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”Det är vår uppgift att
vara ambassadörer
och lyfta fram goda
exempel.”
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Arkivens dag
Så räddades Swipnet

Att flytta ett kulturarv
1

Orostider?

Hantera all information
om processer,klassificeringsstrukturer och hanteringsanvisningar på ett ställe…

Ny regering och därmed ny kulturpolitik? Eftersom det inte finns någon
egentlig arkivpolitik får vi som arbetar med arkivfrågor fortsätta att förlita oss
på politikers högst varierande kunskaper om arkiv. Vi får fortsätta att leva med
kunskapen om att arkivfrågor är större, komplexare och viktigare än att ”bara”
sorteras under kulturdepartementet.

Klara

som informationsnav

…Verksamhetsbaserad
arkivredovisning
ställer nya krav på
förvaringsenheter
Hanteras
i Klara 7!

Det som oroar mig personligen är att arkivens del i kulturpolitiken även i
framtiden kommer att anses bestå av digitalisering av kulturarvet snarare än
bevarandet av kulturarvet som uppkommer i digital form. Går det också att
få den nya regeringen att förstå vilken fantastisk berättarresurs som döljer
sig i arkiven? Här har vi alla en viktig pedagogisk uppgift att entusiasmera
och förklara, inte minst för den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke.
Och här finner jag nästa anledning till oro. Hur jag än vänder och vrider på
det och hur mycket jag än vill, kan jag faktiskt inte se att arkiv skulle vara
grund för ett ekologiskt hållbart samhälle såsom kulturen nyligen utpekades i
kulturministerns manifest.
Samtidigt blev det nog en tankeställare för många när den nya regeringen
utraderade andra kulturinstitutioner helt utan motivering. Det finns ingen
anledning att tro att kulturpolitik blir bättre för att Sverige styrs av en före detta
fackordförande, vilket DIK:s ordförande Karin Linder verkar anse i senaste
numret av DIK:s tidning Ping. Bra kulturpolitik får vi förmodligen om kloka
och kunniga människor utses att hantera den. Bra kulturpolitik får vi antagligen
också om vi, som själva brinner för arkiven och arkivens värde, inser att det är
vår uppgift att vara ambassadörer och lyfta fram goda exempel. Professionen som
helhet har alltså ett eget ansvar - oavsett vilken regering vi har.

Per-Ola Karlsson, ordförande
Näringslivsarkivens Förening.

Därför är det extra glädjande att se den nya professionsföreningen FAI och
dess dynamiska ordförande Katarina Ekelöf, som verkligen har rivstartat för
att samla den svenska arkivarieprofessionen. Detta utan att samtidigt vara
exkluderande gentemot andra som arbetar med informationsstyrning och
informationshantering, vare sig det är registratorer eller IT-specialister. Att
fler är inkluderande och fler intresserar sig för dessa frågor är naturligtvis bara
positivt. Här finner jag ingen anledning till oro.
Jag märker att intresset ökar även för näringslivets arkiv. Nyligen höll
Näringslivsarkivens Förening sin höstkonferens i Norrköping och det var
verkligen glädjande att höra den regionala kulturchefen i Östergötland vara så
positiv till möjligheten att mer systematiskt arbeta med näringslivets historia
och arkiv. Att företag och företagande slentrianmässigt inte bara ikläds en
ekonomisk språkdräkt utan numer även erkänns ha och ha haft betydelse för vår
vardag och hela vårt samhälle är en intressant nyfunnen insikt.
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E-delegationen har gett ut ett betänkande som syftar till att säkerställa att enskilda medborgare får ett bättre skydd för sina
uppgifter då de har kontakt med en myndighet. Den snabba
tekniska utvecklingen och floran av e-tjänster som myndigheter erbjuder medborgarna innebär stora utmaningar i fråga om
skyddet för enskildas integritet. Samtidigt har myndigheternas
behov av att kunna samverka ökat. Johan Bålman, jurist från
E-delegationen förklarar läget.
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– ETT ALTERNATIV TILL E-delegationens betänkande hade varit en helt ny rättslig
reglering för området, men det skulle
kräva ett mycket omfattande och tidskrävande lagstiftningsarbete, berättar
Johan Bålman på E-delegationen.
Betänkandet föreslår därför justeringar i befintlig offentlighets- och
sekretesslag som borde kunna erbjuda
ett sådant skydd som krävs. Det får
inte finnas tveksamhet i fråga om
vilket skydd information har. Det i
sin tur har direkt bäring på vilka
e-tjänster en myndighet kan erbjuda
och hur de ska utformas för att säkerställa detta skydd. Ett säkerställt
skydd skulle ha stor betydelse för
myndigheternas arbete med e-förvaltning och utveckling av nya e-tjänster
och därmed service till medborgarna.
En av kärnpunkterna för delar av
förslagen är tolkningen av 2 kap 10 §
TF, som innebär att undantaget från
allmän handling som finns beskrivet
där är tillämpligt på ett elektroniskt förvar. Flera av de föreslagna
ändringarna är beroende av denna
tolkning.
I samband med den snabba tekniska utvecklingen kan hanteringen av
tekniska hjälpmedel i många fall inte
ske utan tillgång till specialistkompe-

tens. Utkontraktering av IT-drift har
blivit en viktig del i myndigheternas
samverkan.
sker till
ett privat företag, löses frågan om
tystnadsplikt med avtal. Det är inte
möjligt myndigheter emellan. Det
finns behov av att säkerställa sekretessen vid utkontraktering till andra
myndigheter. Det finns idag luckor i
detta skydd. Nuvarande regleringen
säger till exempel att sekretess gäller
hos en viss myndighet där uppgifterna
ingår i kärnverksamheten. Vid utkontraktering av uppgifter till en annan
myndighet med en helt annan kärnverksamhet, är ursprungsbestämmelsen kanske inte tillämplig på den nya
myndigheten, säger Johan Bålman.
Ändringsförslaget när ”föremålet”
för sekretess är så kallade allmänna
intressen, går här ut på att när en
myndighet tar emot uppgifter för enbart teknisk bearbetning eller teknisk
lagring, kommer den ursprungliga
sekretessbestämmelsen även att bli
tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Detta kommer
enligt förslaget att ge ett vattentätt
skydd för uppgifterna.
En viktig ändring gäller utökandet

– NÄR UTKONTRAKTERINGEN

av vilka uppgifter som omfattas av
den nya regleringen. Sekretess som
gäller i verksamhet för enbart teknisk
bearbetning eller teknisk lagring för
någon annans räkning utökas till att
gälla inte bara som nu, personuppgifter enligt personuppgiftslagen, utan
uppgifter om såväl enskilds personliga
som ekonomiska förhållanden.
Många myndigheter tillhandahåller idag så kallat eget utrymme, där
den som använder en myndighets
e-tjänst kan upprätta handlingar för
senare inlämning. Praxis är oftast att
detta betraktas som ett utrymme dit
myndighetens tjänstemän inte har
tillträde. Det saknas dock ett fullgott
skydd för uppgifterna i ett sådant
utrymme.
TANKEN MED FÖRSLAGET är att en enskild
ska kunna arbeta i det egna utrymmet
utan att myndigheten har någon som
helst insyn i vad som sker där. Detta
kan åstadkommas genom att uppgifterna i det egna utrymmet anses ingå
i myndighetens verksamhet för enbart
teknisk bearbetning och därmed inte
utgör allmänna handlingar.
Användaren ska kunna testa olika
uppgifter, till exempel olika summor
som i sig skulle kunna vara olagliga
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anses att det i betänkandet görs en
för extensiv tolkning av bestämmelserna och att man inte kan ha ett
sådant eget utrymme inom ramen
för myndigheters IT-system. Istället
ser de hela flödet som en process, där
information i eget förvar är allmän
handling från första bokstaven.
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om de lämnas in. Uppgifterna som
den enskilde skriver i det egna utrymmet ska vara den enskildes egendom.
Först när den enskilde signerar och
skickar in handlingen är den inkommen till myndigheten, och lämnar
därmed det egna utrymmet. Myndigheten som tillhandahåller utrymmet
ska skydda miljön utåt och även för
den interna personalen.
Myndigheterna måste själva reglera
vad som kan göras i det egna utrymmet och bestämma vilket syfte utrymmet har. Ska en enskild kunna skicka
in saker som är irrelevanta? Ska det
släckas ner när man går ur sessionen?
Ska det ligga kvar under en viss tid?
Hur hanteras dokument som behöver
skrivas under av flera personer? Det
egna utrymmets syfte kan skilja sig åt
från myndighet till myndighet och det
är också myndighetens verksamhet
som avgör vad man som enskild kan
göra där.
UPPGIFTER OCH HANDLINGAR i utrymmet
är enligt förslaget i betänkandet inte
allmänna handlingar. De kan därmed
rensas. Myndigheten måste bara upplysa användaren om när det sker.
I det fall då man som enskild får
problem i sitt enskilda förvar kan man
behöva vända sig till en hjälptjänst
(helpdesk). Det är viktigt att skyddet,
som gäller för det enskilda förvaret,
inte tappas när det når hjälptjänsten.
Med nuvarande regelverk innebär en
risk för att uppgifterna, i vissa situationer, kan bli allmänna handlingar i
systemet för hjälptjänst hos myndigheten.
Förslaget syftar till att säkerställa

skyddet även då det når myndighetens
hjälptjänst, innan användare bestämmer sig för att skriva under och lämna
in handlingen.
En myndighet som har till uppgift
att samla in och presentera sammanställd information för enskilda
erbjuder en presentationstjänst. Ett
exempel på en sådan är Min pension.
Den sammanställda informationen
om en viss enskild i en presentationstjänst hos en myndighet blir en allmän
handling, allra senast när den visas
för användaren. Om dessa allmänna
handlingar saknar sekretessreglering,
kan de komma att lämnas ut med stöd
av offentlighetsprincipen. Just sammanställningar av information anses
ofta som känsliga från ett integritetsskyddsperspektiv.
– E-delegationens förslag i denna
del är en sekretessbestämmelse med
svag sekretess. Man måste göra en
sekretessprövning. I betänkandet finns
också ett alternativ för att skydda
uppgifterna. Om uppgifterna gallras
omedelbart efter det att de har presenterats för användaren minskas också
integritetsrisken, säger Johan Bålman.
Vid denna tidskrifts pressläggning
har någon remissammanställning inte
ännu gjorts. Remissvaren finns dock
på regeringen.se och kan läsas där. I
stort sett är remissinstanserna positiva till föreslagna ändringar. Främst
gäller det förstås de myndigheter som
erbjuder e-tjänster.
Flera instanser framhåller nyttan med ändringarna och vad de kan
innebära för servicen till medborgarna
och den framtida utvecklingen av
e-tjänster.

Johan Bålman, jurist E-delegationen.

Det framhålls också som angeläget
och välkommet att en myndighet ska
kunna välja om man ska utkontraktera till en privat aktör eller till en
annan myndighet och att skyddet ska
vara detsamma i vilket fall.
efterlyser faktiskt
ännu mer långtgående skydd för
framför allt presentationstjänster och
föreslår stark, eller till och med absolut, sekretess för dessa istället för den
föreslagna svaga sekretessen, säger
Johan Bålman.
En myndighet har framfört en
avvikande uppfattning än förlaget
avseende förslaget om eget utrymme.
Myndigheten har i ett 15 sidor långt
remissvar framfört allvarlig kritik
mot förslaget som man menar inte
vilar på solid grund. Framför allt

– FLERA MYNDIGHETER

DATAINSPEKTIONEN (DI) framhåller att
rättsläget är något oklart men
välkomnar det ökade skyddet som
förslaget innebär. Som flera andra
remissinstanser efterlyser DI stärkt
skydd för presentationstjänsten.
Vad gäller förslaget om omedelbar
gallring av handlingar i en presentationstjänst, anser Arbetsförmedlingen
”att det kan finnas behov av att bevara
sådana handlingar för att i efterhand,
till exempel i samband med påstådda
felaktigheter, kunna kontrollera
vilka uppgifter som har visats vid ett
specifikt tillfälle”. Arbetsförmedlingen framför också att synen på
handlingar i ett elektroniskt förvar
som icke allmänna, ställer höga krav
på de myndigheter som tillhandahåller elektroniskt förvar. Om tjänsterna
inte utformas korrekt finns en risk att
handlingar i det elektroniska förvaret
ändå blir att anse som allmänna.
Arbetsförmedlingen framhåller
slutligen att vad det gäller utkontraktering av IT-drift och den föreslagna
bestämmelsen om överföring av
sekretess, att bestämmelsen kan vara
svår att tillämpa, då en tillhandahållande myndighet behöver känna till
vilka sekretessbestämmelser som gäller hos myndighet som kontrakterar
information. 

”Ett alternativ till E-delegationens betänkande hade varit
en helt ny rättslig reglering
för området, men det skulle
kräva ett mycket omfattande
och tidskrävande lagstiftning
sarbete”
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Levande
föreningshistoria
– en arkivutställning

För att få föreningsrepresentanter, allmänheten, elever, lärare
och forskare att förstå vilka skatter som göms i arkiven har
Danderyds arkivförening valt att göra en utställning. Tjugo
föreningar presenteras utifrån sitt arkivmaterial som speglar
och får oss att förstå samhällets utveckling.
Text Anita Andersson anita.andersson40@gmail.com

ligger norr om Stockholm. Efter att järnvägen byggts –
Roslagsbanan vars första del invigdes
år 1885 – växte det fram fyra villa
städer med olika karaktär: Djursholms
stad, Danderyds och Stocksunds
köpingar och Enebybergs municipalsamhälle. 1971 blev det en kommun,
där var och en av kommundelarna har
sin unika historia. Utifrån olika behov
och intressen i de olika områdena
bildades föreningar. En del blev nedlagda, en del slogs samman och många
lever också i dag ett aktivt liv.
DANDERYD KOMMUN

att sätta sig in i en
förenings historia, hur några eldsjälar kommer samman för att lösa ett
problem, förverkliga en vision, hur
det blir resultat, men också svårig
heter etc. När man sitter och sorterar
protokoll från en svunnen tid och
begrundar det arbete och engagemang
som lyser igenom mellan raderna önskar man att fler skulle få veta detta.
En bra förvaring är väl okej, men
arkivarbetet känns lite meningslöst
om inte arkiven används och kommer
till nytta.
I Danderyds arkivförening har vi
ofta funderat över hur vi ska nå ut, få
föreningarna att skicka representanter
till årsmötet, allmänheten att komma
på Arkivens dag, få föreningarna att

DET ÄR SPÄNNANDE
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fatta vilka skatter som göms i deras
arkiv, få elever, lärare och forskare
att inse att här finns material för att
förstå hembygden och samhällets
utveckling. Inspirerade av Mälar
öarnas arkivförening har vi därför
satsat på att göra en utställning. Tjugo
föreningar presenteras utifrån sina
arkiv med varsin affisch. Utställningen blev en vandringsutställning som
under hösten 2014 visas på de fyra
biblioteken i Danderyd med två till
tre veckor per kommundel.
Här finns bland andra de fyra
hembygdsföreningarna, Djursholms
scoutkår som är en av Sveriges
äldsta, två idrottsföreningar med den
hundraårsjubilerande Enebybergs
idrottsförening, en banbrytare inom
ekumeniken Djursholms Kapell med
stiftelse och kapellvänner, två kvinnoföreningar: Djursholms kvinnliga
kommunalförening (1913-1962)
och Danderyds Socialdemokratiska
Kvinnoklubb.
Vi hade klart för oss hur ramarna

Djursholms scoutkårs fana.

på affischerna skulle vara enhetliga
men sedan blev det mer arbete än vi
riktigt hade räknat med. I Mälaröarnas arkivförening hade de en person
med kompetens och datorprogram
som kunde göra det tekniska arbetet
att sammanställa affischerna i deras
utställning. Några av ”våra” föreningar
kunde själva göra tryckbara pdf-filer
av de bilder, protokoll och vad man
nu valde ur arkiven för att presentera

”Vi är nöjda över att vi nådde
vårt mål – fler förstår nyttan
och glädjen med att ha tillgång till ett föreningsarkiv.”

sin förening. Vi själva tog oss an några
nedlagda föreningar som vi räknade
med skulle intressera också andra.
Processen att leta fram och välja ut var
ett roligt arbete och det blev ofta intressanta samtal. Både vi och flera av
föreningarna visste snart vad vi ville
ha med och kunde skriva faktaruta
och bildtexter men vi behövde hjälp
med att skanna, komponera och få till
det underlag som tryckeriet behövde.
Eftersom det arbetet måste betalas
blev utställningen dyrare än planerat.
TILL INVIGNINGEN KOM ett sextiotal personer som fyllde Djursholms bibliotek.
Kommunstyrelsens ordförande Olle
Reichenberg kunde i sitt invigningstal
konstatera att han hade börjat sin föreningskarriär hos en av de representerade föreningarna, som revisorssuppleant i Lärkängens fritidsträdgård.
Utställningen har väckt fortsatt stort
intresse bland allmänheten. Många
står och tittar på gruppbilderna för
att leta efter personer de känner eller
kände. Föreningarna själva är stolta
över sin historia. Några föreningar
som missade att anmäla sig och inte
är med är besvikna men har inspirerats att lämna in arkiv till föreningsarkivet. Utställningens sista dag
sammanfaller med Arkivens dag. Då
gör vi ett program om Levande föreningshistoria på Enebybergs bibliotek.
Utställningen innebar mer arbete
och kostnader än vi hade räknat med
men vi är nöjda över att vi nådde vårt
mål – fler förstår nyttan och glädjen
med att ha tillgång till ett föreningsarkiv och att hålla föreningshistorien
levande. 

Danderyds föreningsarkiv
Arkivet startades 1975. År 2005 avsade sig den person som i nästan tjugo
år skött arkivet ideellt sitt uppdrag av
åldersskäl. Föreningarna i Danderyd
inbjöds till ett möte och beslöt att bilda
en arkivförening, som tog över skötseln
av arkivet. Arkivet finns i Djursholms
vattentorn och får hjälp av kommunen
med lokal och utrustning, så som kartonger och dylikt, samt ett mindre årligt
anslag. I arkivet finns drygt 175 föreningars arkiv. Arkivet sköts fortfarande
ideellt men nu av en styrelse med flera
aktiva som får stöd och inspiration av
FSL – Föreningsarkiven i Stockholms
län. Genom FSL kan vi registrera våra
arkiv i databasen Arkivregister Stockholms Län, ASL.

e-Arkivering
Ny kurs
– snart på vår hemsida
www.sipu.se

Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

Anmäl dig på www.sipu.se
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se
Adress: Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Orgnr: 556111-9099
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En platsannons där Nordiska museet sökte extrapersonal till
arbetet med flytten från arkivlokalerna på Östermalm till det nya
arkivet i museibyggnaden ute på Djurgården, väckte frågor hos
Arkivs Marie Thorn. Hur planerar man en sådan flytt? Vilka
svårigheter kan uppstå? Vad har museet för framtidsplaner för
arkivet och dess spännande material?
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Att flytta ett
kulturarv

Nordiska museets stora arkivflytt
och 2013 prioriterades
vården av Nordiska museets samlingar
genom att flytta föremål från museibyggnaden till mer ändamålsenliga
externa lokaler. Det handlade om
omkring 110 000 föremål. Man ville
också med denna flytt ge plats för
bland annat arkivet, biblioteket och
mer publik verksamhet i huset.
Nu har tiden kommit för att flytta
museets arkiv från Garnisonen till
museibyggnadens markplan. Arkivet
innehåller dagböcker, personarkiv,
släktarkiv, ljud- och filmupptagningar, fotografier, folkminnessamlingar
och mycket mer.

MELLAN ÅREN 2002

HUR STARTADE TANKARNA kring denna
flytt? Susanna Janfalk, avdelningschef
för Föremålssamlingen, berättar att
det från början var Christina Mattson,
styresman för Nordiska museet, som
hade och har som ambition att lyfta
fram både föremålssamlingarna och
arkivet. När det gäller flytten av arkivet är det först under senaste året som
flyttprojektet hamnat i skarpt läge.
– Vårt arkiv är ovanligt relevant i
hela verksamheten. Det är en självklarhet att ansvarig intendent för en
utställning börjar på arkivet och tittar
efter material, till exempel gamla
frågelistor, säger Susanna Janfalk om
arkivets centrala del i verksamheten.
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Det faktum att projektidén kommer från ledningen ser de som en stor
fördel och Jonas Engman, sektionschef för Arkiv och foto, håller till
fullo med Susanna och menar att flytten gör att arkivet än mer lyfts fram i
verksamheten.
Hur har planerna inför flyttstarten sett ut? Karin Neander som är
ansvarig projektledare berättar att de
började med att lägga upp en strategi
för att kunna inventera hela arkivet.
Syftet var att få grundläggande information om de olika arkivbildarna.
En viss basregistrering har utförts
och även en dokumentation om vad
man ska göra efter att man har flyttat.
Detta blev klart nu efter sommaren
och därefter har de kommit ganska
lång i planerna på hur de ska fortsätta. Hela tiden har ett ordnande av
material pågått.
Enligt Karin Neander har de nu
börjat komma in i en fas där de mer i
detalj ser över hur de ska hantera sina
olika lokaler.
– Mycket material är helt eller
delvis oordnat vilket har genererat
många frågor att lösa och ta ställning
till, även frågor av mera övergripande
slag, säger hon.
Som projektledare får Karin även
ta ställning till gallringsfrågor, rutiner
som man inte haft förut och som man

nu måste förhålla sig till. Detta är
frågor som i hög grad även rör Jonas
Engman och den ordinarie personalen
i arkivet och som måste byggas in i
planeringen. Allt behöver inte lösa nu
– prioritet ett är att genomföra flytten
och göra det som är tillräckligt för
stunden och bevarar status quo.
– Det är väl det som är svårast och
viktigast, säger Karin. Att man bevarar samband och för med sig informationen utan att man förstör någonting.
ARKIVFLYTTEN HAR ÄVEN inneburit att
museet har fått rekrytera visstidsanställda. Under 2014 har sex extra
tjänster tillsatts, varav Karins är en.
Därutöver har fem eller sex ur arkivets
ordinarie personal mer eller mindre
ägnat sig åt flytten. Arkivet kommer
att stänga helt andra kvartalet 2015
och då kommer nästan hela den ordinarie personalen att bli helt delaktiga
i flytten.
Jonas Engman menar att det nog
inte alltid har varit så lätt för den
ordinarie personalen då deras roller
blir förändrade. Inte minst processen
med att minska på servicen har varit
svår. Det är något han verkligen har
förståelse för.
– Men nu är vi nog verkligen på
banan med allt det där. Nu är det
flytten som gäller. Det är en mycket

positiv dynamik i det hela, säger han.
Jonas menar att det har funnits
nackdelar med att sitta en bit bort
från övrig personal och att det fysiska
avståndet betyder en hel del.
– Även om det inte tar mer än tio
minuter att gå så är det ändå ett motstånd som ska överbryggas. Så jag tror
att flytten kommer att skapa massor
av synergieffekter, säger han. Susanna
Janfalk menar att flytten även skapar
positiva förändringar hos samlingsavdelningen som fram till nu har suttit
på två ställen, dels i Garnisonen, dels
nere vid museet.
– Det ska bli väldigt roligt att sitta
i samma kontorslandskap. Jag ser fram
emot att vi blir en grupp på ett annat
sätt, säger hon.
Än så länge har det inte dykt upp
något problem som de inte har kunnat
lösa. Intressant är att de har hittat material som länge har funnits i arkivet,
men som de nu tycker ska betraktas
som föremål. Var gränsen går mellan
arkivalier och föremål är ingen fråga
som måste besvaras precis i stunden
men det är ett exempel på frågor som
dragits till sin spets. På lång sikt menar de att det är väldigt bra.
Alla tre är eniga om att det har påträffats mycket utöver det vanliga i det
spännande materialet. Karin berättar
att det dyker upp nya saker hela tiden.
– Det mesta är ju väldigt fint här
och på många sätt är det ett fantastiskt arkiv. Det är ju så rikt och har ett
Karin Neander och Jonas Engman.

så varierat innehåll. I ett av arkiven
dök det upp en ask som hade tillhört
en herre som hade varit i Leningrad.
I asken låg hans identitetsbricka från
revolutionsåren i Leningrad och en
lapp på vilken han hade skrivit ner sin
dagsranson av bröd.
DET FINNS MÅNGA PLANER för det nya arkivet som kommer att öppna i början
av 2016. Susanna, Karin och Jonas
ser ökade fördelar som kommer att
uppstå i och med att arkivet kommer
att vara placerat i museibyggnaden
och tillsammans med biblioteket. Det
är särskilt närheten till den övriga
verksamheten men även närheten till
arkivet för besökarna som är positiv.
När det gäller ökad tillgänglighet på
nätet har museet ett sådant uppdrag
men de är inte riktig framme där
ännu. Ambitionen är att så ska ske.
De har nu även en högre sökbarhet
i materialet i och med att arkivet har
blivit inventerat och genomgånget.
Tankar om att ha introduktionskvällar där museet visar bibliotek och arkiv tillsammans finns också. Susanna
berättar vidare om vilka frågor de har
arbetat med rörande just att bredda
besöksgruppen:
– Vi ska bjuda in fler än bara
blivande etnologer. Andra som kan
tänkas vara intresserade av våra
samlingar är till exempel landskapsarkitekter och designers.
Jonas fyller på med att berätta att

han arbetar för att locka fler forskare
till arkivet men även andra människor
utanför den akademiska världen. Han
nämner också att de har som mål att
ha allt förtecknat om sju, åtta år.
– Framförallt har ju flytten aktualiserat behovet av en ökad förteckning.
Nu finns det verkligen på agendan. Vi
talar om digitala strategier på museet
och det här är en del av det. Men vi
vet inte riktigt hur det ska ske ännu.
Framtiden ser mycket ljus ut för
arkivet men just nu är fokus på den
stora flytten. När den är klar tar de
andra stora projekten vid. Mycket
kommer att kretsa kring digitaliseringsarbetet och förteckningsarbetet.
Nordiska museets arkiv är ett arkiv
som är levande och ständigt aktuellt –
det intygar alla tre.
– Det finns en gemensam nämnare gällande materialet och det är
något slags vardagsliv. Det återspeglar
den vanliga människan och hennes
livscykel vid både vardag och högtid.
Det är livet som skildras här, avslutar
Jonas. 

Nordiska museet
Nordiska museet är ett av Sveriges
14 centralmuseer. Museet ska särskilt
”vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina
samlingar. Hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja
utställningsverksamhet och annan
kulturförmedlande verksamhet. Initiera,
driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.”
Museet har cirka 1,5 miljoner föremål i
sin samling som numera förvaras i fyra
olika magasin och museets arkiv på
drygt 4 700 hyllmeter samt 6 miljoner
fotografier.
Nordiska museets arkiv innehåller världens största samling av folkminnen.
Ansvarig projektledare för arkivflytten
är Karin Neander. Hon har mångårig erfarenhet av att leda projekt,
dels vid Riksantikvarieämbetet, dels
vid Landstingsarkivet. De andra två
är Jonas Engman, sektionschef för
Arkiv och foto, och Susanna Janfalk,
avdelningschef för Föremålssamlingen.
Jonas har tidigare arbetat som lektor
vid Stockholms universitet och undervisat i etnologi, och som intendent vid
Nordiska museet innan han nu nyligen
tillträdde sin tjänst som sektionschef för
arkivet. Susanna är sedan tre år tillbaka avdelningschef för Samlingarna.
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En öppnare väg
till ett e-arkiv
Ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en gemensam
tjänst för e-arkiv ligger just nu i startgroparna. Projektet kommer att involvera många olika kompetenser, erfarenheter och
åsikter. Susanna Winkler tittar närmare på vilka alternativ som
finns med fokus på det öppnare förhållningssättet – open source
– med förhoppningen att bidra till den debatt som kommer att
kretsa kring tjänsten e-arkiv och öppna upp för fler att titta på
alternativen.
Text Susanna Winkler susanna.winkler@arkivit.se Stefan Jacobson stefan.jacobson@arkivit.se

DET KAN VARA NU det händer. Aldrig
tidigare har vi varit närmare den
känslan än precis nu. Ett rikstäckande
alternativ till e-arkiv ska komma på
plats genom regeringens uppdrag till
Statens servicecenter att i samverkan
med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv.
Utan att fördjupa sig i projektets
tankegångar finns det anledning att
titta på alternativen för e-arkiv: vilka
lösningar som redan finns tillgängliga, på vilka grunder de är uppbyggda
och vad kan vi lära oss av dessa. Ett
alternativ är Archivematica, ett arkivverktyg baserat på öppen källkod, ett
förhållningssätt som kan ge mycket
tillbaka till informationsförvaltningen.
Det vi i grunden söker med earkiv är verktyg som ger bra stöd
till arkivprocessen, till inlämnande,
bevarande och utlämnande av arkivobjekt. Många är nog bekanta
med problemen kring digitalt bevarande vad gäller volymen av digitala
objekt, deras komplexitet och fragila
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tillstånd, metadatahantering och så
vidare. En del av komplexiteten ligger
i att arkivobjekt även behöver bevara
sin struktur och kontext samt sina
beteendemässiga egenskaper. Tillsammans med den tekniska biten vill
man även säkerställa en infrastruktur
som ska kunna hantera arkivprocessens olika aspekter. Ett e-arkiv ska
på så vis tillhandahålla lösningar för
inläsning, lagring och utlämnande
av komplexa objekt. Samtidigt ska
den presentera en funktionell modell
som hanterar användargrupper och
bevarandestrategier med tillhörande
formatpolicys.
digitalt bevarandesystem utvecklat på öppen källkod
som är utformat för att hålla standardbaserad, långsiktig tillgång till
samlingar av digitala objekt. Bakom
Archivematica står företaget Artefactual Systems som samarbetar med
en rad institutioner inom området
för digitalt bevarande. Archivematica använder METS, PREMIS,

ARCHIVEMATICA ÄR ETT

Stefan Jacobson och Susanna Winkler från
ArkivIT förespråkar öppen källkod.

”I och med att källkoden är
öppen och fri att modellera med,
kan man som organisation själv
utveckla och bygga vidare på
systemet”
Dublin Core och andra best practicemetadatastandarder. Den är lanserad
under den fritt tillgängliga licensen
AGPL 3. Själva verktyget, mjukvaran,
är gratis att installera. Man kan också
köpa mjukvaran och lagring av data
som hostad tjänst. Man kan alltså
installera och använda Archivematica
helt fristående i sin egen miljö och
även peka på och använda en lokal
lagringsserver för sina data. I och med
att källkoden är öppen, fri att modellera med, kan man som organisation
själv utveckla och bygga vidare på systemet för att anpassa det till sina egna
förutsättningar och behov. Att köpa
en standardprodukt från en leverantör
som håller källkoden till sin produkt
stängd kan medföra att man bara

har en liten påverkansmöjlighet att
anpassa verktyget till sin organisation.
man tog hem en
kostnadsfri produkt som är uppbyggd
enligt samma krav och principer som
andra kommersiella e-arkivlösningar
och istället lade pengar på att utbilda
personal att hantera verktyget på
bästa sätt och utveckla produkten
hos sig? Inledningsvis ser jag det
som ett kostnadseffektivt alternativ
som dessutom ger bättre kontroll
över det egna systemet. Jag har dock
hört att det finns frågetecken kring
lagringsdelen då en myndighet kan
ha begränsade möjligheter att lagra
information i externa molntjänster.
Som jag beskrev ovan, erbjuder Arte-

HUR VORE DET OM

factual programvara och lagring som
en hostad molntjänst, men man kan
också installera programavaran lokalt
och även hantera lagringen lokalt på
sina egna servrar.
Archivematica erbjuder ett billigare alternativ till e-arkivprodukter
än vad som finns tillgängligt idag
på den svenska marknaden. Fördelen med detta system är att man
kan starta med låga initialkostnader
eftersom man inte köper licenser eller
användarkonton. Dock, oavsett vilken
lösning man väljer i längden, kan
man fastslå att det bästa sättet att få
ner kostnaderna i samband med att
man inför ett e-arkiv är att göra ett
grundligt förarbete. Har man klassat
sin information, gjort en arkivredovisning och utarbetat en strategi för
sitt digitala bevarande så är mycket
vunnet.
Att en ny grupp, en yngre generation, äntrar landskapet för informationsförvaltning pekar på att detta
kan vara den framtida vägen att gå.
Denna yngre generation har vana och
är väl införstådda med communitytanken som open source bygger på.
Framtidens informationsförvaltare
förväntar sig även att kunna anpassa
verktyg mycket mer flexibelt än vad
fallet ofta är idag. Öppen källkod
skapar ett annat rörelseutrymme.
Inom IT-världen har man även pekat
på att kvalitén och säkerheten börjar
bli de främsta anledningarna till att
man väljer öppna källkodsprodukter. Det kommer dock fortfarande
behövas stöd med installation och
implementering av Archivematica,
ofta i form av kunniga konsulter, men
samma sak gäller för implementering av vilket IT-system som helst.
Innan ni bestämmer er för att köpa
ett e-arkiv – har ni verkligen tittat på
alternativen? 
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Arkiverad
Den svenska upphovsrättslagen ändrades den
1 november 2013, bland annat för att underlätta för arkivinstitutioner att kunna publicera
upphovsrättsligt skyddat material på nätet.
Ändringen innebar att möjligheterna att teckna
så kallade kollektiva avtalslicenser utökades
för att även gälla digital kopiering.
Text Magdalena Granholm magdalena.granholm@hotmail.com

KOLLEKTIVA AVTALSLICENSER för arkivmaterial har delvis funnits sedan år 2005.
SVT utnyttjade möjligheten när de
tillgängliggjorde sitt filmarkiv via
satsningen Öppet Arkiv, men i övrigt
finns det få kända svenska exempel på
när detta har utnyttjats för traditionellt arkivmaterial. I många sammanhang florerar rykten om stränga
upphovsrättsliga regler vilka bidrar
till omöjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt kunna tillgängliggöra
arkivmaterial digitalt på nätet.
I 42 § av upphovsrättslagen finns
en rad olika typer av kollektiva avtalslicenser. De bygger alla på att upprätta ett avtal med en organisation som
företräder upphovsmännen istället för
att ingå enskilda avtal med upphovsrättsinnehavare som berörs vid exempelvis en digitaliseringsprocess. För
att en avtalslicens ska vara giltig krävs
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att organisationen som står för avtalet
företräder ett flertal svenska upphovsmän inom det område som avtalet
berör. Det unika med avtalslicenser,
som är ett nordiskt fenomen, är att de
även inkluderar upphovsmän som inte
är medlemmar i den organisation som
avtalet ingås med.
UPPHOVSRÄTTSLAGEN ÄR PÅ många sätt
komplex. Mer invecklat blir det i
samma stund material sprids till
användare över hela världen. Internationella överenskommelser reglerar
till viss del vilka regler som gäller
för det material som har tillräcklig
verkshöjd för att omfattas av upphovsrätten. För arkiven blir frågan
om verkshöjden ofta ett problem,
liksom att identifiera en eventuell
upphovsman. Verkshöjdsbegreppet
är del av rättspraxis i Sverige men

förekommer aldrig i själva lagen. En
problematik med begreppet, som uttrycker att ett objekt måste uppfylla
ett visst kvalitativt mått och mått av
originalitet, är att det baseras på en
subjektiv bedömning. Med en generös
tolkning av begreppet verkshöjd blir
även till exempel enklare skisser, brev,
tidningsnotiser och barnteckningar
upphovsrättsligt skyddade. Om man
väljer denna tolkning begränsas
många arkivinstitutioners möjligheter
att digitalisera och tillgängliggöra sitt
material. Kollektiva avtalslicenser kan
vara lösningen på denna problematik.
Fotografier är den typ av handling
som många arkivinstitutioner ofta
prioriterar vid tillgängliggörande
på nätet. För dem finns till viss del
särskilda regler. Undantagsregeln
säger att fotografen har exklusiv
exemplarrätt, det vill säga rätt att
sprida och skapa exemplar av sin bild.
Detta gäller även om fotografiet inte
uppnår verkshöjd. Om verkshöjd inte
har uppnåtts gäller den exklusiva
exemplarrätten i 50 år efter att bilden
har tagits, annars är skyddstiden
längre. Kungliga biblioteket har valt
en restriktiv hållning, vilket också
kritiserats, gällande att tillgängliggöra digitaliserade bilder och tidningar fritt på Internet. De tidningar
som har digitaliserats inom projektet
Digidaily har bedömts ha en upphovsrättslig skyddstid på 150 år.

Om upphovsmannen är okänd, trots
efterforskningar, pratar man om ”herrelösa verk”. Dessa ställer ofta till det
för arkivinstitutionerna som har stora
mängder material där upphovsmannen är okänd. Lagstiftarna är dock
medvetna om denna aspekt och en
lagändring trädde i kraft den 29 oktober i år för att underlätta för tillgängliggörande av dessa herrelösa verk.
I våra nordiska grannländer Norge
och Danmark har kollektiva avtalslicenser förekommit inom arkivvärlden
i olika former de senaste åren. Det
är främst ljud- och bildarkiv som har
tillgängliggjorts i liknande format
som Öppet arkiv. Norska Nasjonalbiblioteket har även utnyttjat kollektiva avtalslicenser i samband med
digitaliseringsprojektet Bokhylle.
Upphovsrättsligt skyddat material har
tack vare detta avtal kunnat digitaliseras och tillgängliggjorts för alla
med en norsk IP-adress.
Digisam, samordningssekretariat under Riksarkivet,
med dessa frågor. De har under 2014
arbetat fram juridiska grundvillkor
för de avtalslicenser som kulturarvsinstitutioner kan teckna med
upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt inför storskaliga digitaliseringsprojekt.
Det finns många frågetecken om
hur regelverk runt digitalisering
och upphovsrätt ser ut. Jag tror på
att man, på ett respektfullt sätt,
måste testa sig fram och inte låta sig
skrämmas av rykten. Tekniken ger
möjligheter men också skyldigheter.
När tidningen Fornvännen gjordes
tillgänglig på Internet innebar det att
skyddat material lades ut trots att inte
varje enskild upphovsman tillfrågats
på förhand. De stora proteststormarna uteblev. Istället framhölls värdet i
att materialet blivit tillgängligt för en
ny publik. 

Krönikan
undgå att en rad länder i år uppmärksammar hundraårsminnet av krigsutbrottet 1914, då hela världen gick in i en orostid. Flera tusen
svenska fiskare och sjömän i handelsflottan omkom när minor och ubåtar
tog sin tribut även av den neutrala staten, samtidigt som bristen på livsmedel
kulminerade år 1917.
Just detta år, 1917, kan man säga att den internationella oron tog mänsklig
form och besökte Sverige. Jag tänker naturligtvis på den ryske bolsjevikledaren Lenins några timmar korta besök i Stockholm i april 1917. Lenin var
genom tysk försorg på väg hem till det Ryssland där revolutionen månaden
innan hade tvingat tsar Nikolaj II att abdikera. I Berlin avsåg man att använda Lenin som ett vapen för att skapa inre splittring i Ryssland och på det
sättet få bort fienden i öster ur kriget.

INGEN TORDE HA KUNNAT

I SVERIGE ARBETAR

Denna artikel är ett sammandrag av
masteruppsatsen Arkiverad men inte
tillgängliggjord: En studie av upphovsrättslagen, kollektiva avtalslicenser
och tillgängliggörande av digitaliserat
arkivmaterial, Uppsala universitet,
läsåret 2013/2014.

till Centralstationen den
13 april med ett följe på drygt 30 personer och togs emot av framträdande
svenskar, med Stockholms socialdemokratiske borgmästare Carl Lindhagen
och partisekreteraren Fredrik Ström i
spetsen. Under några timmar sammanträdde man och åt på Hotel Regina
vid Drottninggatan. Lenin hann även
handla kläder på PUB innan han
och hans följe på kvällen reste vidare
mot Haparanda och den ryska gräns
kontrollen i Torneå.
Hela tiden följdes sällskapet av två
detektiver från Stockholmspolisen och
deras utförliga rapport ger viktiga inblickar i besöket. Trots upphetsningen
inför Lenin från många socialdemokrater så fanns där också en oro för vad
hans vistelse i Stockholm kunde föra
med sig. Man samlade in hela 4 000
kronor som bidrag till Lenins resekostnader. En snabb insamling i riksdagskorridorerna resulterade i bidrag
också från de båda högerledarna Ernst
Trygger och Arvid Lindman, med
det uttryckliga motivet att orosmolnet
Lenin inte fick stanna kvar i Stockholm en minut i onödan.
LENIN ANLÄNDE

Lars Ericson Wolke, professor 
i historia vid Försvarshögskolan. 
Foto: Madeleine Wolke.

”Just detta år,
1917, kan man
säga att den
internationella
oron tog mänsklig form och besökte Sverige.”

detektiverna lättade
övervaka när Lenin med sällskap redan
samma dag avreste med kvällståget till
Haparanda. I sin rapport noterade de
dock att någon Lenin inte befann sig
ombord på tåget: ”hette mannen icke
Lenin utan Vladimir Iljitsch Uljanov”. 

SÅ KUNDE DE BÅDA

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan och var
1983-2000 verksam vid Krigsarkivet. De båda polisernas rapport 17/4 1917
förvaras i Riksarkivet, Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar
i riket, volym E 3:2.
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Digital kulturgärning
Under hösten var det nära att ett stort material från Sveriges
internetbarndom gick förlorad. Hur ska vårt digitala kulturarv bevaras och vem bär ansvaret när tusentals webbsidor
kan raderas i tysthet? Tidskriften Arkiv sammanfattar den
korta men avgörande debatten som uppstod då Tele2 ville
stänga ner Swipnet.

på stängningen. “Den här typen
av material skulle troligen få
framtida folklivsforskare att gråta
blod över att vi lät den gå förlorad
för alltid, men jag hoppas att det
mesta finns arkiverat någonstans,
och att vi snart blir bättre på att
förvalta vårt digitala kulturarv
med gemensamma resurser.”,
konstaterade .SE-stiftelsen i ett
uppgivet blogginlägg. Kungliga
Biblioteket, som har samlat in
webbsidor sedan 1997, skrev på
Twitter att det är “omöjligt att

Text Erik Önnevall erik.onnevall@gmail.com

sommaren 2014
meddelade Tele2 att Swipnet
skulle stängas ner från och med
31 augusti. Det skulle inte längre
vara möjligt att logga in på sitt
användarkonto och, framför allt,
samtliga personliga webbplatser
skulle raderas. Beskedet gick nog
de flesta helt förbi men några som
fick nys om nedläggningen var
Archive Team, en löst sammansatt grupp beståendes av ”aktivistarkivarier” världen över. Archive
Team hjälper varandra att hålla
koll på webbplatser med kulturellt
intressant innehåll som riskerar
att försvinna. Därefter försöker
de spara ner så mycket publik data

NÅGON GÅNG UNDER

som möjligt innan det är för sent.
Mycket av det som sparas hamnar
hos den icke vinstdrivande webbplatsen Internet Archive (archive.
org). I fallet med Swipnet genomförde de en bevarandeaktion
i det större formatet. Genom att
installera deras programvara, The
Archive Warrior, kunde vem som
helst vara med genom att upplåta delar av sin bandbredd som
möjliggjorde en snabbare nedladdning. Jag var själv delaktig i
detta och det var spännande att
se hur flödet tickade på megabyte
för megabyte.

Web

FÖRST I AUGUSTI uppmärksammades
Swipnet-stängningen genom
enstaka blogginlägg. Nyhetsrapporteringen fortsatte sedan i
riksmedia. På sociala medier och
i kommentarsfält började människor minnas Swipnet och reagera

ð
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som uppstod för en
regelrätt debatt är kanske att ta i
men två olika läger kunde ändå
urskiljas. På ena sidan stod den
webbintresserade allmänheten
och kulturarvssektorn som insåg
vilket fantastisk källa Swipnet är
för vår digitala historieskrivning.
På andra sidan stod Tele2 som

ATT KALLA DET

ðð

tiden så sökte sig många av Swipnets användare vidare till nya
uttryckskanaler. Webbsidorna på
Swipnet fortsatte dock att existera
och åren gick.

veta hur pass fullständiga våra insamlingar är. Dels vet vi inte hur
stort Swipnet är, dels har vi aldrig
gjort någon kvalitetskontroll.”

ð

SWIPNET STARTADE sin verksamhet
1991 och var Sveriges första kommersiella internetleverantör. 1994
uppgick de i Tele2 som sedan dess
har ansvarat för driften. Swipnet
gjorde det enklare för den svenska
allmänheten att koppla upp sig
på den begynnande webben och
innebar även helt nya digitala
uttrycksmöjligheter. Användarna
av Swipnet kunde nämligen skapa
egna webbplatser vilket skulle
visa sig bli mycket populärt.
Genom åren skapades tusentals
hemsidor om nästan lika många
ämnen. Människor presenterade
sin familj, skrev om sina intresseområden och vägledde varandra
med länkar till smultronställen
i den fortfarande icke Googleindexerade webbvärlden. I och
med att internet utvecklades så
uppkom nya plattformar, inte
minst bloggportaler, och med

ð

ð
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”Vid en jämförelse mellan
en Swipnet-sida och nutidens webbsidor är det tydligt vilka framsteg som har
gjorts sett till såväl grafik
som kod.”
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i intervjuer visade förståelse för
intresset men stod fast vid att en
fortsatt drift av Swipnet skulle
innebära ökade kostnader som
de inte var beredda att betala.
Att de ständigt föll tillbaka på
argumentet att Swipnet var en
plattform med väldigt få aktiva
användare visade på en oförståelse
till vad det egentligen handlade
om: tusen och åter tusentals med
webbsidor som visar hur den
svenska webben såg ut vid ett
tidigt skede i utvecklingen.
Vid en jämförelse mellan
en Swipnet-sida och nutidens
webbsidor är det tydligt vilka
framsteg som har gjorts sett till
såväl grafik som kod. Många av
webbplatserna på Swipnet är rikt
utsmyckade med små animationer
och färgglada länkar som blinkar.
Nostalgiskt och lite småfånigt
enligt vissa. Jag är dock övertygad
om att dessa webbsidor är intressanta för den framtida forskningen på en mängd olika vis.

Människor presenterade sin familj,
skrev om sina intresseområden och
vägledde varandra med länkar till
smultronställen i den fortfarande icke
Google-indexerade webbvärlden.

ð
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Vad valde människor att skriva om
när de plötsligt fick tillgång den
här nya tekniken? Vad var möjligt
att göra grafiskt och hur utnyttjade
människorna den bakomliggande
koden? Swipnet borde vara en
mediearkeologisk guldgruva för så
väl etnologer som forskande system
vetare.
visar med
all tydlighet på svårigheterna med
att bevara det digitala kulturarvet.
Webben är flyktig till sin natur.
Uppdateringar och förändringar gör
att webbplatser ofta är allt annat än
fixerade enheter. Att Swipnet-sidorna har funnits kvar i mer än tjugo
år är anmärkningsvärt bara i sig.
Webbplatser kan annars försvinna
med väldigt kort notis. Om ingen
hade uppmärksammat stängningen
så hade Tele2 raderat Swipnet helt
och hållet i tystnad. Mycket av
det som är kulturhistoriskt intressant idag skapas på webben men
ett problem uppstår när materialet
samtidigt lagras på servrar som ägs

UPPSTÅNDELSEN KRING SWIPNET

ð
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Även om de flesta
swipnetanvändarna
sökte sig vidare till nya
kanaler fortsatte webbsidorna att existera.
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Webbarkivering

Formgivningen på det
gamla swipnetsidorna
väcker minnen till liv
hos de som var med då
det begav sig.
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och kontrolleras av kommersiella
företag med helt andra intressen
än att säkerställa morgondagens
kulturarv.
DEN 31 AUGUSTI, ett halvt dygn innan
stängningen, gick Tele2 ut med ett
pressmeddelande. En dialog med
.SE-stiftelsen pågick ”för att tillse
att de personliga sidorna bevaras
som internethistoriskt arv.” En månad senare var det klart. Swipnet lever vidare som arkiverade webbsidor
inom .SE-stiftelsens internetmuseum. En stor vinst för vår digitala
historieskrivning och förhoppningsvis också en tankeställare till Tele2.
Kulturarv engagerar. 

Vad har Stiftelsen för internetinfrastruktur dragit för lärdomar i
och med övertagandet av Swipnet?
– Swipnet var en väldigt intressant utmaning. Å ena sidan var det
tekniskt sett relativt okomplicerat
att arkivera, då innehållet bestod
av väldigt gammaldags webbsidor.
Dessa är lätta att kopiera över
internet och återskapa på en ny
server, vilket var vad vi gjorde.
Å andra sidan var stora delar av
innehållet ”övergivet”, det vill säga
dess rättmätiga ägare och upphovsmän har inte haft tillgång till att
uppdatera eller ta bort innehållet på
sina sidor på länge. Vi har gjort det
enkelt för de som idag hittar innehåll på Swipnet som de av olika
skäl inte längre vill ska finnas på
webben att kontakta oss för att bli
av med det. Vi säkerställer att det
är rätt upphovsman som kontaktar
oss och rensar i det synliga arkivet
efter det.
– Tele2 kanske underskattade
reaktionen från internetsverige när
de meddelade att de tänkte stänga
ner tjänsten. Många blev, likt jag
själv, ledsna över att en så pass
viktig del av Sveriges internethistoria skulle försvinna från internet.
Även om det genast dök upp ideella
initiativ för att se till att arkivera
allt innehåll så ville jag se till att
innehållet fanns kvar på befintliga adresser, för att inlänkar och
Googlesökningar skulle fortsätta
att fungera även i framtiden. Tack
och lov hittade vi snabbt ett bra
samarbete med Tele2 vilket gjorde
arkiveringen möjlig.
Görs det tillräckligt i Sverige idag
för att säkerställa att material som
Swipnet inte går förlorat? Och vem
ska ha ansvaret?
– Nej, det görs absolut inte
tillräckligt. I mina ögon lig-
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Resurser behövs för att arkivera vårt digitala
kulturarv. Det menar Måns Jonasson från
Stiftelsen för internetinfrastruktur.

ger ansvaret bäst hos Kungliga
Biblioteket, som ju redan idag har
ansvaret för arkivering av böcker,
tidskrifter och allt tryckt material.
Där finns sedan webbens barndom
projektet Kulturarw3 som just
arkiverar den svenska webben, men
tyvärr verkar projektet vara väldigt
eftersatt, underfinansierat och
lågprioriterat. Det borde säkerställas att KB har adekvata resurser för
att arkivera vårt digitala kulturarv,
och dessutom skulle lagarna behöva moderniseras för att göra det
möjligt för KB att tillgängliggöra
arkivet över internet, vilket de inte
kan idag med tanke på PUL och
lagar som reglerar upphovsrätten.
Vilka utmaningar ser du som
de mest angelägna när det gäller
bevarandet av det digitala kulturarvet?
– För framtiden är det av yttersta vikt att vi kan följa diskussioner
mellan människor som idag sker på
nätet. När vi vill läsa om Strindbergsfejden finns möjligheten att
läsa alla inlägg, då dessa bevarats i
form av tryckta tidningar, brev och
annat fysiskt material. Vår generations Strindbergsfejd sker troligen
på nätet, och allra mest troligt på
Facebook eller på Twitter. Dessa
källor arkiveras inte, och kommer
inom kort att gå förlorade för all
framtid om inget görs. Det tycker

jag är den svåraste och samtidigt
mest angelägna frågan: Hur ska vi
se till att framtida generationer ska
kunna följa våra tankebanor, förstå
hur och varför vi fattade våra beslut
om de inte kan läsa vår korrespondens?
– Att regelbundet spara ner kopior av alla webbplatser som ligger
på .se-domän är relativt okomplicerat. Att bevara de konversationer,
tankar och flöden som bara äger
rum på andra nätkanaler såsom
sociala medier är mycket svårare,
men minst lika viktigt. 

Image

Måns Jonasson, varumärkes- och
webbansvarig på .SE, Stiftelsen för
internetinfrastruktur.
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Madli Kurdve, nybliven
ordförande för FA, omkom
i Estoniakatastrofen 1994.
Hon hade r edan uträttat
mycket i sitt liv men hade
många och stora uppgifter
framför sig.

Porträttet

Madli Kurdve
1943 – 1994

KRÖNIKA

När Estonia förliste i september för 20 år sedan var en av de många
omkomna en avhållen arkivprofil – Madli Kurdve, ordförande för
FA. Nästan på dagen 50 år tidigare hade hon som ettåring med sina
föräldrar räddats till Sverige tillsammans med tusentals andra ester.
Havet gav och havet tog.
Text Göran Henrikson goran.henriksson@telia.com Berith Sande fa@arkivcentrumvarmland.se

Madli Kurdve
runt om i Sverige och när hon tog studentexamen i Stockholm 1962 hade
hon bott på drygt tio orter. Uppbrott
var med andra ord något hon var van
vid. Madli hade en internationell
bakgrund och sin vuxenbana startade
hon tidstypiskt med ett år på en kibbutz i Israel. Hon studerade och reste
därefter i flera länder bland andra
Storbritannien, Schweiz och Österrike. Hon studerade också språk och
statskunskap.
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av 1960-talet
arbetade hon i Wien för den socialistiska ungdomsinternationalen, IUSY.
En av dem som också fanns där var
socialisten Miguel Martinez från
Francos Spanien. I boken Politics of
the past. Use and abuse of history,
utgiven 2009, skriver Martinez om
sitt liv. Vid bokens tillkomst var han
Europaparlamentets vicepresident.
Om sin tid på IUSY säger han:
”Some of them who made the greatest
impressions on me were the representatives of organisations that were
also working in exile: Madli Kurdve
from Estonia and Radomir Luza from
Chechoslovakia. Thanks to them I
learned that there were other dictatorships in Europe and other peoples struggling and suffering under
totalitarian regimes. That was such a
profound lesson and so profound was
the solidarity that was always shown

FYNDAT
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by comerads like Radomir and Madli.
I would also like to thank them for
companionship and hope”.
EFTER SINA UNGDOMSÅR ute i världen,
började hon 1969 att arbeta med arkiv
i Sverige. Hon hade då hunnit få två
söner. Hennes första arbetsplats var
Arbetarrörelsens arkiv. Där verkade
hon till 1975 då LO anställde henne
som organisationsarkivarie. Föräldrarna, två systrar och barnen bodde
nu i Vejbystrand och efter fyra år på
LO sökte hon sig ner mot Sydsverige
för att ha nära till hemmet. Efter tre
år på Viskadalens Folkhögskola som
bibliotekarie och lärare återvände hon
till arkivvärlden genom att bli den
första chefen på det nystiftade Folkrörelsearkivet i Blekinge, 1982.
Här fick hon tillfälle att bygga
upp ett regionalt arkiv från grunden.
Snart blev Madli engagerad i FA och
särskilt i utbildningsfrågor och i det
nordiska samarbetet. 1988 gav hon
tillsammans med FA:s Tore Johansson ut Folkrörelsernas arkivhandbok
Arkiv i framtid och förening, en ”bibel” för alla som verkade inom enskild
arkivsektor. Madli var en omvittnad
skicklig pedagog som också hela tiden
förkovrade sig och antog nya utmaningar, inte minst de som den nya
digitala tekniken ställde. Snart satt
hon i arkivförbundets AU. Hon blev
också dess vice ordförande och 1994,
olycksåret, hade hon valts till FA:s

nya ordförande. Stora förhoppningar
var fästade vid henne.
Genom alla uppdrag blev hon en
ambassadör för folkrörelsearkiven.
Särskilt tydligt var detta i det nordiska samarbetet där Madli gjorde sig
känd och omtyckt och blev en viktig
kontaktperson.
en duktig, perspektivrik och framtidsinriktad kollega med
brett kunnande inom såväl arkiv- som
bibliotekssektorn. Hon var entusiasmerande och samtidigt lyhörd och
inkännande. Hon var en god och
hjälpsam kamrat som spred glädje
och trygghet i sin omgivning. Hon
hade redan uträttat mycket i sitt liv
men hade många och stora uppgifter
framför sig. Arkivförbundet, vänner
och kolleger gjorde en stor förlust
med hennes bortgång. 

MADLI KURDVE VAR

Madli Kurdves minnesfond
För att hedra Madli bildade FA
1995 en minnesfond för nordiskt och
baltiskt arkivsamarbete. Ett flertal
nordiska arkivorganisationer och arkiv
avsatte medel till fonden som delar ut
stipendier för studie- och arkivbesök,
samarbetsprojekt och liknande.
Fortsatta donationer är mycket
välkomna.
Fonden ser gärna fler ansökningar
från arkivarier och forskare från hela
Skandinavien inklusive Sverige och
från våra systernationer – de baltiska
staterna.
21
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Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats
i Sverige som ett nationellt arrangemang
för att väcka intresse för arkivens roll och
verksamhet. Årets tema är Orostider.
Bakom Arkivens dag står SASS, det
vill säga Svenska Arkiv i Samverkan
för Synlighet, som är en sammanslutning av Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Arkivverksamma i
Landsting och Kommun, Föreningen
för arkiv och informationsförvaltning,
Näringslivets Arkivråd, Näringslivsarkivens Förening och Riksarkivet.
Sedan 2001 firas Arkivens dag den
andra lördagen i november i samtliga
nordiska länder.
22 ARKIV 4/2014

Under Arkivens dag håller därför
arkiv i hela Norden öppet hus med ett
nytt tema för varje år. Nästa år, 2015,
har hela Norden till exempel det
gemensamma temat "Gränslöst". För
årets tema, "Orostider", bad vi arkiv i
hela Sverige att skicka in några av sina
bilder från sina utställningar. 

Montering av hjälminredning vid Eskilstuna Stålpressnings AB, 1940-tal. Foto: Olle Forsland, Eskilstuna stadsmuseum. Det blev mycket krig och kristider, flyktingar
och farsoter när Arkivens dag firades den 8 november
och arkiv i hela landet bjöd in till fullmatade program
med utställningar, visningar bakom kulisserna, före
läsningar och andra aktiviteter.
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Barnens badstrand med krigsfartyg
till havs. Bilden troligen tagen under
första världskriget.
Foto: Mathilda Ranch.
Bildkälla: Bildarkivet, Hallands
kulturhistoriska museum.
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Hemvärnsgubbar tar rökpaus under en övning i Jönköping – beredskapsår i Jönköping på 1940-talet.
Foto: Gustav Andersson.
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En av de inköpta fiskebåtarna.
Fiskebåten "Fri" av Höganäs, tidigare "Haabet" av Gilleleje tillsammans med besättningen i Höganäs
hamn, april månad 1945.
Foto: Gunnar Nilsson, Höganäs.
Ur: Skånes Arkivförbunds minnessamling från projektet ”Orostider”.

Försvarsövning på Tyska torget
i Norrköping. Foto: Carl Werngren,
okänt år. Bilden tillhör Norrköpings
stadsmuseums fotosamling.
Lottakåren på
marsch, troligtvis
på övningsområdet för artilleriregementet A6
i Jönköping på
1940-talet, nu
köpcentrum och
golfbana.
Foto: Gustav
Andersson.
24 ARKIV 4/2014

Vårflod i Söderköping 1985.
Bilden tillhör Folkbladets bildarkiv,
Norrköpings föreningsarkiv.
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Krigsövning vid Åtvidabergs
Industrier 1940. Bilden tillhör
Facit AB:s arkiv, Brukskultur
Åtvidaberg.

Röda Korset etablerade ett fältsjukhus
i den sydkoreanska staden Pusan.
Det var det första icke-amerikanska
sjukhuset i Korea och man behandlade
soldater från båda sidorna. Bilden
kommer från Röda korsets Örebro
distrikt.
Pansarskeppet Sverige.
Foto: Sixtus Janson, 1920-tal
Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Varbergs Lottakår 1930.
Lottorna äter ärtsoppa efter utspisning till skyttarna.
Bildkälla: Folkrörelsernas
arkiv i norra Halland.

Bilden är från en okänd plats i
Europa, troligtvis efter kriget då
Röda Korset hade hjälpsändningar ibland annat Ryssland, Polen,
Tyskland, Österrike, Frankrike
och Ungern. Det var framförallt
barnen som stod i centrum och
man startade bland annat olika
utfodringsstationer för de barn
som annars riskerade att svälta
ihjäl. Bilden kommer från Röda
korsets Örebrodistrikt.

Gusums Blixtlås konkurs 1988
satte sina spår vid förstamajdemonstrationen i Valdemarsvik.
Greta Pettersson reagerade på
Samhalls plan att flytta fabriken
till Västmanland. Ur Ringarums
bildarkiv.
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Vad händer
om era fysiska
handlingar blir
förstörda?

Vi har samlat marknadens bästa partners inom
fysisk och digital arkivering under vår flagg.
Boka en kostnadsfri förstudie och försäkra
er om att ni väljer den plattform som är bäst
anpassad efter just era förutsättningar.
Er trygghet är vårt ansvar!
Kontakta oss på tel: 08-734 33 21 eller
e-post: arkivering@ricoh.se redan i dag.
Vi finns över hela landet.
www.ricoh.se
Spanska sjukan
slog hårt. Foto
från begravning i
Haverö, 1918.

Landstormen mobiliseras i Österlövsta 1914.
Tierps kommun, Uppsala län.
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Inte bara
en blodig historia
Armémuseum i Stockholm ligger vackert beläget
på Östermalm med framsidan vänd mot Hovstallet
och baksidan mot ståtliga H
 edvig Eleonora kyrka.
I museets arkiv arbetar RaunoVaara som ansvarig
arkivarie. Vad gör en 

arkivarie på ett museum
egentligen?
Text Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com

i grunden arkeolog, men
upplevde att det var en osäker arbetsmarknad. Han valde därför att utbilda
sig till arkivarie, vid Stockholms universitet. Det är ett beslut han inte har
ångrat. Efter sina studier började han
arbeta i Eskilstunas kommunarkiv. När
han såg annonsen om den utlysta tjänsten vid Armémuseum tvekade han inte
att söka. Efter att antal år i Eskilstuna
ville han ha nya utmaningar och gärna
med museala intressen. Tjänsten blev
hans och sedan 2012 är han ansvarig
arkivarie på Armémuseet i Stockholm.
Den första utmaningen när Rauno
tillträdde var att skapa en fungerande
klassificeringsstruktur och införa den
nya processbaserade arkivredovisningen, vilket genomfördes tillsammans
med kollegorna. Detta visade sig bli ett
effektivt sätt att lära sig om museet. Efter mycket arbete med utbildningsdagar och informationsmöten är processkartläggningen nu klar. Detta har flera
positiva effekter, bland annat att arkivet
blivit en ännu mer integrerad del av
museets verksamhet.
– Jag tror att vi efter kartläggningen
förstår varandra mycket bättre, säger
Rauno Vaara.
Han berättar vidare att pedagogerna
på museet nu har blivit intresserade att
spara sina handlingar.
– De vill bevara bilden av hur vi
tolkar historien idag för framtiden och
spara sina visningsmanus för att visa
vad de berättade och hur de berättade
det, säger Rauno Vaara.
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Han utvecklar detta resonemang
och säger att materialet kring gamla
utställningar är mycket intressant då
man över tid kan se hur fokus ändrats
från slagfält och krigstaktik till att
lyfta fram vardagslivet, exempelvis
hur livet kunde te sig i trossen.
NU NÄR PROCESSKARTLÄGGNINGEN är klar
ser han fram emot att få lite mer
tid att gå igenom arkivets material.
Det finns många spännande saker i
hyllorna. Det kan vara personarkiv
som tillhör gamla militärer, före

detta anställda inom museet, material
från FN samt material från tidigare
utställningar.
Museet har även en stor bildsamling på upp emot 200 000 bilder – allt
från gamla glasplåtar till negativ och
mer moderna bilder. Det finns även
ritningar och kartor, men av den stora
mängden kartor museet tidigare haft
har den största delen nu hamnat hos
Krigsarkivet.
Som museets arkivarie ingår det
även i Raunos arbetsuppgifter att förmedla fotografier till museets utställningar, till forskare, släktforskare och
historiska tidskrifter.
Han säger att majoriteten av de
som söker sig till arkivet är personer
som redan har god kännedom om just
krigshistoria. Men ibland dyker det
upp förfrågningar där personer till exempel vill veta hur uniformerna såg ut
som deras militära förfäder använde.
Arkivet har många bilder från
1900-talet och fram till 1980-talet.
– I och med museets insamlingsprojekt ”Lumpen - identitet och

Raunos egna favoriter i arkivet är troféritningarna. Här en trofékanon som har tagits
"Med Guds hjälp af Konung Carl Den XII". Illustration från 1700-talet gjordes av konstnären och kopparstickaren Anna Maria Thelott och hennes bror. Källa: Armémuseets arkiv.

materiella minnen” fick vi in många
bilder från folk som gjort lumpen,
men vi har nästan inga från 1990- och
2000-talet. Det vore spännande om
folk skickade in bilder
från den tiden till oss,
ända fram till idag,
säger Rauno. Han befarar att många av de
digitala bilderna som
folk tar idag kommer
att försvinna om de
inte sparas och tas om
hand på samma sätt
som de gamla fotografierna som sattes in i
fotoalbum.
I Frihamnen har
museet sitt föremålsarkiv med cirka
100 000 föremål. Det är sällan Rauno
åker dit. Om han får frågor om föremål hänvisar han vidare till intendenterna, men om det till exempel
kommer en förfrågan om en uniform
kan han ha både ritningar och bilder i
arkivet som han då förmedlar.

Rauno Vaara
är ansvarig
arkivare på
Armémuseum i
Stockholm.
I grunden är
han arkelog och
vidareutbildad
till arkivarie.

RAUNOS EGNA FAVORITER i arkivet är
troféritningarna. Dessa är spännande
ur ett historiskt, symboliskt och även
konsthistoriskt perspektiv då många
bronskanoner gjutits om till nya kanoner och statyer.
– Ofta utgör dessa ritningar den
enda kvarvarande dokumentationen
av dessa föremål. De äldsta ritningarna är från 1600-talet. En mycket
intressant samling är från 1700-talet
då Karl XII gav syskonparet Thelott
uppdraget att göra ritningar av de kanoner som han erövrat, säger Rauno.
I arkivet finns tre stora volymer med
dessa ritningar.
Blev då arbetet som arkivarie på
museet som han tänkt sig? Utan att
tveka svarar han ja på den frågan.
Han anser att dagens arkivarbete är
ett spännande framtidsarbete som
kräver helt nya färdigheter. De två
stora projekten framöver att dels öka
arkivets tillgänglighet på nätet, dels
lösa frågan om det digitala långtidsbevarandet.
– På Armémuseum finns det massor med spännande arbete kvar att
göra. Vi har ett mycket intressant
arkiv och möjligheterna att göra det
mer tillgängligt med hjälp av de nya
digitala metoderna gör arbetet mycket
stimulerande, förklarar han. 
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Värd för International Council on Archives årliga internationella
arkivkonferens i oktober 2014 var den katalanska staden Girona
i norra Spanien. Temat var Archives and Cultural Industries, och
relationerna till de kulturella och kreativa näringarna stod i centrum.
Bland de många svenska deltagarna fanns Lennart Ploom och Mats
Hayen från Stockholms stadsarkiv.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se Foto Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S Carrera)

Enligt en förordning från 1736 skulle
samtliga om- och nybyggnationer av
husen i Stockholm dokumenteras i
form av ritningar, vilka skickades in till
stadsarkitekten. Det väldiga ritningsbeståndet som blev resultatet av denna
bestämmelse och som idag förvaras
på Stockholms stadsarkiv utnämndes
2011 av Unesco till världsminne.

stor betydelse
som ett kontaktskapande forum och
en plats där man får viktiga inblickar i
hur andra länder arbetar med gemensamma frågor. Dessa konferenser
utgör ett nödvändigt komplement till
inhemska konferenser.
Programmet i år var mycket rikt
och utgjordes, förutom av ett flertal
workshops, av sju olika parallella spår
med många inspirerande föreläsningar.
Konferensen kom därför att mer likna
de betydligt större kongresser som
ICA håller i vart fjärde år.
ICA-KONFERENSERNA HAR

tydlig återspegling av arkivområdets bredd: digitalt
bevarande och e-arkiv, öppen data,
arkivredovisning samt tillgänglig
görandefrågor och många andra
ämnen. En del av bidragen rörde
sig något i periferin. Det var inte
alltid lätt att se en klar koppling till
konferensens huvudtema. En annan iakttagelse var att lite för många
föredragshållare hade svårt att frigöra
sig från sina nedskrivna manus och
tala fritt, vilket inverkade en aning
på presentationernas kvalitet. Detta
ändrar emellertid inte på det faktum
att Gironakonferensen blev en minnesvärd upplevelse som fick en värdig
inramning av den stora galamiddagen.

FÖREDRAGEN GAV EN
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Svenskt
världsminne
i Girona

Stockholms stadsritningar

Två och en halv miljon ritningar berättar om Stockholms utveckling under 250 år. På denna ritning från 1795 kan kryddhandlare
Ericssons hus ses, beläget på samma plats som dagens Kulturhus vid Sergels torg. Källa: Stockholms stadsarkiv.
30 ARKIV 4/2014

SVERIGE VAR VÄL FÖRETRÄTT i Girona, både
allmänt i form av konferensdeltagare
och genom talare. Ett av bidragen
handlade om Stockholms stads byggnadsritningar (1713-1978), vilka år
2011 togs upp på Unescos världsminneslista. Föredraget hölls av Lennart
Ploom och Mats Hayen, båda från
Stockholms stadsarkiv, den institution
där de förvaras. Genom ritningarna
kan vi följa Stockholms utveckling
från frihetstidens småstad till det sena
1900-talets moderna miljonstad. Idag
består samlingen av cirka 2,5 miljoner

Lennart Ploom och Mats Hayen från Stockholms stadsarkiv presenterade
Stockholms stads byggnadsritningar (1713-1978), vilka år 2011 togs upp
på Unescos världsminneslista.

ritningar. Den enskilda ritningen har
blivit till en del i en rik och sammanhållen bildberättelse.
Stockholms stads byggnadsritningsbestånd etablerades av Johan
Eberhard Carlberg (1683-1773),
stadsarkitekt under nästan ett halvt
sekel. Genom 1736 års byggnadsordning bestämdes att stadsarkitekten
vid varje ny- och ombyggnad skulle få
en byggnadsritning. Från det årtalet ökar också de i arkivet bevarade
ritningarna mycket markant. Många
av ritningarna håller exceptionellt hög
kvalitet, ur ett arkitektoniskt, estetiskt
eller idémässigt perspektiv.
DET ÄR EMELLERTID inte dessa aspekter som
gör ritningarna till världsminnen. Att
Stockholms stads byggnadsritningar
utnämnts till världsminne beror i hög
grad på beståndets utsträckning i tid
och rum. På få andra platser i världen
finns det motsvarande ritningsbestånd för städer eller områden av
Stockholms storlek och dignitet, vilka
samtidigt sträcker sig över en så lång
tidsperiod som i Stockholms fall.
Ett världsminne bär vittne om ett
skede, en plats, en händelse eller en
företeelse i mänsklighetens historia som förtjänar att lyftas fram ur
arkivens dunkel. Stockholms stads
byggnadsritningar blir också mer än
en dokumentation av en stad.

Ritningarna har i och med utnämningen fått uppgiften att vara vittne
om en historisk process som Stockholm delar med många andra delar av
Europa och världen. Ritningsbeståndet är i sin helhet en informationsrik
bildberättelse om urbaniseringen av
norra Europa.
En central aspekt av Unescos
världsminnesprogram rör tillgängligheten.
När det gäller Stockholms stads
ritningar sker arbetet med tillgängliggörande framförallt genom digitalisering. På Stockholms stadsarkivs
webbplats finns samtliga ritningar
från 1713 till 1859 som kostnadsfria
digitala kopior att studera eller ladda
ner. I framtiden kommer förmodligen
samtliga ritningar att vara digitalt
tillgängliga. 
ICA
International Council on Archives är
en intresseorganisation för arkiv och
arkivarier världen över och verkar
inte minst genom de konferenser som
organisationen arrangerar. 2014 års
internationella arkivkonferens hölls av
ICA i den spanska staden Girona den
13 till 15 oktober. Temat denna gång
var samarbetet med de kulturella och
kreativa näringarna. Totalt deltog 920
personer från 90 olika länder. Ett flertal av konferensinslagen var svenska.
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PARADIGMSKIFTE
ELLER
PERSPEKTIVFÖRSKJ UTNING?
Var sak på sin plats.
Och hur de ska hamna där.

En ny förening, FAI, har sett dagens ljus. I oktober var det
dags för föreningens första arkivkonferens. Första dagen
handlade om den nya föreningen, med nya tankar kring
innehåll och perspektiv.

Dokumenthantering, dokumentstyrning
och arkivering. Såväl digitalt som fysiskt.
I våra arkiv är ordningen total och allt i
tryggt förvar.

Text Viveka Carlsson viveka.carlsson@bredband2.com

NY ÄR DOCK INTE ordförande Katarina
Ekelöf. Hon har tidigare under flera
år varit ordförande för en av de två
föreningarna som utgör FAI, den
numera upphörda AAS.
Katarina inledde konferensen med
att tala om det nya: nya perspektiv
och ny framtid för yrket.
Den nya logga som tagits fram
för föreningen kan sägas illustrera
den nya inriktningen. Loggan kan
läsas på flera olika sätt; som evighetssymbolen, som informationens
hela livscykel eller kontinuum, som
tillbakablick och framåtblick – Janus
som perspektivet ”inifrån och ut”,
alltså att föreningen hämtar kraft
hos medlemmarna för att arbeta utåt
som en aktiv samhällsaktör. Eller är
det rentav arkivknuten som syns där
i snirklarna? Loggan är både kantig

Katarina Ekelöf summerar
”Det är tydligt att denna konferens
varit mycket uppskattad och fått
toppbetyg i utvärderingarna. Flera av
deltagarna lyfter bredden i programpunkterna och kvalitén hos talarna.
Föreningsbordet var också mycket
uppskattat med profilprodukter i form
av pins och USB-minnen. Inför nästa år
tänker FAI fortsätta satsa på att förena
nytta, nöje och skratt.”
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och stram. Det står för strukturer.
Den är rund i evighetssymbolen. Det
står för informationsflöden. Och den
är färgstark - för ökad synlighet. Eller är den ett par glasögon? Genom
glasögonen ser vi vår värld. För en
perspektivförflyttning - byt glasögon!
Perspektivförskjutning, perspektivförflyttning, paradigmskifte var
de tongivande orden för konferensens
inledande dag.
EN POPULÄR MODERATOR från tidigare
AAS-konferenser, Lennart Ploom,
talade om ”det papperslösa samhället”, en gammal vision som snarast
har fört tankarna till de oerhörda
mängder papper som har skapats i
kontorsmiljöerna under de senaste
decennierna. Blir det verklighet nu?
”Det händer någonting” fortsatte
Riksarkivarie Björn Jordell. Det
händer någonting i informationssamhället och i arkivariernas uppdrag.
Vi står inte längre i startgroparna för
att skapa e-arkiv - vi står inför att
skapa möjligheter för aktiv informationsförvaltning. En förskjutning av
perspektiv. Ett skifte från tekniska
investeringar (e-arkiv) till nutida och
framtida informationsresurser. Från
passiv lagring till aktiv användning.
Även Riksarkivets uppdrag har

förskjutits till att tillgodose samhällets behov av långsiktig informationsförsörjning. Kort sagt: ”Arkiv bevaras
för att användas”.
Rubriken för nästa talare var ”Vårt
samhälle befinner sig i ett paradigmskifte med en mycket snabb teknisk
utveckling”. Anna Gillqvist, från
CESAM, SKL, ser det framtida
e-arkivet som ett nav, inte en slutstation. Sverige har hittills inte någon
position att skryta över i e-utvecklingen och mycket kvar att göra.
Myndigheterna har inte hängt med.
När dagens uppkopplade tvååringar
blir vuxna kommer dock kraven att
vara betydligt mer avancerade och
större. Inom kommunerna talas det
snarare mer om informationsförvaltning än om arkiv. E-arkiv, e-tjänster
och öppna data hänger ihop. Anna
Gillqvist hoppas på att vägen framåt
ska visa på en öppnare förvaltning.
Statsförvaltningen
kommer att utvecklas till en koncern? Cia Jarnehov från Statens
Servicemyndighet, representerar de
som står i begrepp att förverkliga en
av de viktiga förutsättningarna för
vägen framåt, genom att erbjuda earkivtjänster för myndigheter. Statens
servicecenter är i full fart att tillsamÄR DET RENTAV SÅ ATT

mans med Riksarkivet utveckla ett
mellanarkiv för staten. Sju pilotmyndigheter ingår och allt ska bygga på
Riksarkivets så kallade FGS:er*.
DEN OERHÖRDA MÄNGD information som
kommer att finnas i e- arkiv och
”moln” kommer att ställa stora krav
på kompetens. Göran Samuelsson,
projektledare från CEDIF, Mittuniversitetet, ser förändringar i arkivariens framtida roll. Det kan komma
att finnas ett vägval framöver, både
för arkivarieyrket som sådant och för
individerna i kåren. Ska arkivarien
bli generalist eller specialist, söka sig
tillbaka till rötterna eller gå framåt
och få en granskande eller kontrollerande roll? Det sistnämnda kommer
att krävas för informationsmängderna
i framtiden.
På kvällen bjöd Riksspelmansduon
Dråm ”oss att dricka ur arkivens
källor”. Det spelades musik – både på
instrument och från fonografrullar.
Perspektiven ställdes på ända när en
medeltida säckpipa spelade ”The final
countdown”.

*Förvaltningsgemensamma specifikationer.
Mer information om FGS:erna kan man läsa om
på Riksarkivets hemsida,riksarkivet.se/fgs-earkiv
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I slutet av september var det dags för Knowits Klara-dagar. Runt
sextio arkivarier och IT-utvecklare samlades på Grand Hôtel
i Stockholm för att under två dagar diskutera arkivredovisnings
systemet Klara och nyheter inom arkivhanteringen just nu – med
särskilt fokus på e-arkiv.

Två dagar
i e-arkivets tecken
bättre motsvara verksamheternas krav.
– Det är alltid ett väldigt öppet
klimat och en prestigelös stämning.
Vi uppskattar verkligen att få input
från våra kunder kring de ändringar
som har gjorts och vad de behöver i
framtiden. Samtidigt brukar kunderna uppskatta att få se att vi tar vara
på det de säger och förverkligar det i
systemet, berättar Claes Bengtsson,
Knowit.
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Text Claes Bengtsson claes.bengtsson@knowit.se

tillväga i arbetet med att skapa en
klassificeringsstruktur för dokumenthanteringen. Hon berättade
om fallgropar och gav också tips och
råd till organisationer som står inför
liknande arbeten.
Utmaningarna när man ska
skapa ett e-arkiv är i stort sett
desamma oavsett om man arbetar i

informationsutbyte
mellan talare och deltagare präglade
även dag två, som inleddes av riks
arkivarien Björn Jordell. Han tog upp
de utmaningar vi står inför avseende
vår informationshantering. Caspar
Almalander, IT-arkivarie vid Eskilstuna kommun och projektledare för
eARD-projektet, talade om vinsterna
med att införa förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er, för
såväl medborgare som arkivarier och
registratur. Från Konstnärsnämnden
kom Marlene Karlén, som beskrev
hur hennes organisation har gått

FYNDAT
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dag omfattade
bland annat en presentation av Jim
Löfgren, som visade hur TAM-Arkiv
har arbetat med kopplingen mellan arkivredovisningssystemet Klara
och dokumenthanteringssystemet
Alfresco. Deras lösning innebär att
man kan få upp dokumenten direkt
via arkivredovisningssystemet.
Utvecklarna av Klara-systemet
presenterade planerna för kommande
versioner av systemet vilket gav användarna möjlighet att ge input, som
de med tiden kan få se förverkligas.
Det handlade mycket om begreppet
Förvaringsenheter och hur systemet
skall fortsätta utvecklas för att ännu

KONFERENSENS FÖRSTA
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”Genom att implementera ett
sådant nav för informationshantering kan en organisation lättare göra sig redo för
att använda ett e-arkiv.”

privat eller offentlig sektor. Det
handlar om hur man ska standardisera arkiven och skapa en
gemensam, övergripande informationsstyrning. Implementation av
ett e-arkiv ställer krav på informationsöverföring, konvertering och
integration. Det handlar också om
hur man ska hantera en eventuell
backlogg med avslutade system och
hur man kan minska kostnaderna vid
en avställning, hur man minimerar
riskerna med parallella strukturer
inom organisationen med mera.
Det är alltså mycket att ha i åtanke
innan e-arkivet blir verklighet. Cia
Jarehov, från Statens servicecenter,
berättade om hur deras tidplan för
e-arkiv ser ut och betonade vikten
av att myndigheterna säkerställer att
informationshanteringen är i ordning
vid implementeringen av ett e-arkiv.
Klaras arkivredovisning fungerar
som informationsnav och länkar
samman flera olika verksamhets-

system, både analoga och digitala,
samtidigt som den skapar en gemensam struktur och standard för
hur informationen ska klassificeras.
Genom att implementera ett sådant
nav för informationshantering kan en
organisation lättare göra sig redo för
att använda ett e-arkiv. Under konferensens andra dag presenterades ett
praktikfall i form av en integrationslösning mellan arkivredovisningssystemet Klara, e-arkivet Long Term
Archive och ärendehanteringssystemet W3D3. Arkivredovisningssystemet fungerade som förlaga och satte
strukturen för ärendehantering och
e-arkiv. Här visades även hur man
kan komma åt arkiverad information
både från verksamhetssystem och

Long-Term Archive
by Formpipe

arkivredovisningssystem. Genom en
sådan integrationslösning garanteras
att informationen behåller samma
struktur under hela dess livscykel,
från skapande till långsiktigt bevarande. 

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com
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Folkrörelsernas arkivförbund höll sitt höstmöte i Uppsala den 11–12
november med 67 deltagare från 18 län och Folkrörelsearkivet i
Uppsala som värd. Höstmötets första dag hölls på den västra, akademiska sidan om Fyrisån och den andra dagen på östra sidan, i det
som förr var industristaden Uppsala. Här redovisas ett av höstmötets
teman, om kulturens, kulturarvets och arkivens värde.
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Text Karin Englund karin.englundx@tele2.se

Arkiven

– demokratins råvarulager
Ulrika Knutson
inledde med ett anförande om Kulturarvet – tillväxtfaktor eller black
om foten. Hon konstaterade att det
är svårt att få till riktiga kulturgräl
i Sverige. Den svenska kulturpolitiken är inte konfrontativ. Hur mycket
man än skulle önska att stickor och
strån ryker, är kulturpolitiken ett
konsensusområde. Det är som tjuren
Ferdinand. Kulturpolitiken vill inte
ge sig ut på tjurfäktningsarenan.
Men nyligen har det ändå blivit
otypiskt mycket bråk kring de föreslagna besparingarna på Medelhavsinstituten instituten i Rom, Aten och
Istanbul. Det svenska kulturarvet,
menar Knutson, är ju inte lönsamt i
sig, men det genererar värden. Den
rationella tjänstemannen frågar sig:
”Inte kan väl så lite betyda något?
Det kan vi nog spara bort.”
Man måste inse och acceptera

KULTURJOURNALISTEN

En av höstmötets huvudtalare, Ulrika Knutson.
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att många kulturverksamheter är
värdefulla, men aldrig blir lönsamma.
Ofta profiterar dock andra på deras
verksamhet, direkt eller indirekt.
De kreativa näringarna är omhuldade idag, men de lever högt på de
olönsamma. Utan en samhällsstödd
teaterverksamhet skulle vi inte ha
några filmskådespelare eller lönsamma filmer.
Därför är det ovanligt viktigt att
veta precis vad man gör när man skär
ner på kulturarvsområdet. Knutson
är, som många andra, övertygad om
att de omdiskuterade besparingarna är en tjänstemannaprodukt och
menar att de administratörer som står
bakom sådana förslag nog inte riktigt
förstod vad de gjorde, eftersom ”humanistisk allmänbildning idag är en
bristvara”.
från Handelshögskolan, fortsatte på samma tema.
Han redovisade attitydundersökningar bland kulturskapare, politiker
och finansiärer. Det finns orealistiska
förväntningar på att kulturområdet
ska kunna fungera som vilken affärsverksamhet som helst: ”Det är
ingen skillnad på detta och annat
företagande.” Å andra sidan hävdar
framförallt kulturarbetare att ”det
finns en kärna i kulturverksamheten
som man inte kan eller vill kommersialisera.”
Ett sammanfattande citat från
hans undersökningar lyder: ”Konstnärer har nog försökt förstå näringslivet mer än tvärtom. Jag har en
bestämd känsla av att alla inblandade
känner att näringslivet har ett tolk-

ERIK WIKBERG, DOKTORAND

ningsföreträde
eftersom det
är de som
tjänar pengar
och tycker att
de begriper
samhället.”
De
anslutande
grupparbetena
kretsade kring
temat nytta
och lönsamPer-Ola Karlsson från
het på arkivNäringslivsarkivens förening berättade om hur
området och
använder arkiven
särskilt det som man
för ökad lönsamhet inom
Folkrörelsernas näringslivet. Ett användbart redskap är boken
arkivförbund
History Marketing, av
företräder. I
Alexander Schug.
redovisningarna
vidgades perspektivet från kulturarvsaspekter till
att handla om arkiven som en viktig
förutsättning för en fungerande demokrati. Arkivverksamhet kan aldrig
bli lönsamt i snäv ekonomisk mening,
men arkiven spelar en viktig roll för
identitet och historieskrivning, de
används i museernas utställningar, i
biografier och romaner.
basverksamheter för lokalsamhället,
för föreningar, skolor, högskolor, media och alla medborgare. Men viktigast av allt är
ändå att arkiven låter oss förstå
vårt förflutna och därmed vår
samtid. De är ett värn mot alla försök
att förfalska vår historia. Arkiven är
demokratins råvarulager. 
ARKIVINSTITUTIONERNA ÄR

FA NAF=
sant?
VID HÖSTMÖTET I UPPSALA den 11 – 12 november
redovisade jag mitt arbete med att kartlägga
medlemmarnas syn på ett samgående mellan Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och
Näringslivsarkivens Förening (NAF). En utförligare artikel kommer i ett senare nummer
av Arkiv; här är en kortkort resumé:

behov av att Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF) pratar ”med en
röst” för den enskilda sektorns arkiv. Som en
naturlig följd av detta uppkom tanken på en
eventuell sammanslagning. Men hur lika är
egentligen de två organisationernas intresseområden, mål och metoder? Vore det enbart
av godo om ”de tu blevo ett”? För att ta reda
på detta sändes jag ut i landet för att se hur
medlemmarna ställer sig till följande frågor:
• Hur ser medlemmarna på sitt medlemskap? Varför är de med i FA respektive
NAF?
• Hur ser medlemmarna på utökat samarbete mellan FA och NAF – och på en
sammanslagning?
• Skiljer sig svaren om frågorna ställs till
en FA-medlem, en NAF-medlem eller
medlem med dubbelt medlemskap?

NUMERA UPPSTÅR ALLT OFTARE

jag besökt 53 av totalt
156 medlemmar runt om i landet – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Därutöver
deltog 12 med synpunkter via mejl.
Så, vad blev min slutsats? Jo, att både FA
och NAF har helt underbara medlemmar som
på ett mycket generöst sätt tagit emot mig
och delat med sig av sina åsikter. Jag har kunnat konstatera att en majoritet av medlemmarna i FA och NAF förordar utökat samarbete och kan tänka sig en sammanslagning
på sikt. Men också att det hos både FA:s och
NAF:s medlemmar finns en hel del förutfattade meningar, missuppfattningar och fördomar – både internt och gentemot varandra –
som bör bekämpas innan en sammanslagning
genomförs. Nu överlämnar jag till respektive
styrelse att besluta om vad projektresultatet
skall leda till. 

Föreningen för dig som
jobbar inom landsting
och kommun
Bli medlem nu!
www.falkarkiv.se

Syns du så finns du!
Annonsera i
ARKIV?
Kontakta Bengt så berättar han mer:

VID PROJEKTTIDENS SLUT HADE

Christina Sirtoft Breitholtz

Bengt Åkesson
Tel: 08-402 41 54
Mobil: 0706-68 41 51
E-post: b.akesson@akessoncurry.com

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

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

SafeBox – din arkivarie
långt in i framtiden!
www.safebox.se
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Konsumentverket – årets registrator
Priset för Årets registrator 2014 delades ut
under FAI-konferensen den 23 oktober. I
år gick priset till Konsumentverket. Registratorerna Irene Ingvarsdotter och Ing-Marie
Svanegård var på plats för att ta emota
utmärkelsen.
– Vi är tillgängliga och alltid på plats, till
och med under klämdagar, berättade de.
De förklarade också att de tror att de
kan bli ännu bättre på grund av att det
hela tiden pågår en utveckling.
– Vi märker hur våra roller har förändrats till det bättre med medföljande
statushöjning i samband med att registratorerna har fått en viktigare roll att spela
i den moderna informationsförvaltningen,
menade de. Statushöjningen ligger också i
förändrade titlar som ”document controller”,
en motsvarighet till arkivariernas ”record
manager”.
Priset, som funnits sedan 2009, delas ut
av Nyhetsbyrån Siren som på så vis lyfter

upp och synliggör registratorsfunktionens
betydelse i offentliga verksamheter i landet.
– Empirin visar att de flesta myndigheter
sköter offentlighetsprincipen väl. Sedan
finns det ett fåtal som inte är lika engagerade och några som är verkliga föredömen.
Konsumentverket är ett exempel på det
sistnämnda, sa Sirens chefredaktör Matti
Larsson.

Motivering Årets registrator
2014

Vi har
för processbaserad informationsredovisning

Sirens kriterier är att utvärdera kunskap
om tryckfrihetsförordningen, snabbhet,
pålitlighet, tillgänglighet, miljötänk,
ansvarstagande
och engagemang
Våra båda IT-stöd hjälper
dig att hålla
ordning påpå
och redovisa alla verksamhetens handlingar.
vill uppmärksamma
Både de arkiverademyndigheten.
och de somSiren
är i dagligt
bruk.
goda insatser i offentlighetsprincipens
namn.
I Visual Arkiv förtecknar du de arkiverade handlingarna
VisAlfa
Dokplan anger
du för var och en av
Konsumentverket fick prisetI Årets
registrator 2014. Foto: Siren.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

verksamhetens processer vilka handlingstyper som ingår
och vilka hanteringsanvisningar som gäller för dem.

Sundsvall

och arkivinformationen kan göras tillgänglig för olika
användargrupper, via Visual Arkiv och via stödsystemen
Visual Internet eller Visual Arkiv på nätet.

VisAlfa har funktioner som till exempel:

Visual Arkiv håller ordning på vilket material som är

• Hantering av strukturer för information och
verksamheter.

Visual Arkiv och VisAlfa Dokplan samverkar i ett

• Beskrivning av den information som skapas i
varje process och regler för hur den ska hanteras.

förtecknat enligt allmänna arkivschemat och vilket som är
förtecknat enligt processmodellen och redovisar det med
rätt användargränssnitt.

nytt sätt att redovisa arkiv. Visual Arkiv kan importera
ditt arkivschema från VisAlfa Dokplan och hålla reda på de
dokumenthanteringsplaner som tidigare gällt för
verksamheten.

Våra kurser:
Processbasera med VisAlfa Dokplan

Arkivförteckna med Visual Arkiv

En tredagars utbildning för arkivarier
Stockholm 4, 12 och 13 oktober

En endagsutbildning i programmet Visual Arkiv
Göteborg 26 maj

Läs mer och boka på www.visalfa.se

Läs mer och boka på www.visualarkiv.se

Lär dig processbaserad informationsredovisning

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
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funktionalitet som är speciell för
stat, kommun och landsting

Kriterier för Årets registrator

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

Stockholm

Och

”Konsumentverkets registratur är ett
föredöme i Myndighetsverige genom
sin snabbhet, pålitlighet och systematik
i rutinerna för att registrera handlingar,
som bland annat möjliggör omedelbara
utlämnanden av omfattande mängder
anmälningar mot specifika aktörer.
Därmed skapar verket förutsättningar
för landets medier att bedriva god
konsumentjournalistik”.

I VisAlfa Dokplan kan du dessutom göra kvalificerade
analyser för att på ett överskådligt sätt belysa problemställningar såsom
- Ansvarsfördelning för processer med flera huvudmän
- Arkivkrav på IT-systemen i samband med upphandling

Linköping

t.
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i
t
k
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f
f
E roligt.

Visual Arkiv-konceptet

Peter Wattman

FYNDAT

NOTERAT M.M.

Noterat

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 tankewww.visalfa.se
ledare är större.

Lär dig arkivförteckningsprogrammet fullt ut

• Integration med system för redovisning av
arkiverad information.
VisAlfa är dessutom enkelt att använda och priset
är fördelaktigt, speciellt när man har många
användare.

Skaffa ett processverktyg med en funktionalitet anpassad till den
offentliga sektorn.
Och gör det till rätt pris!
www.visualarkiv.se

Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se

Oslo

www.visalfa.se

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

CGI Sveriges största IT-tjänsteföretag

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

Experience the commitment®

www.cgi.se

