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ningen och fortsätter: "Till skillnad från den
regionala utbyggnaden av teatrar, museer,

område, menar RA.
Vore det inte rätt intressant att fördjupa de

och bibliotek är det bara nâgra ë* sedan den
regionala grundstrukturen för Folkrörelsearkiven byggdes ut så att den omfattar alla
län. Det är en process som pågått i drygt
40 år och som först nu funnit sin form och
en acceptabel bas att utgå från i utveck-

resonemangen, undersöka hur samspelet
mellan Riksarkivet och de enskilda fungerar,
var det eventuellt gnisslar, var det skulle be-

lingsarbetet."

E-post: martin@anomal¡,se
lngr¡d Söder¡und
E-post: ¡ngrid.so€derlund@swlpnet.ss

Annonsen HKvistAB 4K
Tfn: 08-634 08 50, 070-49 11 862

E-post: kvist.4k@swlpnet.se

Aft ergonomi och förvar.ingsfunktionalitet inte alltid gån hand i hand än
vida känt. Det har blivit vårt kall att förena dessa två och anpassa våra
produkter efter ena önskemål och krav i er miliö.
Vi på Constructor vågar sticka ut hakan och konstatera att vi än
dukliga på att lösa de mest komplicenade knav som ofta ställs på
oss som leverantön
t
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hur resonerar man? Hur handskas man med

motstridiga intressen? Ska de digitala arkivredovisningssystem som Riksarkivet utvecklar också kunna användas av den enskilda
sektorn? Om inte, varför det? Det måste
nog till en utredning för att lyfta sådana frågor i ljuset och vrida och vända lite på dem.
Suck, hör jag, en utredning till, ska det
verkligen vara nödvändigt. Ja, menar vi,
hellre det än ogenomtänkta förändringar
svallvågorna efter kulturulredningen. "lf it
ain't broke, don't fix it" brukar man säga
England och vi vill gärna lägga till att om det
ändå nödvändigtvis ska fixas, så är det rätt
bra om man vet vad man gör och varfor.

vad som händer med de enskilda arkiven
det föreslagna nya landskapet, med kultursfärer och portföljer, Utredningen hann inte
i

riktigt fram till den frågan. Det brukar inte
arkivutredningar göra, Det blir i bästa fall

i

några insiktsfulla rader om vårl viktiga arbete

i

- för när den enskilda sektorn berättar för

imponerade. N/len när det kommer till analys
och förslag tryter orken.
Riksarkivet konstaterar i sin idéskrift från

E-post: margareta.lindaynaltochdag@tele2,se

2007 (Statens Arkiv i framtiden) att de "enskilda arkivens attraktionskraft i förhållande
till de offentliga kommer att öka", men kommenterar också att de inte kan ges samma

Adressändr¡ng tör modlemmar Kontakta resp€ktive
arklvtðren¡ng, se kontaktuppgifter på förôn¡ngssldorna,

centrala ställning verksamheten som de
statliga arkiven, helt enkelt eftersom de inte

Kontakta chefredaktör Åsa Olsson, se ovan.
Ekonoml och fakturafrågor; Margareta Linday Natt och Dag
Tfn: 070-49 44 338

tìllvara de enskilda arkivens intressen i budgetsammanhang? Hur görs avvägningar.

Det kanske helt enkelt är för tidigt att börja

utredare om sin verksamhet brukar de bli
Produktlon och tryck: M¡xl Print AB

hövas mer samarbete. Hur ser intressekonflikterna ut när Statens arkiv också ska ta

experimentera med detta bygge. Det kanske
delar av kulturfältet likadant?
Det är befogat att fråga om man verkligen
har tänkt igenom hur det ska fungera och

E-post: Carita.Rosler@nacka.se
Martln Olsson (AAS)

I

utgör ett direkt åliggande för RA. Resurserna är begränsade, det är svårt med kontinuitet och planering i förhållande till detta

lngvar Söderström (FA)

E-post; smo,f aw@telia.com
Car¡ta Rösler (AAS)

skruvlìggare.

turpolitiska fältet." Så skriver Folkrörelsernás
Arkivförbund i sitt remissvar på kulturutred-

inte är alldeles nödvändigt att behandla alla

Solll-Marla Olli(FA)

Fulle placerad på hyllplanets framkant i kombination med sPecialdesignad höj- och sänkbar lyftvagn
med integrerad stege ger optimal
ergonomi vid frômtagning av

'Arkivsektorn är en lågmäld del av det kul-

E-post: lars,lundqv¡st@bredband.not
E-post; Ingvarsoderstrom@ma¡lbox.tele2.se

¡

Bra om man vet vad man gör

6-.-¿---. -\
Karin Englund
Ordförande för Folkrörelsernas Arkivförbund
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Omslaget: Scoutlåger på scouternas egen ð Vässarö 2008,
FOTO; Magnus Fröderberg

- Scouterna

'ri,n'

rt

t

':

.., '',t1. .

,'
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Arkivutbildningar får kritik.......
Material som publlceras ¡ Tema Arkiv är skyddal av lagen om
upphovsrått. Upphovsråttsn tlllhör art¡kellörf attaren
respêktiv€ f otograf€n. Mångfaldigande, kopier¡ng, överlåtelse
och så v¡darê fôrutsått€r tillstånd av upphovsman.
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Grfuer fram nyheter åt
olika svenska massmedier. Bland kunderna finns över 95 procent av Sveriges
lokaltidningar, alla regionala radio- och

Hjalmers har byggt upp en
stor del av nyhetsbyråns
olika fasta bevakningar.
- Sirens verksamhet kan
liknas vid en stor trå1, där vi
samlar in otroligt sto¡a informationsmängder. Sedan fi ltrerar vi ut relevanta nyheter
till landets olika medier, berättar hon.

tv-stationer och de flesta rikstäckande
medier.
De lokala nyheterna är stommen i byråns verksamhet. Ofta är de inte intressanta någon annanstans än på den ort
där de kanske blir dagens största nyhet.
- Vi är stolta att Siren kan hjalpa små
medier att ha lika hog klass på myndighetsbevakningen som de stora riksmedierna, berâttar biträdande nyhetschef
Per Hagscröm.
Den snabbast växande kategorin av
kunder är foretag, myndigheter och
organisationer som behöver nischad information. Siren gräver fram nyheter om
jordbruk till ATL, om medier till Resumé, om skolvärlden
till Lärarnas Tidning
och domar från landets
alla över¡ätter till juri-

runt om i landet finns så kallade "runners". Det är Sirenmedarbetare som utrustats med
små bärbara datorer, portabel
skanner och 3G-kort. Från
dessa kommer ett stort flöde,
Bra exempel.
till exempel alla domar från
gareta Ahl.
landets hovrätter och kammarrätter.
- En vanlig dag hanterar jag närmare
I 000 ärenden, berättar vikarierande nyhetschef Erik Lindgren. Mellan 150 och
200 av dessa skickar vi ut som skrivna
nyheter till våra kunder och resten går
ut som obearbetat nyhetsmaterial. Det
gör oss till en av Sveriges största nyhetsÍtirmedlare.

Sveriges medier
Hur kan en liten, resurssvag lokaltidning med sju reportrar ha totalkollpå allt som berör bygden på
över 200 myndigheter utspridda

i

hela riket?
Det kan den inte.
Det behöver den inte.

i Gamla stan i Stockholm har morgontrafiken börjat tjockna
till. Djurgårdsãrjans avgä.ng markerar
hel kvart. Skrikande fiskmåsar frossar
på julinattens kvarlämnade delikatesser
av halvätna kebaber medan renhållPå Skeppsbron

ningsarbetarna röjer bland soporna på

nen är inhyst. Vikarierande nyhetschefen
Erik Lindgren går igenom resultatet av
gårdagens arbete och lägger ut dagens
kollar. Vad blev stort i tidningarna? Vad
ska vi arbeta med idag? Vad är på gång i

Myndighetssverige?
- Det här är en ny myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, som den
förste juli tagit över efter gamla KY. Kan
någon kolla upp vad den egentligen ska
göra och hur vi lämpligast ska bevaka
den? Inspektionen für socialförsäkringar
ä¡ också en ny myndighet som vi behöver kolla upp. Vem tar det?

kajen.

Många kunder

Klockan är 08.30. Nyhetsbyrån Siren
har morgonmöte i den gamla redarfastighet från 1600-talet, där redaktio-

i mötesrummet finns en
stor Sverigekarta i metall där byråns alla
kunder är utmärkta. Det är fler ân 250
På ena väggen

än den hinne¡ betas av. Det
är inte ovanligt âtt posthögen sticker iväg upp emot
en meter.
Sirens nyhetschef Vibeke

"Runners"
På flera o¡ter

diska sajter som Norstedts

Juridik och

så

vidare. Byrån har också
flera myndigheter och
organisationer som
kunder.

Arbetet drar igång

tion.
Telefoner ringer,
tangenter knattrar och

viktigt att detta

arbete igång och det
börjar låta som en redak-

fläktarna brummar
högre.

Från cirka 200 myndigheter begär Siren

fortlöpande ut myndig-

4

Siren albetar uteslutande med myndighetsbevakning.
VarÍtir är det så intressant? Det finns
flera skäl till detta, berättar nyhetschef Vibeke Hjalmers.

- Myndigheterna kan påverka nästan
allt i den enskiides vardag. De har rätt
att dra in körkort, omhänderta barn,
sätta människor i fängelse, påverka vår
ekonomi, boende, miljö och vilket kul-

Klockan nio drar dagens

Skräddarsydd bevakning. Chefredaktör Matt¡ Larsson framför kartan med alla Sirens kunder.

Myndighetsbevakning

turutbud det ska finnas. Därför är det
granskas. Ju mer medborgarna vet om myndigheterna desto
mer engagerade kan de bli.
- Dessutom är myndigheterna storâ
arbetsgivare och lorvaltar enorma belopp. Detta måste förstås också synas.

Sirens chefredaktör

Matti Larsson delar ut priset för Ãrets Registratur 20OB t¡tt Sociatstyrelsens Mar-

alltid konfliktf¡ia. Men överlag vill
byråns medarbetare ge landets myndigheter ett gott betyg när det gäller att
expediera begäran om allmänna handlingar.
- Som nyhetsjournalister kan vi förstås inte vänta på en handling i sex
veckor för att en handläggare är på semester, säger biträdande nyhetschef Per

Hagström. När vi får ett sådant bemötande kan vi ta strid. Men vår generella uppfattning är att de myndigheter
som vi bevakar har hög servicenivå.

Trots ett flertal anmälningar

till

Justitieombudsmannen vill byråns ledning framhålla att detta sker väldigt
sällan och bara när det verkligen inte har
fungerat som det ska.
2008 inrättade nyhetsbyrån ett pris
för bästa registratur Íìir att uppmuntra
goda exempel.
Första pristagare var Socialstyrelsens
registratur som emottog priset vid en
ceremoni i början på året.

Offentl ighetsprinci pen
Offentlighetsprincipen är fundamentet

hetsdokument. I nyhetschefens dator växer

Goda exempel

Ítir nyhetsbyråns arbete och Siren ser det
som en viktig uppgift att sprida kunska-

e-posthögen snabbare

Kontakterna med myndigheterna ä¡ inte

per om offentlighetsprincipen. På Sirens

Nr3.2ooe
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hemsida finns publicerade rättsfall och
beslut från domstolar och JO till vägledning. I samarbete med Föreningen Grävande Journalister driver Siren Öppenhetsbanken på www.fgj.se. Där Ênns
alla avgöranden som har med offentlighet och sekretess att göra.

Onödiga papper
Klockan 18.00 går dagens sista nyhet ut.
Kvar på redaktionen efter dagens arbete
är högar med onödiga papper som ska
läggas till återvinning. Redaktionsfastigheten är miljöcertifierad. Miljön är
viktig ftir Siren. Ingen har tjänstebil,
bara cyklar. Alla dokument skannas och
distribueras digitalt till landets massmedier.

- Vi hanterar så mycket papper i onödan, säger vikarierande nyhetschef Erik
Lindgren. Hurra fü¡ justitiekanslern och
andra som e-postar dokument. Ibland
har myndigheterna en digital fiI, men
skriver ut den och skickar till oss. Därefter skannar vi in den till en digital fil
och kastar papprena. Det är ett otroligt
miljc;slöseri. I
TEXT: Ma¡¡i Larsson, chefredaktör,
vd och grundare av Nyhetsbyrån Siren
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Arkivutb¡ldning ar
håller inte måttet
Utbildningarna i Stockholm och Uppsala riskerar att mista examensrätten i arkivvetenskap. De har nu
fram till maj 2010 att rätta till bristerna.
För Stockholms del, som både ¡iskerar
att mista rätten på avancerad och

framtiden mörk ut.
grundnivå,
Detta framkommer av ett beslut som
ser

fattades av Högskoleverket i maj 2009
och har fattats efter en ftrdjupad
granskning av de brister som uppmärksammades i genomgång av arkivutbild-

ningen under 2008.

Skillnaden är dock rätt stor i bedomningen och Uppsala där bara utbildningen på avancerad nivå kritiseras - är
ändå kritiken ¡ätt mild.

Ingen grundutbildning
Både Uppsala och Stockholm har valt
att lägga arkivutbildningen på avancerad

nivå. Man har alltså ingen grundutbildning. Att Stockholm även kritiseras på
grundnivå har att göra med att utbildningen vid det Íbrsta granskningstillfället var placerad där.
I och med anpassningen till Bolognaprocessen, valde Stockholm och Uppsala
att lägga utbildningen på avancerad
nivå.
Kritiken som riktas emot båda är att
det saknas en forskarmiljö och att man
inte har några forskarstuderande.

Stockholm måste för att kunna behålla examensrätten infü¡a en rad Ílirändringar av utbildningen. Bland annat påtalas bristen med att det inte finns
rillsvidare anställda lärare med rätt
kompetens på grundnivå och att lä¡arkåren är "liten och sårbar".
Man framhäver också att det saknas
en vision ft;r utbildningen och att det
inom "fakultets- och institutionsledningarna saknas kunskap om arkivvetenskapens specifika karaktâr som egen
akademisk disciplin."
Den lektorattjänst som historiska institutionen i Stockholm planerat tillsätta, anses vara otillräcklig och med ftir
många arbetsuppgifter för att kunna
klara av de krav som Högskoleverket
anses måste uppfyllas.
De har också synpunkter på att de
teoretiska delarna är Íiir grunda lor att
kunna tillgodogöra sig kurslitteraturen
på ett adekvat sätt.

avancerad riivå var ganska väntad och
har även föregåtts av Högskoleverkets
utvärdering som lades f¡am i december
förra året.
De olika institutionerna valde i samband med Bolognaprocessen några olika
alternativ- något beroende på vilken tra-

dition som funnits inom institutionen. I
Stockholm har utbildningen alltid setts
som en påbyggnad efter tagen examen,
även om kursen formellt legat på grundnivå. Det kan dä¡för inte ha kommit

som någon överraskning för institutionen att examensrätten skulle ifrågasättas.

ligger på och har anpâssats till avancerad nivå), kan detta nog fbrklaras med
kursens ursprung på 1970-talet i en rela-

tivt kort praktisk yrkesutbildning for
akademiker och som var kopplad till
kulturvetarlinjen. Visserligen har utbildningen utvecklats en hel del sedan dess,
men den har egentligen inte fått några
utökade resurser och har framftir allt
inte anpassats resursmässigt till att ämnet getts en vetenskaplig status.
Om Stockholm ska klara att behålla
någon utbildning i arkivvetenskap överhuvudtaget, kommer det troligen att
behövas rejält ökade resurser och relativt
stora insatser även i övrigt.

ges

på

lnledning
och med ökade dokumentationskrav under
1990- och 2000talen, har grundskolan blivit en
mycket stor arkivbildare. På skolorna hanteras
numera omfattande dokumentation om eleverna, som dels speglar elevens kunskapsmässiga
utveckling men också elevens sociala situation i
skolan och ibland även ihemmet.
I
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Under àren2003-2006 varjag en av
två arkivarier i Stockholms stad
som jobbade med stöd och utbildning till grundskolor i arkiv- och

diarieföringsfrågor.
Det fanns ett stort behov ute på
skolorna, vilket inte minst inspektionsrapporter f rån Stadsarkivet
och en kritisk rapport från JO
visade.

ettåriga magisterexamen.

För att komma tillrätta med bristerna
tog vi fram flera styrdokument till stöd
Íti¡ skolornas arkivvård: rutinbeskrivningar för postöppning, hanrering av
e-post och diariefc;ring, en ny diarieplan. Vi introducerade också ârendebaserad diarieföring, på papper eller
möjlighet Ítir skolan att ansluta sig till
stadens diarieföringssystem (Diabas).

Nya riktlinjer

Vi kunde snart konstatera att skolorna

Alla dokument presenterades på utbild-

behövde ändra sina dokumenthante-

ningar och stadsdelsvisa skolträffar. Vi

ringsrutiner i grunden. Det handlade
om att fö¡bättra ruriner för posthantering, diarieföring och arkivläggning.
Det saknades också riktlinjer om bevarande och gallring for flera dokumenttyper i skolan.

lor och informerade både skolledning
och övrig personal om vad som är allmän handling och hur skolan ska hantera sina handlingar.
Parallellt med utbildningarna utredde

Skolkanslisterna har kunskapen, men saknar
tid och mandat att bedriva rationell dokumenthantering. Arkiv och diarieföring är något
man ägnar sig åt "när tiden så tillåter", som en
skolkanslist sa till mig, Och när det kommer till
kritan är det inte särskilt ofta.

gjorde också en hel del besök ute på sko-

vi gallringsftirutsättningar för handlingar inom området skola, förskola,
fritid och i december 2005 fattade
Stadsarkivet beslut om nya riktlinjer ftir

gallring.
I början av 2006 fanns en ny dokumenthanteringsplan ftir skolan fiárdig.
Gallringsbeslutet innebar att en mycket
stor mängd handlingar ska bevaras på
skolorna: handlingar från utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner,
all elevvård med mera.
I slutet av 2006 fattades beslut om att
ansvaret ftir grundskolorna skulle flyttas
den 1 juli 2007, frân stadsdelsnämnder-

till utbildningsnämnden. Därmed
fick vårt arbete en naturlig slutpunkt
och vi avslutade med att utvä¡dera våra
insatser. En enkät skickades ut till alla
grundskolor och vi fick svar från 53
stycken (63 procent av de tillfrågade).
na

Om postöppn¡ng
I våra utbildningar och i styrdokumenten var utgångspunkten att skolan skulle
ha en central postöppning av inkommande papperspost, där all post öppnades
oavsett adressering. I enlighet med juridisk praxis tog vi fram ett medgivande
ftir öppnande av personadresserad post,
som skulle skrivas under av all personal.
Det visade sig i vår uppföljning att
nästan alla skolor (71 procent) öppnade

Bekymmersam situation
När det gäller Stockholms del är situationen dock mer bekymmersam.
Uppsala skulle - i värsta fall - kunna
åtgärda kravet genom att flyrta utbildningen till grundnivå. Kritiken där gäller främst am man inte har kompetens
att ge masterexamen. Ännu har ingen
påbörjat en sådan tvåårig utbildning i
Uppsala - alla har hitintills tagit ut den

Samtidigt har skolan en dåligt utbyggd
administration och en kultur som är långt ifrån
myndighetsvärldens. Lärare och ibland även
skolledning saknar ofta kunskap om att skolan
är en myndighet, där till exempel skriftväxling
med foräldrar är allmän handling.

Behöver resurser
Nâr det gäller problemen med grundutbildningen i Stockholm (som nu alltså

Väntad kritik
Kritiken mot att utbildningen

"När tlden så tilÉter"

inkommande papperspost centralt, även
personadresserad sådan. Men att man
aldrig öppnade post till skolsköterska,
skolpsykolog och kuraror.
Vi var inte direkt överraskade av ¡esultatet. Redan under utbildningarnas
gång hade vi fått klart ftir oss att det ftir

Granskas. Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för arkivutbildningarna ¡ Stockholm och Uppsata. Bitden ärirån bibtioteket vid Stockhotms universitet. FOTo: Stockholms unive¡sitet @ orasis foto

Forts nâsla s/da
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Fofts från s¡dan 7

inblandade parter vâr fullkomligt otänkbart att någon annan skulle öppna posren än skolsköterska, skolpsykolog och
kurator. Ä,ren o- regelverket egentligen
kräver central postöppning, vid semesrrar och annan frånvaro och även om
den som öppnar posten omfattas av
sträng sekretess, var motståndet massivt.

till

Vi tvingades âtt byta strategi: i stället

ärenderegistrering,
manuell eller datorbas erad, àr en fttrutsättning Ílir att få till stånd en god
dokumenthantering i skolan.
Omkring 34 procent av skolorna använde diarieftiringssystemet.
Tre skolor - eller fem procent - uppgav att man inte diarieforde handlingar
alls, utan att man ankomststämplade
och ordnade i pärmar. Detta var bekymmersamt, men ändå en liten andel

för ett permanent medgivande från elev-

totalt.

Bytte strategi
vårdsteamet, uppmanade vi skolkanslisterna att inleda en dialog om hur inkommen post skulle hanteras vid längre
frånvaro.
En femtedel av skolorna hade inftirt
skriftligt medgivande for att öppna den
personadresserade posten. Det är en
ganska liten andel, vilket kan bero på att
det ãr en omfattande rutin att genom-

föra och upprätthålla.
Det innebär alltså att många skolor
öppnar privatadresserad post, utan att
ha medgivande, vilket skulle kunna leda
till problem.
Hälften av skolorna hade informerat
sin personal om âtt inkommen e-post
ska öppnas varje dag. En viktig information eftersom långt ifrån alla känner till
att även e-post är allmän handling.

Om sättet att diarieföra
I a¡betet med skolornas arkivvård

tog vi
fram nya diarieftiringsblankette¡ som
fick ersätta den manuella postlista som
använts dittills. Vi tog också fram en
ny diarieplan som bättre speglade verksamheten i dagens skola. Dessutom
samordnade vi utbildningar i stadens
diarieföringsprogram, som riktade sig

direkt

till skolkanslister.

I enkäten frågade vi på vilket sätt
skolan diarieför.
På vilket sàtt diarieför skolan? Andel skolor %
Manuellt system, postlista

Myndigheten ska diarieföra handlingar
samma dag eller senast dagen efter som
de inkommer eller upprättas, något som
vi informerat om på kurser och i våra
styrmedel.
I enkäten frågade vi hur ofta skolan
diarieför.

skolan? Andel skolor 7o
I
handlingar varje dag.

Hur ofta diar¡eför
Vi diarieför

Vi diarieför handlingar minst en
gång i veckan,

28

Vi diarieför handlìngar ca en gång
i månaden.

29

Annat svar

34

Svaren visade att det bara är ett fåtal
skolor som diariefc;r varje dag. Fler skolor hade rLrtinen att diarieföra en gång
i veckan (28 procent) eller en gång i

månaden (29 procent). En tredjedel av
skolorna skrev egna alternativ, som att
man diariefìirde vid behov, att det blev
två-tre gånger om året. En skrev att det
gått lång tid sedan senâst diarieförda

handling.
Det här resultatet var nedslående,
eftersom vi vet att det inkommer eller
upprättas handlingar näst intill dagligen,
som borde diarieÍliras. Men dessa handlingar kom uppenbarligen aldrig f<;rbi
skolkanslisten.

Vilka handlingar diariefördes?
41

Programvaran Diabas

34

pärmar

våra utbildningar har vi verkat Ítir att
fler handlingar ska diarieftiras. FramÍìj¡
allt handlingar inom elevvården har vi
sett som ett prioriterat område, eftersom
många handlingar där omfattas av sekretess och därfor enligt sekretesslagen ska
diarieföras.
Enkäten visade på foljande resultat för
diarieftiring av elevvårdshandlingar:
På

5

Av siffrorna framgick
ptocent av
^tt75 i de nya
skolorna anringen diarielo¡de
ärendeblanketterna eller i diarieforingssystemer, vilket var positivt. Vi tror att

B

Hur ofta diarieför skolan?

20

Manuellt syslem med diar¡eföringsblanketter och diariekort, utformade
av stadsdelsarkivarierna inom
skolprogrammet.

Annat allernativ t.ex. ordna i

en övergång

Diarieför Diarieför

Handl¡ng

o/o

Handlingar i elevärenden
(särskilt stöd, disciplinärenden,
senarelagd skolstart, gå
om/hoppa över årskurs,
bef rielse f rån ulbìldningsinslag

m.m.)

inte %

58

42

Anmälningar till socialljänsten 52

4A

att man inte hinne¡ med. Det är ett väldigt springande och ringande hela tiden
på skolexpeditionen. Då kan det vara
svårt att få till en stund varje dag att
diarieföra handlingar. Även om det inte
behöver ta så lång tid, så kräver uppgiften att man är noggrânn och koncentrerad.

Handlingar i ärenden om

mobbning

47

53

Elevvårdskonferensens
protokolì

Egna kommentarer

40

60

Åtgärdsprogram

Många skolor (35 procent) skrev egna
kommentarer. De flesta framhöll att
elevvå¡dshandlingarna arkiverades, även
om de inte dia¡ieflordes. Man var ganska
nöjd med de rutiner som redan fanns.
Andra skolor skrev att man hade felaktiga rutiner, att rektorerna var okunniga.
En skola skrev att elevhandlingar arkive¡ades i skolhälsovå¡dsjournalen.
Att diarieloringen inte fungerar är
naturligtvis inte bra. Det bryter mot
lagstiftningen och får praktiska konsekvenser både på kort och på lång sikt.
Här och nu fôrsvåras insynen i verksamhetens handlingar. På lite lângre sikt gör
bristen på sökingångar atr det blir svårt
att återÊnna handlingar, exempelvis vid
rättsfall eller forskning.
Att arkivera läsårsvis efter vilken typ
av handling det är, vilket sker på många
skolor, ftirsvårar för skolan och efrervä¡lden att snabbt få en samlad bild av
en elevs situation och kunskapsutveck-

39

61

Överklaganden av beslut
i elevärenden

31

69

lvlinnesantecknìngar
elevvårdsteamet.

19

B1

18

82

f

rån

Klasskonferensensprotokoll

Av elevvårdhandlingarna var det i Íìirsta
hand beslut i enskilda elevärenden som
diarieÍìirdes, där något mer än hälften
av skolo¡na uppger att så är fallet.
Att inte mer än 47 procent av skolorna
diarieforde handlingar i ärenden om

mobbning, såg vi som en nedslående
siffra. Dessa ärenden är oerhört viktiga
att kunna ta fram, långt efter intrâffade
händelser.

Varför diarieförde man inte?
I enkäten frägade vi efter orsaken till att
en eller flera av de nämnda handlingarna inte diariefördes.

Det visade sig att de skolor som verkligen kom igång med användningen av
diarieföringssystemer, tyckte att det var
positivt. Det var roligare att diarieföra
och många efterfrågade fler handlingar
att diariefora.
Men flera skolor lät bli att använda
systemet. Man tyckte att det krånglade
till vardagen. Vad var det egentligen
man skulle diarieföra? En generell slutsats är - Êorstås - âtt datoriserad diarieftiring i sig inte får diarieftiringen ârr
fungera bättre. Det avgörande är bakomliggande rutiner och dokumentflr;den.

Sammanfattning
Arbetet med skolarkiven i Stockholm
har va¡it lärorikt, intensivt och inte alltid så lätt. Man tvingas konstatera arr
det är en sak att känna till vilka krav
författningar ställer på en myndighets
dokumenthantering och utforma rikt-

linjer från dessa. Men något helt annat
att verkligen åstadkomma ftirändring.
Jag tror att skolan utgör en alldeles
särskild utmaning Ítir arkiva¡ien. Arbetskulturen är mycket individualìstisk.
Intresset fìj¡ och kunskapen om administ¡ation är liten. Den personal som
Ítirväntas utÍðra jobbet har tusen frågor
på sitt bord och nästan ingen tid för arkivet.
Jag vill inte gå så långt som att säga atr
vår satsning mot grundskolan blev ett
misslyckande. Vi har tagit fram flera nya
styrdokument och därmed skapat förutsättningar för en god dokumenthantering. Skolans arkiv- och dokumenthanteringsfrågor har synliggjorts i många
olika sammanhang och vi har fått igång
en dialog. Nu återstår bara att utÍttra
själva jobbet!

I
TEXT: Âsa Ljungqvist \ù7ihl,
stadsdelsarkìvarie i Stockholms stad

asa.l¡u ngqvist.wih
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Huvudorsak till varför
handling ej diarieförs
Tidsbr¡st

17

Om att använda
diarieföringssytem

lngen tillgång till handlingarna

48

I vår satsning på skolans arkivvård in-

Annan orsak

35

gick att skolorna fick möjlighet att ansluta sig till Stockholms stads dia¡ieforingsprogram. Vårt jobb bestod i att
samordna utbildningar och vi såg till att
applikationen anpassades och Íìirenklades Íìir skolornas behov. Vi tog fram
underlag till hjalptabeller i systemet.

Andel skolor %

Den största angivna orsaken till att inte
registrera, var att man inte har tillgång

till handlingarna.
För att komma åt detta måste skolan
ändra på rutiner: dokumentflödet inom
eievvården måste styras så att handlingarna passerar registrator for registrering och arkivering.
Att ändra på rutiner är ofta svårt och
tidsödande. Det måste till både rättsliga
och praktiska argument Íìir att kunna
ändra på invanda arbetssätt. Långt ifrån
alla skolkanslister har kraften att genomföra detta. En del ser det inte heller som
sin uppgifc.
Ett antal skolor (17 procent) angaY att
orsaken till att man inte registrerar, är

Nrs.2ooe

Ärkiv

Utbildningarna sköttes av leveranrören,
men vi har tagit initiativ till årliga användarträffar.
Vår tanke med att inÍtira teknikstöd
för skolans diarieÍliring, va¡ att diarieföringen skulle bli bättre. Vi konstaterade att skolan har många handlingar att
diarieföra, framÍlir allt inom elevvården.
Ytterligare en anledning var atr öka srâtusen på diarieföringen. De gamla gröna
pärmarna med dåligr kopierade blanketter f¡amstod som hopplöst ftiråldrade.

Ärkiv

Nr3.2ooe

lndividualistisk arbetskultur. Till och med hyllan med koppar i skolans lärarrum vittnar om individualitet och siälvständighet. Att komma och prata om e-post och diarieföring är nästan som att
kräva att de mâste använda en vìss mugg till kaffet. En standardmugg. Kan n¡ förestätta er motståndet?

9

Arkiven har till dags dato stadgeenligt
levererats till KF centrak genom pliktleveranser i samband med att fòreningar

Utleveranser

upphört. Visst arkivmaterial har dock
blivit kvar ute vid lokala verksamheter
tñ¡

tht

arkiv i rörelse
J
I
I

nr 3/08 av Tema Arkiv skriver ord-

ftoranden för Folk¡örelsernas arkivforbund, Karin Englund, i ledaren
Om man gör lite uarje dag, om ett utleveransprojekt som bedrivits vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB,
under en langre tid. Projektet har haft
till syfte att sända ut folkrörelsearkiv till
de hemlän de ursprungligen kommit

från.

Ämnet är värt att intressera sig ytter- inte minst då utleveranser av
liknande slag påbörjats eller förbereds
vid ett flertal andra a¡kiv och arkivinstitutioner.
ligare ftir

skulle komma att användas mer om det
kom till sina "hemmahamnar". Dessutom hade ARAB extremt ont om plats
och flir att ha möjlighet att ta emot nya
leveranser var projektet ett välkommet
sätt att frigöra hyllmetrar.

ökaa efterfrågan
Kring

1995 fattades från ARAB:s sida
ett principbeslut om att utleveranser

skulle initieras och prioriteras i verksamheten. Ett datoriserat beståndsregiste¡
som också tillgängliggjorts genom den

NationellaArkivdatabasen, NAD, gav
bättre sökmöjligheter efter lokala arkivbildare än vad som tidigare varit möj-

Genombrott. Kooperativa Förbundet är en annan organisation som har börjat planera for att leverera

vis från ARAB:s

ut valda delar av sina arkiv. Bilden är från den första snabbköpsbutiken

hå11.

Tidskrävande arbete
Det praktiska arbetet med att lokalisera
arkivbildare Ítir utleveranserna genomfördes bitvis mödosamt med hjalp av
svårsökta kataloger och register. Till stor
del var man vid ARAB beroende av ett

Genom mer lättillgänglig information
om arkivbestånden, utbyggnaden av de
regionala arkiven och inte minst genom
tillkomsten av en regionaliserad högskola, ökade efterfrågan på lokalt material på olika håll i landet.
Samlat ledde dessa faktorer till att
arbetet med utleveranserna från ARAB
startades, ett arbete som sedan pågick
mer eller mindre löpande fram till
augusti 2008. När huvuddelen vaÍ avklarad hade folkrörelsearkiv från Lund
till Luleå fått arkiv utlevererade och

äldre redovisningssystem, den så kallade
gamla samlingen, med material från
perioden 1903 till mitten av 1960-talet
med tillhörande lappkatalog.
Ännu under 1980- och 1990-talet
användes lappkatalogen kontinuerligt
för återsökningar, och trots nyare beståndsregister återvände man ofta Ítir
säkerhets skull till lappkatalogen, tills
den gamla samlingen helt upplöstes

drygt 180 hyllmeter hade lämnat

Gamla samlingen var strukturerad organisatoriskt, hierarkiskt och på regional
och lokal nivå geograÊskt. Tillsammans
med regelrätta arkivhandlingar bestod
den även av insamlade tryckleveranser,
mötesaffischer, blockadlappar och annat
kringmaterial. Kännetecknande fìir
samlingen var därtill att den byggts upp
helt i avsaknad av proveniensprincipen,
vilket naturligtvis medförde att arbetet
med att iokalisera bestånd i den blev

Genomlorandet av utleveranserna var
dock inget givet vägval lor ARAB från
början, snarare var man något restriktiv
gentemot idén. Ett visst motstånd fanns
mot att splittra arkiv som en gång leve-

levererades.

rerats som helheter. Exempelvis bestånd

Ytterligare faktorer som talade for utleveranserna var att materialet troligen

från fackf¿rbund som inkluderat både
förbundsarkiv och mängder av avdel-

1947.

FOTO: Atelje Sundahl @ Kooperativa Íðrbundet (KF) Bibliotek och arkiv

ligt.

Visst motstånd

Utredningsmetoden inför projektet

Då organisationer faktiskt motsatte sig
utleveranser respekterades det naturligt-

Hemmahamnar

ARAB.

Själva det praktiska arbetet med utleveranserna är i skrivande stund inte påborjat vid KF, men man befinner sig
som bäst i planeringsstadiet.

I

Det arkiv som har den mest omfattande
erfarenheten av utleveranser är just Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Från
början var ARAB det enda arkivet i landet som samlade in arbetarrörelsematerial. Men med åren uppstod regionala
och lokala arkiv med sâmma inriktning,
vilka senare breddades till folkrörelsearkiven.
Genom att Folkrörelsernas arkivförbund bildades 1968, bland annat på
ARAB:s initiativ, borjade man diskutera
möjligheterna att leverera ut materiâl
från ARAB till regionerna. Genom de
regionala arkivens tillkomst ändrades
ARAB:s uppdrag till att samla material
som kom från riksorganisationer och
från Stockholms län. I och med det verkade det rimligt att tidigare lokala bestånd lämnades över rill de regionala
institutioner, som skulle ha tagit emot
materialet om de funnits när arkiven

Omfattande jobb

ningsarkiv. Spridningen av arkiven
skulle innebärâ âtt forskare inte längre
kunde få samlad tillgång tiil hela arkiv
från både riks- och lokalnivå på plats
hos ARAB, och i vissa fall fö¡ekom avtal
som inte medgav att bestånd delades
LIPP.

kring2005-2O06.

Utredningarna kring vilka arkiv som
kunde sändas iväg genom utleveransprojektet drogs vidare med svårigheter i
att återfinna visst depåmaterial och atr
arkiv som en gång inkorporerats i ftiråldrade strukturer Ítirst behövde slaktas
innan de enskilt kunde identifieras.
Ännu idag finns frågetecken att reda
ut på området varför kompletteringar av
utleveranser med säkerhet kommer att
göras då och då från ARAB:s håll.

Positiva mottagare
När leveransforfrågningar slutligen kunde sändas ut till lämpliga morrâgare,
sågs

initiativet i regel som något mycket

positivt från mottagarnas håll.

Behövde slaktas

tungrott.

trots stadgeanvisningarna - ett spridningsproblem som i sig bidragit till
önskan om att återÍtira KF:s bestånd till
regionala arkiv.
Historiskt serr har det funnits 3 600
Íbreningar inom KF sedan de bildades
1899; idag Ênns 47 kvar vilka kommer
att kontaktas Ílir att stâmma av intresse
Ítir mottagande av bestånd.

Bland dem som tidigt kontaktades
kring möjligheten âtt ta emot material
fanns Arkivcentrum Örebro län. Där
hade man sedan en längre tid själva
haft en policy om att handlingar ska
ÍÌjrvaras där de ursprungligen hör hemma och utleveranse¡ hade de facto füre-

kommit från A¡kivcentrum till regionala arkiv redan innan ARAB tog sitt
initiativ.
Möjligheten att återfå material till de
"egna" lokala föreningsarkiven togs därmed emot med öppna famnen, inte

minst som de handlingar som sedan
togs errlot va¡ särskilt intressanta då de

kom från föreningar man tidigare helt
saknat material från, med gamla bestånd från 1800- till tidigt 1900-tal.

Initiativet spr¡der s¡g
En annan organisation som i dagsläget
har börjat planera för att leverera ut valda delar av sina arkiv är Kooperativa
Förbundet. Där har man sedan en tid
hört talas om att ARAB arbetat med
utleverânser och behovet av att rationalisera den egna verksamheten, utrymmesbesparingar och ekonomi har aktualiserat ämnet fö¡ KF:s del.
KF har kontinuerligt mikrofilmat sina
arkiv sedan sent 60-tal, varfor man beslutat att originalen inte längre behövs
centralt tillgängliga i Stockholm. Man
har även noterat att lokala folkrörelsearkiv under många år efterfrågat möjligheten att få del av centralt Íìtrvarat föreningsmaterial, då regionalt anknutna
handlingar helt saknats ute i bygderna.
På senare tid har också efterfrågan på
lokala bestånd aktualiserats runt om i
landet eftersom många Ítireningar just
har jubilerat eller snart kommer att göra
det i och med att KF firar 100 år.

kommer att skilja sig något från ARAB:s.
Mottagarna själva får gå igenom vilka
orter som tillhör deras upptagningsområden, eftersom det jobbet anses för
omfattande fìir att skötas från KF:s håll
centralt.
Eventuellt kan KF komma att ta
projektet med utleveranserna också
utanlor Sveriges ramar. Ett par hundra
hyllmetrar internationellt tryck- och bokmaterial kan troligen skeppas över till
kooperationens vâgga i England; ftir
närvarande väntar man i Stockholm på
besked om ett mottagande av samlingarna från deras håll.

På andra s¡dan staketet
Delar av Kooperativa Fö¡bunders arkiv
fürvaras idag vid Centrum ftir Näringslivshistoria i Stockholm. De bestånden
h<;¡ till dem som till stor del kommer atr
utlevereras inom Sverige.
Hos Centrum för Näringslivshistoria
finns en medvetenhet om folkrö¡elsearkivens principbeslut om utleveranser,
och man har också kännedom om etr

nu rillämpar samma lösning för herrelösa näringslivs-

vissa näringslivsarkiv

arkiv.
Per-Ola Karlsson som är arkivchef vid
CfN tror dock inte âtt urleveransprojekten medÍÌir några problem Ítir den egna
verksamheten. Företag som deponerar
sina arkiv vill ofta samla sina bestånd på
ett ställe i stället för att sprida dem regionalt, och i vissa fall har man från
Forls nästa slda
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Ärkiv

Ärkiv
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CfN:s håll också uppmuntrat ftiretag att
bestånden ska få ligga hos regionala
näringslivsarkiv, då det funnits en tydlig
nyrra med det.

Gynnas av ¡ntresset
Verksamheten i stort påverkas inte särskilt mycket av tendenser som i fallet
med utleveranser. I stället styrs och gynnas man snarare av intresset för historiska sammanhang inom loretagsvärlden
och förlitar sig mycket ti1l den egna förmågan att marknadsftjra sig och poängerna med bevarande och nyttjancle av arkiv generellt. Närir.rgslivets önskemål
om att placera samlade består.rd hos en
lorvaltare består'i regel, eftersom företagen numerâ ofta saknar både personal
och lokaler Íbr arkivfrågor regionalt och
på hemorten.

Från Kooperativa Förbundets sida

kommer man också fortsättningsvis att
förvara bestånd vid CfN, som då får
fylla mel av en funktion som närarkiv
lor KF. Eventuellt kan historiskt material också flyttas till CfN från truckarkiv och rnagasin som KF tidigare använt sig av på andra orrer.

Arkiven under upps¡kt
Något som framkommit tydligt från de
institutionel som levererat ut, är omsorgen om bestånden när de väl kommer i
fråga lor utleverans. Mar.r poängterar

vikten av att handlingarna inte bara
hamnar i rätta händer utan att de också
tas omhand på bästa möjliga sätt.
För att omstruktureringar av det här
slaget ska varâ tiil gagn och nytta både

för de lokala morragarna och fòr dem
som levererar Llt, behöver arbetet inkludera kontroll av förteckningar och tillgänglighet, vilket ARAB och Arkivcentrum bevakat noga i sina projekt.
De har också från start kontrollerat
mottagârnâs kvalitet för att de ska uppfylla liknande krav på öppettider och
lokalmässig standard som ställs på oÊ

fentliga arkiv.

Försändelserna
Själva försänclelserna av bestånden har
skötts på lite olika vis, med varierande
grader av säkerhetstänkande. I regel har

transporterna från ARAB skötts per
post, vissa närbelägna folkrörelsearkiv
har äver.r valt att hämta handlingârna
själva och i somliga fall har personal
från ARAB sjâlva levererat ut bestånden
med bil till orter som lämpat sig för c{et.
Vid Arkivcentrum har man i hög

grad valt att transportera handlingarna
direkt med personal som ändå rest emellan arkiven, istället Êor att utsätta sig för
de risktaganden som postgången kan
innebära.

d
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Mottas som gåvor
KF avviker något från övriga arkiv vad
gäller kravställning på mottagarna; man
har från deras sida inga planer på att begära något speciellt rörande frågor sorn
lokaler och öppethållande. Däremot har
man sofir kriterium att leveranserna ska
mottas som gåvor och att KF även fortsättningsvis ska kut.rr.ra få tillgång till
materialet.
Tanken är att utleveranserna ska erbjudas de regionala mottagarna mot att
KF centralt får fullständiga förteckningar över handlingarna.

I
I

regeh'ätta undersökningar av lesultatet
av utleveranserna när de väl genom-

a

l:.

Gynnsamma aspekter
Av tradition ä¡ våra arkiv vanligen uppbyggda så att lagt kort ligger, båcle sett
till yttre och inre gränser. E,tt levererat

Närmare ursprungsorten. Under många år har ARAB gjort utleveranser till regionala folkrörelsearkiv, sammanlagt har 182 hyllmeter h¡ttat hem. Dàribland detta material från Blekinge läns rösträtts
förening.

bestånd hålls samman och stanr.rar där

det är i bibehållen ordning. Att aktivt
lyfta ut arkivbestånd frår.r den institution dit de en gång kommit, för att sända iväg dem till andra orter och arkiv,
kan på sätt och vis ses som ett brott mot
arkivpraxis.
Utskeppr.ringen meclfbr givetvis vissa
ftirluster för det arkiv som levererar ut,
dels med tanke på r'esursåtgången forarbetet, men kar.rske också prestigemässigt när intressanta bestånd flyttar och
bekvämligheter.r fior forskarna på ett
plan åsiclosätts.
På plussidan finns befrämjandet av goda
nätverk och samarbete arkiv emellan.

För rnottagaren är de gynnsamma
aspekterna än tydligare. Vid sidan av
nyss nämt.rda nätverkande mellan insti-

tutioner i skilda delar av landet, bör'den
lokala identiteten kunna stärkas när de
regionala alkivbestånder.r berikas. Det

hal hela riden funnits

l<var

utsnitr

av

lokala arkiv hos folkrörelsealkiv ute i
landet, samtidigt som lejonparten eller
äldre delar av arkiven lorvarats vid institutioner som exempelvis ARAB. I och
med utleveranserna har bestånden sammanforts igen och de som levererar ut är
er.riga i sin tro på att handlingarna gör
större nytta på plats regionalt.

Uppmärksamhet
Nya intresser.rter kan komma att söka sig
ti1l de lokala arkiven i och med att mân
får ett bredare och mer komplett material att botanisera i. Det är rimligt att
små arkivbildare som får "hem" handlingar kan vinna rner upprnärksamhet
på hemrnaplan och att de därmed får
lättare att ârgumentera lor sin existens i

{tG*

a

Tidig utleverans. Blekingearkivets chef Per
Lundin visar upp en kassabok och protokollsut'
drag frëtn De Arbetslösas förening i Karlshamn,
en av 199 arkìvbildare som återbördades t¡ll
Blekinge i november 1996.
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ekonomiska sammanhang.
Vid exempclvis Arl<ivcentrum i Örebro har mân passât på att marknadslora
återbördade arkiv lite extr-a, bland ar.rnat
genom visningar för skolelever och studenter. På plussidan tillkommer det fak-

Ärkiv
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tum att utieveranserna bidrar till att

ge

en ny överblick över arkiven, eftersom
ett led i arbetet ofta är att bestånden
läggs in i förteckningssystem knutna till

NAD.

forts. Varken vid ARAB eller vid Arkivcentrum har man fr;ljt upp ar.rvändningsfrekvensen på materialet när det
nått den lokala mottagaren.
Planer på den typen av unciersökningar rycl<s he ller inte finnas. även om
Yvonne Bergman vid Arkivcentrurn
nän-rner att ämnet lor deras del ibland
kommer upp for diskussion när ftireningarna, Folkrörelsernas Arkivförbund
och Arkivcentrum t¡äffas i ar.rdra ären-

Herrelösa ark¡v

den.

De olika aspekterna på utleveranserna är
dock svåra att generalisera kring. ,,4.tminstone i ARAB:s fall är'arkiv som
blir aktuella för utleverans ofta herre-

Personligen tycker jag det vore intressant att i möjlig mån syna resultaten av
utleverânserna mer systematiskt, nâr
handlingan.ra väl landat hos sina ny-

lösa, i bemärkelsen att de

tillhört

orga-

nisationer och föreningar som inte längre existerar. LJtleve¡anserna medÍbr
därmed ftir ARAB:s del som regel inte
något inkomstbortfall för verksamheten,
men inte heller någon automatisk inkomstlorstärkning för dem som tar
emot.
Någon "rätt plats" för ar-kiv finns kansl<e inte. Den vedeltagrra principen arr
dit arkiven levererats, dit hor de, har
tjänat väl och gör med största sannolikhet så även foltsättningsvis, vilket i sig
inte bör hindra arr man på goda grur.rder
gör undantag från vad som är brukligt.

Syna resultaten
Värt att ägna en tanke är dock det faktum att ingen av de institutioner som
här intervjuats säger sig ha gjort några

gamla arkivbilclare. Graden av regionalt
intresse ftor de utlevererade arkiven borde kut-rna vara en faktor som påverkar
lorekomsten av ytterligale projekt av
samma slag framöver, ir.rte minst i fråga
om möjligheter till ekonomiskt stöd från
hemkommuners och andra tänkbara
vãlgörares sida? I

Källor:
Karin Englund, Ordföranden för Folkrörelsernas
arkivförbund
MartÌn Grass, tidígare ansvarig för arkivavdelningen vid ARAB
Yvonne Bergman. Arhivcenlrum Òrebro Làn
Michael Hagström, Chef KF Bibliotek och Arkìv
Per-Ola Karlsson, Arkivchef vid Centrum för
Nàringslivshistoria

TEXT: Carira Rösler
Car¡ta.Rosler@nacka.se
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a känd arkivman
Efter nära nog precis fyrtio år i
arkivens tjänst har arkivrådet och
ställföreträdande riksarkivarien Leif
Gidlöf gått i pension.
Det var under studieåren i Stockholm

fìir historieprofessorn Sven Ulric Palme,
som Leif Gidlof halkade in på arkivbar.ran. Det fanns ingen speciell arkivutbildning i slutet av 1960-talet, men
dåvarande riksarkivarien Åke Kromno*
ordnade med en anställning på Riks-

arkivet vid sektionen för enskilda arkiv.
Handledarens tanke hade varit att den
även skulle bereda utrymme for viss
forskning i tjänsten, men så blev det
inte.
Det fìirsta a¡betet gällde arkivet efter
Kreuger & Tolls konkursförvaltning
frân 1932, ett spännande men snårigt
mate¡ial för den unge Leif.
Yrkesbanan inleddes alltså i den helt
nyinredda arkivbyggnaden i Marieberg
i Stockholm. Kvar ute på Riddarholmen,
på den klassiska adressen vid Arkiv-

gatan, tjänstgjorde Riksarkivets gamla
lokaler nu blott som en depå.

En stor personlighet
Något senare blev Leif chef på halvtid
för Sveriges pressarkiv i det Lillienhoffska huset vid Medborgarplatsen i
Stockholm. A¡kivet blev sena¡e under
1970 -taIet integrerat med Riksarkivet.
Där arbetade journalister och andra från
den sektorn med att ta hand om dess
arkiv.
Men 1973 kom han i tjänst vid Stockholms stadsarkiv som efterträdare till
Lars-Otto Berg vid sektionen för administration och forskarservice, under
stadsarkivarien Sven Olssons ledning.
Sven upplevde Leifsom en sror personIighet med djup ftirankring i folkrörelsen, även om hans starka engagemang
också kunde leda till en viss osmidighet
i det dagliga.
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Vid den här tiden utgjorde arkiven

en

värld med flera speciella personligheter. Det fanns folk som sysslade med
allt möjligt, som de kunde vara framstående experter på, vid sidan om själva
egen

arkivarbetet.
Idag menar Leif art det finns för få
yngre disputerade arkivarier. Fram till
1977 behovde man vara minst filosofie
licentiat for att få ordinarie anställning
som arkivarie. Forskningserfarenheten
vägde tyngre med den djupare kunskap
om innehåll och forskningspotential i
matèrialet denna ändå ger. Att även
många andra inriktningar numera är
helt nödvändiga får inte leda till att institutionerna helt töms på egen forskningskompetens.

Flyttade tillVärmland
Ytterligare några år senare, 1977,blev
Leif chef fttr Värmlandsarkiv. Det var
som att hoppa litet i det kalla vattnet,
för folk flyttar för sällan på sig, vågar
inte prova på nya uppgifter.
I Karlstad trivdes han och familjen
bra, och man stannade kvar till 1986.
Där fann han närkontakten mest intressant. Alla uppgifter, storâ som små,
ûck ett större genomslag hos allmänhet,

media och politiker jämftirt med i Stock-

holm.
Värmlandsarkiv fungerade som institu-

tion för ett antal företag och kommuner
samt landstinget. Den statliga uppgiften
rillkom först senare. Vid den här riden
blev Värmlandsarkiv också landstingskommunaliserat, eftersom en ideell ftirening inte får förvara allmânna handlingar.
Under sina Värmlandsår var Leif
också aktiv som ordförande för Näringslivets A¡kivråd (NLA) 1983-1986, och
medverkade i dess publikationer.

Tillbaka till Stockholm
1986 kom Leif tillbaka till Stockholms

stadsarkiv, nu som chef efter Rolf Vallerö som hade avlidit. Efter fem till tio
år menar han att det är nyttigt att skifta
uppdrag, både for sin personliga utveckling och Ítir karriâren. Men i början på
199O-talet föreslog en utredning att den

politiskt tillsatca särskilda arkivnämnden skulle avskaffas och ve¡ksamheten
läggas in under kulturförvaltningen.
Det gillade inte Leif som såg sig om. Att
forslaget sedan inte kom att genomföras

fullt ut är en annan historia.
Av en tiilfallighet blev tjänsten som
krigsarkivarie vakant efter att Erik Norberg blivit riksarkivarie 1991, och Leif
fick den posten 1992.

Strukturella förändringar
Som krigsarkivarie hade han tänkt sig
att fortsätta längre, men försvarets
srrukturella Íìirändringar grep in. Under
en tjänsteresa till Tyskland i december
1994 blev Leif uppringd och informerad
av försvarsdepartementet om att Krigsarkivet skulle upphöra som egen myn-

rar lg t¡llbaka
frågan om efterträdare

till arkivrådet

Heimut Backhaus vid Riksarkivets

av-

delning för statliga arkiv, dåvarande depåbyrån, och Leifkom dit. Från 2005
fick han också uppgiften som ställforeträdande riksarkivarie, vilket förde med
sig även mer generella uppgifter.

Yrket går i arv
Efter sin pensionering den 30 þni 2009
kommer han att ägna mer tid åt allt det
som fått Ítirsakas under yrkesåren. Någon tid för forskning 1är det vâl bli, särskilt inom det personhistoriska området
som intresserat Leif mycket genom alla
år.

Han behåller sin Stockholmsadress,
men startar även ett nytt liv med ett hus
i Skänninge.
Det Gidlofska namnet har också gått i
arv inom arkivvärlden genom två söner
och en svärdotter som är yrkesverksamma vid arkiv, och en dotter är museipedagog i Malmö.

dighet och organisatoriskt uppgå i Riks-

Förändrat arkivlandskap

arkivet.
Leif drog konsekvenserna av vad han
upplevde som ett bristande förtroende
och sa upp sig, även om han ansåg att en
sådan omorganisation i sig kunde ha
varit rimlig, om den - som skedde med
övriga försvarsmyndigheter - först hade

Leif kan nu blicka tillbaka på en fyrtio-

kulturdepartementet dä¡ han under åren
1995-1999 sysslade med utredningar av
museifrågor. Han var bland annat sek-

årig arkivbana och konstatera att han ser
ett förändrat arkivlandskap. Från starten
fanns där ingen arkivarieutbìldning, det
gällde att lära sig "the hard way".
Villkoren har förändrars dramatiskt,
både f<;r producenter och konsumente¡
av arkiv genom e-Ítirvaltning, digitalt
långtidsbevarande och nya mönster
bland forska¡nâ som innebär färre besökstimmar vid arkiven, men ändå en
ökad forskning genom användning av
arkivens material via internet.
Var tid har givetvis sina förutsätt-

reterare i organisationsutredningen om

ninga¡ vilket Leifftjr övrigt berört i en

världskulturmuseet i Göteborg.
Samtidigt arbetade han några år på
deltid vid Stockholms Företagsminnen,
senare som styrelsens ordförande.
När så uppdragen vid departementet
syntes ebba ut, aktualiserades 1999

nyligen publicerad artikel, "Digitalise-

utretts ordentligt.

Kulturdepartementet
Nu kom han i stället som sakkunnig till
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ring som infrastruktu¡", i Arþiu, samhalle och forskning (2009:1, s. 49-56).
Där skrive¡ han om sina tankar kring
bevarandet idag, där man tillåter att den
konkreta efterfrågan styr allt mer. Och

Arkiv
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Stor personlighet. Arkivrådet och ställforeträdande riksarkivarien Leif Gidlöf har nyligen gått i pens¡on och kan blicka tillbaka på en fyrtioårig händelserik arkivbana.
FOTC): Kurt Eriksson

det ä¡ klart att till exempel de gamla
idéerna om typexemplar inte var så lyckade, det var helt enkelt inget som forskarna i praktiken ville ha.

Allt och inget
Ny teknik är ftjrstås både adekvat och
relevant, något som idag både producerar och sprider information. Samtidigt
finns det alltid en risk att den snabba

teknikutvecklingen skapar ett flytande
tillstånd, som Íìirsvårar konkreta beslut
om bevarandetekniker och i den meningen blir destruktivt. Vi får acceptera
den kunskapsnivå som finns vid varje
tidpunkt och inte vara för rädda att
stânna upp och sätta ner foten när så
behövs.

Arkivarierna måste fortsätta att orientera sig mot e-forvaltningen, men samtidigt behålla fokus på det långsiktiga
bevarandet och tillgängliggörandet.
Arkivprofessionens trovärdighet är i fara
om dess företrädare, på aldrig så goda
grunder, söker sig ftir långt bort från
kärnverksamheten. Det är nog så lätt att
bli expert på allt och inget, säger Leif
avslutningsvis. I

TEXTi Anders Perlinge
anders.perlinge@sfehf .se
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Rätt ordning och reda

Letar ni era bilder?

"Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi fäfi, som

- bland upphandlings-

Bilclhotellet hjaþer er att hitta dem!

dokumentation

Vi elbjucler utbilclning och verktyg
för att aclministrera, hantela,
arldvcra och förvalta

Kursdatum 27 okTober 2009
Mer information frnns på

www,sipu,se/marieberg

cligitala bilcler.

med stödet vid framtagandet av

MARIEBERGS ARKIVBYRA

Stik dem istället!

D¿lagatan

Riksarkivets nya föreskrifter för arkivredovisning.
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verksam hetsbaserad arkivredovisn i ng

är det oerhört viktigt att alla upplever en faktisk nytta.
Det måste vara enkelt att ta till sig,
praktiskt fungerande och utan onödigt krångel.
fust så upplever vi Astrakanmetoden.tt

wwwsipu.se
marieberg@s pu,se

www.bildhotellet.se

060-66 s7 30

Arkivbyrå är ett

sÌg på arkiv- och

06 03

Faxr 08 698 06 02

sig det nya arbetssättet med
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Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckting med processer, 3 dagar
Stocl<holm: 29 juni
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h¿nteringsfrågor. Vi erbjucler
kußer, anpassad utbildning,

konsuhtjänferoch

Orgnr:556111 9099 L
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. enrepren¿der

Foto-och negativalbum

museIsor-vtoo
produkter sorn skyddar ocir bevarar clokument och föremål

Box lor fiL-r-rfìcl<ol och
all¡Lunblad.

l(an förvaras liggande
eller ståencle.
Ljusskycldande låda.

Beställ katalog!

Britt-Marie Östholm. Chef fôr Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

Fur-rktion:

EU-hål lor plana ark
och fickor

/Ja
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Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för ny arkivredovisning som
baseras på Astrakanmetoden. Astrakan har utbildat drygt 100 personer ur Riksarkivets personal.
Läs mer på www.astrakan.se/riksarkivet
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Tillverkning:
Syrafritt papper

Vebbutik
Kurser i Göteborg och
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Houston, we have arkivetiketter!

e-arkivera rätt

r

ABM-Produkter, tel O7O-581 66 26, O7O-585 10 63, www.abmprodukter.se

Arkiv består till allt störi"e del av ettor och nollor: För atl hantera de
komplexa fragor.som f nns kring elekLronisk information behövs nya
kunskaper: I höst kommer boken som ger dig bra perspektiv på vad
du behöver tänka på. Boken utgår från OA|S-modellen och sju
specialister ger sin syn på planering, forvaltning och användning
av elektronisk information.
Bokens kapitel heter:

l. Eleklronisk dokumenthantering i små och medelstora företag

Sluta aldrig berätta, att

2. Omgivningens krav på e-arkiv enligt OAIS

Beställ på
www.nla.nu

3. Producentens roll i att skapa e-arkiv
4. Planering och genomförande av leverans

till e-arkiv

5.Administrationen och arkivet som strategisk resurs
6. De funl<tionella komponenterna i ett e-arkiv enligt OAIS
7, Långsiktighet och ansvar vid arkivering av pensionsgrundande uppgifter

Annofrsefa i ïbma

Näri ngs ivets arl<ivråd, n la@n
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CALM ett noturligt vol for oss!
"Vi sökte et¡ heltöckande syslem som var anpossot efler en orkivinsfifufion ov
vår storlek, med olla de behov som vi hor vod def göller fullstöndigo orkivbil-

En säker partner för all

doruppgifter, ouktoriletsposter, flexiblo förteckningssystem och möiligheten ott

dokumenthantering och arkivering

förÌeckno oven på obiektsnivå sé som enskildo dokument eller fotogrofier.
Ví tror ott CALM kommer off underlofio vårl orbele fromöver, både vod det
göller interno orbefsruliner och i konfokten med våro onvöndore."
Morio Bomon, orkivorie vid Arbetorrörelsens orkiv och bibliotek om volet ov CALM som deros
fromtido orkìvsystem.

CALM honleror orkivolier, föremó1, dokument, digitolo resurser mm.
Systemet bygger pô internotionello stondorder ISAD(G), ISAAR/CPF,
EAD och OAI och stöder helo orbetsprocessen occessioner, depositioner,
hierorkisk kotologisering, ouktoritetsfiler, konservering, förfrôgningor,

utlóning, lnlernelpublicering mm.

Lite mera harmoni. Lite mera lugn.
Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mycket enklare.

CAtll,t - för qrkiv och museer. Kontokto oss och vi beröttar merq ....

AXIELL

GALA'T

Creotive solutions
Box 515,l

,42605

Vöstro Frölundo

.

-

telf

exponding minds

03'l-Zl0 29 50 . www.oxiell.com .

oxlg@oxiell.com

MicroData Skandinavien AB . Klostergatan 3 . Box 466 .701 49 örebro . Tel: 019-100 156. www.microdata.nu . info@microdata.nu
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Landets äldsta region ala
fören ngsarkiv j u bi lerade
i

Fredagen den I maj 2009 firade
Folkrörelsernas arkiv för Värmland
- landets äldsta regionala föreningsarkiv - 60 års jubileum.
Det var 1949 som lokfti¡aren Sixten
'Wall tillsammans med några eldsjälar
lade grunden ftir Folkrörelsernas arkiv
för Värmland.

Stimulerande samarbete
1998 flyttade folkrörelsearkivet till det
som nu är Arkivcentrum Värmland.
Detta har möjliggjort ett stimulerande
samarbete med övriga arkivinstitutioner.
Exempel på olika gemensamma aktiviteter är kurser, konferense¡ projekt
och inte minst Arkivens dag i november
varje är.

Ett sådant har jubileum gör att man
funderar på hur de nästa 60 åren kommer att se ut Íìir inte bara Folkrörelsearkivet Ítir Värmland utan Ítir dess kollegor i hela landet. Kommer dagens
Íìireningar och föreningsliv att leva
vidare? Hur ska man värva nya och
unga Ítireningsmedlemmar? I
TEXT: Hans Ramstedt

Jubiieumsfesten som ägde rum fredagen den I maj 2009 i Arkivcentrum
Värmland på Hööksgatan 2 samlade ett
stort antal deltagare.

Nàr scoutrörelsen kom
till Sverige
Georg Sterzel är pensionerad
domstolsjurist, scout sedan tidiga
barnaår och sedan drygt 25 år
huvudansvarig för arbetet med
scoutarkiven i Stockholm och på
Kjesäter. Här skriver han om svensk
scoutrörelse inför ett 100-årsjubileum.

mer även uppgifter om en scoutliknande
verksamhet, som vid ungefär samma tid
ska ha bedrivits i R,å,å utanför Helsingborg under ledning av en advokat.
Säkerligen startades redan åren 190809 av pojkar ytterligare ett antal sam-

manslutningar, som så gott de fc;rmådde
sökte leva efter BP:s scoutsystem. Några
spår i historien har dessa sammanslut-

Då och nu

ningar dock inte lämnat.
Ordet scout kan översättas med spejare.
Britterna använde inftjdda spejare i Bo-

En intressant tillbakablick på vad som
hande både i Sverige och ure i Europa
äret 1949 då folkrörelsearkivet sta¡tade,

lemsorganisationer från olika delar av
det värmländska foreningslivet.
Föreningsarkivet består av bortåt
7 000 föreningsarkiv och antalet arkiv

erkriget i Afrika. Robert Baden-Powell,
BP, var officer och försvarade bland annat staden Mafeking 1899 - 1900. Han
hade som pojke lärt sig mycket om att
klara sig själv och om naturen genom
friluftsliv. Nu utbildade han tonårspojkar till spejare och fann att de skötte
sig bra med stor entusiasm och ansvars-

växer.

känsla.

gav Håkan Blomqvist från Institutet Ítir
samtidshistoria på Södertörns högskola.
Idag har folkrörelsearkivet 163 med-

Föreningsarkivet ska förutom art ta
hand om och registrering av de överlämnade arkiven, också stimulera till forskning och studier i fìireningsarkiven.

När BP återvände
Färgstarka. Folkrörelsearkivets 60-ársfesf

rk¡vcentrum i Karlstad inramades av färggranna affischer och fanor och dagen till ära serverades knallgula tårtor med arkivets logo, det kall¡grafiska fet.
iA

FOTO: Lennart Fernqvist

Nygammal offentl¡ghets- och sekretesslag
þ iksdagen har på regeringens FörI\slag (prop. 2008/09: 50) antagit

genom sin placering i lagtexten har
man önskat understryka att det är

en ny offentlighets- och sekretesslag att

offentligheten som är huvudprincipen,
medan sekretessen fortfarande ska ut-

J

gälla från och med den 30 juni2009.
Denna utgör egentligen bara en omarbetning av den gamla sekreresslagen
(SFS 1980:100) för att göra regelverket
lättare, och har fått beteckningen

2009:400.
När der gäller registreringen och utlämnandet av allmän handling, som
tidigare reglerades av sekretesslagens
femtonde kapitel, har lagstiftaren sökt
göra detta me¡ teknikneutralt. Och
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göra undantag.

Tillampningen

av sekretess

offentliga fìirvaltningen,

i den

till exempel

ftir enskildas personliga
och ekonomiska fc;rhållanden, har nu
tillftrts en del moment som tidigare
endast stod att finna i den gamla lagens
ftirarbeten.
,4.terstår bara att se om det blir någon
skillnad i praktiken. Fortfarande kan
avseende skydd

man få uppleva de mest häpnadsväckande reaktioner på en myndighet
vid begäran om att få ta del av en allmän handling i enlighet med tryckfrihetsförordningens andra kapitel.
Men så upplevs den måhända alltftir
mycket som en grund lag.
All information om svensk lagstiftning, inklusive fulltextversioner av alla
gällande lagar, finns lattillgängligt
med sökfunktioner på domstolsverkets
webbsidor: www.lagrummet.se. I
TEXT: Arders Perlinge
anders.perlinge@sfehf.se
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till England

1903,

märkte han den hågloshet som fanns
bland barn och ungdomar, framför allt i
städerna. Han fick då idén att dela med
sig av sina erfarenheter. Genom att lära
unga människo¡ att klara sig i naturen,
ta ansvar ftir sig själva och ha roligt tillsammâns ville han skapa en meningsfull

fritid

f<;r dem.

Svensk press
Såvitt känt är omtalas scoutrörelsen första gången i svensk press den 12 september 1908, då redaktören John Bratti

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
berättade om "Gatpojkar som skogsspejare".

Scoutröre/sens grundare. Robert BadenPowell, född 1857 och död 1941 , är BP för alla
världens scouter.

Samma år, 1909, d¿;k också de Íìirsta
flickorna upp. Han lade ansvaret fôr
flickscouterna "the guides", på sin syster
Agnes. Olave Baden Powell (BP:s hustru) övertog sedan ansvaret ftj¡ flickscoutorganisationen 1918.

Det skulle emellertid dröja ytterligare
ett år, innan den engelska rö¡elsen mera
allmänt borjade uppmärksammas i pressen. Hösten 1909 återkom Bratt med
flera artiklar i ämnet, samtidigt som
Dagens Nyheters London-korrespondent
Gustaf Hellström päborjade en kraftig
agitation för att rörelsen skulle inÍtiras i
vårt land. Samtidigt inledde den kända

samhällsdebattören och lârarinnan
Ceciliø Milow en rad föredragsturnéer i
landet, där hon ingående skildrade
scoutrörelsen.

Första lägret
1907 samlade BP 20 pojkar till ett
lager på Brownsea Island i bukten Poole
Harbour på Englands sydkust. Det var
upptakten till scoutrörelsen, som idag
har över 38 miljoner medlemmar i 200

Ãr

länder.

Efter lägret skrev BP boken Scouting

þr

Boys, som härefter publicerades

i bör-

jan av 1908. Redan två år efter det Ílirsta
lägret samlades 11 000 scouter till en
manifestation i London. BP:s idéer hade
uppenbarligen slagit väl ut.
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Starten iSverige
Kännedomen om den engelska scoutrö¡elsen nådde vårt land på en rad olika
sätt. Från Söderhamn berättas om en
pojke som redan 1908 först kom över en
engelsk tidskrift med en artikel om ¡örelsen och härefter fick Scouting for Boys i
julklapp. Redan samma å¡ bildade han
och hans kamrater en patrull och försökte efter bästa ftirmåga bedriva scoutverksamhet enligt BP:s system.
Från början av 1909 berättas en liknande historia frän Arboga. Det forekom-

Hösten 1909 fick även bokftirläggaren
Eriþ Åþerlund i Göteborg ögonen på
Scouting for Boys och bad gymnastiklä¡aren vid Latinlâroverket Ebbe Lieberath ar.r. översätta den till svenska. Härefter slog han sig ihop med Bratt och
ytterligare en tidningsman och ôvertalade Lieberath
,"--" höst starta en
"tt
lorsöksverksamhet vid Latinläroverket.

Scoutfeber
Lieberaths översättning av Scouting
for Boys publicerades i slutet av mars

2l

I april framträdde resesek¡eteraren
Emil rX/inquis¿ ftir första gången i
KFUM:s förbundstidning och förordade scouting som ett lampligt medel Ítir
rekrytering av pojkar till KFUM.

En rörelse

Spred kännedom om rörelsen. Det var
genom Ebbe Lieberath som scouting blev rikt¡gt
etablerad iSverige.

1910. Vid denna tid hade en veritabel
scoutfeber utb¡utit i staden. Massor med

pojkar ville bli scouter.
Lieberath fick borja med att snabbutbilda ledare. Under våren bildades sedan
vårt lands Ítirsta, ordentligt organiserade
scoutkår, Riddørpojharnø i Göteborg.
Samtidigt startade Lieberath tidningen Vør Redo som ett gemensamt organ
Íiir den svenska scoutrörelsen. Tidningen blev kortlivad, endast ett drygt halvår, men Lieberath fortsatte härefter under
drygt ett år med att sprida kännedom
om rörelsen via en egen spalt i Vecko-

Sammanfattningsvis var det sålunda
lorst i br;rjan av 1910, som verksamheten
i vårt land borjade ta sådana forme¡ att
det framstår som berättigat att tala om
en rörelse. Denna kom härefter, i vart
fall till en del, att utvecklas efter två
skilda Iinjer.
KFUM h<;ll benhårt på sin integritet,
utvecklade sitt eget regelsystem och bildade i slutet av 1911 KFUM:s scoutfi)rbund medtüØinqvist som chef ftir att
med enad front kunna möta "den allmänna scoutrörelsen".
Övriga scoutfüreningar arbetade till
en början mest va¡ för sig. Under 1911
hade dock ledarna ftir verksamheten i
Göteborg och Stockholm blivit så'iarma i kläderna", att de ansåg tiden mogen för att bilda etr riksftirbund. Detta
skedde den 3 januari 1912, däSueriges
ScoutJì)rbund bildades med Lieberath
som chef.
KFUM ställde sig formellt utanÍiir
detta förbund men var samtidigt så öppet f¿ir samarbete, att man till alla delar
anslöt sig till både program och grundlaggande ideologi, sedan man konstaterat att bådadera var väl Ítirenliga med
deras huvudmål "att fostra kristliga
karaktärer".

Arkiv och museum

ytterst energiska och målmedvetna unga
damer i \Øallinska skolan i Stockholm
lyckades övertala nägraav sina lärarinnor, Emmy Grén-Broberg, Signe Hamarsten och Esther Laurell, att starta verksamhet vid skolan. Dessa lade sedan

Arkivlokalen på Kjesäter uppfyller i huvudsak rimliga krav på säkerhet enligt
vad som framkom vid den besiktning,
som fö¡ ca20 â.r sedan gjordes av en
arkivarie från Landsarkivet i Uppsala.
Målet ftir verksamheten är att - om
de ekonomiska frågorna går att lösa deponera handlingarna på Riksarkivet

under de nä¡mast ftiljande åren grunden
till ett väl genomarbetat program för
verksamheten vid skolan, varefter de i
början av 1913 ansåg sig mogna att skapa en riksorganisation. Den 26 mars
1913 bildades sä Sueriges Flicþors Scoutf)rbund med Emmy Grén-Broberg som
flickscoutchef.

Ytterligare förbund
Flickscoutverksamhet påbörjades 1914
inom KFUK i Göteborg, varefter
KFUK:s ScoutÍtirbund bildades 1921.

Tiå

år senare bildades så Sveriges Flick-

scoutråd som en samarbetsorganisation
mellan de två flickscoutförbunden.
Under årens lopp har vidare scoutverksamhet påbörjats och ytterligare fìirbund bildats inom nykterhetsrörelsen
(NTO och IOGT) samt inom Frälsningsarmén och Svenska Missionsforbundet.
Pojkscoutftirbunden bildad e 1930
Svenska Scoutunionen (SSU) med
Svenska Scoutrådet (SSR) som officiellt

Flickscouting. Ester Laurell, Signe Hammarsten och Emmy Grén-Broberg, lade grunden för Sveriges

samarbetsorgan.

1965 ombildades Svenska Scoutrådet
(SSR) till ett centralt samarbetsorgan

Fl¡ckors Scoutforbund.

Åren omkrin g 1960 ombildades flera
förbunden till integrerade ftirbund
såsom Svenska Scoutfü¡bundet (bildat
av

1960 genom samgående av Sveriges

Scoutförbund och Sveriges Flickors
Scoutftjrbund) samt KFUK-KFUM:s
ScoutÍtirbund.

för såvâl flick- som pojkscoutrôrelsen.
Under detta verkade till utgången av
1968 ett särskilt pojk- och ett särskilt
flickscoutråd.

Journalen.

Flickscouter

Stora insatser

Samtidigt hade rö¡elsen fått en varm
anhängare i J. Paulus Palrrt i Stockholm,
redaktör ftir ungdomstidningana Kam-

Scoutrörelsen startades ursprungligen,
även i Sverige, som en rörelse enbart för

Tyvärr flore¡ar det nog fo¡tfa¡ande Ítjr-

raten oclt Vihingen, i vilka han flitigt berättade om rörelsen och dess utveckling.

scouter, uppstod vissa praktiska problem.

Han engagerade sig även både som aktiv
ledare och som medhjâlpare vid starr av
ny verksamhet på olika håll i landet.

pojkar. När sedan även flickorna ville bli
Ideologin var visserligen i allt vâsentligt
uppbyggd så att den var väl tillämplig
på båda könen, men bred enighet torde
ha rått om att programmet måste anpassas till något som enligt gängse sam-

En rad föreningar

hallsuppfattning var lämpligt för unga

Under 1910 startades en rad scoutfti¡eningar på olika håll i landet. Den fìirsta

fickor.

stora scoutkursen hölls under påsken vid

Falkenberg i april 1910, okänt dock med
vilket resultat, och under 1910 bildades

iJämúand och i
Stockholm gjordes ett Ítjrsök att skapa
en riksorganisation under ledning av
prästen och rektorn vid Kraftska skolan

Åsgårds sholÞoloni

Robert Brandel.
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Det Íìirsta, kända ftirsöket gjordes i

ickscoutÍtireningar på ytterligare
några håll i landet.
Verklig fart på verksamheten blev det
dock inte förrän i början av 1911, då tre
små

fl

. E',tvtît tlt¡t$t¡øgr.
$courgHiF ,t9tt-.t9t8

Scoutchef. I slutet av 1911 bildades KFUM:s
scoutförbund med Emil Winqvist som chef.
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domar om scouter som litet gammaldags
personer som "hjälper gamla tanter över
gatorna". I stället handlar det om friluftsliv som fritidsintresse med många
olika aktiviteter både till lands och till
sjöss. "Learning by doing" - att lära sig
genom att göra saker tillsammans für
personlig och social utveckling och demokratisk fostran. Man engagerar sig i
samhället, bland annat ftir miljön och
integration med andra människor.
Men det handlar faktiskt också om
att vâra hjâlpsam. I vårt land gjorde
scouterna särskilt stora insatser under
1950- och 60-talet fiir att skapa bättre
lorhållanden ftir barn med handikapp.
Framför allt gällde det att få bättre ut-

Ärkiv
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bildningsmöjligheter. Insatserna gav
resultat som numera i många fall drivs
vidare av samhället.
I andra lander hjalper scouter ofta till
med undervisning i basala ämnen och
mat till slumområden.

Arkivtraditioner
Den svenska scoutrörelsen saknar i allt
väsentligt arkivtraditioner, vilket onekligen Ítirsvårar en hel del ftir den som
vill tränga djupare in i historien.
På det rent lokala planet har i viss utsträckning handlingar deponerats i
landsarkiv, folkrörelsearkiv och kommunala arkiv, okänt dock i vilken omfattning,
I Stockholm har Stadsarkivet välvilligt
ställt upp och tagit emot över hundra
hyllmeter handlingar från både kårer
och distrikt inom regionen, sedan dessa
ordnats och Íìirtecknas av en särskild,
fritidsarbetande grupp inom Stockholms Scoutdistrikt av Svenska Scout-

allteftersom de uppordnats och fürtecknats. Så har hittills kunnat ske med
Sveriges Flickors ScoutÍìirbunds handlingar, en liten del av Svenska Scoutftirbundets handlingar samt en stor samling fotografier och andra bilder.
I anslutning till arkivet har även skapats ett museum. Arbetsgruppen kring
detta sysslar aktivt med att samla in och
dokumentera ftiremål av olika slag
(scoutdräkter, märken, litteratur, filmer
med mera) samt intervjua äldre ledare
om hur det var "en gång i världen".
Verksamheten är i stor utsträckning
digitaliserad. Totalt är ett 20-tal personer, huvudsakligen pensionäre¡ involverade. Endast några enstaka personer
ägnar sig dock åt den egentliga arkivvården. Scoutmuseer finns även i Göteborg, Helsingborg och Malmö.
Svenska Scoutunionens och Svenska
Scoutrådets arkiv är delvis deponerat på
Riksarkivet. Detsamma gäller även delar
av KFUM:s scoutförbunds arkiv.

Mer scouthistoria
Läs mer om vår scouthistoria på Inter-

net, http : //scouthistoria.ssf.scout.se/,
och i böckerna I begynnelsen uar... En
berättelse om när scounörelsen leom
till Suerige, del 1-3, som kan köpas från
Föreningen Scoutmuseets Vänner via
Lennart Eriksson, Kontaktas i första
hand på e-mail: erikssonlennart@
yahoo.se, och i andra hand på telefon
070 301 4049..

Ítirbundet.
Samma personer är även verksamma

inom Svenska Scoutförbundet, där man
tar hand om förbundets och dess båda
föregångares handlingar. Av dessa ftirvaras tills vidare ett par hundra hyllmeter i ett särskilt arkiv, som skapats i
anslutning till Kjesäters folkhögskola

utanför Vingåker.

TEXT: Georg Sterzel
georg.sterzel@telia.com
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Fler besökare

T

Vår hist r a
o
a nátet
För att göra vardagshistorien

Din och min historia, spåren

sökbar och tillgänglig för alla, har

av van-

anslutna

lägga
in information i digital form i databasen
och knyta materialet till en interaktiv,

Iiga människor, bevaras av hembygdsforeningarna. Föremålen finns på hembygdsgården och dokumenten finns i
föreningsarkiven.
Enligt den senaste statistiken (2008)
har föreningarna drygt elva hyllkilometer arkivhandlingar och drygt 4,5 mi\one¡ foton. Till detta kommer tusentals
ljudinspelningar och Êlmer.

Sveriges Hembygdsförbund och
Genline AB, som i 13 år digitaliserat

kyrkböcker för lnternet, efter flera
års utveckling och förhandlande,
beslutat sig för att satsa på den
interaktiva databasen Bygdeband.
Landets 2 000 hembygdsÍì;reningar förvaltar det lokala kultu¡arvet och lokalhistorien. Mikrohistoria som det numera heter i forskark¡etsar.

till SHF, att kostnadsfritt

digital karta. Hembygdsloreningarna
får tillgång till en databas där deras
arkivmaterial i form av text, kartor, ljud
och bild, tryggt kan Ítjrvaras.
SHF:s medlemsföreningar fbrvarar sitt
digitala arkivmaterial gratis i databasen.
Och de föreningar som tecknat avtal
och bidrar med mate¡ial får, via SHF,

Tillgång till databas

del av intâkterna som abonnemangen
riktade till allmänheten genererar.

Bygdeband möjliggör nu för föreningar

Bygdeband stimulerar och gör det lättare för hembygdsftreningarna och enskilda hembygdsforskare att producera
lokalhistoriskt material i tryckt form
men, också i bild och ljud.
Dessutom stimuleras allmänheten att
besöka de bygder man forskar om, vilket
på sikt leder till ökad turism och fler besökare på hembygdsgårdarna.
Förhoppningen är att Bygdeband ska
öka antalet medlemmar i föreningarna
dels genom att priset på abonnemang
hålls lågt för medlemmar och dels genom att hembygds-/släktforskarna upptäcker och besöker nya hembygder dar
de vitl bli medlemmar .
Genline genomlorde 2003 en Sifoundersökning som visade att när'mare
tre miljoner människor i Sverige är
intresserade av sin släkt och historia via

Internet

-

pris. Bygdeband är konstruerat för att
kunna nås via Internet. Ett månadsabonnemang kommer att kosta 35 kr Êo¡
allmänheten, men endast 15 kr om man
är med i en förening knuten till SHF.

svenskbygderna. Kopplingarna mellan
databaserna skapar kittlande möjligheter att urröna vad som hände i den
stora emigrationen 1830-1930, ett näs-

Abonnemangsforsäljningen beräknas
komma igång under 2010.
Allmânheten når Bygdband via sâjten
www.familjeband.se - en gratissajt fror
familjen på nätet. Bygdeband är en del
av Familjeband och den enda sektion
som kommer att kosta pengar.

ende i svensk historia.

tan glömt men oerhört påverkande skeGenom Bygdeband öppnas en ny

värld upp som ger vanliga människor
bättre ftirutsättningar att ta del av sin
historia.

I

Svenskbygderna
Parallellt med Bygdeband.se byggs även
Bygdeband.com upp i Nordamerika i

TEXT:

Peter Johansson, Sveriges Hembygdslörbund
och Perer'WaÌlenskog, styrelseledamot Gcnline AB

tidsbrist, det vill säga till-

gängligheten, har varit det största hindret fìir denna stora grupp.

Vanligt problem
så mycket som möjligt av
hembygdsarkiven som finns på vindar, i
källare, på loft eller i lador ska digitaliseras innan de kanske Ítirstörs. Ett alltför
vanligt problem idag är att lokala arkiv
slängs, ofta på grund av okunskap, men
också för att det inte finns plats att lagra
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Målet är att engagera volontäre¡ över
hela världen för att skapa ett sökbart,
avgiftsfritt register på nätet med Sveriges historiska kyrkouppteckningar
- 200 års nedtecknad svensk historia
med 400 miljoner namn.
- Det register vi vill skapa kommer
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att revolutionera släktforskningen i
Sverige, eftersom det blir så mycket

lättare att hitta, säger Anders Nordström, chef för SVAR. Den akademiske
forskaren kan gå ner på en detaljnivå
som tidigare inte varit möjlig.
Nu söks volontârer över hela världen.
Enda kravet för att anmäla sig, är att
man kan läsa svenska och har en upp-

koppling till Internet.
Indexeringen börjar med uppteckningar från Örebro, Uppsala och

Södermanlands län, från de tidigast
tiilgängliga åren till och med 1860.
Varje grupp anteckningar beräknas ta
mellan 30 och 40 minute¡ att
Är du intresserad av att arbeta med indexeringen, anmäl dig på indexing.
familysearch.org.

Mer information finns i pressmeddelandet från FamilySearch på Statens
arkivs hemsida:
http : //www. statensarkiv. se/default.
aspx?ptid= 1495 Scid= f 8938
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Vi spelar en viktig roll v¡d f rago r kring insyn
R

rets FAlK-konferens ägde rum

f\ä,il!,i,H;*ru:lîll
Man
hit

kommer
över sjön Siljan.
efter
att ha passerat gamla och välbevarade
bysamlingar.

Ett

av konferensens huvudteman var

vilken roll som vi som arbetar med
arkiv- och informationshantering ska
spela, då verksamheter inom kommuner
och landsting övergår till andra driftsformer.
Konferensen behandlade också rutiner

kring sekretessprövning.
Antalet deltagare med föredragshållare
och utställare var drygt ett nittiotal.

Viktig roll
FALK:s ordförande Eva Karlsson tillsammâns med kommunalrådet Ulrika
Liljeberg Leksands kommun, hälsade
alla deltagare välkomna.
Kommunalrådet betonade att vi som
är verksamma inom området arkiv- och

informationshantering spelar en viktig

roll när det gäller frågor kring insyn.
Detta är inre minst viktigt i etr Íljränderligt samhälle.
Den från olika debatter kände journalisten Anders R Olsson diskuterade hur
handlingsoffentligheten har förändrats i
samband med övergången till IT-samhallet.
De allra flesta delar väl uppfattningen
att IT är ett verktyg för att öppna upp
och bredda handlingsoffentligheten.
Men i själva verket verkar utvecklingen,
enligt Anders R Olsson, vara pä väg mot
att myndigheterna stänger allt mera.
Ar därmed vi på väg att avskaffa handlingsoffentligheten? Är det medlemskapet i EU som är en av orsakerna till forändringarna?

Aktuella frågor
Som en introduktion till en workshop i
sekretessprövning/menprövning redovisade Per Matsson och Sirpa Rundström från JurArk AB huvuddragen vad
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gäller rutiner vid begäran om utlämnande av allmän handling. De gick också
igenom det sekretesstöd som kan åberopas inom olika delar av kommunal verksamhet.

Ulrika Gustafsson, arkivarie på Stadsarkivet i Västerås, som på deltid arbetar
på Svenska kommun- och landstingsförbundets juridiska avdelning, informerade om den kommunala samrådsgruppens arbete och aktuella frågor.
På samrådsgruppens hemsida (www.
samradsgruppen.se) fi nns bra information om inte bara själva gruppens arbete,
utan också om ny lagstiftning och gallrings- och bevarandefrågor.
Att arbeta med processer i informationshanteringen är väl något som ingen

kan ha undgått.
Förutom att Riksarkivet anordnar
kurser i processhantering håller Tom
Sahlén, kommunarkivarie i Sundsvall,
och Agneta Sundstrand, landstingsarkivarie i Ostergôtland, på att ta fram en
handledning Ítir processhantering i
kommunala ve¡ksamheter.
Intressant är det statliga delbetänkandet som Íìireslår att säkerhetskopior/
backuper till lT-system inte ska vara

allmän handling.

Fö¡rändrade driftsformer
"Vem äger vad vid olika driftsformer?"
var titeln på landstingsjurist Lena Jönssons anfürande. Hon uppehölI sig vid
den nya offentlighets- och sekretesslagen

(OS) som träder i kraft vid halvårsskiÊ
tet och patientdatalagen som sedan ftirra
året varit i funktion.
En "ny" utmaning med OS är att den
enskilde ska kunna ges goda möjligheter
att söka allmänna handlingar och att ett
utlämnande ska ske skyndsamt oavsett
tekniskt lagringsmedium. Detta om
något är väl en bra utmaningl
Patientdatalagen (PDL) kan sägas vara
en bit på väg mot målet en patient - en
journal. Frågan är bara när vi når dit
med den journalkomplexitet vi har idag.

Ett exempel på vad PDL har möjliggjort är att en patient kan begära en
spärr i elektroniskt förda journaler. Detta gäller dock inte pappersjournaler.
Spärr ska kunna sättas på vårdenhet. Allt
som finns dokumenterat kring en vårdkontakt ska kunna spärras, om patienten så önskar.
Idag är det dock inga elektroniska

journaler som möjliggör upprättandet av
spärrar.

Vårdgivaren ska kunna möjliggöra att
vårdenheter inom vårdgivaren ska ingå i
ett elekt¡oniskt system. Dessutom ska
vårdgivaren kunna avgöra vilka enheters

Oli ka verksam
Per Matsson från

hetsformer

JurArk AB pratade om

offentlig och privat verksamhet inom
omsorg, vård och skola. Att det har funnits och kommer att finnas olika verksamhetsformer har redan och kommer
även i fortsättningen att påverka arkivbildning och handlingsoffentligheten.
Alternativen till offentlig verksamhet
kan vara sådan i egen regi, som intraprenad, som andra driftsformer eller i

privat form.
Oberoende av driftsform är det absolut nödvändigt att verksamma inom arkiv- och informationshantering medver-

kar i samband med upphandling och
avtalsskrivande om insyn, uppfoljning,
dokumentation och fürvaring.
Hur ser då framtiden ut? De kommunala kommer att ha till uppgift att bevara
och vårda de arkiv som uppstår i verksamheten. Handlingar från privat verksamhet kan komma att överlämnas till
offentliga arkiv enligt lag eller överenskommelse. Det finns en risk att kontinuiteten i handlingsbeståndet kommer
att brytas. En nödvändig väg är art upprätta samarbetsformer mellan offentliga
och privata verksamheter för att trygga
dokumentationen.

Till sist
Vid konferensens avslutning avslöjades
att vi nästa år är välkomna till No¡rkc;ping. Rolf Sjögren vid Norrköpings
stadsarkiv hälsade alla välkomna den
18-20 mq2010.

Fotnot: lsamband med FALK:s konferens höll föreningen sitt årsmöte. Se Eva
Karlssons text på nästa sida.

TEXT OCH FOTO: Hans Ramstedt
hans.ramstedt@liv.se

vårddokumentation som ska vara elektroniskt åtkomliga för andra vårdenheter.

Vägledningar
Sara Naeslund från Stadsarkivet i Stockholm redogjorde ftir hur man i Stockholm arbetat med att styra upp föränd-

ringsprocessen i Stockholms stad i
samband med organisationsÍìirändringar, då offentlig verksamhet övergår i
annan verksamhets form.
En av de viktigaste åtgärderna i samband med sådana förändringar är att se
till att allmänna handlingar i alla dess
former hanteras på rätt sätt.

Organisationsftirändringar - om de
inte genomÍtirs på rätt sätt - är ju en av
de faktorer som har medverkat till att
det har blivit svårare att hitta informadon i allmänna handlingar.

frikostigt med sig av divervägledningar som är mycket användbara. Ta även del av Stadsa¡kivets hemSara delade

se

sida.

Finansiell verksamhet
Hur tar sig offentlig verksamhet ut i ett
bolag som Kommuninvest i Sverige
'A.B?
Eva Lindelöw-Sjöö från Stadsarkivet i
Gävle presenterade ett typfall.
Eva redogjorde också Íìir sekretessen i
affärsverksamhet och vad som gäller fcir
meddelarfriheten.
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Klockargàrden. De konferensdeltagare som kom till natursköna Tàllberg på tisdagen och hotell Klockargården fick en guidning av ägaren Klockar-Per.
Klockargëtrden består av en rad byggnader som har samlats ¡hop från den närliggande bygden. Kvällen avslutades med en välsmakande mâltid som tilllagades i det fria.
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FALK har fått
fler medlemmar

NÄRr NGsLrvETs RRxrvRÅo, tr¡tn
Nikolaigatan 3, 702 10 ÖREBRO
Tfn: 01 9-1 2 0i 95 . Fax 019-6 1 I I l 20
Hemsida: www-nla.nu . E-post:nla@nla.nu

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 08-459 84 37

Nya ledamöter ¡ FA:s styre SE

E-post: anastas¡a.peitersson@skb.se

Jsamband med FALK:s konferens

^-.
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c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLM
Tfn: 08-55 60 6 l 46
E-post: kansli@arkivradet.org

arr-o,esordftirande valdes Alf
Blomquist, Leksands kommun och till
sekreterare utsågs Erik Lindblad, Upp-

Lars Erik Hansen

TAM-Arkiv

4i5

Tallberg höll löreningen sitt å¡sI möte. ,{rsmöter h<;lls på Klockargården där också konferensen ägde rum.
Föreningens ordförande öppnade mötet
och hälsade årsmötesdeltagarna välkom-

nTitl

Ordförande:

Tfn: 08-545

i

I

61

E-posl: lars-er¡k.hansen@tam-arkiv.se

sala stadsarkiv.

relsen på två år utsågs Maria Bjersby
Stenudd, landstingsarkivet i Uppsala
och Pet¡a Dornbusch, Täby kommunarkiv, omvaldes till styrelsen på två år.
Kvar i styrelsen sedan förra årsmötet är
Torgny Fransson, Helsingborgs stadsarkiv, Krister Källén, Avesta kommunarkiv, Birgitta Torgén, Örebro läns
landsting och I¡éne \Øretemo, Gävle
stadsarkiv.

Boel Sjöstrand och Dan Holfve valdes
revisorsuppleant
på två år. Här kvarstår Göran Dolff
(revisor) och Bo Johansson (suppleant)
sedan Ítjrra årsmötet. Till valberedning
på ett år utsågs Hans Ramstedt, Landstinget i Värmland, Katarina Lennarrsson, Regionarkivet i Göteborg och Erik
Lindblad, Uppsaia stadsarkiv.

till revisor respektive

Okat medlemsantal

Arkivforbund
FoLKRöRELSERtvRS RRxlvrÖRsulr
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3,702 l0 ÖREBRO

o

Kansli: Yvonne Bergman

Tfn:019-611 29 00. Fax:019-6'li 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:
Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, 1 16 46 STOCKHOLM
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karln.englund@tele2.se

K

Verksamhetsberättelsen for 2008 antogs
och styreisen beviljades ansvarsfrihet.
Vid årsskiftet hade Íbreningen302
medlemma¡ en liten ökning sedan foregående år. Föreningen har medlemmar i
141 kommuner, 21 iandsting och fem
landsarkiv.
Styrelsens arbete under 2008 koncentrerade sig på deltagandet i arkivveckan
i Göteborg och på seminariedagen -

Digital arkivering i praktiken. Den senare hölls i Stockholm den 30 septem-

ber 2008 tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting. Dagen sam-

lade 140 deltagare och gav föreningen
ett stort och välkommet överskott. Däremot blev det ekonomiska resultatet av
arkivveckan negativt för FALK. Der lilla
överskottet försvann i kostnader för resor för våra representanter i organisa-

tionskommittén.

I

Medlemsavgiften behålls oÍtiränd¡ad,

vilket innebä r 250 kr och 100 kr för
FALK
c/o lréne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv aol e¿ GÂvLr
E-post: irene.wretemo@gavle.se

Tfn:026-t7 B'l lB .

Fax 026-17

t8 23

Ordförande:

studenter.

Thurell.

Återanvänt glas
Ordföranden avslutade årsmötet och
tackade Ítirst årsmötesfunktionärerna

Jnte

med varsin vas i återanvänt glas. Vasen
var årets gåva till foreläsarna på konfe¡ensen. Den är blåst av en hantverkare
i Tallberg och ursprunget var en flaska
med Heinz ketchup.
Donald Johnson, kassör sedan 2001,
hade avsagt sig omval och lämnade
därmed styrelsen.
Eva riktade ett varmt tack till honom
och ¡ill Susanne Stlangert som valit
foreningens representant i Tema Arkiv
och suttit i valberedningen samt till
Ann-Marie Alfredsson för arbetet i valberedningen. Ingen av dessa kunde dock
närva¡a på årsmötet.

och syrenerna likaså när FA hade sin årsstämma i huvudstaden 27 :ill28 mq
2009. Under eftermiddagen hördes också klockspel från den närbelagna Adolf
Fredriks kyrka. Stâmman och konferensen höll till i ABF:s lokaler längs Svea-

Styrelsen
Eva Karlsson, Alingsås kommunarkiv,
omvaldes som föreningens ordÍìirande i
ytterligare två år. Till ny ledamot i sty-

Styre/sen i FA. Från vànster: Anna Ketola, Berith Sande, Yvonne Bergman, Lars Pettersson, Karin Englund, Lars llshammar, Eva Berntsson Melin, Per
FOTO: Håka¡ Hcn¡iksson
Gusfafsson och Elsie Bäcklund Sandberg. Saknas gor Maths lsacson och Katarina

I.r,

var det särskilt varmt, men vack-

u", det. Kastanjeträden blommade

vägen.

Ordlorande Karin Englund - tidigare
chef på Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek - öppnade stämman och hälsade
alla 35 ombud välkomna. Kjell Nilsson

till mötesordförande

och
Eva Berntsson Melin, Folkrörelsernas
arkiv i norra Halland valdes till sekreterale.
FSL valdes

Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 114

Till nya ledamöter i Madli Kurdves
minnesfond valdes Per Gustafsson,
Vuxenskolan och Per Lundin, Blekingearkiver.

Sedvanliga mötesförhandlingar följde,
styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ny
styrelse valdes. Nya ledamöter i styrelsen är Elsie Bäcklund Sandberg, ABF,

Vi vill onska foljande
välkomna som nya

medlemmar:
FALK:
Eva Karlsson, Luleå kommun
Pia Wilhelmson, Landstinget i Östergötland
Henrik Hedzman, Höganäs kommun
Fredrik Weiss, Stockholms stad

Avtackning
Efter avslutade mötesförhandlingar
överlämnade Kjell Nilsson den obefintliga klubban till ordlorande Karin Englund, som slutade med avtackning av
avgående styrelsernedlemmarna Per

Lundin, Blekingearkivet och Urban

Sedvanliga förhandlingar
TEXT: Eva Karlsson
eva,karlsson@alingsas.se

Anna Ketola, Skånes Arkivfrorbund och
Maths Isacson, Ekonomisk-historiska
institutionen vid Uppsala Universitet.
Ä.rsavgifterna fastställdes till 300 kr
for lokalt arkiv, 800 kr Íìir regionalt
arkiv och 1 200 för en riksorganisation.

Johansson, Lidingö stadsarkiv samt avgående ordföranden ftjr Madli Kurdves
minr.resfond Göran Henrikson, Arkiv-

centrum Örebro

län'

fEXT: urrika Hådén
Föreningsarkivet Väste¡norrland

Linus Valdemarsson, Uppsala kommun

Kristina Mitazaki, Orsa kommun

AAS
Lars-Ove Pettersson,
lnterfleet Technology AB, Solna
Helena Enlund, Sundsvall
Erica Lundberg, Härnösand
Mattias Löfstrand, Signifikant Svenskã AB, Solna
Christer Holmqvist, Transpodstyrelsen, Borlänge
Solveig Zuaw, Arbetsförmedlingen, Hallsberg

E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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Prisad kommunarkivarie
Annika Holmberg

Kärlekssaga
om livet hos
en fam¡lj

som varit kom-

munarkivarie i Sollentuna kommun
under många år, har tilldelats årets
Yngve Larssons pris

iì14ìl(-t\7¿\

Ítir

Nämndens

jektet Min Saga i Norrköping. 15 sagor
kom in till projektet och Sagan om De
Vita Tu och Den Svarta Madonnan valdes ut för att publiceras. Fö¡fattare är
Helena Höglund, som till vardags arbe-

motivering

târ som teaterpedagog med fìirstånds-

till årets pris

handi kappade

kommunhistoriska
insatser.

är att Annika
Holmberg lyckats med att nå ut till

iÌ

di;\

{v

-{v

stergötlands Arkivförbund, ÖI-PR,
var å¡ 2008 initiativtagare till pro-

stads- och

DE

vrrA

j¡.}.!,,v-

g^
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VisAlfa Dokplan stöder arbetet med

I

processkartläggning och utarbetande av en dokumenthanteringsplan.

Diskmaskinen och Dammsugaren. Destre får flytta hem till en familj och

göra vardagssysslor.

I början

av sagan

blir Diskmaskinen och Tïättmaskinen
förälskade i varandra. Men när de placeras på olika ställen i huset kan de inte
kommunicera med varandra. Därlo¡ blir
dammsugaren deras länk till varandra.
Dammsugaren känner sig dock lite ensam, efrersom ingen av kärlekshälsningarna är ¡iktade till honom. Men så en
dag tar familjen fram Den Svarta Ma-

Kommunfttrbundets styrelse. Ä.rets
pris delades ut den 7 maj på Stockholms universitet.

-Ë¡È
Sagan om De Vita Tu och Den Svarta
Madonnan är en annorlunda men vacker sagâ. Berätteisen är fantasifull och
lättas upp med påhittiga illustratione¡
av Ida Alexandersson.
Efter att ha läst boken tänker man
kanske annorlunda nästa gång då det

har blivit dags att använda tvättmaskinen, diskmaskinen, dammsugaren eller

motorgräsklipparen...
TEXT: Towe Olsson

donnan...

TEXT: Hans Ramstedt
FOTO: Anders Rolfsson

14-15n4

AAS Registratorskonferens, Norrköping
www.arkivradet.org

15-16/10

RA och KB konferens "lmproving Access to European Cultural

Heritage

-

goals, ways, and means". Lund

&

Visuol Arkiv-koncepløf

q-;

En arkivf'örteckning gjord i Visual
Arkiv kan exporteras till ARKI52
och till Visual Arkiv på nätet, den
gemensamma webb-publ iceri ngsplatsen. På köpet kan man även få
arkivbildarinf'orrnationen pu blicerad på NA[), Riksarkivets Nationella ArkivDatabas.

Arkiv¡nst¡tutionên

lnternet och Riksarkivet

Er¡
ert¡

EIt komplett koncept för
dokumentplonering och
orkivredovisning

âffis,

ru

Eft demonstrationsexempel som
arkivf'örteckning hittar du på www.visalfä.se
Läs mer om Visual Arkiv-konceptet
på www.visualarkiv.se
Via länken Inf'ormation orn Visual
Arkiv når du en fullodig inf'orrnation om sjalva produkten Visual
vi sar processbaserad

Arkiv

Kursverksamhet
Arkivredovisa med Visual Arkiv

www.cu lturalheritageconference.se

21,22/10

Arkivbildaren
*.i

Visual Arkiv stöder processbaserad
arkivf'örteckni ng eller f'örteckning
enligt allmänna arkivschemat.

i Norrköping.

sa

IV
ptet

f(i.

Sagans fokus ligger på Tvättmaskinen,

allmänheten med sitt lokalhistoriska
arbete. Annika Holmberg har genom
Íbreläsningar, utställningar och bokutgivning medverkat till att sprida
kunskapen om lokalsamhället Solientuna.
Priset som utdelas av Stadshistoriska
nämnden, instiftades 1994 av Svenska

?â siâns "'

åicnx.olr

|

-2 februari

www.visualarkiv.se

IQPC konferens om Elektronisk informationshantering, Stockholm
www.iqpc.se

Processer och processkartläggning
www.visalfa.se

3-4 februari

Processbaserad arkivredovisning -

10-1 1/1

14111

I

AAS Arkivariekonferens, Stockholm

En

wwwarkivradet.org

www.visualarkiv.se

Arkivens dag. Tema På liv och död

Kontakt

www.arkivensdag.nu

workshop för

arkivarier

.................5 februari

Vill du veta mer om våra produkter och

20ro

.., I arkfvgn

18-2015

den spännande utveckling som är på gång? Kontakta oss

Bertil Axelsson, kundansvarig
E-posc bertil.axelsson@arkivnam nden.goteborg.se
Mobil: 0702-73 28 29

FALK konferens. Norrköping
www.falkarkiv.org

Håkan

G ustavsson, produl<tansvarig
E-posc hakan.gustavsson@arkivnam nden.goteborg.se
Tel:03 l-701 50 70,0705-69 l9 70
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POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

Lrstan µl Klaraf fördelar kan 901as lång, Ellc• sammanfat•
tas med l!ffek, ät. flelilbcll. lä rbetat o�b 111te,;trerat
f(ta,rn ar etl m0dep1t ark!We?:tt,� som nu äv.en st,1dfer
proces_sartenternd hanterfng med punl\tnomtlbn genom
hela dm umentllvs,;y\.-�ln.

t: ow IT wn hjalpa dfg med 1ojl')lngar fer e!t o cdimll
a,ibetsfi I.fe �r de1lcumenti\imteTfngen ar narurl½Jt Inte
grerad I dina vcrlcsanil tssystem.
Ko 1tal.1a oss $:i be11it1ar vi gllma mer om hm ratt,verk
tyg t.an· 11n erlätta och offel!tlvlsera din 11ard�g.

Know IT är ett it-konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet.Genom entreprenörsdrivna enheter verksamma på. kundens
lokala marknader erbjuder vi engagerade konsulter med förståelse för hå.de verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenör
sKap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Vi levererar kompetens- och resursförstärlrning genom helhetsåtaganden inom strategisk
rådgivning, systemutveckllng och förvaltning. Läs mer på. www.}m_owit.se

Know IT Karlstad-AB
fpfo,karlsta lo,owlt.�e
Te • 0-54-69 07 50

knowit

Digitalisering på dina villkor
Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofilm, negativ, diabilder, glasplåtar
eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?
Vi är experter på digitalisering.

