en av ﬂera tänkbara administratörer i det inledande arbetet med transparensportalen – det tekniska navet för den nya öppenheten
– stärkte arkivens position i staden.

deltog inte i
någon större utsträckning i det inledande arbetet med portalen. Tvärtom
var arkivet bara en av ﬂera tänkbara
administratörer.
– Vi är naturligtvis glada för att det
blev så, eftersom det stärker arkivens
position i staden. Men det var inte

STAATSARCHIV HAMBURG

berättar Paul Flamme, avdelningschef
på Staatsarchiv.
Det ﬁnns dock ingen integration mellan transparensportalen och
arkivets verksamhet i övrigt. Portalen
består huvudsakligen av svärtade
dokument utan värde för arkivet och
gallras i sin helhet efter tio år. Tradi-

”Det är naturligtvis extra
roligt när arkivarier från
Sverige, som ju haft sin
offentlighetsprincipen i flera
hundra år, reser hit för att
lära sig något av oss.”
alls självklart att förvaltningsansvaret
för portalen skulle läggas på arkivverksamheten. Ungefär samtidigt som
lagen klubbades igenom var vi redan
aktuella i många av stadens sammanträdesrum eftersom vi förberedde leveransfunktioner till ett e-arkiv. Man
såg driftsfördelar, eftersom e-arkivet
var till för i stort sett samma verksamhetssystem som transparensportalen,
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tionellt arkivmaterial tillgängliggörs
genom samma kanaler som förut.
– Kostnaden för själva portalen,
nu när den har tagits i drift är relativt
liten, säger Paul Flamme, som själv
arbetar med portalen på halvtid.
Staatsarchiv har bara anställt tre
personer, ingen av dem arkivarie,
för att sköta driften. Däremot har det
uppstått en svårskattad kostnad för

de förvaltningar som är kopplade till
portalen. Förberedelsen av dokument
– till exempel metadata och manuell
anonymisering – kräver en hel del
arbete, och det är numera svårt att ta
betalt för informationstjänster. En del
av merarbetet sparas dock förmodligen in igen genom att man får en
central, automatiserad funktion för
utlämnandet av oﬀentliga handlingar.
TROTS UTMANINGARNA har responsen från
medarbetarna på de olika förvaltningarna varit övervägande positiv.
Eftersom sökningar på portalen är
anonymiserade är det mycket svårt att
utvärdera dess användning, men portalen har genererat mellan en till två
miljoner sökträﬀar per månad sedan
den togs i drift. Vanligaste sökord är
Elbphilharmonie, olympiaden, geodata, skuldsanering och trädregister,
vilket tyder på att portalen används
såväl för granskning av verksamheten
som för personlig nytta.
Även de som tog initiativet till lagen
är relativt nöjda. Resultatet är enligt
Helena Peltonen-Gassmann överlag bra.
– Många handlingar som tidigare
har varit svåra att få ta del av ligger nu
i portalen. Till exempel publiceras alla
kontrakt som är värda 100 000 euro
en månad innan de träder i kraft, vilket gör att det är möjligt för allmänheten att påtala felaktigheter.

sćůŬŽŵŵĞŶƟůů
&><ͲŬŽŶĨĞƌĞŶƐĞŶ
ŝ,ćƌŶƂƐĂŶĚ
ϮϱͲϮϳŵĂũϮϬϭϲ
De skenande kostnaderna för konserthuset Elbphilharmonie i Hamburg (mitten på bilden) blev startskottet för
Hamburgs transparenslag.

att det fortfarande ﬁnns
svagheter. Vid implementeringen tolkades till exempel lagen så att många
mer självständiga organ, som stiftelser
och universitet, inte omfattas. De har
inte skyldighet att publicera sina dokument utan behöver endast skriva ut
information om hur det går att begära
ut uppgifter. Hos dessa kan det, med
svenska mått, fortfarande bli extremt
dyrt att begära ut information. Transparency International fortsätter att
driva opinion i frågan.

MEN MAN MENAR

lagen väckt uppmärksamhet och även lett till att liknande
lagstiftning har antagits i andra
delstater. Det är inte omöjligt att man
kommer att resonera på liknande sätt
även i andra länder. Kanske också
här i Sverige. Vi är knappast förskonade från sådana korruptions- och
mörkläggningsskandaler som transparenslagstiftningen i Hamburg har
sitt ursprung i. Kanske kan den utgöra
ett intressant exempel att förhålla
sig till i pågående diskussioner av offentliga prestigeprojekt även hos oss.
Digitaliseringen bör inte bara vara en
fråga om eﬀektivitet i den oﬀentliga
förvaltningen utan har också en stor
demokratisk potential. Ñ
I TYSKLAND HAR

33

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET

Oavsett om förvaltningsutveckling handlar om möjligheten att effektivisera processer eller stärka relationen mellan myndighet och medborgare, så är den digitala tekniken en förutsättning för att lyckas.
Det skriver Björn Jordell, riksarkivarie.

ARKIVEN
och e-förvaltningen
slå fast följande. Begreppet förvaltningsutveckling
kan sedan ett antal år ses som liktydigt med e-förvaltningsutveckling.
I vårt eget land liksom i världen i
övrigt genomsyras arbetet med att
bygga den ”goda förvaltningen, the
good governence av digitaliseringen
och dess möjligheter.
Diskussionens fokus och perspektiv kan skilja sig åt. Den kan kretsa
runt möjligheten att eﬀektivisera
myndigheternas interna processer
eller ta sin utgångspunkt i relationen
mellan myndigheterna och medborgarna. Men vare sig perspektivet är
riktat mot interna eﬀekter eller mot
en ökad medborgarnytta så förenas
dessa förhållningssätt i en stark tro
på den utvecklingspotential som ligger i den digitala tekniken.
Jag vill också hävda att e-förvaltningsutvecklingen är, och än
mer kommer att vara, en välsignelse
för oss som arbetar med arkivverksamhet, eller som vi allt oftare
säger – informationsförvaltning.
Digitaliseringen av förvaltningen
har starkt bidragit till att förändra
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grund läggande tankeﬁgurer runt
hur vi värderar den information som
skapas inom ramen för olika handläggningsprocesser. Att långsiktigt
bevara, och säkerställa möjligheter
att återanvända denna är inte längre
bara en nödvändighet som följer av
ett regelverk eller för att säkerställa
forskningens behov. Informationen
betraktas alltmer av förvaltningen som
en nödvändig och värdefull resurs. En
viktig råvara för vidare förvaltningsutveckling och resultat av investeringar som måste bevakas och värdesäkras.
DET HÄR ÄR ETT NYTT perspektiv och en
insikt som leder fram till konstaterandet att en av grunderna för att bygga
en uthållig e-förvaltning i så hög grad
förutsätter att vi har en förmåga att
ﬂytta digitala informationsresurser
från en administrativ miljö till en
annan och att vi kan göra detta på
ett sådant sätt att struktur, kontext,
autenticitet och begriplighet upprätthålls. Allt i syfte att kunna återanvända informationen i en annorlunda
teknisk och administrativ miljö än
den i vilken den ursprungligen

skapades. Med andra ord. E-förvaltningsutvecklingen är i stort behov
av de grundläggande professionella
färdigheter som arkivariern besitter.
några år sedan
började diskutera arkivfrågor med
myndigheterna inom E-delegationen
blev tydligt att våra perspektiv och
våra behovsanalyser inte alltid överensstämde.
Myndigheterna uttryckte sina
behov i termer av möjligheten att
utnyttja sin information som en resurs
för det egna förvaltningsutvecklingen,
kunna återanvända den eller tillhandahålla den i form av Öppen Data.
Man såg ett stort behov av att säkert
kunna överföra och lagra sin information från ett aktivt till ett semiaktivt
tillstånd där man såväl ägde som hade
den fulla dispositionsrätten över den.
NÄR RIKSARKIVET FÖR

RIKSARKIVETS PERSPEKTIV i dessa samtal
handlade i stor utsträckning om det
slutliga överförandet av myndigheternas information till arkivmyndigheten.
Det är med en känsla stolthet jag
kan konstatera att det koncept som

”Jag vill också hävda att e-förvaltningsutvecklingen är, och än mer kommer att
vara, en välsignelse för oss som arbetar
med arkivverksamhet t.”
Riksarkivet skapat tar hänsyn till
såväl myndigheternas som Riksarkivets behov och skilda perspektiv. Ett
koncept som kretsar runt begreppet
förvaltningsgemensamma speciﬁ kationer (FGS). En uppsättning
standardtillämpningar som ägs och
förvaltas av Riksarkivet. Genom
uppdraget till Statens Servicenter
och Riksarkivet att erbjuda myn-

digheterna e-arkiv som tjänst, har
regeringen i praktiken stadfäst FGS
som de facto standard.
FGS:ER ÄR EN NY och därmed bräcklig
standard. Konceptet måste hållas
levande genom att det hela tiden
utvecklas, och framförallt används i
konkreta tillämpningar. De kommande åren blir helt avgörande. Man ska

alltid vara försiktig med att förutsäga
framtiden, men jag känner en stor
förhoppning om att detta koncept
kommer att få en avgörande strategisk
betydelse, inte bara för Riksarkivet
utan för det svenska arkivväsendet i
stor. Ñ
Björn Jordell
Riksarkivarie
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Ur arkivet

Selmas
försäkring
Centrum för Näringslivshistoria håller på med
ett stort uppdrag att skanna och registrera
Brandverkets allmänna brandförsäkringar.
Bland alla tusentals försäkringar hittade man
försäkring nr 73693 Mårbacka.
Text Jessica Wahlén

tecknades den
25 augusti 1938 i Östra Emterviks
socken, Fryksdals härad i Värmlands
län, med underskrift av självaste
doktor Selma Lagerlöf. Försäkringen
gäller i 24 år. Två år senare dör Selma
och 1944 går försäkringen över till
Mårbackastiftelsen.
I försäkringshandlingarna hittar
man även en enkel karta över hur husen låg. Därefter kommer beskrivning
och värdering. Här kan man läsa hur
husen är uppförda och inredda.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

FÖRSÄKRING NR 73693

Sommar på Mårbacka.
Foto: KM IDÉ, Östra Ämtervik.
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UR FÖRSÄKRING 73693:

”Handelslokal och bostadshus, på
betongsockel i tvenne våningar, varav
undre våningen är uppförd av tegel,
och den övre av plank, bräder och
masonit.
1:a våningen innehåller: förstuga
med trappa till övre våning, rum för
värmepannan, handelslokal, lagerrum
och lagerkällare, allt i samma plan.
2:a våningen innehåller hall, kök
och 2 rum.
I undre våningen äro golven av

cement, dels klädda ifö-plattor, väggarna äro putsade och oljemålade. I
rummet där värmepannan är placerad
är jämtväl taket putsat.
I övre våningen äro väggarna i
hall och kök klädda med vallbord
och målade och rummen tapetserade.
Samtliga tak äro spända med papp.
På husets östra sida ﬁnns en veranda som sträcker sig nästan utmed
husets hela längd, av stolpar och räckverk, med golv av cement och yttertak
av ikopalpapp, På västra sidan mindre

Försäkring nr
73693 ﬁnns i
Brandförsäkringsverkets arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Vi gör ert arkiv bra
Med ett bra arkiv kan ni ta
tillvara era rättigheter, komma
ihåg era skyldigheter och
upptäcka nya möjligheter.

utbyggnad över butiksingången,
med golv av cement och yttertak av
ikopalpapp.
Elektrisk kraft för belysning ﬁnnes”.

08-662 86 60 | braarkiv.se

beskrivning av den
elektriska starkströmsanläggningen.
Centrum för Näringslivshistorias
arbete med skanning och registrering
av brandverkets akter har pågått i under cirka 1,5 år och börjar nu bli klart,
vilket innebär att materialet blir sökbart och lättillgängligt för forskare. Ñ

DET FINNS ÄVEN EN

Selm Lagerlöf,
Selma
porträtt från 1906.
port
Foto: A. Blomberg,
Foto
Stockholm.
Stoc

Överförmyndarförvaltningen söker
arkivarie/registrator
Stockholm växer snabbare än någonsin och våra
ambitioner är höga. Överförmyndarförvaltningen arbetar
för en digital ärendehantering samt en effektivare och
mer kvalitetssäkrad ärendehanteringsprocess. Vi söker
därför en arkivarie/registrator. Utöver din kompetens ska
du vara utvecklingsorienterad och ha en stark vilja att
bidra till ett bättre Stockholm.
Läs mer på stockholm.se/jobb
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Dåtid nutid
och framtid
Folkrörelsernas Arkivförbunds årliga konferens var i år förlagd till Kalmar, en av
Sveriges äldsta städer där gammalt och nytt
möts. Här samsas bullret från restauranger och
pubar med tystnaden från uråldriga monument
och minnesmärken.
Text Leif Jacobsson, TAM-Arkiv

den tidlösa gamla ön på
vilken Kalmar är byggd tycks vara
i ständig rörelse. Vad som kännetecknar en ”rörelse” var också ett av
diskussionsämnena på ”Folkrörelsernas Arkivförbunds höstkonferens”
som gick av stapeln den 18 och 19
november 2015 på Länsmuseet i Kalmar. Det blev några intensiva dagar
om vår gemensamma historia och hur
den bör dokumenteras i landets arkiv
och museer.
Under första dagen handlade ﬂera
av inläggen om folkrörelsernas
historia, nutid och framtida betydelse
samt om nordisk samverkan. Peter
Gustavsson, strategisk rådgivare till
ABF:s ledning, talade om arbetarrörelsens historia och nutida utmaningar. Han pekade bland annat på hur en
ursprungligen folklig rörelse tenderat
att byråkratiserats, med ett bristande
ideellt engagemang som följd. Hur
kan denna situation förändras? Runt
denna fråga kretsade också hans
anförande. Jenny Jansson, från
statsvetenskapliga institutionen på
Uppsala Universitet höll sedan ett
föredrag om ”Fackföreningsrörelsens
digitala minne”. Det handlade om ett
projekt – drivet av institutionen i
Uppsala i samarbete med TAM-Arkiv
och Arbetarrörelsens arkiv (ARAB)
– i syfte att arkivera de digitala spåren
efter sociala rörelser. I ett första
stadium handlar det om att dokumentera fackföreningsrörelsens material på
nätet. Mycket information från sociala
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medier – som hemsidor, Facebook och
Twitter – riskerar annars att gå
förlorad. Det är viktigt för forskningen att sådana aspekter av folkrörelserna bevaras för framtiden, berättade
Jenny.
TVÅ TALARE – Per Gudmund Lindencrona och Nina Sjöberg – hade
den nordiska samverkan som tema.
Lindencrona, vice ordförande i
Föreningen Norden, och berättade
om föreningens historia och gav en
exposé över det nordiska samarbetet.
På slutet diskuterade han hur detta
kan dokumenteras. Arkivarien Nina
Sjöberg från Arbetarrörelsens Arkiv
och Bibliotek i Stockholm kunde sedan berättade om hennes erfarenheter
av Nordisk arkivsamverkan inom arbetarrörelsen och att några möten har
hållits under det senaste decenniet.
Det planerades också för ytterligare
ett möte som ska hållas redan i början
av januari 2016.
Under dag två fortsatte diskussionen kring vår syn på det förﬂutna
och om hur det bör dokumenteras.
Etnologen Mikael Eivergård från
Örebro länsmuseum talade om
museets projekt ”Heterogena kulturarv – att ändra framtiden”. Projektet
ställer kritiska frågor kring uppkomsten av föreställningen om ett
homogent ”svenskt kulturarv”. Det
vill också bidra till en diskussion om
hur berättelsen om det svenska
samhället kan bli mer inkluderande.

Eivergård har medverkat till tillkomsten av antologin ”Att störa homogenitet” i vilken det bland annat
argumenteras för att kulturinstitutioner har ett ansvar för att överbrygga
skillnader och skapa gemenskaper.
Boken delades ut till mötesdeltagarna.
från Kalmar Folkrörelsearkiv och Katalin Gere från
Riksarkivet talade båda om arkivfrågor utifrån sina erfarenheter.
Bergqvists ämne var ”Strategiskt
arbete i en arkivförening” och Geres
”Stort och smått från Riksarkivet”.
Dagen bjöd också på en intressant paneldiskussion på temat ”Vårt
gemensamma minne”. Ämnet för
diskussionen var hur, eller om, nya
tiders organisering skiljer sig från
den traditionella föreningsbildningen
och vad man i så fall ska göra för att
bevara även dagens organisationsarkiv
för framtiden.
Efter att Ragnar Olsson från
Regionförbundet Kalmar län och
Torgny Larsson från Folkrörelsernas
Arkivförbund hållit sina avslutningsanföranden var de intensiva konferensdagarna slut. Vi bjöds sedan på en
god lunch. Även maten är viktig för
ett gott samkväm! Min tid i Kalmar
var alltså lyckad. En tid av diskussioner och tankeutbyte mellan människor från ett stort antal folkrörelseoch föreningsarkiv från hela vårt
avlånga land. En upplevelse som
jag kommer att minnas länge. Ñ
CHRISTER BERGQVIST

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.
VPÄUUZTLKLY\UKLYOLSHPUMVYTH[PVULUZSP]ZJ`RLS¶MYrUKL[H[[KLUMKZ[PSSKLZZ
att den ska slutförvaras.
VPOHYSZUPUNHYMYHSSHMHZLYPPUMVYTH[PVULUZSP]¶]PRHUOQpSWH[PSSH[[ZR[HVT
den hemma hos erLSSLYZrRHU]PMY]HYHKLUOVZVZZ¶]HYRLUUPLSSLYPUMVYTH
tionen 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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