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Jag har under många år besokt de Nordiska arkivdagarna. Låt mig kort besvara en
fråga jag ställde mig under den senaste

Det finns ett före och ett efter Berlinmurens fall 1989, Sverige hävdade sin

arkivdagen i Trondheim i Norge, Hur går

av supermakterna skulle hysa minsta tvivel

våra länder till väga för att söka upprätt-

eller osäkerhet om detta, och att de så-

hålla goda förbindelser och ett korrekl för-

lunda inte skulle frukta att Sverige skulle

hållande till varandra? Vad är i detta sam-

ansluta sig till eller luta åt endera av de

alliansfria utrikespolitik och att ingendera

Chef

Tfn:0454-601
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E-posl: aspa@swipnet.se

Rsdakt¡onsgrupp:
Hans Ramstedt (FALK)
E-post: hans.ramstedt@liv.ss
Bo Hedblom (FALK)
E-post: bosse,hedblom@sandviken.ss
Anders Perlinge (NLA)

alltid hänsyn att ta åt sin granne i öster.

Det är särskilt viktigt att ivra för ökat kul'

Danmark och Norge var med i försvarsalliansen Nato. Efter 1989 har de nordiska

genom konsert- och kulturinstitutionsbe-

länderna en ökad frihet och en öppenhet

sök. I Trondheim fick besökarna bland an-

-

nat njuta av tonerna från orglarna i Nidaros-

lyftas fram som kastar nytt ljus över histo-

So¡ll-Maria Oll¡ (FA)

domen. Detta främjar gemenskapen och

rien. Ökad öppenheT är vikligt för arkivenl

E-post: smo.faw@tel¡a.com
Carita Rösler (AAS)

ökar forståelsen mellan länderna. lndirekt

.se

E-post: lars.lundqvist@bredband,net
lngvar Söderström (FA)
E-post: ¡ngvaÉsoderstrom@mailbox.tele2.se

studiebesök mellan länderna,

E-post: mart¡n@anomal¡.sè

lngrid Söderlund

Det är viktigt att man visar sin respekt

E-post: ingrid.soederlund@sw¡pnet.se
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och förståelse för respektive staters autonomi och intressen, vilket alltid sker mellan
länderna genom reguljära diplomatiska för-

Tfn: 08-634 08 50, 070-49 11 862

Helår (fyra nummer) 295

ur arkiven kan till exempel dokument

stimulerar det ökad turism liksom andra

E-post: Carita.Rosler@nacka.se
Mart¡n Olsson (AAS)

kronol

Kontakta chefredaktör Åsa Olsson, se ovan.
Ëkonomi och fakturalrågor: Margareta L¡nday Natt och Dag
Tfn: 070-49 44 338
Ë-post: margareta.lindaynattochdag@tele2.se

d.d

båda supermaktsbrlocken. Finland hade

arkivdagar?
turutbryte mellan länderna, till exempel

E-post: anders.perlinge@sfehf
Lars Lundqvist (NLA)

t-,

manhang gemensamt för dessa nordiska

Lars-Erik Hansen
Ordförande AAS

bindelser. De diplomatiska förbindelserna

aaa

upprátthålls kontinuerligt via ambassaderna, Förbindelserna mellan arkivinstitutioner
sker genom samarbete och samverkan.
Under arkivdagarna visade arkivarier från
alla nordiska länder upp en rad exempel
på ett fruktbart samarbete.

Adressándr¡ng för medlemmar: Kontakta respektive
ark¡vförening, se kontaktuppg¡fter på lóreningssidorna.
!

¡

Omslaget: Vik¡ngakung. Olav Tryggvason, kung ¡ Norge
995-1000 och grundare av Trondheim, står staty på torget och

¡

blìckar ner på sin tusenåriga stad. FOTO: Lars Lundqvist
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För några veckor sedan var det premiär för
Tema Arkivs nya hem-

och tycker att resultatet
är toppenfint, säger
Katharina Prager, ordförande i Föreningen
Svensk Arkivtidskrift,
en av dem som lagt ner

mycket tid för att förverkliga hemsidan.
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genomfördes 2007, framfördes önskemål om en
dynamisk hemsicla som
presenterar relevant och
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F¡nt resultat! Nu är Tema Arkivs hemsida klar. Besök den på www.temaarkiv.se

1991.

-

Med hemsidan vill vi Íìirena alla

arkivverksamma i Sverige och ge en enhetlig ingång till arkivFöreningarna som
ger ut Tema Arkiv, säger Katharina
Prager. Den ska vara ett komplement

"Med hemsidan v¡ll
vi förena alla arkivverksamma ¡ Sverige"
till papperstidningen,

som även fortsättningsvis kommer ut med fyra nummer
om året.

Bidrag
Hemsidan har möjliggjorts tack vare ett
bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv.
Under våren har de fyra ägareföreningarna bakom Tema Arkiv; Näringslivets Arkivråd (NLA), Arkivrådet fc;r

arkivverksamma inom statliga sektorn
(AAS), Föreningen arkivverksamma i
Landsting och Kommun (FALK) och

4

Folkrö¡else¡nas Arkivfö¡bund (FA),
diskuterat vilka behov som hemsidan
ska möta och vilken information den
ska innehålla.
- När vi hade satt tankarna på pränt
anlitade vi en designbyrå for att utfo¡ma
en att¡aktiv och överskådlig hemsida,
säger

Katharina Prager.

En mediabyrå fick sedan i uppdrag att
göra programmeringen.
Det fina resultatet finns nu på www.

temaarkiv.se

handen har du ett temanummer om de

sidor kan du bland annat läsa allmänt
om konferensen, om seminarierna

som handlade om enskilda arkiv, om

brukartjänster med mera och om en panel'
debatt d å närvarande riksarkivarier
manglades.

Till dettatemanummer har vi beviljas
medel från sfffe/sen riksarkivarie Ingvar
Anderssons fond, vilket vi ar mycket tacksamma
Trevlig läsningl

för'

TrEV iga arkivdagar i en vacker stad

sida.

- Vi är jättestolta

I

Nordiska arkivdagarna. På följande tolv

ska skriva om ett speciellt ämnesområde.
Inlor lanseringen av hemsidan har ett

register över artiklar som publicerats sedan 1999 tagits fram. Det är en så kalllad referensdatabas med hänvisning till i
vilket nummer de varit publicerade, och
finns nu på hemsidan.
Äldre artiklar kommer vi att lägga ut
på hemsidan vartefter de skannas in.
Här har föreningen beslutat att lägga ut
dem i fulltext tidigast ett år efter publiceringen, lor att inte konkurrera med
papperstidningen.

Trevliga arkivdagar i en vacker stad
i Norges mitt.
Så kan man sammanfatta de
Nordiska arkivdagarna i Trondheim.
För lika viktigt som den kunskap
som delges, är förstås hur arrangemanget uppfattas och de aktiviteter
och händelser som sker runt seminarierummen.

Antalet deltagare blev alltså rätt bra i
slutändan med drygt 300 anmälda.

tondheim

och stadsarkiv.

är en otroligt vacker och
charmig mellanstor stad som var fokus
lo¡ de Nordiska arkivdagarna, som gick
av stapeln den 3 till 5 september. Konferensen ägde rum på ett klassiskt konferenshotell i centrala delen av staden, där
också fle¡talet av besökarna var boende.
I början hade - som väl nästan hör till

vanligheterna - antalet anmälda varit
relativt lågt, vilket gjorde att det initialt
var meningen att samtliga delegater
skulle kunna bo på samma hotell. På
grund av den sto¡a anstormningen blev
man dock tvungen att härbärgera en del
av gästerna även på angränsande hotell.

Ubåtsbunkern Dora
Besöket i Trondheim inleddes för en
stor del av delegaterna med att besöka
Dora - en före detta ubåtsbunker som
användes av tyskarna under andra
världskriget. Hälhade det samlats ett

arkivcentrum med bland annat lands-

Om än kanske inte byggnaden till utin-

seende ingav något mer inspirerande

tryck

- hade den andra kvalitéer.
Först kan man kanske konstatera att
en bunker är tämligen säker - âven om
forstås närheten till vattàet inte är helt
optimalt ftjr en arkivanläggning. Men

- som en gigantisk beingav ändå ett visst mått
av förtroende för säkerheten.
För det andra hade man tagit hela
byggnaden i anspråk till att göra ett
slags kulturcentrum med plats for utdess utseende

tongklump

-

ställningar etcetera.

Spännande exempel
Stor behållning tyckte nog flertalet konferensbesökare utgjordes av den fantastiska teaterfö¡eställning som spelades

upp runt omkring i byggnaden.
TeaterÍìireställningen, som hette "Spor
gjennom Ingenmannsland", innehöll
en rad episoder med historier huvudsakligen funna i arkivet som grund. Inte
nog med det, så var vi indelade i olika
grupper som dä¡med också Êck se lite
olika episoder och i olika ordning på
olika platser i bunkern. Bara det en utmaning inom logistikens område.
Föreställningen var tänkt att rikta sig
till skolelever, men innehöll kvalitéer
nog lor att âven uppskattas av fullvuxna.
Onekligen etr spännande sätt att använda arkiv på! Tyvärr är det väi få arkiv
som har det utrymmet och de möjligheter som en före detta ubåtsbunker kan
erbjuda.
Det var dock ett exempel som visade
på vad som går att göra och de Ítirdelar
Forfs nästa sda

Levande hemsida
Tanken med hemsidan är att den inte
enbart ska fungera som en informationskanal för Tema Arkiv. Den ska uppdateras kontinue¡ligt med nyheter, lediga
arbeten och kalendarium. Men naturligtvis finns även information om ägareföreningarna, styrelse, redaktion, annonser, prenumeration och artiklar.
När det gâller artiklar har Tema Arkiv
då och då fått frågor om ett artikelregister, framför allt från arkivstudenter som

Annonser
Längst upp på sidan finns plats Êor annonser. Vi ser det som en extra bonus
lor våra annonsörer att nu också kunna
synas på nätet. För att inte heller här
konkurrera med papperstidningen, har
vi valt att annonsplats enbart kan köpas
i samband med annonsering i pappers-

tidningen.

vi

ses På

nätet!
"lräffi,"j:::
Nr4.2ooe
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G í g antisk beto ng kl u m p. U nder
kr¡get Logs de tyska u-båtarna ìn i
bunkern Dora för t¡llsyn och reparation. ldag har bunkern byggts om
till en mera positiv verksamhet, ett
arkivcentrum. Hàr ses Dora från
sjösidan.
FOTO: Lars Lundqvist
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som finns när kultur av olika slag kan
samsas inom samma byggnad. Och hur
en byggnad som i sig är ett historiskt
minnesmärke - om än av det mer makabra slaget - därigénom under sin livstid
också kan fungera i en positiv funktion.

Faktaspäckat
prog ram

Positivt med pr¡vatarkiv
Konferensen var i övrigt rätt trevligt
arrangerad. Det var ett stort utrymme
av olika seminarier med upp till fem
parallella sessioner, vilket möjliggjorde
för deltagarna att hitta lämpliga alternativ.
Positivt var inte minst att man uppmärksammade även privatarkiv, vilket
sällan får plats i den här typen av sammanhang, där deltagare ofta kommer
från de olika statliga institutionerna och
ftireträdesvis från respektive lands statliga arkiv. Särskilt intressant var det därför att programmet med privatarkiv
hade flest anmälda deltagare.
Även vid ett sådant har tillfalle blir forstås det statliga arkivens inflytande rätt
skonjbar, både avseende program och inriktning. Det har givetvis också sin Ítirklaring i att det från början har varit ett
utbyte mellan riksarkiven i de nordiska
länderna. Det är även hos dessa myndigheter som det finns både störts utrymme
och resurser för ett deltagande.

I huvudsak lyckat
I övrigt var allt välarrangerat och trevligt. För svenska gäster kanske det inte
var så Ítirvånande att det endast serverades kranvatten och avsaknaden av
dryckesjom. Å and¡a sidan ska väl tillläggas att det var vâl påfyllt av den varan till konferensmiddagen.
Varmrätterna till lunch var dock kanske inte så delik4ta som hade varit önskvärt och som kanske förväntas av ett
konferenshotell. Detta kompenserades
dock mer än väl av utmärkta efterrättsbord, med många trevliga alternativ och
läckerheter att bjuda på.
I huvudsak alltså ett lyckat arrangemang och jag ser redan fram emot hur
Tavastehus och Finland ska föra stafetten vidare 20l2t a

Förutom det ovan nämnda geografiska
temat, var det alltså fyra parallella seminarier som pågick.
På seminariemenyn fanns möjlighet
att vâlja på att fordjupa sig i privatarkiv,
diskutera frågor och lyssna på exempel
rörande gallring och kassation, brukartjänster och möjlighet att Íìirdjupa sig i
det som finns med på alla konferenser âv
det här slaget, det obligatoriska digitaliseringsspåret.

inom fyra områden
och ett halvt
De Nordiska arkivdagarna utgjorde
en intressant mix av områden.

Detta medförde också att det fanns
stora möjligheter för delegaterna
att välja ett område som passade.
För den formella arkivarien var det kanett problem, att tanken med de parallella seminarierna var att man skulle
ftlja ett specifikt programområde. De
flesta deltagarna verkade dock ha tagit
sig friheten att i vissa fall vandra mellan
seminariesalarna.
Det kanske mest specifika område
som behandlades, gällde den seminarieserie som rörde forskning i Västnordiska
arkiv. Flera av de Íliredrag som skulle
hållas inom detta område kom dock att
ställas in, på grund av sjukdom och av
and¡a skäI.

ske

Arkiv ivaltider
Konferensen inleddes som sig bör med
tal av den norske riksarkivarien Ivar
Fonnes och därefter av Halvard Ingebrigtsen, statssekreterare från Kulturog kirkedepartementet.
Det var precis i valupptaktens slut, så
lampligt nog kunde han utlova flera friska miljoner om det gick bra för sittande
regering i valet. Arkiv har onekligen en
koppling till politik, i alla fall i valtider.
Ett intressant inledningsföredrag hölls
sedan av Ian E. \Øilson, president för
International Council for Archives.
\Øilson kom att tala om det förändrade arbetet inom ICA och vad som kun-

de fìirväntas av organisationen längre
fram. Han talade också en del om professionen och om dess betydelse. Han
betonade vikten av internationellt samarbete mellan arkivarier runt om i världen. Ett problem som han pekade på var

den ekonomiska press arkivfunktionerna ofta utsattes for.

Gåva mellan generationer

lntressant spår
Det får betraktas både som ett intressant spår och ett intressant val att låta
privatarkiv få en egen seminarieserie.
Särskilt som flertalet av konferensens
deltagare kommer från statliga och
kommunala arkivinstitutioner och alltså
inte huvudsakligen har det som sitt ar-

var det finns någonstans. Sådana inventeringar har gjorts i Danmark och Norge, men har alltså saknats i Sverige och

Finland.

Ett skäl till detta var att man håller på
med en benchma¡king som har initierats
från de nordiska riksarkiven, ftir att
undersöka och titta lite närmare på den
privata sektorn och hur riksarkiven i de
nordiska länderna hanterar materialet.
Ett skal är också ftir att kunna skapa
en bild av inte minst vad som finns och

land har mycket speciallagstiftning, inte
minst när det gäller registerlagar med
gallringsbestämmelser av digital infor-

mation.

Lära av varandra
Digitaliseringsområdet är förstås ofrånkomligt på arkivkonferenser. Inte minst
för att kunna tillgodogöra sig erfarenheter från andra områden, men också då
det sker rätt mycket utbyte internationellt inom detta område.
Det finns här stora Êordelar med att
lära av varandra och inte behöva uppfinna det berömda hjulet på nytt. Ett
exempel på detta var det avtal som tecknades mellan Norge och Sverige om
metadatastandard, som Magnus Geber
skriver om i en separat artikel.

Arkivens kärnverksam heter

bete.

bestämmelser, medan Sverige och Fin-

Bevarande- och gallring är ett viktigt
område och berör ofrånkomligen arkivens kärnverksamheter.
Jan Kastrup pekade på i sitt inledningsanÍìirande kring temat på några
intressanta skillnader. Redan på lagstiftningsområdet finns stora skillnader där

Danmark och Norge har mer universella

En personlig reflexion av detta är att
den svenska och finska offentlighetsprincipen har lett till en betydligt mer
omfattande samhällsdebatt kring de här
frågorna, då integritetskänslig information annars omfattas av offentlighetsprincipen. Detta kan alltså leda till att

mindre information bevaras.

Gentralskillnad
En annan central skillnad som Kastrup
pekade på gällde inleverering till arkivverken. Sverige där det, så länge arkivbildaren inte upphör, inte finns några
bestâmda regler är här undantaget. I de
andra nordiska länderna ska handlingarna levereras inom en 40-årsperiod i
normalfallet. I Danmark är 30 år max-

tiden.
När det gâller själva huvudfrågan är
det dock större skillnad mellan Danmark och de andra nordiska länderna.
Myndigheten har initiativrätten till att
bestämma över vad som ska gallras, förForts násta sida

\Øilson framholl arkiven som en gåva
mellan generationerna och inskärpte
också det ansvâr som detta innebar. Men
också vad det innebar att vara en god
"steward" für att styra arbetet med arkiven, och att inte låta stoltheten hindra
att också utnyttja de organisationer som
har ett stort behov av tillgång till arkiv,
såsom juriste¡ fürfattare och kommissioner ftir mänskliga rättigheter.
Han pekade också på den öppning av
arkiven som sker ft;r tillfallet genom de
digitaliseringsprojekt som pågår och
vad detta kan innebära lor arkivsektorn.
Inte minst gäller det här att se de möjligheter som finns, men också Íti¡ att
skapa bundslorvanter bland släktforska¡e med flera Ítir bevarande av arkiv.

God överblick
Innan parallellseminarierna tog vid,
gavs 20 minuter till varje område Ítir att
ge en liten inledning, men också för att
kunna visa på likheter och skillnader
mellan de nordiska länderna. På så sätt
gavs en god overblick över de olika om-

Ol i ka i n gång ar. Konferen sen

utgjorde en ¡ntressant m¡x av
områden, med upp till fem parallella sessioner. De flesta deltagarna verkade dock ha tagit
s¡g fr¡heten att ¡nte bara välja ett
omrêtde, utan ivissa fall vandra
mellan seminariesalarna.

rådena.

FOTO:

TEXT: Lars Lundqvist
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urom i Danmark där Riksarkivet både
har plikt och initiativrätt samr även
genomför gallringsutredningar relativt
självständigt gentemot myndigheterna.

a n ¡ Norden

Brukartjänsterna
Brukartjänsterna kom att handla mycket om vad digitaliseringen kräver och
vad som händer när forskarna inte längre komme¡ i samma utsträckning till de
fysiska forskarsalarna.
Inom detta område gavs en rad tips på
vad som görs på olika håll for att arkiven
ska bli bättre inom området och inte
minst hänga med på nya delar av de områden som det rör.

Så tyckte besökarna
Intrycket från besökarna om konferensen var överlag positiva, dock visar det

sig att danskan kan vara svår att ftirstå,
särskilt för de från Finland som inte har
svenska som modersmåI.

Marku Leppänen från finska Riksarkivet pekar på att han i övrigt bara har
positiva ord om konferensen, men att
det har varit svårt att Íìirstå allt som
danskarna sa.
Herdis Jensen, från Landsarkivet Norrejylland, tycker det är intressant att se
vad som hânder inom digitaliseringsområdet och att det är viktigt att arbeta
mera tillsammans i Norden.

Liisa Malm Holmqvist från Vägverket, framhäver, angående konferensen,
att det hela var helt fantastiskt!
- Norrmännen âr ett snyggt folk, säger

Liisa Malm.
Hon tycker också det finns många tillfallen till skratt och att seminarierna har
varit på en hög nivå.

Roligt att få lyfta
Thomas Skalm, Kungliga biblioteket
tycker även han att det är en bra konferens:

- Det är roligt att fäIyfta, och veta
vad som rör sig i världen och få kunskapen uppdaterad, säger han.
Han berömmer också konferensen och
tycker att arrangemanget varit bra och
särskilt intressant att folja seminarieserien om privatarkiv.
Således en konferens med fyra intressanta parallellseminarier och ett halvt!
,",".,
"
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me d privatarkiv
En av de seminarieserier som presenterades under de Nordiska
arkivdagarna rörde privatarkiv, eller
ensk¡lda arkiv som de oftast brukar
benämnas iSverige.
Som tidigare nämnts håller de nordiska
riksarkiven på med ett inventeringsarbete och nordisk jämförelse inom ett
benchmarking projekt. Tanken är att
det ska ge en ökad bild av hur arbetet
bedrivs i respektive land och också ge
möjlighet art läta av varandra.
Ann Hörsell redogjorde Íðr gruppens
arbete så har långt och det kunde konstateras att det fanns en stor mängd

privatarkiv i No¡den.
En preliminär beräkning pekar på att
det kan finnas upp till I miljon hyllmeter totalt i Norden. Det âr nästan dubbelt så mycket handlingar som finns
inom hela den statliga arkivmyndigheten i Sverige (med ungefâr 600 km

hyllmeter).

Att få in arkiven
Den kanske intressantaste frågan Ítir
detta område rör hur det ska vara möjligt att få in arkiven till arkivinstitutionerna och om eller hur detta ska styras
från arkivens sida?
Frågan är egentligen konstigt ställd ur
en aspekt. Det finns ingen motsvarighet
Ítir den offentliga sektorn. Visserligen
görs där gallringsutredningar - och de
är i själva verket en Íìirutsättning Ílir
arkivverksamheten. Men det handla¡
där inte om att välja vilka arkivbildare
som ska aktualiseras, utan vad i ett specifikt arkiv som kan gallras.

När det gäller privatarkiv blir dock
detta uppmärksammat på ett helt annat
sätt.

TVå ftjrsök till detta pekades på under
konferensen. Erik Nörr pratade om privatarkivurvalet i Danmark. Detta är ett
ftirsök att gå igenom samtliga branscher
och se vilka, i detta fall, företagsarkiv
som är värda att bevara. Ett liknande
projekt pågår i Vestfold fylke, där Marit
Slyngstad visade på hur man kan arbeta
med att få in de privatarkiv som är väsentliga, för att spegla områdets lokala
historia.

Två angreppsätt
Nu rör det sig fìirstås om två olika områden, men samtliga inom privatarkivsfältet och jag tror till viss del att det ser
likadant ut på flera områden nâr det
gäller den enskilda sektorn. Detta kan
visas på två angreppsätt, som skulle
kunna kallas den analytiska metoden
kontra uppropsmetoden.
I Sverige har arbetet varit inriktat på
att ftirsöka nå "alla" med upprop om att
arkiven bör bevaras, medan både det
danska försöket och det norska, visar på
en mer analytisk och planerat system ftir
vilka arkiv som ska tas emot. I Sverige
har snarast principen varit att forsöka nå
ut till aila och där har man lagt mindre
vikt vid att bestämma den aktuella organisationens betydelse.
Nackdelen med den svenska metoden
är Íìirstås att väsentliga organisationer

kan "glömmas bort", eller inte får den
påtryckning som kanske skulle behövas.
Fördelen är att man kan lâgga resurserna på att försöka nå fler grupper - än
aulàgga tid och resurser på att tänka ut
vilka som ska tillfrågas. En fórdel är
också att arkiv kan vara intressanta,
trots att verksamheten haft en mindre
betydelse.

Den stora nackdelen med att ha en

liten analytisk del i arbetsprocessen, är
att det saknas ordentliga kartläggningar
om vilka arkiv som saknas. Detta är information som kan vara viktig, framlor
allt för att hindra att arkiv gallras av
misstag.

Den kartläggning som nu görs inom
det nordiska pro.jektet är därför välkommet. I

Intressanta typarkiv
Det kan alltså i vissa fall röra sig om intressanta typarkiv. Det kan också röra
verksamheten som på en nationell nivå
saknas bland de arkiv som Íìirvaras på
institutioner. Ett lokalt projekt kan ofta
missa sådana aspekter, samtidigt som
risken finns att verksamheten hamnar
mellan "stolarna" i en intressekonflikt
mellan ett statligt intresse och det
lokala.

TEXT: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@bredband.net

Inte rätt perspektiv
Mot det här sättet att arbeta kan det Ítirstås riktas

kritik. En personlig reflexion

är att risken med detta ä¡ att det blir ett
perspektiv som utgår från en modell,
som kanske inte i alla lägen fungerar i

verkligheren.
Det finns också problem med om huruvida det blir en klar bild av hur det kan
se ut i de olika verksamheterna och därigenom också vad arkiven faktiskt innehåller. Det är, särskilt inte nâr det gäller
privatarkiv, på det viset att bara för att
en verksamhet varit väsentlig, har den
också ett arkiv som står i proportion till
verksamheten.

Minoritetsark¡v
Katalin Gere berättade om a¡betet som
svenska Riksarkivet genomfört för att få
in flera minoritetsa¡kiv och också om de
svårigheter det innebär att dels skapa
förtroende, dels intresse för att lämna
ifrån sig arkivmaterialet.
En slutsats av arbetet var att det vâr
enklare att arbeta med organisationer
med invandrargrupper som funnits en
längre tid i landet. Avgörande var också
vilken syn som grupperna har på att
lämna if¡ån sig arkivmaterial - särskilt
till en statlig institution.
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Ett konstverk. Den kanske intressanfas¿e frågan handlar om hur det skavara möjligt att få in arkiven t¡ll ark¡v¡nst¡tutionerna. På bilden ses en del av en
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Att minska eller öka
arkivbesöken, det àr frågan
T-!
þ
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rt

av de teman som Êck ett eget
parallellseminarium rörde
br,rk"rtjänster.

Den stora fråga som diskuterades och
som återkom i flera av semìnariepassen,
gällde det minskade a-ntalet besökare i
forskarsalarna.
Detta naturligen som en loljd av att
alltmer material Ênns tillgängligt på nätet och att informationen därmed finns
tillgänglig utan att besökarna behöver
komma till arkivet.

Komplexa frågor
Detta skulle då, kan man tycka leda till
mindre arbetsbelastning.
Det ha¡ dock visat sig - och det verkar
vara en rätt samstämmig uppfattning
bland de olika Nordiska arkivinstitutionernâ - att de frågor som kommer och
de handlingar som efte¡frågas är mer
komplexa. Det tycks som att då möjligheterna att komma åt kyrkböcker och
den "enklare" släktforskningen, leder
det till utrymmet Ítir att bedriva personforskning ökar.
Det lägre antalet besökare uppvägs
alltså av att de forskare som kommer,
har svårare frågor och är ute efter ett
mer komplicerat material.

Försökér hänga med
r En annan tendens inom brukarområdet
var att institutionerna lorsöker hänga
med i trenden med sociala medier. Det
handlar om att finnas med på de sociala
sidorna som Facebook, att bloggmöjlighet finns på hemsidan och även möjiighet till att chatta med en jourhavande
arkivarie. Detta som ett sätt att möta
dagens krav på kommunikation.

10

Gjorde makeover
En kontrast till att, som man gjort i
Trondheim och som gjorts på många
håll i Sverige, samla arkiven en bit utanftj¡ cent¡um, visade man ifrån Amsterdams Cityarkiv. Där hade man flyttat ut
från en mer undanskymd plats, till att i
stället ligga mitt i centrum.
Hans Visser från nämnda arkiv, berättade om hur de hade gjort för att lyckas
få in arkivet till centrum och skapa en
helt annan atmosfär runt verksamheten.
Från att ha haft den "klassiska" stämpeln som arkivinstitution, gjorde de en
"makeover" och bytte namn, flyttade in
till citykärnan och erbjöd bra öppettider. Bland annat har man öppet på lördagar och söndagar (dock ej med möj-

arkiven for att forska, behöver inte längre ta sig dit, då materialet till stora delar
finns att återsöka digitalt. Även i arkiven
har besöken också kunnat göras kortare,
med den forenklade teknik som olika
former av Scanner utrustning och digitala kameror har åsradkommit.
Däremot kan det naturligtvis frågas
vad som är det primära, vad som arkivet
ska satsa på och vems mål är det arkivet
uppfyller när satsningar görs på att öka
antalet besökare?

Skäl t¡ll samverkan

Det kan alltså konstateras att det finns

Kanske är det här dock som ABM-samarbetet i sin bästa form kan Ênna en
möjlighet att göra någonting som kan
bidra till verksamhetens mål. När nu
a I la trad itionella kulturarvsinstitutioner
Ítjrändrar sig och i mötet med besökaren
framställs som mer lika¡tade, känns det
kanske inte som en helt dum idé att
samordna insatser för att göra något tillsammans. I annat fall uppstår närmast
en tävlan om att lyckas nå politikernas
öron.
För ta¡ man exemplet med Amsterdam, är det ju inte mycket som skulle
behöva skilja mot om det hade va¡it ett
stadsbibliotek eller ett stadsmuseum.
Samtidigt finns det knappast möjlighet att satsa lika stort på alla tre områden. Här kan finnas skal till samverkan, särskilt som det blir alit svårare att
motive¡a öppettiderna på arkivinstiturionerna, nä¡ besöksstatistiken visar en
nedåtgående trend, hur tidskrävande de
besökare som kommer än må vara. I

en del av verksamheten där antalet besökare minskar.
De som har sökt sig traditionellt till

TEXT: Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net

lighet att läsa originalhandlingar).

Mycket stor ökning
2008 hade de 120 000 besökare i den
nya centrala byggnaden, gentemot
35 000 året innan i den gamla lokalen.
Ett av de områden som man har satsat
på är att ha ett ordentligt informationscentrum (ftirutom de klassiska läsesalar-

na), med tillgång till datorer, böcke¡ och
inte minst två arkiva¡ier som support.
För att nå nya användargrupper har
man också vait att satsa på en "Skattkammare", en utställningssai och biograf. Det ska påpekas att alla verksamheterna lorstås med anknytning till
arkiv och dess innehåll.

Minskat antal

Nr4.2ooe

Ärkiv

rillade riksarkivarie[

som skyr offenttigheten

Riksarkivar¡erna ville inte bli
igenkända, i alla fall var detta
budskapet i en paneldebatt
på Nordiska arkivdagarna ¡
Trondheim.
Som en trevlig avslutning på arkivdagarnas konferensdei, lat sig, liksom skedde
för tre år sedan i Uppsala, de närvarande riksa¡kivarie¡na att "grillas".
Ett lampligt val för att agera moderator för en sådan övning, är rimligtvis att
låta en politiker mangla arkivföreträdarna. Valet föll denna gång på Valgerd
Svarstad Haugland, före detta partiledare och kulturminister från Kristeligt

folkeparti.
Tyvärr deltog inte Island i denna konferens, som en fr;ljd av den ekonomiska
krisen, dä¡Îor var det endast fyra riksarkiva¡ier som fick möjlighet att delta i
utfrågningen.

Arkiven imedia

framÍtir allt ifrån politiskt

var inte vad allmänheten tyckte om arkiven, utan att ämbetsverken lyssnade och

tillgängliggörande och att digitalisera
handlingar. Med anledning av det ovan-

handlingar på. Något svar på om detta
var bra eller inte, kunde väl inte riktigt
utkristalliseras i debatten.
Det kan kanske ändå markeras att det
land som har mest utpräglad offentlighetsprincip - i detta fall - ar det land
som är bast på att ta betalt fur tillgången
till informationen.

stående, kunde det måhända framstå
som något förvånande att de ändå tyck-

Vikten av arkiv

visade respekt for arkivinstitutionerna.

Diskussionen kom till stor del att fokusera på deras syn på arkiv, digitalisering
och tillgänglighet till arkiven. Att frågorna koncentrerades på dessa yttre fenomen är väl rätt symptomatiskt för vad
som prioriteras inom sektorn, eller kanske

Vill inte bli igenkända. Från vänster: Thomas Lidman, Sver¡ge, Jussi Nuorteva, F¡nland, lvar Fonnes,
Norge och Johan Peter Noack, Danmark.
FOTO: Lars Lundqvist

hå11.

En fråga som dock gav ett något oväntat svar, gäilde inställningen till arkivens
synlighet i media.
Det är inte alltför ofta som man ser en
artikel på nyhetsplats som berör arkiv,
pekade Svarstad Haugland på.

Digitalisering
I övrigt handlade grillningen främst om

tes anse

att detta var ett prioriterat om-

råde.

Ett område som naturligen kom att
uppmärksammas, var att situationen när
det gällde digitaliseringen visade sig vara
rätt olika mellan länderna.

Det är kanske inte

så konstigt att de frågor som aktualiseras när en politiker utfrågar riksarkivarierna, mest handlar om
den utåtriktade verksamheten.
Några frågor om hur arkiv ska bevaras
för framtiden och den egentligen utmaningen på det digitala området, det vill

Skyr offentligheten

Betalar för tillgången

säga

Detta var dock något som riksarkivarierna va¡ rätt glada över. Med'fhomas Lidman i spetsen, var de alla övertygande i
sitt framhävande av att de inte ville bli

I Sverige finns det ett speciellt arrange-

ras

mang för att digitalisera arkivhandlingar genom SVAR. Detta innebär att
brukarna får betala Íìir att använda materialet. På detta sätt har Sverige också
hitintills lyckas att digitalisera betydligt
mer material, än de nordiska grannländerna - men till priset av att användarna
får betala Êor tjänsten.

om.

igenkanda på gatan eller av en allmänhet.
Thomas Lidman såg det som sin
främsta uppgift att ha en god relation
till de andra ämbetsverken och att man
lyssnade på vad de hade att säga där.
Inte att allmänheten kande till verksamheten och vad man gjorde.
Aven de andra riksarkivarierna verkade dela denna uppfattning. Det viktiga

Ärkiv
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Detta system ställdes i kontrast

till de

andra nordiska länderna, där tillgången
alltså är gratis, men där det finns betydligt mindre resurser till att digitalisera

hur informationen ska kunna säkför framtiden, talades det mindre

Däremot betonade de alla vikten av
arkiv och att de tyckte också att det
även framgent fanns behov av en riksarkiva¡ie.
Samgående mellan nationalbibliotek

och riksarkiv tycktes inte vara någon
given lösning fìir framtiden i något av de
nordiska länderna, i alla fall inte från
riksarkivariernas horisont. I
TEXT: Lars Lundqvist
lars.lundqv¡st@bredband.net
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Ri ksarkivarier u ndertecknade

sam arbetsöve ren s ko m m el se
T Jnder de Nordiska arkivdagarna
I
I undertecknades en samarbetslJ
öu.r.nskommelse av den no¡ske
riksarkivarien Ivar Fonnes och den
svenske Tomas Lidman, gällande vidareutveckling av metadatastandarden

ADDML.
Avtalet ä¡ ett konkret resultat av det
mångåriga samarbetet mellan de nordiska riksarkiven på området elektroniska
arkiv och digitalt bevarande.

Naturligt att samarbeta
Då arbetet med dessa frågor i många fall
borjade mycket tidigt, internationellt
sett, på nordiska ¡iksarkiven foll det sig
naturligt att ha ett nordiskt samarbete
på detta område.
Detta sama¡bete har främst yttrat sig
i återkommande möten och seminarier,
men också andra samarbetsformer har
lorekommit i det nätverk som byggs upp
mellan lT-arkiva¡ie¡ i de nordiska länderna.
Focus fôr sama¡betet har hela tiden
varit elektroniska arkiv och digitalt bevarande även om andra lT-relaterade

frågor tagits ut.

Möten och seminarier
Det första mötet hölls redan 1986. Sedan dess har ca20 direkta samarbetsmöten ägt rum med varierande antal
deltagare. Från 1999 har det arrangerats
fyra större så kallade lT-expert semina¡ier med ca 40 deltagare. Det senaste
"Nordiskt seminarium om elektroniska
arkiv" hrills i Helsinki i november 2008.

Andra former
Samarbetet har också tagit andra former.

Nätverket har bidragit till programpunkter på tidigare Nordiska arkivdagar.
Man har besökt varandrâs ârrangemâng
på lT-området. Under mitten av 90-talet
bedrevs ett gemensamt projekt med
Nordiska Rådet, det så kallade TEAMprojektet.
Hela tiden har det också skett ett 1öpande informations- och kunskapsutbyte med bland annat tips om produkter
och redskap.

Konkrets resultat
Ett konkret resultat av detta samarbete
är som sagt den nu undertecknade
norsk-svenska överenskommelsen.

ADDML är en metadatastandard

som

ursprungligen utvecklats av norska
Riksarkivet i slutet av 9O-talet. Den togs
fram som ett sätt att dokumentera merâdata till elekt¡oniska leveranser, för att
kunna användas av det kontrollverktyg,
Arkade, som man utvecklade vid samma
tid.

Arkivens betydelse
for de mänsk ga râttigheterna

Relevant metadata
ADDML innehåller metadata som

är

relevant Íìir dessa leveranser, främst gällande databaser, och använder sig av
XML-Êler. Specifi kationen är numera
ett Schema. Det finns vissa taggar for
proveniensen, men f¡ämst handlar det
om beskrivning av de ingående digitala
filerna vad gäller tekniska egenskaper
struktur och semantiskt innehåll. En
stor del av taggarna kan ses som en postbeskrivning.

Eget verktyg
Svenska Riksarkivet Ítirsöksanvände en

tid det norska kontrollverktyget Arkade.
Men beroende på bland annat olika ITplattformar har RA gått över till att utveckla ett eget verktyg, KRAM (Kon-

trollRAMverket).
RA bestämde sig dock tidigt för att
använda ADDML i anslutning till
arkivinformationssystemet Arkis, för att
härbärgera mycket av relevant metadata
gällande levaranser av databaser.
I dag får myndigheterna vid sådana
leveranser registrera metadata i ett
strukturerat excel-ark. Men denna informations förs sedan av RA över till

XMl-filer enligtADDML. Vid

"Det sköter History cleanup-modulen",
sa den'ene personen

till sin kollega un-

de¡ ett samtal som jag råkade höra på en
tågresa nyligen.

Av samtalsfragmenten förstod jag att
det handlade om en funktion som rensade äldre ärenden och valda metadata i
ett ärendehanteringssystem. Samtidigt
som det lät väldigt intressant ur mitt
konsultperspektiv, kunde jag inte låta bli
att fundera på hur många av världens
makthavare som drömmer om en dylik
funktion ftir hela samhällen och epoker.
Den 4 till 5 juni ordnade Danska
ArkivÍtjreningen, Malmö stadsarkiv och
International Council on Archives (ICA)
en konferens i Köpenhamn och Malmö
om minnen, arkiv och mänskliga rättigheter. Merparten av de intressanta föreIäsarna berörde olika former av "History

I föredraget om sökandet efter etnisk
identitet gällande svenska samer, konstaterade han att Sverige 1945 slutade att
Ítira statistik över etnicitet och att det
därmed inte går att få fram relevant
forskningsmaterial ur den ofÊciella statistiken. Därfor bygger man upp egna
databaser med fakta för att kunna bedriva sameforskning.
Kanske kan man tala om en History
cleanup från svensk sida, med syftet att
inte peka ut etniska grupper?

Judiska Kinder
En annan form av History cleanup, som
också har sitt ursprung i andra vârldskriget, talade Ingrid Lomfors om när
hon redogjorde lo¡ sin forskning om de

Etnisk identitet

judiska Kinder som kom till Sverige.
Cirka 500 barn, mestadels flickor i
yngre tonåren, placerades ut hos olika
familjer i landet genom de judiska ftirsamlingarna. När Norge och Danmark

En intressant aspekt av respekten fbr de
mänskliga rättigheterna togs upp av
forskaren Peter Skold från Umeå univer-

ockuperades 1940, förstördes nästan allt
material som kunde leda till de utplacerade barnen, ifall även Sverige skulle in-

sitet.

tas av nazisterna.

cleanup".

Ingrid som önskade kontakt med
dessa

Kinder för att undersöka hur de¡as

liv blev efteråt, Êck använda andra källor for att nå sina informanter.

"History Restore"
Jelena Zhemkova från Memorial, center

för mänskliga rättigheter i Moskva tog
upp den formen av History cleanup som
var väldigt vanlig under Sovjettiden: att
man Ítirstörde och fc;rfalskade privata
brev och fotografier fljr att så att säga
radera ut misshagliga släktingar och
vänner.
I dag när Sovjetmaktens arkiv är mer

eller mindre öppna för allmänheten, kan
efterlevande hitta fotografier av och beslagtagna brev med mera från försvunna. På så sätt har övermaktens arkiv bli
vit ett verktyg för "History Restore".

Registrering av flyktingar
Hur dokumenthantering och flyktingshantering kan hänga ihop berättade
Poul Olsen från danska Riksarkivet.
FN-organet UNR\ØA inrättades efter

an-

vändning av RA:s kontrollverktyg

KRAM

âr det dessa XML-file¡ som an-

ropas.

På engelska
Eftersom norska och svenska riksarkiven
sedan länge båda använt ADDML, blev
den naturligt att formalisera samarbetet
kring standarden.
Både XML-Schemat och samarbetsavtalet är på engelska. En ambition och
forhoppning finns att andra länder ska
vilja ansluta sig till samarbetet. I

Bra läge. Trondheim visade sig från s¡n allra bästa sida under arkivdagarna och Norges och Sverþes
riksarkivarier passade pä att underteckna ett avtal om metadatastandard.

T2

Re/ease day. Under konferensen andra dag
¡nvigdes Malmö Museers utställning om Nelson
Mandela, som pågår till och med 31 januari
2010. Bilden är tagen i Sydafrika, Kapstaden,
1990: Nelson Mandela och Winnie Mandela när
han slàpps från Victor Verster-fàngelset.

TEXT: Magnus Geber
Magnus.Geber@riksarkivet.ra.se
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andra världskriget lor att hantera de palestinska flyktingarna. Mellan 1946 och
1948 registrerades alla familjer som varit
bofasta i Palestina i särskilda familjeakter. Det rörde sig om ca750 000 personer. I dag uppgår den palestinska befolkningen till 4,6 miljoner människor.
Metoderna att hantera alla uppgifter
kring dem har utvecklats genom åren
och de större förändringarna går hand i
hand med Israel-Palestinakonfl ikten.
1950, 1956, 1962 och 1993 förnyades
system och manualer för registrering av

Den som söker;
han fi nner
men inte utan hjä p

flyktingar.
1999 inleddes ett projekt med syfte
att skanna 25 miljoner dokument für
administration och förvaring, dock inte

forskning. Men UNR\WA är beredda på
âtt överlämna all dokumentation till det
palestinska Riksarkivet, om det någonsin kommer âtt finnas ett sådant.
Poul avslutade föredraget med frågan
om auditoriet trodde att det var dags för
ett nytt projekt eller om fredsförhandlingarna denna gång skulle göra ett sådant onödigt.

Att som lekman i arkiven leta svaret
på frågan kan vara svårt, allra helst
om sökverktygen brister i utformning. Då behövs det mänsklig handledning.
- Komplexa frågeställningar måste lösas tillsammans med spec¡alistens kunskaper, säger Anneli Sundqvist vid Mittuniversitetet, nybliven
doktor i ämnet återsökning.

Viktiga frågeställningar
Frågan om vem som äger historien och
arkiven togs även upp av andra talare.
Catherine Gerth från NATO menade
att man från dag ett funderat på vad
som ska hända med alla dokument från

rättegångar gällande brott mot mänskligheten. Hon konstaterade att det inte
fanns några enkla svar och att det kunde
vara en fråga om liv eller dod for dem
som till exempel lämnat vittnesmåI.
Det hä¡'var ett litet axplock från denna oerhört faktaspäckade och känslofyllda konferens, som lyckades belysa en
hel rad viktiga och motstridi ga frâgeställningar när det gäller arkivens betydelse for de mänskliga rättigheterna.
Artikeln bygger helt och hållet på
mina anteckningar och tolkningar och
jag ser fram emot den konferensrapport
som ska komma i slutet av året.
Memory is what we choose to remerrt.ber,

historl is the rest. f

TEXT: Katharina Prager
katta@braark¡v,se
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Fröet

till den avhandling, med titeln

Seørch processes, user behauiour

and

ørchiual represefttdtiondl s)Ìstems, som
såddes av vännen och historikern Jan Samuelsson ftir
dryga sex år sedan. Han tyckte sig se en
skillnad mellan arkivanvändarna och
arkivarierna i det att arkivarien gärna
ville marknadsföra något denne uppmärksammat i ett arkivmaterial, medan
den besökande forskaren bar på helt
andra frågor som skulle besvaras.
- Hans synpunkt väckte mitt intresse
och sedan har jagvinklat frågeställningen mot återsökning av handlingar,
säger hon.

Anneli Sundqvist skrivit,

Två fallstudier
Hennes forskning har gjorts utifrån två
fallstudier, en medelstor kommun Örnsköldsvik - samt Vägverket ingick
som objekt.
I dessa fall är inte den klassiska historieforskaren den som är huvudbrukare
av arkiven.
Oftare handlar det om medarbetaren
och medborgaren. Der är organisationens medarbetare själva som går till

arkivmaterialen, eller utomstående användare som har någon form av relation
till förvaltningens verksamhetsområde.
Men även externâ b¡ukare som inte har
det tar kontakt och behöver informa-

tion.

Svårt att söka
Det här gör att sökbeteenden och frågeställningar är annorlunda än forskarens.
Snabb och effektiv service blir ledord,
liksom sökverktyg som är lattbegripliga
för den oinvigde.
- Användarna med sina skilda relationer till förvaltningen nyttjar arkiv och
handlingar Ítir speciella syften, de söker
svar på en fråga. Samtidigt är söksystemen inte alltid tillräckliga för att de ska
klara efterforskandet på egen hand, säger Anneli Sundqvist. Det är då registratorn eller arkivarien behövs Íìir att bidra

tral funktion vare sig {tjr utomstående
använda¡e eller

Íiir den egna organisa-

tionen. De Ênns till mest Íìir att det är
ett krav utifrån på myndigheten att
upprätta dem, säger Anneli Sundqvist.
Förteckningen är av värde som sökmedel mest för arkivarien.

delvis överbryggas i framtiden, när den
nya processorienterade arkivredovisnìngen växer fram.
Men det är inte tillräckligt, det krävs
över huvud taget mer kunskaper om ânvändarfrågor och sökbegrepp för att Íörbättra sökmedlen.
Så, fanns något som
överraskade dig i denna
forskning?
-Jagàr egentligen inte
Ítirvånad över resultatet, de
iakttagelser som gjorts tidigare har bek¡äftats i och
med denna avhandling,
säger Anneli Sundqvist.
Sökmedlen måste utvecklas vidare, liksom även de kunskaper arkivarier och registratorer måste ha
för att möta komplexa frågor och problem från användarna. Här blir det också viktigt att se närmare på arkivariernas
och registratorernas specifika kompetens, och identifiera vad som är möjligt
att Í¿ira över till systemlösningarna.

'Arkivarien och reg¡stratorn
är specialister på informationssökning"
Det som ställer

till det är att de sök-

begrepp användaren utgår ifrån, inte
korresponderar med de uppgifter som är
registrerade om handlingarna. Detta
gäller för både arkivftjrteckningar och
diarier.

Bekräftar iakttagelser
Att hitta ett optimalt

söksystem für de
behov som uppstår är omöjligt. Den

Begränsat sökbegrepp

skillnad som Íìireligger mellan å ena
sidan diarier och register, och å andra
sidan arkivÍtjrteckningar kan komma att

Förândrar detta synen på e-förvaltning,
kan den inte bli så effektiv som politikerna önskar?

- När det gäller e-Íìirvaltning finns
det en relation mellan medborgaren och
Ítirvaltningen där eJösningen i vissa avseenden besvarar hennes fråga, och systemet blir samtidigt avlastande Íiir Íðrvaltningen. Men i andra avseenden
räcker det inte, antalet sökbegrepp är
begränsat, vilket kan göra det svårt att
finna en viss handling.

E-förvaltning för allt?
Oavsett om ¡elationen existerar mellan
medborgare och fürvaltning eller inte,
kan det konstateras att det finns en hel
del att tänka på vid framtida söksystem-

utveckling.
En fråga i sammanhanget man kan
ställa är, om e-fürvaltning kan svara mor
den kunskapsinsyn som medborgaren
har rätt till enligt tryckfrihetsförordningen, eller är det så att den bara kan
ftirmedlas av tjänstemannen på Íìirvaltningen? I så fall har den mänskliga
rollen en fortsatt given plats für användarna av arkiv och handlingar, i deras
sökande efter kunskap. I

TEXI:

Stefan Berggren

berka6T@aim.com

med sina kunskaper till att Ênna svaren.
Undantaget är de handläggare som
ofta kommer tillbaka för att leta vissa
informationer, de lär sig sökverktygen.

Specialister på sökning
Arkivarien och registratorn är specialister på informationssökning och brukaren vill helst ha en direkt service från
dessa, än att Ítjrsöka söka själv. Och när
frågeställningarna blir till problemlösning är institutionens personal de som
bäst kan assistera med sin särskilda
kompetens.

Brukaren av arkivhandlingarna finner
exempelvis det svårt att använda arkiv-

Disputerade i Härnösand. Anneli Sundqvist
och opponenten, professor Tom Nesmith,
Un¡versity of Man¡toba.
FOTO: Ca¡ina Nasholm.

ftirteckningar när hon letar information
Íìir sitt ändamå1.
- ArkivÍlirteckningen fyller ingen cen-
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Ska du gå kurs

Välkommen att anmäla dig till vårens kurser i

Verksa m hetsbaserad

i Verksamhetsbaserad arkivredovisning hos Riksarkivett

a

rkivredovisn I n g

i Stockholm

Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling med processer, I dagar
Stocl<holm: 29 juni

-

17-18 mars, L4-15 april,28-29 april2010

I juli, l9-21 augusti, l9-21 ol<tober,28-30 september, S-10 december

Göteborg: l8-20 november, l6-18 december

"Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi Íätt

Målgrupp:

Arkivarier, verksamhetsutvecklare och konsulter.

Förkunskaper:

- grundläggande utbildning eller motsv. erfarenhet inom processkartläggning
- förståelse för hantering av digital information,
- god kännedom om offentlighets- och arkivlagstiftning.

Vi erbjuder även en Grundkurs i arkivhantering den 4-6 maj 2010.

som

A Riksarkivet
@

För mer info och anmälan: www.statensarkiv.se/arrangemang

med stödet vid framtagandet av

(valfri metod),

STATENS ARKIV

Riksarkivets nya föreskrifter Íör arkivredovisning.
För att få många att ta till sig det nya arbetssättet med
verksamhetsbaserad arkivredovisning

9

är det oerhört viktigt att alla upplever en faktisk nytta.
Det måste vara enkelt att ta till sig,

praktiskt fungerande och utan onödigt krångel.
f ust så upplever vi Astrakanmetoden.tt
Br.itt- Marie

Ostholrl, Chef for Tillsynsavdelnirrgerr,

Microltata

En säker partner för all

dokumenthantering och arkiver¡ng

Ril<sarl<ivet

Astral<an har bistätt Ril<sarl<ivet iframtagandet av föresl<rifterna för ny arl<ivredovisning som
baseras på Astral<anmetoden. Astral<an har utbildat drygt 100 personer ur Riksarkivets personal.
Läs mer på www.astrakan.se/ril<sarl<ivet

I

lr.

Lite mera harmoni. Lite mera lugn.
Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mycket enklare.
Kurser iGöreborg och Stocl<holm Bol<a på 010-588 60

20 www.asrrakan.se
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b¡ldhotellet

&rPu
H¿nRrresRcs aRkrvevnÃ

- Ordning ack
reda i arkÍvet
spør pengor!

Har du aktuella kunskaper
om arkiv- och dokument-

hantering?

Letar ni era bilder?
Bildhotellet hjalper er att hitta dem!
Vi erbjuder utbildning och verktyg

Nästa års kurser finns på

för att administrera, hantera,

www.sipu.se/marieberg

arkivera och för-valta
digitala bilder.

MARIEBERGS ARKIVBYRA

Sok dem istället!

Dalagatan 7
111

23

Tfn:08 698

Konsultation .Utbildning .Scanning . Lagring . Förvaltning

Mariebergs Arkivbyrå är

06 03

s¡g på

Faxr 08-698 06 02

+

I

,.llil

I ì

iì,ìi,1.;,,,

:ii;

Orgnr:5561

1

Vi

erbjuder

kurser, anpassad utbildning,

marieberg@sipu.se

II

ark¡v och dokument-

hanter¡ngsfrågor

www5ipu.se
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ett

fijretag som spec¡al¡serat

STOCKHOLT\4

konsuhtjä nster och

1-9099

FOLKRORELSE-

ARKIVEÏ

ARKIVCHEF
Folkrörelsearkivet i Västerbotten söker arkivchef med arbetsplats i Umeå.
Tilltrade 2010-04-01 eller enl överenskommelse.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst mêd provanställning i 6 månader.
Lön enligt överenskommelse.
Arbetsuppgiften är att leda och utveckla verksamheten vid folkrörelsearkivet och inför
sty-relsen ansvara för denna.
Tjänsten kräver att Du har arkivarieutbildning, administrativ erfarenhet och goda arbetsledareegenskaper. Folkrörelseerfarenhet är en merit.
För närmare upplysningar tag kontakt med
Karl-Ivar Äsander (arkivchef) Tel. 090-71 30 31
Bertil Petersson (ordförande) Tel. 090-13 40 56
Facklig företrädare (Unionen): Monica Sténs 090-71 30 30
E-post: info@folkrorelsearkivet. se
Hemsida: www. folkrorelsearkivet. se
Sista ansökningsdag: 20 1 0-0 1 -05
Ansökningar skickas till Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Gammlia,903 42Ulr4Bl.

entreprenadet,

NY bok med fokus på

Foto-och negativalbum
I

musqsorvtoo

ENSKILDA ARKIV

Funktion:

L2 artikelförfattare skriver om bl a
T

Box Êor Êlmfickor och
albumblad.

Fältarbete teori och metod

Kan Íìirvaras liggande

produkter som skyddar och bevarar dokumenr och foremål

eller stående.
I

Sa

EU-hål fiir plana ark
och fickor

.---{d

*

#e

ra
\ \,,

mverka nsformer

GffËþ''-'

,.#:

Yrkesrollen

,,4

lnternationell utblick

tìF

Verksa mhetsa na lys

Arkivpedagogik

Tillverkning:

Framtidsfrågor

Syrafritt papper

\Øebbutik

Vdxtstärkelselim
Beställs från Folkrörelsernas arkiv för Värmland 054-6177 1,0
eller fa@arkivcentrumvarmland.se. Tema Arkivs läsare betalar
150:- t o m 31 januari 2010 (ord 230:-, studentpris 150:-). Frakt
tillkommer. Mer info www.arkivcentrumvarmland.se/fa.html

www.muselservlce.se
Museiservice ABM

1B

I

nventeringa r

Ljussþddande låda.

Beställ katalog!

I

VASÌERBOTTEN

AB

Medborgargatan

24

.

856 30 Sundsvall

.

060-665735
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Rirtg 07ù581 6626, eller gå
in på www.abmprodukter.se
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Ti llbaka

pä Regeri ngskansliet

"Vad kan vara mer angenämt än doften av arkiv och de hemtrevliga arkivkartongerna"
%årdâq

dßr4

lç a¿ra4s,

Tillbaka efter fyra månaders föräldraledighet! Bordet står där jag lamnade
det, telefonen är fortfa¡ande inkopplad
och passerkortet fungerar. Kollegorna är
desamma och arkivlokalerna likaså. Med
andra ord ska det bara vara att plocka
upp tråden och fortsärta dar jagslutade
i början av sommaren.
Dagen inleds med det sedvanliga
måndagsmötet, där vi - gänger som

tillhor Arkivgruppen inom Regeringskansliet - går igenom läget inftir den

kommande veckan. Schemat för arkivsupport och forskarsal ska fyllas, svårare
förfrågningar från allmänheten diskuteras, det stäms av om vi ha¡ några leveranser som ska packas upp. Och mycket
merl Jag lyssnar mest, nyfiken på vilka
lorändringar som gjorts under min frånvaro. Men det mesta verkar vara sig likt,
i alla fall i det lilla.
Formiddagen går åt till att gå igenom
min e-postlåda. Meddelanden från juni
och f¡amåt ligger i högar, det mesta inaktuellt men också en del viktigare ärenden som ska fciljas upp. Det dröjer inte
länge forrän jagbörjar tanka i "jobbbanor" igen, redo att ge mig i kast med
cle uppgifter som ligger framÍbr mig.
Eftermiddagen fortsätter på samma
sätt. Avstämningsmöte med chefen där
den närmaste tidens arbetsuppgifter gås
igenom. Jag ska arbeta på halvtid fram
till april med ett begränsat antal arbetsuppgifter att fokusera på. Bland annat
ska jag fbrteckna några mindre arkivbestånd, exempelvis gamle Herman Erikssons samling, som finns hos Utrikesdepartementet. Vidare ska jag fortsätta
med arkivet efter Sveriges ordförande-

20

skap i EU 2001, något jag började med
under våren men inte hann avsluta. Vi.
dare ska arkivet efter det pågående ord-

förandeskapet så småningom levereras
till oss. Det ska bli spännande att hugga
tänderna i!

?¿¿dnq drra
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Under de senaste åren har stora delar av

UD:s arkivmaterial levererats till Riksarkivet. Kvar finns, med något undantag, material frän 1997 och framåt. Fokus ligger nu på att ordna och Êorteckna
detta bestånd, som utgörs av över tre

kilometer handlingar - utlandsmyndighete¡nas arkiv oräknat. Det är etr gediget arbete som kräver sin planering.
Tanken är att materialet, som varit ut-

spritt i många och ibland svåråtkomliga
arkivlokale¡ också ska samlas och ställas
i en mer logisk ordning än tidigare. Antalet arkivlokaler har minskat, och ska
minskas ytterligare. Målet är att vi ska
klara oss med fem lokaler, mot tidigare
tjugotalet.
Det här var ett av de större projekt jag
var inblandad i innan jag gick på fträldraledighet. För att arbetet överhuvudtaget ska kunna ros iland krävs arr man
har örnkoll på materialet och var det
står idag. Den omfattande inventering
jaggjorde i våras behöver uppdateras,
eftersom arbetet har fortlöpt på ett bra
sätt under min frånvaro. DärÍìir ägnar
jaglförmiddagen till att lokal lo¡ lokal
gå igenom vad som har gjorts och vad
som kvarstår. Det blir till att återknyta
kontakten med såväl valvkoder som
dammråttor och när jag kliver ned i

arkivvalven i Arvfurstens palats på
Gustav Adolfs torg, minns jag varför
jag anträdde yrkesbanan som arkivarie.
Vad kan vaÍa mer angenämt än doften
av arkiv och de hemtrevliga arkivkartongefna.
Men en arkivarie av idag har inte bara
att umgås med handlingar från fordom.
Liksom alla andra statliga myndigheter
ska Regeringskansliet ha en a¡kivbeskrivning. Den hittillsvarande inaktualiserades något vid årsskiftet 2008109,
då UD övergick från att arkivlägga sina
handlingar enligt den kategoriplan som
används av myndigheten i övrigt. I somras fick vi dessutom en ny sekretesslag,
som kräver en del justeringar i arkivbeskrivningen. Nu är det upp till mig
att göra dessa lorändringar och i övrigt
fräscha upp den lite. Det är en rolig
uppgift som kräver noggranna ögon och
många koppar te och tar hela efte¡middagen

i

anspråk.

De två forsta dagarna på jobbet har
gått fort. Ett steg i taget har jag lotsats
in i verksamheten igen. Det är kul att
vara tillbaka bland kollegor och arbersuppgifter. Men barnen ropar och jag gär
hem på några dagars foraldraledighet for
att återkomma nästa vecka.

fortsätter jag med arkivbeskrivningen.

arkivlokaler lor att ieta rätt på det han

Till uppgiften hör också att formulera

vill ha, kopiera och

ett beslut som fattas av kansliarkivarien.
Uppställningen loljer vissa regler och ftir
en paragrafryttare som jag, är det ett
nöje att plocka fram skrivhandboken
och på renaste kanslisvenska sy ihop
dokumentet. Följaktligen har jag lärt
mig att myndigheten numerâ skriver
oska, och inte oskallr.
Annars har jag planerat ägna hela dagen till att arbeta med UD:s arkiv. Därför står jagfrän nio till fyra i källaren i

UD:s lokaler på Malmtorgsgatan och
svettas. Hyllmeter efter hyilmeter med
regeringsbeslut, akter och dossierer flyttas f¡ån den ena hyllan till den andra.

Med jämna mellanrum stämmer jag av
med inventarielistan för att inte göra
något misstag. Och det behövs for,
hoppsan, där höll jag visst på att missa
en liten kortlåda med register som skulle
klämmas in mellan några arkivvolymer.

?o'?¿dnf dß'4 26 a¿riAøc
Till mina ordinarie arbetsuppgifter ingår i vanliga fall att sitta i arkivsupporten, det vill säga ta emot och besvara
forfrågningar från allmânheten, depar-

tementen eller utlandsmyndigheterna.

0,4¿¿aq d"eø
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Efter fem dagar hemma trodde jag att
jag skulle tappa tråden, men ingalunda.
I stället står jag mellan bl<;jbyten och
dagislämningar och tänker jobb. Vad
skulle jag gripa mig an härnäst och hu¡
ska jag lagga upp planeringen?
När jag kommer åter onsdag morgon

Nr4.2ooe
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Under den period jag ska arbeta halvtid
är jag emellertid "avskriven" från denna
syssla, eftersom den tar rätt mycket tid.
Det hindrar inte att några lorfrågningar
ändå landar på mitt bord, vilket ju är
rätt trevligt. I dag tar jagtag i en riktig
långkörare; en journalist som under året
kommit in med flera förfrågningar. Det
blir till att springa iväg till en av UD:s

Ärkiv
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sedan springa tillbaka igen. I princip alla UD:s handlingar
måste sekretessprövas innan de kan lämnas ut. Det kan ta allt från en dag till
flera månader, beroende på omfattningen av materialet. Jag skickar iväg kopiorna till enheten på UD som sekretessprövar. Förmodiigen går det snabbt och

lorhoppningsvis kan jag ge journalisten
besked nästa vecka att han får ta del av
materialet.

I Kansliet lor de stockholmsbaserade
ambassadörerna (KSA) ingår de som är
ambassadörer i länder där Sverige inte
har någon fast diplomatisk representation. Kansliet bytte lokaler tidigare i år
och passade då på att leverera en del
äldre arkivmaterial till centralarkivet.
För att få leverera såväl som galira krävs
medgivande från kansliarkivarien. Under min frånvaro gavs sådant medgivande så nu har jag att göra med att forteckna arkivet och gallra. Jag br;rjar med det
senaLe även om det tar emot lite. Det
ligger gärna i arkivariens grundnatur att

allt ska bevaras.
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papper" och som kom tili myndigheten i
två omgångar 1966 och 1976. Under de
senaste åren har samlingen varit rätt
efrerfrä.gad av allmänheten, inte minst
på grund av de stenografiska anteckningar f¡ån statsrådsberedningar som
finns i arkivet. Därfor har vi beslutat
digitalisera förteckningen for att göra
den sökbar på internet. Samlingen ordnades och förtecknades i samband med
arr den kom till myndigheten, varför det
går snabbt att skriva in den gamla fìirteckningen i Arkis II. Men eftersom jag
inte bala är paragrafryttare utan även
petimeter, gär jag igenom volymerna för
att se om de överensstämmer med arkivlorteckningen. Och det var ju tur, eftersom det på flera håll hade angivits fel årtal. Dessutom var samlingen full med
gem. Hugal
Idag slutar en av våra kollegor som
arbetat inom myndigheten i över trettio
å¡. Som sig bör bjrid han på rårta och vi
smaskade under glada utrop om tårtans
utsökta kvalitet. Men det kanske inte ä¡
det sista vi ser av honom. Han ska vara
tjänstledig ett å¡ för annat jobb och
möjligen kommer han tillbaka. Då får
det bli tårta igen. I

a¿riAen

Antligen får jag tid att umgås lite med
Herman Eriksson! UD har ett flertal
handarkiv i sina samlingar. En del kartonglagda och fðrtecknade av tidigare
arkivarier inom departementet, andra
fortfarande i det skick de inkom med
omslagspapper och sigill. Herman Eriksson, ambassadör och statsråd under 1930och 40-talen, har en nätt samling om 17
volymer som kallas "He¡man Erikssons

TEXT: Lovisa Qviberg
Iovisa.qv¡berg
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Hösten 2007 kom jag som ny huvud-

registrator till Stadsledningskontoret iVästerås stad, en organisation
som var m¡tt uppe i ett stort förändringsarbete när det gällde ärendehanteringen.
Det var med en skräckblandad
förtjusning som jag kastades in i
projektet med vetskâpen om att det
skulle bli stora förändringar.

e-posten skrevs ut på pappea aktomslag
gjordes med registerflik, hängmappssystem eller liknande och man tog fram
postlista som faxades till tidningen och
andra berörda. Kopior togs på handlingar som skulle till handläggarna eller

till andra förvaltningar.

Tjänsteskrivel-

bilagor skickades till
registrator efter underskrift av chefi
pappersform och registrator fick ofta
vara behjälplig med att söka i diariet.
ser, missiv och

Stadens registratorer hade redan påbör-

Nämndsekreterarna skrev paragr af-

jat användandet av vårt nya ärendehan-

innehåll, kopierade, sorterade, haftade,

teringssystem, \ø3D3. Fortfa¡ande användes systemet på många sätt som det
gamla, det vill säga man registrerade all-

kuverterade, adresserade, poststämplade
och distribuerade nämndshandlingar
med post. Politikerna och tjänstemännen sparade handlingarna i pärmar på
sina rum. Efter sammanträdet var det
manuell hantering av protokoll, anslagsbevis och publicering på webben. Expe-

männa handlingar. Några Ítirvaltningar
hade till och med vågat sig på att pröva
att börja skanna handlingar, men allt
sparades fortfarande på papper. Projektet hade stora planer på att nämndsekreterare skulle sköta hela nämndsprocessen via systemet och att pappersakter
skulle bytas mot digitala akter.

Flera olika system
Projektet hade startat redan 2005 med
ett antal förstudier. Varje Ítirvaltning
hade sin egenuppbyggda process för
ärendehantering och det fanns flera olika verksamhetssystem för sin specifika
verksamhetsutövning. Det saknades ett
system för den generella hanteringen av
allmänna handlingar, nämndshantering
och arkivering.
Den gamla processen bestod av fem
huvudsteg; 1. ta emot, registrera handling, diarieföra,2. förbercda och Íìirdela
ärenden, 3. handlàgga nämndsärenden,
4. behandla ärenden, besluta och expedie¡a och 5. avsluta, arkivera ärenden.

Arendehantering
Som i så många and¡a kommuner öppnades posten, ankomststämplades,
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ärendehanteringssystemet.

Alla hand-

lingar blev tillgängliga för sökning. EÊ
ter beslut och utredning om elektroniska

Det var nu dags för den stora flo¡ändringen. Efter fle¡a Ítjrstudier fastslog projektet en gemensam, dokumenterad
BOR-process För ä rendehanteringen i
Västerås stad. Hela ärendeprocessen
genomgick stora Ítirändringar, upphandling av nytt.IT-stöd skedde och perso-

nalen utbildades. Ett antal workshops
genomÍðrdes, en plan för kompetensutveckling togs fram och ftirvaltningarna
förberedde sig för ny process.
Projektets olika delar genomftirdes i
omgångar med start för registratorerna
vä"ren 2007. Alla handlingar började
skannas, e-post kunde puttas direkt in i

i

konvertering av filer till arkivbeständigt
format, men det har bidragit till ett helt

Nytt arbetssätt

egen modul skapades. Handlingarna behövdes inte längre sparas i pärmar på

avslut av ärenden skulle handlingar eftersökas och kompletteras med i
akten. Arkivftjrteckningar, registe¡ rensning och gallring behövdes innan arki-

Làggare, chefer och förtroendevalda när

dersk¡ifter behövdes på t.jänsteskrivelserna längre vilket furenklade arbetet
digitalt, inga utskrifter behövdes heller
âv e-Post.

Förändringen

till akten.

Vid

inte en enda pärm i mitt rum,
inga pappershögar utan allt finns i min
dator. Arbetet har blivit mycket mer
omväxlande och många tråkiga arbetsuppgifter som till exempel att sortera
papper och leta efter handlingar i akter,
göra aktomslag, arkivering och kopiering har helt forsvunnit.
En viktig roll för mig som huvudregistrator blir att vara ett stöd till handdet gäller offentlighet och sekretess
större utstrâckning än tidigare.

vering kunde ske.

och kopia

och har nästan inga papper att hantera.
Jag har

signaturer och bevarande av pappersoriginal, beslutades att pappersoriginalet
kunde gallras efter registrering, vilket
medlorde att alla pappersakter Íiirsvann,
inga insorteringsjobb fanns kvar, kopieringen upphörde nästan helt. Inga un-'

Handläggarna fick ett eget gränssnitt att
jobba i och möjlighet att börja registrera
i sina ärenden. De fick utbildning i att
skriva sina tjänsteskrivelser direkt i systemet och lägga ärenden till möten digitalt. De kunde själva börja söka efter
ärenden och handlingar och behövde
inte längre fråga registratorn om allt.
Nämndsekreterarna började göra kallelse¡ protokoll och expediering direkt
från systemet. Publicering och valmöjlighet ftir politikerna att själva ta del av
kallelser, handlingar och protokoll i en

diering av protokollsutdrag skedde genom kopiering och utskick med post

gistratorn när alla kan arbeta i systemet
och blev det något jobb kvar till mig?
Idag arbetar jag i stort sett helt digitalt

rummen utan fanns tillgängliga digitalt.
När det var dags att avsluta ärenden,
de digitala akterna, så konverterades
ärenden till arkivbeständiga format som
stadsarkivet sen så småningom hämtar
cent¡alt med hjalp av arkivmodulen. En
annan modul gallrar de digitala handlingarna enligt gallringsbeslut. Flera
e-tjänster har påbörjats och möjlighet
att integrera dessa i ärendehanteringssystemet finns.

Resultatet
Id.ade jag effektiviserat

bort mig nu då
som olyckskorparna trodde? Behövs re-
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Synlig i organisationen
Naturligtvis har nya arbetsuppgifter tillkommit som till exempel skanning och

nytt och mycket effektivare arbetssätt.
Jag kan direkt se att mina effektmål är
hemma. Jag tjànar flera timmar varje
dag på det nya arbetssättet. Effektiviseringen ger mig nu möjlighet att fortsätta
att utveckla ärendehanteringen ytterligare samt att omvärldsbevaka mer. Jag
har även en controllerfunktion genom
att jag bevakar att mina kollegor registrerar korrekt och tack vare den tekniska
utvecklingen har registratorsrollen blivit
mer synlig i organisationen.
Kraven på högre kompetens inom yrket har dock ökat och det är viktigt att
registratorerna ges möjlighet till kompetensutveckling. Det nya arbetssättet gör
det möjligt för mig att hålla en högre
servicegrad då det går mycket snabbare
att leta fram och tillhandahålla digitala

met. Politikerna kommer att erbjudas
olika alternativ Ílir sina handlingar och
protokoll och våra medborgare kommer
att få möjlighet att söka i diariet via
webben

så

småningom.

Stora effekter
Allt har

ftirstås inte varit helt smä¡tfritt
och'vi har stött på många hinder på vä-

gen, men nu är det dags att bôrja hämra
hem effekterna av vårt nya arbetssätt.
Fortfarande finns den största effekten,
som vi har uppskattat till 50 %, att

hämta i nämndhanteringen. Ungefär
30 o/o var den förväntade effekten på registreringen och jag kan nog säga att vi
nått målet på många håll inom stadens
forvaltningar. Den största delen ligger i
e-arkiveringen. Andra positiva effekter
är sökfunktioner, återanvändning och
bärtre styrning med en gemensam ärendeprocess.

Förändrad roll
Min roll som huvudregistrator har blivit
forändrad genom digitaliseringen, som
medÍìirt en förskjutning av mina arbets-

uppgifter från operativa

till strategiska.

Jag är involverad som strategiskt sröd i
utvecklandet av ärende- och dokument-

hanteringen. Projekt som omfattar organisationens informationsfìirsörjning ur
ett strategiskt perspektiv, måste involvera registratorn, som med sin kompetens kan bidra till systemutvecklingen
inom ärende- och dokumenthanteringsområdet.
Det är viktigt att jag själv tar initiativ
nàr jag ser att det till exempel pågår ett
arbete med vår informationsarkitektur
(IT-stöd), så att jag kan bevaka att man
tar hänsyn till våra beslutade ärendeprocesser och att föra utvecklingen inom
området framåt.
Nu fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra hela processen ytterligare, knyta
till fler e-tjänster, och få våra politiker
att acceptera e-handlingar till möten i
större omfattning. Och om ett par år är
det dags for stadsarkivet att göra sitt Êorsta digitala arkivuttag från systemet. I
TEXT: Annelie Häggqvist,
Stadsledningskonroret Väsrerås srad
annelie.haggqvist@vasteras.se

handlingar. Man måste också vara villig
att våga sig på förändringar av gamla
arbetssätt och bôrja tänka i nya banor.

Farhågor bortblåsta
Nämndshanteringen har fortfarande en
hel del utvecklingsmöjligheter kvar, men
det kommer att lösa sig under resans
gång. Den största delen av nämndsarbetet sköts nu i ärendehanteringssystemet.
Handläggarna är inne och arbetar för
fullt i systemet och alla farhågor om att
de inte skulle vara kapabla att registrera
själva är som bortblåsta. Âv.n cheferna
arbetar d i rekt i ärendehanteringssysre-

Ärkiv
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V¡ktig roll. Tack vare den tekniska utvecklingen har registratorsrollen blivit mer synlig i organisationen,
tycker Annelie Häggqvist, huvudreg¡strator.
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Utmaning
att skriva
regementshistoria

några sammanställningar över vilka som
varit kompanichefer och vilka kompanichefer som efterträtt varandra under

stormaktstiden.

Förutom livkompaniet eller överstens
eget kompani benämndes fi'am till det
Sto¡a Nordiska kriget de olika kompanierna efter deras chefer. I och med att

(SFHM) har beslutat att samla merparten av sina fordon i Strängnäs. Kommunfullmäktige i Strängnäs har for det

regementet blev indelat på 1680-talet
borjade man benämna kompanierna
efter de geografiska områdena Vingåke¡
Gripsholm, Oppunda, Väste¡ Rekarne,
Öster Rekarne, Strängnâs och Nyköping i landskapet.

Källor
I

Förutom de främst utmärkta personuppgifterna i Siegroths och Leijonhufvuds
historiker, är det främst ett antal olika

juni 1975 tog jag de första stegen

in på kasernområdet på Södermanlands regemente för att påbörja min

de handlingarna rörande fänikor och

knektar i Södermanland ar från 1560.

gementets 350-års jubileum 1977 kom
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Bilder ur en bok som är skriven av Leijonhufvud och kom ut i tre delar 19151919 och
behandlar Södermanlands regementes historia 1771 -191 5.

Huvudattraktionen blir de naturtroget
uppbyggda miljöerna, där cirka 350 fordon som använts i den svenska försvarsmakten visas upp.

Dessutom kommer anläggningen att
hysa bibliotek, forskningsavdelning,

butik, verkstäder och forrådsutrymmen.
Invigningen âr planerad
2o1o'

r

Gripen - vapnet för Södermanlands regemente.

så

l<a

llade meritförteck ningar.

Löjtnant Wahlberg
en ny regementshistorik ut. I samband
med regementets nedläggning 2005 publicerades en historik för de sista drygt
30 åren av verksamhet.

Regementets organ¡sat¡on
Under det'äldre och yngre indelningsverket 1627-1901 var regementet i grunden organiserat på en regementsstab
och åtta kompanier. Under 160O-talets
många år av krig kom antalet kompanier att variera från åtta till tretton. I
samband med det Stora Nordiska kriget
sattes under en kort tid ett antal så kallade fordubblingskompanier upp. Under
Napoleon-krigen fanns ett antal så kalllade fältkompanier. Dessutom fanns ett
artilleri- och ett jägarkompani i början
av 1800-talet.
Till skillnad från många andra regementen har inget skrivits om regementets organisation och dess personal. För
Södermanland ha¡ vi hittills inte haft

till sommaren

'f EXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv.se

nadsvisa redovisningar av regementets

folk i Södermanland. De äldsta bevara-

det den dåvarande regementschefen
överste GustafAdolf von Siegroth som
låg bakom Íttrfattandet. K L:son Lei.jonhufvud publicerade 1914-1915 Södermaniands regementes histoúa 17 7 7 1915. Generaistabens krigshistoriska
avdelning gav 1935 ut en översikt över
regementets historia. I samband med re-

museum Arsenalen, utsett ett område
invid E 20. Anläggningen ska innehålla
en avdelning som visar Södermanlandsbygdens forsvar från hertig Karls dagar
fram till nutid, ett levande soldattorp,
en kopia av den forna mässbyggnaden
på Malma Hed, en välljudande exposé
över den svenska militärmusiken samt
en stor samling tennfigurer.

o

styrka. Generalmönsterrullor som fi nns
från 1686 fram till 1883 upprättades i
regel vart tredje eller vart femte år. En
annan rullserie frän 1724 och framåt
finns för några år.
Som ett bra komplement till rullorna
finns avlöningslistor. För officerare finns

Under 1500-talet organiserades krigs-

En första regementshisto¡ik i sex delar
gar's ut under 1780- och 1790-talen ftir
tiden fram ú11 1771.. Förmodligen var

nya stormuseet Sveriges Försvarsfordons-

För tiden fram till 1723 Ê.nns det nästan för varje år rullor på regementet.
Under vissa år finns det dessutom må-

Drygt trettio år senare skulle jag
börja skriva på en ny historik för perioden 1627-1901 över regementet.

Tidigare historieskrivn¡ng

Statens Försvarshistoriska Museer

rullor som har använts i arbetet.

värnpliktsutbildning.

1614 bildades ett lands- eller storregemente bestående av fänikor från NärkeVärmland och Södermanland. 1627
delades regementet, varav ett blev Södermanlands regemente. Regementet lades
ned 2005.
Under 2008 kom jag i kontakt med
Södermanlands Regementes Museiflorening och dess ordförande, den före
detta överstelöjtnanten Alf Görsjö. Idén
väcktes om att påbörja en ny historik
med inriktning på regementets organisation och befalskår.

Nytt museum i Strängnäs
Samtidigt pågår ett mycket inrressanr
projekt för att säkerställa bevarander av
det militära kulturarvet.
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CALM ett noturligt vol for oss!

En betydande forskargärning stod lc;jtnanten vid regementet Evert \Øahlberg
Ítir, då han under många år dokumenterade soldattorp och de som bodde vid
de enkla soldattorpen - de meniga soldaterna, vicekorpralerna och korpralerna.
När Evert \Øahlberg överlämnande sin
forskning till regementet, fanns där
uppgifterna om 1 198 torp och 18 399
knektar.
Uppgifterna har sedan legat till grund
for Soldatregistret i Södermanland på

"Vi sökte e¡t heltöckonde system som vor onpossol efler en orkivinslítulion ov
vår sÍorlek, med olla de behov som vi hor vod det göller fullstondígo orkivbíldoruppgifler, oukloritetsposter, flexiblo förteckníngssyslem och mö¡ligheten ott
förteckno öven på obiektsnivå sé som enskildo dokument eller fotogrofier.
Vi lror oft CALM kommer ott underlötto vårt orbefe fromöver, både vod det
gtiller inferno orbetsrutiner och i kontokfen med våro onvöndare."
Mcrio Bomon, orkivorie vid Arbetorrörelsens orkiv och b¡bliotek om volet ov CALM som deros
fromtido orkivsystem.

CALM honteror orkivolier, föremå|, dokument, digitolo resurser mm.
Systemet bygger pó internotionello stondorder ISAD{G), ISAAR/CPl
EAD och OAI och stöder helo orbetsprocessen occessioner, depositioner,
hierorkisk kotologisering, ouktoritetsfiler, konservering, förfrôgningor,
utléning, lnternetpublicering mm.

Internet.

Mina utmaningar
Min uppgift är att för tiden

1627-1901

CAIM - för orkiv och museer. Kontokto oss och vi beräftor merq ....

dokumentera:

-

regementets kompanier och deras
chefer,
regementets personal i regementsoch kompanistaber, och
kopplingen mellan kompani och
socknar och härader.
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AXIELL

CALAA
Creotive solulions

-

exponding minds

Box5151,42605 Vösho Frölundo. telf 03 l-21029 50. www.oxiell.com. oxlg@oxiell.com
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Nytt US over
ett gammalt arkiv

Nya turer kring
tsunam¡banden
att
Utredning foreslär
en kastas
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Juridisk osäkerhet
Skälet till âtt man från regeringens sida
nu gör'en annan bedömning av rsunamibanden än kommittéÍìirlaget, är dels
att det gjordes en annan bedömning i
samband med att den tillfalliga lagstiftningen inlordes 2007, dels att det "inte
kan uteslutas att det finns allmänna
handlingar på banden."
Egentligen kan frågan sägas bottna i
hur handlingsbegreppet definieras. Det
har blivit uppenbart i samband med att
detta ä¡ende har behandlats, att det
råder en viss juridisk osäkerhet fìir hur
handlingsbegreppet ska tolkas.

Skapas register
Turerna kring de omstridda tsunamibanden fortsätter. Sedan regeringen nu återgått till sitt ursprungliga

förslag om sekretess, kan banden
bli hemliga i 70 àr.
I Tema Arkiv nr 2 2009 redovisades för
E

-offendighetskommitténs Ítirslag an-

gående Säkerhetskopiors rättsliga status
(SOU 2009:5). I den Ítireslogs att säker-

hetskopior inte skulle ses som allmänna
handlingar och därmed skulle även tsunamibanden kunna kastas, eller ¡ättare
sagt vara möjliga att gallras.
I den lagrådsremiss som nu ä¡ ute Ítirkastas utredningens Íðrslag avseende
just tsunamibanden. I stället väljer man
att lo¡eslå en utökad förlängning av sekretessen i70 är, från den tillfalliga som
nu är inskriven i offentlighets- och sekretesslagen, med giltighet fram till 2011.
I övrigt bifaller man utredningens förslag angående säkerhetskopior, det vill
säga att säkerhetskopior inte ska anses
som allmänna handlingar.
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Vad frågan egentligen kan sägas fokusera pâ. d.r att det i samband med att säkerhetskopior görs, skapas ett register och
en sökmöjlighet som ett led i den tekniska behandlingen av den digitala informationen.
Därmed skulle alltså säkerhetskopieringssystemet kunna bet¡aktâs som ett
register och alltså skulle, enligt detta
synsätt, även själva systemet med säkerhetskopiering kunna ses som en allmän
handling. Det är förvisso en riktig iakttagelse att en databas som innehåller sökingångar till ett säkerhetskopieringssystem, naturligtvis i dagsläget är att
betrakta som en allmän handling.
Däremot är det helt emot den tolkning som hitintills gjorts atr därmed
f¡ånta att också de handlingar som kopieras till systemet, är att bãtrakta som
separatâ allmänna handlingar.

re typen av tekniska lösningar, är att
handiingens status inte ftirändras. Men
det kan anses som gallring av handlingen om information ftirloras i samband med att den lâggs in i en databas,
respektive att den kan påloras information som gör att den version som finns i
databasen inte utan gallringsbeslut kan
destrueras.
Därmed skapas inte en renodlad "ko-

pia" som utan problem kan gallras med
hänsyftning till att den Ítirvaras på annat sätt. Men handlingen är å andra
sidan inte heller att betrakta som enbart
en del av databasen, under förutsättning
att det har skett någon form av direkt
informationsöverföring till systemet. Är
uppgiften inlagd manuellt får den ft;rstås betraktas som en helt ny handling.

Hindrar digital gallr¡ng
Med den tolkning som i detta Êorslag
görs, alltså om hela systemet betraktas
som en allmän handling, i ställer Ítir de
sökmöjligheter databasen skapa¡ inne-

bär detta, i förlangningen, att gallring
inte är möjlig att genomlora i digitala
system överhuvudtaget.

Om hela systemet ses som en allmän
handling, innebär det i sådana fall nämligen att gallring måste börja tillämpas
på delar av en allmän handling. Det
perspektiv som hitintills har använts for
handlingsbegreppet i en digital miljö,
att det är informationsinnehållet och en
bedömning av det som måste göras utifrån varje enskild del av ett sådant system, som är det enda rimliga.

Kontorsmiljö

Inte orimlig oro

Detta problem finns även i kontorsmiljö, när handlingar förs in i digitala sys-

Den oro som sekretessbeslutet grundas
i, ligger i att själva registret och indexeringen av informationen som sker genom säkerhetskopieringen kan skapa

tem, såsom dokumenthanteringssystem.
Det klassiska sättet att se på den sena-
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et De la Gardieska arkivet eller kanske snarare samling är
en mer rräfFande be nämning
har
lång tid förvarats i ett
unde¡
bombvalv under unive¡sitetsbiblioteket
vid Helgonabacken i Lund, och har
lange tillhort landets mest välkonsulterade.

Kärnan består av de släktarkiv som
under flera generationer beva¡ats på gården Sjöö i Uppland, men som på
1820-ralet överftirdes tiil Löberöd i

De förtecknades redan frore 1850 av
Peter \ü/ieselgren, och samlingen kom

att överÍtiras
århundradet.

senare

till Lund i slutet av

Till skillnad från vad som gällde till
exempel Ericsbergssamlingen på riksarkivet, har universitetsbiblioteket ägande-

rätten. Några delar har tillkommit från
andra hå11, medan andra delar fortfarande finns vid universitetsbiblioteket i Tartu. Svenska Riksarkivet har också en
stor samling rörande Magnus Gabriel
De Ia Gardie.
-Wieselgren
publicerade delar av mate¡ialet i 20 volymer på 1830-40-talet,
men denna utgivning är inte alls komplett och fyller inte heller dagens krav på
publicering för forskningsändamåI.

Materialet fyller omkring 130 hyllmeter
och har innehåll som daterar sig till

tiden 1526-1850

ca.

En del är originaldokument, annat
är avskrifter. Ena hälften är släktarkiv,
och andra halften är ftirdelad på olika
grupper: historiska handlingar, topografiska handlingar, biografica minora,
codices och pergamentsbrev. Därtill
finns en stor kartsamling och porträttgravyret.

Många små pärlor
Dokumenten spänner även över vida
geografiska områden - alls inte enbart
Skåne - utan stora delar av Sverige och
Finland, Danmark, Baltikum och Tyskland.

Det Ênns ett särskilt fokus på juridiska, ekonomiska och topografiska handlingar. Många är de små pärlor med
överraskande innehåll som glimmar till
när man bladdrar sig genom volymerna.

Det är förunderligt hur alla dessa dokument kunnat bli samlade på en plats.
Dokumentens vägar hade varit nog så
intressanta i sig att kunna folja.

lntressant uppg¡ft
För några år sedan bekostade Kulturrådet ett Accessprojekt for att tillgängliggöra innehållet i släktarkiven. Nu på-

möjligheter att, när det gäller tsunami-

Krånglig omväg

banden, få kunskap om regeringskansliets arbetssätt, som skulle kunna vara
till skada for landet.
Detta är egentligen inte orimligt och
skulle om det gallde andra former av information som i motsvarande grad skulle kunna identifie¡a en myndighet med
betydelse för landets säkerhet, likaledes

Problemet är alltså att i stället för att
hantera denna information som en allmän handling, går man en krånglig
(och tvivelaktig) omvag runt problemet
och skapar därigenom snarare nya problem. Följden av detta kommer art visa
sig längre fram med tanke på den tekniska utvecklingen.
Det dröjer väl en stund innan man på

vara Êo¡emål För sekretess.

Ärkiv
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Stor samling

Skåne.

Har äganderätten

û

Kunglig försäkran. Gustav lll:s egenhändiga försäkran om syftet med statskuppen
1772-08-19, lämnad t¡ll officerarna för gardet.
Universitetsbiblioteket, Lunds univers¡tet, De la
Gardies ka arkivet, H istoris ka h and I i ng ar 22 : 2.

går arbetet 2009-2011 med resterande

delar av samlingen, finansierat av Marianne och Marcus \Øallenbergs Stiftelse.
Det är fil.dr Per Stobaeus som är ansvarig och arbetar med denna intressanta uppgift, som även inkluderar identifiering av hittills okända brevskrivare
eller manuskriptflorfattare. Resultaten av
hans vedermödor publiceras löpande i
form av detaljerade förteckningar i pdÊ
fo¡mat på universitetsbibliotekets webbplats, http ://www.ub.lu.s e I projektl

deJa-gardieska-arkivet.
Arbetet går dels ut på att ersâtta en
foråldrad arkivftjrvaring med nya, syrafria omslag och kartonger, dels att skapa
en detaljerad digital arkivft;rteckning.
Valda dela¡ av arkivets dokument kommer dessutom att digitaliseras och bli
tillgängliga i sin helhet på internet. I
TEXT: Anders Perlinge

anders.perlinge@sfehf .se

departementsnivå {ìirstår konsekvensen
av detta resonemang. Det riskerar att resultera i att en rad nya lagar kommer att
behöva skapas, Ítjr att sekretessbelägga
alla de nya återsökningsmöjligheter som
den digitala miljön har skapat och kommer att skapa framgent. I
TEXT: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@bredband.net

1-7

Minnesord over Jan Dahlin
1950-2009

Hans anföranden var ett stående inslag
på landsarkivets årliga konferenser för

mer som de sydsvenska kommur-r- och
landstingsarkivarierna står inför.

jö i ett historiskt perspektiv, och jag vill

Man kan inte undgå att imponeras av
hur osannolikt många sammanhang,

mest mångkunniga och hängivr.ra

skap och arbetsfönnåga nyttjades i

chefer. Landsarkivarien Jan Dahlin
avled oväntat efter en kort tids sjukdom

många sammanhang på lokal och nationell nivå. Han blev exempelvis 2003

grupper och nätverk Jan var engagerad
i. Han blev uncier 2000-talet en allt tyd-

den 3 juli 2009 vid 59 års ålder.

ledamot av Svenska Unescorådet. Spe-

ligare profil inom den lur.rdensiska och
skånska kulturvärlden. Vid sin bortgång

ciellt arbetet ftir det senare och

var han ordförande i Gamla Lund och

Jan 1975 anställning vid Landsarkivet i
Lund. Arkivariens vardag har förändlats
FOTO: Landsa¡kivet i

i grund under de 35 som lorflutit sedan
dess. Den har kânnetecknats av de nya

Lun<1

pro-

gram Memory of the \f,/orld rpplevde Jan
som synnerligen angeläget och hans en-

Sydsvenska Geografiska Sällskapet. Se-

gagemang hârvidlag blev mycket uppskattat. Han ansträngde sig för att

för den regionalhistoriska tidskriften
Ale, dar han även publicerade egna artiklar liksom han gjorde i annan arkivvetenskaplig och historisk periodika.
Arkiven ska vara en bas för forsknir.rgen
och Jan tog själv med framgång aktiv
del i att presentera ny kunskap inom
historieämnet, och han representerade i

kommit att dominera yrket, en annorlunda hållning till brukare och forskare,

medel, som nu är oumbärliga inom
svenskt arkivväsen, arkivir-rformations-

ett annât betraktelsesätt på bevarandefrågor, på standardisering och systema-

systemet Arkis och den natior.rella alkiv-

arkivhandlingar i Sverige av srolr inrer'nationellt intresse borde ftiras upp på
världsarvslistan. Det lyckades r.rär Nobelarkiven hos Riksarkivet och Landsarkivet i Lund lorklarades som världsarv

databasen NAD.

2008.

tekniska hjälpmedel som efter hand

tiserir.rg. Jan

Dahlin var en föregångs-

rnan på samtliga fält och ftirespråkade
en öppnare attityd gentemot det om-

givande samhället, ett effekrivare arbetssätt och ett moclernt ledarskap.
Jan engagerade sig

tidigt i skrivmate-

riel- och arkivredovisningsfrågor och
anlitades både av Riksarkivet och landsarkivet som expert i skilda sammanhang.
Han medverkade i arkivstandardiseringen på områdena arkivterminologi
och förvaringsmedel. Han g.jorde även
betydande insatser i standardiseringsarbetet inom den internationella arkivorganisationen ICA. Det arbetet resulterade i mitten av 1990-talet i två viktiga

Men Jan såg den nya teknikens potential även utanför den egna sektorn. Redan vid 1980-talets mitt verkade han Íìir
att datoriserad information hos arkiv-

det avseendet klassiska forskarideal

Ett annat område som Jan ägnade
mycket tid åt val släktforskarrörelsen

grundade på kallforskning och käil-

och möjligheterna att lorbättra dess tillgång på forskningsmaterial. Han var

Societeten i Lund verkade han ftir pub-

kritik. I

samarbete med Vetenskaps-

..... med Lars Berggren, som har

blivit utnämnd till professor och har
en arbetarhistorisk inriktning.

Historiska institutionen i Lund, der jag
bland annat har ansvarat för forskarutbildningen.

Ãr

och Lunds datacentral under 1980-talet.
Han vidareutvecklade detta projekt

Jan hade ett vidsträckt professionellt
kontaktnät och var ständigt på språng

25-2715

fram sin licentiatavhandling om svensk
regionalpolitik. Efter att Anna Christina
Ulfsparre utnämnts till professor i arkivvetenskap, förordnades Jan Dahlin av

första i Sverige som insåg vilka möjligheter den nya datortekniken kunde er-

arkivet med fast men omsorgsfull hand.
Den personliga omsorgen om medarbe-

bjuda arkivsektorn, och han medverkade

tarna var något som präglade hans
ledarstil, och han blev en omtyckt chef.

regeringen

databas södra Sverige, www.ddss.nu, i

mitten av 1990-ta1et och därigenom fick
forskarna så småningom fri tillgång på
nätet till miljoner datoriserade uppgifter
om den historiska befolkningen i Syd-

för att finna nya samarbetsmöjlighete¡
projekt och finansieringskällor. Det är
många både innanftir och utanÍbr landsarkivets tegelröda väggar som kommer

gasin hörs inte längre, och frånvaron av

Jan talade sig ofta varm för den ömsesidiga betydelsen av en nära samve¡kan

hans entusiasm, energi och inspirerande

mellan

slä l<tForsl<a

konversation beklagar vi djupt.

rorganisatione rna,

landsarkiven och den plofessionella
forskningen.
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FALK konferens. Norrköp¡ng

1-3/7

l-CHORA 5: Fifth lnternational
Conference on History of
Records and Archives. Londen
www. nationalarchives. gov. u k/
ichoraS/default.htm
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Education and Research,

i landsarkivets korridorer och ma-

sverige.

utbildningen) i Malmö. Under senare år
har jag tjänstgjort som studierektor vid

wwwfalkarkiv.org

att sakna hans närvaro. Hans snabba
steg

Vad har du för bakgrund?
- Jag borjade som lärare på grund-

starta forskr.ringscirklar', bland annat
tillsammans med ABF och olika fackliga organisationer.

?â sâns 2010,,,

till Demografisk

nära samarbete med arkiven. Jag ser detta som mycket fruktbart.

skolan och blev sedan gymnasielärare.
När jag hade disputerat i historia kom
jag till Lärarhögskolan (numera Lärar-

tutiol-r.

genom att ta initiativ

kyrkoarkiv och olika myndigheters
arkiv. Jag har också i olika pedagogiska
sammanhang verkat för att utveckla ett

Vad innebär det?
- Det innebär att halva min tjär.rstgöring forläggs till Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. Där kommer
jag att initiera forskningsprojekt och

sitets ekonomisk-historiska institution

1995 återupptogJan sina forskarstudie¡ och kur.rde i början av 1996Iàgga

(FARMER) konferens i
Oxford. Tema Questions of

trust? Archlves, records and
Lars

identities.

Jörwall

Ärkiv
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arbetsmil-

Vilken relation har du till arkiven?
- Jag har under lår.rg tid bedrivit
arkivforskning, inte bara i arbetarrörelsens arkiv utan också i foretagsarkiv,

och sektorer.

beskrivningsstandarder, ISAD(G) och
ISAAR(CPF). Han var vidare en av de

28

var han medlem i styrelsen

Jag har forskat en del om

gärna koppla samman sådana frågor'
med problem som har att göra med der.r
yttre miljör"r. Jag är också mycket intlesserad av gruvsamhällena i nordvästra
Skåne och det arbete som bedrevs clär.

licering av historiskt källmaterial, och
han underströk ofta att texturgivning
var en viktig uppgift för en arkivinsti-

till landsarkivarie i Lund
från den I juni 1996.
Fram till sin bortgång ledde Jan lands-

vid utvecklingen av datorbaserade hjälp-

dar.r länge

-

ledande i ett nydanande demograÊskt
projekt i samarbete med Lunds univer-

institutioner, bibliotek och museer skulle standardiseras för att möjliggöra samsökning mellan nätverk, institutioner

,,

Några frågor som ligger dig extra
varmt om hjärtat?

Jans ir.rtresse ftir kulturarvsfrågor rnedförde att hans mångsidighet, sakkun-

dess

t

kommunalt alkivverksamma. Han var
vâl insatt i de utmaningar och bekym-

Landsarkivet i Lund och det svenska
arkivväsendet hal lörlorat en av sina

Eftel akademiska studier i historia fick

Kort sagt,

Jan värnade även om de kommunala

och enskilda arkivorganisationerna.

,,,i arkwen
29
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Ny redaktionsmedlem

lr¡csr-rv¡rs nRx¡vRÅo, HtR

Nikola¡gatan 3, 702 10 ÖREBRO
Tfn:019-12 01 95 . Fax 019-611 8l 20
Hemsida: www.nla.nu . E-postnla@nla.nu

Namn:
Soili-Maria Olli

Nuvarande
sysselsättning:

Modersmål:

Chef på Dalarnas Folk¡örelsearkiv, i Falun.

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 08-459 84 37
E-post: anastasia.pettersson@skb.se

Svenska (i princip tvåspråkig, far Ênsktalande)

\*

Kreativt skrivande

¡9 ARKTvRÅorr AAS
RRxrvRÅorr RRs
c/o Föreningshuset
Vi rkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLM

ïfn: 08-55 60

61 46
E-post: kansli@arkivradet.org

Ordförande:
Lars Erik Hansen
TAIVì-Arkiv
Tfn:08-545 415 6l
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

konstvetenskap, latin och grekiska.
Disputerade 2007 pâ avhandlingen "
Visioner av vä¡lden. Hädelse och
djävulspakt i justitierevisionen 1680-

-

både

och matlagning.

Ë

"Talking

Bokprojekt to Devils and Angels in Scandinavia
1500-1800" tillsammans med prof.
Arne Bugge Amundsen, Universitet
i Oslo, Norge, under utgivning på

å

å

$

1789.

r

Vi vill önska foljande välkomna
som nya medlemmar:

Arkivforburd
FoLKRöRETSERNAS ARKtvFöRBUN D
Arkivcenlrum i Örebro län
Nikolai 3, ZOZ r O ÖRreRo
Kansli: Yvonne Bergman

Tfn:019-61 1 29 00. Fax:019-611 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:
Karin Englund
Urvädersgränd I 1, 116 46 STOCKHOLM
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2.se

Nilsson Mats, TAM-Arkiv, Stockholm

Lena Gribing, Laxå kommun

Sahlberg Charlotte, Reger¡ngskansliet/

AAS

Tallbom Anita, Domstolsverket, Stockholm
Wallin Lise-Lotte, Rymdstyrelsen, Solna

förvaltningsavd, Stockholm
Almé, Christina, SCB, Stockholm
Andersson, Camilla, SCB, Stockholm
Andersson Lena, Kommunarkivet/Katrineholms
kommun, Katrineholm
Backerling Marie, Statistiska centralbyrån,
Stockholm
Carlstedt Jennie, Banverket, Järfälla
Erkki Lars Bertil, Sweco Sverige AB,
Stockho¡m
Frejd Anna, Centrum för Näringslivshistoria,
Bromma
Furéh Lars, Skellefteå Kraft AB, Örviken
lgnell Anna, Statens Skolinspektion, Linköping
Kaltenegger Andreas, Forsmarks Kraftgrupp

FALK
c/o lréne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv, S01 S4 GÄVLE
E-post: irene.wretemo@gavle.se
Tfn: 026-17 81 1 I . Fax 026-17 18 23

Ordförande:

-¡

FALK
Helena Sjödin, Malmö kommun

AB, Östhammar
LarssonAnnica, AB Borlänge Energi, Borlänge
Laurin Astrid, Domstolsverket, Jönköping
Linnman Hans, Karlstads Energi AB, Karlstad
N¡lsson Anne-Louise, Statens Musìksamlingar,
Stockholm
Nilsson Lena, Halmstad Energi och Miljö AB,

Visuol Arkiv-koncøptet

Ark¡vinstitutionen

lntðrnet och R¡ksarkivet

Dü¡

Arkiv kan exporteras till ARKIS2
och till Visual Arkiv på nätet, den
gemensamma webb-publiceringsplatsen. På köpet kan man även få
arkivbildarinfbrmationen pu blicerad på NAD, Riksarkivets Nationella ArkivDatabas.

{

Bromma

ffi

Etl komplett koncept för
dokumentplonering och

ßH¡

orkivredovisníng

Ett demonstrationsexempel som
visar processbaserad arkivf'örteckning hittar du på www.visalfa.se
Läs mer om Visual Arkiv-konceptet
på www.visualarkiv.se
Via länken Inf'ormation om Visual
Arkiv når du en fullodig information om sjalva produkten Visual

Arkiv

Vitri Kaisa, Statist¡ska centralbyrån, Stockholm

Wåhlberg Magnus, TAM-Arkiv, Sollentuna
Zeuthen Anna, Centrum för Näringsl¡vshistoria,

l&

En arkivf'örteckning gjord i Visual

Aktuellt projekt:

förlaget Palgrave.

Arkivbildaren
b

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

prosa och poesi, handarbete, yoga, silversmide

Född i Jakobstad, Öster-

botten i Finland. Historiker med arkivarieutbildning vid Åbo Akademi
och forskarutbildning vid
Umeå Universitet. Har även studerat

processkartl:iggning och utarbetande av en dokumenthanteringsplan.

Fritidsintressen:

Bakgrund:

-.

VisAlfa Dokplan stöder arbetet med

Kursverksamhet
Arkivredovisa med Visual Arl<iv

|

-2 februari

www.visualarkiv.se

NLA

Processer och processl<artläggning ...................... 3-4 februari
www.visalfa.se

Viveca Nyström, Floda

Sofia Larsson, Gustavsberg

!

LKAB, Kiruna

Agio System & Kompetens, Luleå

d

Kar¡ Petré, Bromma

Jan-Erik Persson, Bromma
Monica E. Blomqv¡st, Storvik
Camilla Lindbom, Norrköping

Processbaserad arl<ivredovisning En worl<shop för arl<ivarier
www.vis ualarl<iv.se

5 februari

Kontakt

Maria Sadeghzadeh, Hägersten
,Âsa Danielsson, Solna

Vill du veta mer om våra produl<ter och

Mak¡ko Kanematsu, Huddinge

den spännande utveckling som är på gångl Kontal<ta oss

Jessica Nordström, Farsta

Bertil Axelsson,

Tove Peterzén, Farsta

l<undansvarig

E-post: berti l.axelsson@arl<ivnam nden.goteborg.se

Baftosz Petryk, Hägersten

Mobil:0702-73 28 29

Halmstad

Eva Karlsson

Håkan

G ustavsson, produ l<tansvarig
E-posc hakan.gustavsson@arlcivnamnden.goteborg.se
Tel:03 I -70 I 50 70,0705-69 l9 70

Alingsås kommun
Tfn:0322-616114
E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

Listan på Klaras fördelar kan göras lång. Eller sammanfattas med effektivt, flexibelt, lättarbetat och integrerat.
Klara är ett modernt arkiwerktyg som nu även stödjer
processorienterad hantering med punktnotation genom
hela dokumentlivscykeln.

AAS

Know IT kan hjälpa dig med lösningar för ett modernt
arbetsflöde där dokumenthanteringen är naturligt integrerad i dina verksamhetssystem.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur rätt verk
tyg kan underlätta och effektivisera din vardag.

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 både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenör
skap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.Vi levererar kompetens- och resursförstärkning genom helhetsåtaganden inom strategisk
rådgivning, systemutveckling och förvaltning. Läs mer på www.knowit.se

Know IT Karlstad AB
info.karlstad@knowit.se
Tel. 054-69 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.

