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Till källorna!
Den årliga nyordlistan säger något om vår samtid. För två år sedan fanns begreppen
alternativa fakta och fejkade nyheter med bland de svenska nyorden. Och i vår
postfaktiskta tid klagas det över att en killgissning (ytterligare två nyord från samma år)
ses som ett lika dugligt argument som välgrundad och källkritisk forskning.
Det hör till arkivariens profession att ta emot förfrågningar och vanligtvis möter vi en
öppen nyfikenhet över vad källorna har att berätta. Men ibland dyker en tvärsäker person
upp och förklarar exakt för oss hur det förhåller sig och kräver – ta fram dokumenten!
Och arkivarien söker. Bara för finna att situationen var en helt annan. Det tas inte alltid
emot så väl. Men källorna har talat.
Nu handlar inte årets FALK-konferens om tillståndet i världens informationsflöden. Vi vill
vrida och vända på ett av arkivariens viktigaste redskap – trovärdighet. Källornas äkthet.
Informationens autenticitet.
I våra låsta källararkiv har handlingarnas sammanhang och riktighet bevarats, vi kan
avgöra om en uppgift är korrekt eller inte. Men hur hanterar vi de digitala källorna? Lätta
att manipulera, lätta att kopiera och förlorar lätt sin kontext.
Konferensen tar upp ämnen som informationssäkerhet, kommunal korruption, digitala
signaturer, patientsäkerhet hos privata journaler, digital källkritik ur både arkivariens och
forskarens perspektiv, fastighetsforskning och nyheter från arkivvärlden.
Alvesta och Småland – Glasbruken och Dackefejdens landskap samt platsen för
Sydarkiveras huvudkontor. Konferensen inleds med ankomstmiddag på Huseby bruk, ett
järnbruk med anor från 1600-talet och en spännande historia innan det blev statlig
egendom och ett populärt utflyktsmål. Onsdagens konferensmiddag hålls i den mest
småländska av industrier – ett glasbruk. I Pukebergs glashytta äter vi hyttsill med
traditionella glasbruksrätter och naturligtvis ostkaka till efterrätt. Möjligheter finns att
både prova på att blåsa och gravera glas.

Välkomna till Alvesta!
Sydarkivera och styrelsen för FALK

Program
Tisdagen den 14 maj

Ankomstmiddag
17.30

Konferensen inleds med guidad visning och middagsbuffé på Huseby bruk. Vi
åker buss från Alvesta centrum till Huseby där vi får en guidad visning av
herrgården med berättelser från brukets historia och människorna som bott där.
Speciellt brukets sista ägare, familjen Stephens historia är omgärdade med en
mängd myter och dramatiska historier. Huseby blev scenen för en av det sena
50-talets mest omskrivna skandaler – Husebyaffären.
Buffén serveras av Frökens café och restaurang i den gamla stallbyggnaden där
säteriet under 1800-talet födde upp ridhästar till kavalleriet och den egna
familjen.
Tiden för bussens avgång från Alvesta är ungefärlig – SJ planerar banarbete
under de dagar konferensen hålls. Boka gärna resa med marginal för tågstrul. Vi
försöker dock anpassa oss så att alla som vill kommer med.
Läs mer: www.husebybruk.se

Bilder från Huseby bruks hemsida.

Konferens
Onsdagen den 15 maj
9.00

Registrering och fika. Alvesta Folketshus, Allbogatan 17

10.00

Välkommen!
Per Ribacke, kommunalråd Alvesta och ordförande i förbundsstyrelsen för
Sydarkivera.

10.15

FALK-utbildningar i landet.
Förslag från styrelsen om arrangemang inom föreningen.

Äkthet ur ett informationssäkerhetsperspektiv
Informationssäkerhet är ett begrepp som senaste tiden har exponerats mycket i media,
varför? Vad innebär informationssäkerhet och hur kan arkivverksamheten hjälpa till på ett
naturligt sätt? Finns det win-win lösningar?
10.30

Sydarkiveras metod att arbeta integrerat med informationskartläggning och
informationssäkerhet.
Anders Danielsson och Lasse Johansen, informationssäkerhetsspecialister
Sydarkivera.

11.00

Kopplingen mellan Informationssäkerhet, arkiv och autenticitetsbegreppet.
Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert sprungen ur informationsförvaltning och
arkiv.

11.30

Samtal med föreläsarna om hur förståelsen för informationssäkerhet ska kunna
bli naturligare och bättre. Moderator: Bernhard Neuman, arkivchef Sydarkivera.
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12.00

Lunch

13.00

Källan är samtidskritisk. Några ord om behovet att samskapa de äkta
digitala handlingarna som nuddar vid rättssäkerhet, integritet, säkerhet
och informationspåverkan samt kryddas med en nypa kulturperspektiv.
Annica Rénud, samordningsarkivarie på Transportstyrelsen.

13.40

Arkivstudier för att forska om kommunal Korruption i Sverige.
Erik Wångmar, docent i historia vid Linnéuniversitet.

14.20

Fika

14.50

Kontinuitet i vårdinformationen. Så hanterar vi privata vårdgivares
journaler i Region Skåne.
Boel Sjöstrand, chef Enheten för Informationsstyrning och Förvaltning,
Region Skåne

15.30

FormatE – Om översynen av RA-FS 2009:2.
Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk rådgivare och utredare och Martin
Pålsson, utredare/jurist, Riksarkivet

16.00

SKL:s nya ramavtal för e-arkiv.
Tommy Bengtsson, avtalsansvarig Digitala tjänster SKL Kommentus
Inköpscentral

16.30

Avfärd med buss mot Pukeberg, Nybro. Resan tar en dryg timme
– vi bjuder på quiz med fina priser under resan.

18.00

Hyttsill – traditionella glasbruksrätter, underhållning och glasblåsning i
Pukebergs glashytta.

22.00

Hemfärd.

Bilder från Pukebers bruksarkiv, Nybro kommun

Konferensmiddag
Hyttsill – mat och umgänge på småländska!
Efter arbetsdagens slut samlades glasblåsarna och andra som ville värma sig vid
glashyttans ugnar för att äta hyttsill och umgås. Sill, potatis och isterband tillagade i de
ännu varma kylrören där glaset hade svalnat under dagen. Luffare och jägare stod för
berättelser och underhållning kring hyttsillen.
Årets konferensmiddag hålls i Pukebergs glashytta i Nybro. Vi bjuds på ugnsbakad saltsill
med lök och grädde, knaperstekt fläsk, småländska isterband och bakad potatis.
Underhållningen sköts av en trubadur med småländska och svenska visor på
repertoaren.
Mellan huvudrätt och efterrätt – småländska ostkaka – får vi se en mästare blåsa glas
och den som vill får själv prova på. Eller gravera glaset som välkomstdrinken serverats i.
Konferensmiddagen hålls i en industrilokal – ta inte garderobens ömtåligaste plagg.
Tåligt är bättre.
För den som inte äter sill eller fläsk finns det alternativ.
Läs mer om Pukeberg: www.pukeberg.se

Torsdagen den 16 maj
8.30

Nyheter från Samrådsgruppen.
Benjamin Yousefi, Riksarkivet

9.00

Vidimering – riktigt viktigt! Hur översätter vi de analoga principerna för
signering och vidimering till en digital miljö? Varför är viktigt att den
digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig som en penna i den
analoga? Vilken är risken att signeringen förvanskas? Hur hanteras
konverteringen till långtidsbevarande format och vilka möjligheter finns i
PDF-formatet?
Caspar Almalander, styrelseledamot FALK

9.45

Årsmöte FALK

10.15

Fika

10.40

Omhändertagande av journalarkiv.
Peter Granlund, handläggare IVO – Inspektionen för vård och omsorg

11.20

Källor, data och kritik: Äkthetens nya villkor i en digital värld.
Kenneth Nyberg, docent i historia vid Göteborgs universitet

12.00

Lunch

13.00

Husens hemligheter. Alla bor vi, de flesta i hus. Hur kommer det sig att
huset ligger där det gör och ser ut som det gör? Hur tänkte de som
planerade och byggde det? Vem har bott där före mig? Både äldre och
yngre hus har en historia men vilka källor är användbara för den som är
nyfiken på att ta reda på den?
Anna Götzlinger, stadsantikvarie Eskilstuna kommun

13.45

Avslutning

14.00

Studiebesök hos Sydarkivera
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Alvesta Folkets Hus

Sydarkivera

Alvesta Folkets hus, Allbogatan 17
Sydarkivera, Värendsgatan 10
Konferenspris (exl moms): Medlemspris 4 700 kronor (medlem i FALK eller FAI). Ej medlem
samt anmälan efter 26 april 6 000 kronor
Anmälan och logi: Anmäl dig nu via FALK:s hemsida där det även finns möjlighet att boka
hotell www.falkarkiv.se
Sista anmälningsdag är 3 maj. Anmälan är bindande, men kan överlåtas på en kollega

Välkomna!

