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MAJA DAHLQVIST1 

Arkiv och kulturarv i Sarajevo: 
Rapport från en praktik- och 
forskningsresa 

Med ekonomiskt stöd från Institutionen för ABM vid Uppsala Universitet 
kunde jag ägna två veckor i juli 2016 åt att praktisera på Foundation for the 
Preservation of Historical Heritage (FPHH) i Bosnien-Hercegovinas 
huvudstad Sarajevo. Jag fick även möjlighet att besöka Bosnien-
Hercegovinas nationalarkiv och träffa några av dem som arbetar där. 
Dessutom deltog jag vid ett seminarium om krig och arkiv, där arkivarier 
delade med sig av sina erfarenheter av arkivverksamhet i Syrien, Tjetjenien 
och Bosnien-Hercegovina. 

Jag har varit i Bosnien-Hercegovina många gånger och blivit 
trollbunden av kulturen, naturen och språket. När jag reste dit igen i somras 
var det för att få se och lära mig så mycket som möjligt om det dagliga 
kulturarvsarbetet. Det mesta jag lärt om arkiv under min utbildning i 
Uppsala har varit exempel på sådant som fungerar i äldre, stabila stater. 
Bosnien-Hercegovina är något annat. 
 
Digitaliseringsarbete och kamp för kulturarv 
FPHH är en ideell stiftelse som verkar för att bevara Bosnien-Hercegovinas 
rika, men tyvärr mycket eftersatta, kulturarv. Stiftelsen driver 
digitaliseringsprojekt vid bland annat Historiska museet och Museet för 
litteratur och scenkonst i Sarajevo. Med hjälp av stiftelsens kamera och 
datormjukvara digitaliserade jag brev och vykort skrivna under andra 
världskriget av fångar i koncentrations- och förintelselägret Jasenovac i 
nuvarande Kroatien, affischer från 1930- och 40-talen med fascistiska 
budskap, årgångarna 1890–1900 av tidskriften Nada samt originalmanus 
och brev skrivna av författaren Petar Kočić. 
 
                                                
 
 
1 Maja Dahlqvist läser andra året på Masterprogrammet i arkivvetenskap vid Institutionen 
för ABM, Uppsala universitet. E-post: maja_dahlqvist@hotmail.com 
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Bild 1. Stiftelsen FPHHs digitaliseringsutrustning på Historiska museet. 

 
Bilderna sparades som högupplösta JPG-filer, men än finns varken något 
övergripande förteckningssystem eller någon plattform för 
tillgängliggörande på plats. Planerna för kommande steg är inte heller 
särskilt långt framskridna – de är snarare avlägsna drömmar. 
Digitaliseringen sker genom punktinsatser när resurser, oftast från ideellt 
håll, finns – och den sker inte främst för att öka tillgängligheten och skapa 
mervärde för besökarna, utan för att det finns överhängande hot mot 
arkivmaterialet. Digitaliseringen är reaktiv snarare än proaktiv, för skador är 
redan skedda i form av fukt, mögel, hårdhänt hantering och oordning. 

Historiska museet, där jag tillbringade huvuddelen av min tid, är en 
statlig institution men får inte en enda bosnisk-hercegovinsk mark från 
offentligt håll för att bedriva sin verksamhet. 

 

 
Bild 2. Historiska museet i Sarajevo. 

 
Varken ekonomin eller politiken är mogen att ta ansvar för kulturen och 

den breda historien. Museet kan hålla öppet tack vare strävsam personal, 
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volontärer och bidrag från organisationer och andra länder. Verksamheten 
står och faller med dessa insatser, inte bara bildligt talat; fasaden är 
perforerad av skotthål från 90-talets krig och det ramlar betongbitar från 
taket. Arkivmaterial förvaras i ett oisolerat källarrum och det finns ingen 
heltäckande arkivförteckning eller någon utbildad arkivarie som kan åtgärda 
de brister som finns och aktivt tillgängliggöra det angelägna materialet. 

 

 
Bild 3. Den enda ordningsregeln i Historiska museets arkiv: ”Rökning förbjuden”. 

 
På Bosnien-Hercegovinas nationalarkiv arbetar en (!) av de mycket få 
utbildade arkivarierna i landet. Till honom vänder sig personalen på 
Historiska museet för råd och stöd i arkivfrågor. Bristen på utbildade 
arkivarier kommer av att det inte finns någon renodlad arkivarieutbildning i 
Bosnien-Hercegovina. Närmast ligger tillvalskurser i hantering av äldre 
pappershandlingar vid historieutbildningar samt utbildningar för 
administratörer i offentlig förvaltning. 
 
Nationalarkivets utmaningar 
Nationalarkivet är inhyst i regeringsbyggnaden i Sarajevo och de anställda 
jag träffade upplever att arkivet ses enbart som en stödfunktion för den 
nuvarande statsförvaltningen, inte alls som en kulturarvsinstitution. De 
långsiktiga satsningarna prioriteras bort av ekonomiska och politiska skäl. 
Min analys, efter att ha närmat mig historie- och kulturarvsdiskursen i 
Bosnien-Hercegovina under flera år, är att det finns ett stort intresse för att 
diskutera det som har varit men ett lika stort ointresse för att granska det 
alltför noga. En förklaring till att det historiska materialet negligeras finns i 
det politiska system som varit rådande i landet efter tecknandet av 
Daytonavtalet 1995; myndighetschefer är tillsatta efter etnisk tillhörighet 
(bosniak, kroat eller serb) och chefspositionerna växlar i intervall om fyra 
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år. Detta innebär dels att tillsättningen av nationalarkivarie (och indirekt 
annan personal) är starkt politiserad då den etniska tillhörigheten väger 
tyngre än arkivarieexamen och professionellt kunnande, och dels att hinder 
för långsiktigt arbete cementeras i och med systemet där nationalarkivarien 
byts ut vart fjärde år. 

Nationalarkivet har ansvar för tillsyn över och deponi från landets 
statliga institutioner, men i sammanhanget är det viktigt att känna till att 
staten varken är stor eller stark i Bosnien-Hercegovina; den politiska makten 
och de förvaltningsmyndigheter som genererar mest information finns 
främst på federationsnivå i Federationen Bosnien-Hercegovina respektive 
Republika Srpska. De två federationernas arkiv, det ena i Sarajevo och det 
andra i Banja Luka, har mer omfattande ansvarsområden tillika bättre 
ekonomiska förutsättningar än nationalarkivet. Även den utbredda 
involveringen av över- och mellanstatliga organisationer (EU, FN och 
NATO) i den traditionellt statliga sektorn bidrar till nationalarkivets 
begränsade ansvarsområde och förhållandevis låga status. 

Det arkivmaterial som saknas på nationalarkivet – lika mycket som det 
som finns där – vittnar om att staten är mycket ny och att det landområde 
som utgör dagens Bosnien-Hercegovina varit en koloni lydande under större 
makter i mer än tusen år. Av de handlingar som finns bevarade från 
Jugoslavientiden (1918–1992) finns huvuddelen i Belgrad. Den som söker 
arkivmaterial från perioden under Österrike-Ungern (1878–1918) får vända 
sig till Wien. Bara drygt en procent av nationalarkivets bestånd är från före 
1878, det år då Österrike-Ungern ockuperade den ottomanska provinsen 
Bosnien-Hercegovina. 

En februarikväll 2014 sattes regeringsbyggnaden i Sarajevo i brand av 
regeringskritiska vandaler och över 1500 hyllmeter av nationalarkivets äldre 
handlingar skadades av lågorna och av det ovarsamma släckningsarbetet. 

 

 
Bild 4. Eldhärjade arkivboxar, böcker och lösa papper ligger i drivor längs korridorerna i 
nationalarkivets källare. Det finns inte resurser att göra något åt det. 
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Det arkivmaterial som inte förstördes helt vid branden ligger idag i drivor 
direkt på fuktiga betonggolv. I kontorsdelen där arkivpersonalen huserar är 
tak och väggar fortfarande svarta av sot. 
 
Tack  
De lärorika veckorna i Sarajevo gav mig många värdefulla erfarenheter, 
kontakter, idéer och frågor att söka svar på under återstoden av studietiden 
och ett framtida arbetsliv. Inofficiella arbetsordningar och nätverk samt 
behovet av ideellt stöd kommer av att något, eller mycket, inte fungerar som 
det ska. En fördel med det är emellertid att hjälpen från mig som 
arkivstuderande var mycket uppskattad och att jag gavs stort utrymme att 
fråga och försöka förstå. Jag vill rikta ett stort tack till Institutionen för 
ABM för det ekonomiska stöd som gjorde resan möjlig. 
 

 
Bild 5. Till vänster: Ett fotografi av Josip Broz Tito i Nationalarkivets lokaler i 
regeringsbyggnaden. En nationalromantisk symbol för en nation som inte längre finns. Till 
höger: Även på Historiska museet är Tito gestaltad. Här syns statyn genom arkivets fönster. 
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