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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor i över 50

år.

Bode logerhyllon, totpockningen och stålhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots olt vi fortforonde ör ett hyllforetog,
sölier vi öven mångo ondro förvoringsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor

och sköp.
Men vi ör, och tonker forbli, ett förefog som
lever pö hyllorno!
I minst 50 år till!
Vill du veto mer om våro förvoringsmöbler, foxo ditt
visitkort. Eller ring!
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utges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är

föreningstidning {ör medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Arkivrådet för arklwerkamma inom statliga sektorn (AAS),
Föreningen arkiwerksamma i Landsting och Kommun (FALK)

och Folkrörelsernas Arkil,förbund (FA).

Ett hisnande

Ansvarig utgivare

tidsperspektiv

I\4ARGAREIA LINDAY,

ordförande i föreningen Svensk Arkivtidskrift,

.

Villagatan 26

619 35 TR0SA.

E-post: margareta.linday@swipnel-se

Snart är vi där; det vi har talat så länge om: i skrivande

Chefredaktör
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stund är det 31 dagar kvarl Och sedan är det 1 000 år och
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Öster-Malma
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40 generationer till nästa skifte.
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Det ska blir spännande att se vilka som får rätt, olyckkorparna eller de positivt inställda. Men låt oss besinna att det

ltn/lax:0155-24 67 67
E-post: aspa@swipnet.se

faktiskt känns som en eon. För 1000 år sedan hade vi
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vikingatid, till exempel. Men det är väl tillåtet att leka litet
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med tankarna?
En stor del av vår

tid under år 2000 tror jag kommer att användas till att diskutera

hur det gick, vad vi gjorde bra och hur förutseende vi var. Naturligtvis kommer vissa av
oss säga "vad var det vi sa". Ar 2000, tror jag, kommer att bli ett utvärderingens år.
Den stora frågan som just nu diskuteras fram och tillbaka är ju digital lagring.

Lagringen i sig innebär tydligen inte så stora problem. Däremot är det av allt att
döma problem med hur denna information ska kunna läsas och förstås, säg om

1000 åt då det är dags för nästa millenniumskifte.Vi vill ju så gärna dela med oss
av våra erfarenheter så att samma misstag inte görs om ytterligare 1000 år...
Tidsperspektivet är hisnande. Hur kommer vår värld och människorna då att se ut?
till och förenkla problemen för nästa millenniumskifte?

Kan våra "visdomsord" hjälpa

Tekniken kommer givetvis att vara högt, högt utvecklad till en nivå som vi i dag
inte ens kan drömma om. Eller har vår kultur gått
under och människan är tillbaka
Men

-

^lt

till 1000talet?

tänk så mycket vi trots allt har lärt oss av

vår historia.Varför skulle då inte framtidsmänniskan
Iära sig av oss!

E-post: Britt-lvlarie.Venditto@hhs.se
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GOD Jtalr

Harriet Kvist, do Stockholms Företagsminnen
Crindstuvägen 48-50
T{n: 08-634 08 50

.

.

167 33 BRo[4MA

Fax:

08-634 99 35

& ett Got* Slrat p& 19oo-talet
& ett Gott Nyft 2ooo!

E-post: kvist.4k@swipnet.se
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Foto: Korsängskolan iVästerås/Våsterås stadsarkiv och Gripenskolan i Nyköping

i årets sista nummer tittat
över arkivutbildningarna i Sverige. På följande sidor presenteras de olika utbildTema Arkiv har

ningsorterna.
Bland annat Uppsala där en första utbildning är planerad till höstterminen år

Och Karlstad, där utbildningen riskerar
att läggas ner.
På sidan 11 finns en tabell över samtliga
utbildningsorter. Och på sidan 12 och 13
om vidareutbildning för arkivarier.
Först dock lite grann om yrkets utveck-

2000.

ling....

Från
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Text: lngrid Söderlund

sti-rdier för att komrna in. Det t'örde med sig

arkiv fram till nu förvarats i dåliga lokaler,
har många generationer arkivarier fått
arbeta i usla arbetslokaler. Efter hand som

Arkivarierna kunde inte heller stoltsera
med någon egentlig egen utbildning för sitt
yrke, även om de hade många poäng i historiska ämnen och var vana vid att hantera
arkiv.

Arkivutbildningen infördes

Arkiv och dokumentmässa

kontorsmiljöerna utvecklats och kraven på

Men så 1973 startade den frirsta arkir,,ut-

Sedan har nivåerna och orterna

en god arbetsmiljö r.uxit, torde kontorspersonal på annat håll ha häpnat över de
omoderna ftirhållandena som rådde för
arkivarierna.

bildningen i Stockholm, samma år som
Datalagen trädde i kraft. Inte bara en kurs
vilken som helst, ulan en universitetsutbildning med krav på tidigare akademiska

efter hand. Den

Före rg73 FÅNNs rNcEN utbildning for
arkivarier i Sverige. Då flck man lära sig
yrket av andra som lärt av andra genom
"learning by doing'i Eftersom de flesta

4

en 1-rögre status och respekt for arbetet, när
den akaderniska viirlclen genom beslutet att

införa arkis'årdsutbildning, clärrned hade
erkänt det som ett professionellt yrke.

I juli

kommit till

1991 trädde en sär-

skild av Riksdagen stiftad lag om arkiv i
kraft, vilken ersatte den gamla
Arkivstadgan. Samma år arrangerades en

H%ffiffi0 åldmi*gar

Stockholm samarbetar

för första gångför arbetet l,tterligare.

mässa om arkiv och dokument
en. Det höjde respekten

Vid den tiden var könsfördelningen ganska
jämn bland de arkivstuderande, som i
Stockholm snart organiserade sig i Hildebrands
vänner med trevliga, sociala arrangemang (se
artikel sidan 6). Samtidigt omorganiserade sig
NLA och AAS och bildade Föreningen Svensk
Arkir,tidskrift och den i dag moderna tidskriften Tema Arkiv bOrjade figes 1992. Efter hand
anslöt sig fler föreningar och det finns i dag en
förening för varje sektor.

mycket med Riksarkivet

Text: lngrid Söderlund

Ett kvinnoyrke
I Härnösand inrättades för första gången år
7997 en D-/magisterkurs på arkivutbildningen.

Fön

crrra rro Ån ssnÅ.N var arkivutbildningen i Stockholm indktad på for-

tioner. Titeln är: "Professionalization
and Tiaditions in Archives

1998 inrättades den i Stockholm, ingen har
dock gått den ännu. Men en första avhandling
ämnet håller på att skrivas.

valtningshistoria, men i dag ges en bredare utbiidning. I grundkursen i arkiwetenskap är målet att ge en baskunskap
om de olika sektorernas arkivorganisa-

Management".

Att döma

i

av dagens könsfördelning på

utbildningen, har det yrke som så länge varit
männens domän, nu börjat bli ett kvinnoyrke.
Hur det kommer att påverka 1,rket i framtiden

vi

tion och arkir,wård, grundläggande teoretiska insikter och lärdigheter inom
området samt färdighet i tillämpningar i
arkivbildning och handlingars vård och

Hur som helst skulle nog gårdagens
arkivarier vara gröna av avund, om de flck se
får

se.

användning.
I fortsättningskursen är målet att ge
en fordjupad kunskap om arkivens roll i
arkivbildning, registrering och gallring,
om modern IT och om arkivens funk-

de många moderna, trevliga lokaler som de

flesta arkiv

fittat till i dag. Allt kunskapsutbye

som sker och den gemenskap som finns genom

föreningar, tidskrifter och konferenser - även
internationellt. Visst finns det mer eller mindre
av den gamla tiden kvar här och där, men i det
stora hela har ju mycket positir,t hänt som
ändock ger hopp om att 2000-talets arkivarie
kommer att vara än mer etablerad i det övriga
samhället.

O

1878 blev Riksarkivet ett ämbetsverk

tiir

arkir.. Och 1891 fick Sr.erige och arkivarier'na sitt för'sta, särskilda arkivhus, dir Riks-

alkivet

f-icl< sin clär'alande byggnad pai
Riddarholnrelr I891, nred Stockl-rolms eller
rentav Sr.eriges tbrsta elektriska I'riss. I 899
kom clen för'sta motsvilrigheten "på landet" i

Vadsterra.

Undel riksarkivarien Elik Hildebrands tid
( 1848-1919) ctableracles ett nationellt s1,stern f'ör att oldna och f-örteckna arl<ir,, som
iir-en dagens svenskir arkivarier al"betar utifl-ån. LIndcl Hilclebrands tid infördes också
tillsr.ns- och rådgir.ningsarbetet gentemot
rnvndigheterna.

I andra länder
Diskussioner pågår bland utbildningsanordnarna, DlK-facket med flera om att
förändra arkivarieutbildningen (se notis
sidan 30) . I många andra länder är
arkivutbildningen betydligt längre. Det
allmänna yrkesbegreppet "arkivarie" som

vi har, motsvarar en person med lägre
arkivutbildning i andra länder, medan
en egentlig arkivarie där är en på ämnet
högutbildad person.

tion för samhiille och forskning. Man

:

ska också kunna göra ett självständigt

Stor konkurrens

uppsatsarbete.

I Stockholm finns

Värdefulla kontakter

utöver Riksarkivet, stadsarkivet och
många andra arkivinstitutioner. Men
eftersom jobben är fler än i övriga landet

Undervisningen hålls mycket på
Riksarkivet. Att få dessa kontakter redan
under utbildningen genom att läsa i
Stockholm, är värdefuilt när man sedan
har kontakter med Riksarkivet i arbetet.
Börje Justrell har arbetet länge på
Riksarkivet som chef för Tekniska byrån.
Riksarkivet har under 1999 gett ut en
119-sidig, 11:e rapport som skrivits av

|ustrell med titeln "What is this thing we
call archival science?: a report on an
international survey". Nu är han doktorand vid Historiska institutionen och
arbetar på den första avhandlingen om
arkiv. Ja, inte bara om arkiv i allmänhet
utan just om arkivutbildning. Syftet är
att ur en internationellt synvikel studera
professionaliseringen inom arkiv och

hur den är relaterad till olika arkivtradi-

många arbetsgivare,

och arbetsgivarna är attraktiva ur merit-

synpunkt, är konkurrensen desto större.
Dessutom har antalet utbildade arkivarier blivit fler sedan fler utbildningsorter
tillkommit. De som för cirka tio år sedan
läste arkivkunskap i Stockholm, fick då
veta att l0-15 sökande var normalt till
Iediga jobb i Stockholm. I dag är det

oftast 40-50, ibland närmare 60.
En fördel med att i stället söka "på
landet'l är att det är lättare att få de jobben. Men å andra sidan är utbudet

betydligt mindre. Så har man haft en
projektanståillning eller vill röra på sig
efter några år på ett fast jobb i en
dre stad kan det

- till skillnad

min-

från

- vara svårt att hitta något
inom staden eller regionen.
Stockholm

5
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Kompi sgang bildade

Sällskanet Emil
HildebradOs Vänner
Text: Susanne Bäckman, aktiv styrelsemedlem 1996-1998, numera stolt biträdande revisor

IIen nu
en nål

r ÅRKrrrsÅMMÅNHÅNG

i form

undrat över

av en arkivknut, fastsatt på

kavaj- eller rockuppslaget på en kollega?
Då kan jag berätta att det är en medlem av
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner som
du har framför dig.
S2illskapet är en politiskt och religiöst
obunden ämnesförening inom
Humanistiska
Föreningen vid
Stockholms universitet.

Föreningen vänder sig i ftirsta
hand till nuvarande och
före detta studerande i arkiwetenskap vid
Stockholms universitet. Yrkesverksamma
arkivarier och andra personer med ankrytning till arkivarieyrket, är också välkomna
som medlemmar.

för att hålla kontakten
och utbyta erfarenheter. Tiden gick och
kompisgänget upptäckte att behovet att
umgås mer otvunget och diskutera frågor
och funderingar som väcktes på kursen,
och framlörallt på de darriga stegen ut i
arbetslivet, delades av en vidare krets människor. I dag har föreningen cirka 150 medlemmar, men
lyckas ändå hålla
kvar andan av ett
des de över en öl

inslag
ingen är

vänner och informellt meningsutbyte. Föreningen
är också en kiilla
till ett stort nätverk och fungerar även
såsom informell arbetsförmedling, om än i

mindre omfattning än tidigare

Sällskapet bildades 1992 av ett kompisgäng
på arkivkursen som inte ville skiljas åt

under sin praktikperiod, utan bestämde sig
för skapa ett informellt nätverk under tiden
praktiken pågick. Varje tisdagskvall traffa-

6

år.

Träffas på puben

i föreningens verksamhet är
fortfarande tisdagspubarna, på puben Tie
Backar i Stockholm, varav den första tisdagen i varje månad är en mer speciell pubdag än de andra. Andra traditionella festinslag är de årliga vår- respektive höstfesterna, där middagssittningen bara blir längre
Stående inslag

Kompisgäng på arkivkursen

forum för goda

och längre. Ett par av de senaste festerna
har begåvats med uruppföranden av
nyskrivna arkivspex.
Flera av medlemmarna har visat sig
besitta stora skådespelartalanger, varav
Magnus Wåhlbergs tolkning av Emil
Hildebrand står i en klass för sig.

Studiebesök med ficklampa
Andra aktivitetel som finns på förenrng.'ns
program är föredrag, parreldebatter oci-r
studiebesök. Ett av de senaste str.rdiebc'söken gjordes på Gamla Riksarkir e t pa
Riddarholn.ren, där icke -il.trkrädda medlemmar, med fickJaml.ol i högsta hugg,
r i:ldc. runt lr BuJi- L .rt. -.sgttt A .om
inlevelsefull ciceron. Sällskapets tidning,
"Den lille fascikeln'l utkommer rned fora
numlner per år ocl-r publicerar artiklar rned
både ailvarligt ocl.r studentikost innehå11.
Sällskapet har nr-1igen ynglat av sig i

form av ett iirlrnesriid som ska arbeta för ett
större studentinll.vtande och en ännu bättre
arkivkurs i Stockholm.
Intresserad av att veta mer? Sällskapet finns
aven i digital form på adressen:

http://hem l.passagen.se/sehv

B"%ffiffibi ldningar

Mitthögskolan
har ett stort nätverk
t*
MrrrrröesrorÅl.Ts urBrLDNrNc i arkiv- och
informationsvetenskap startade vid den

i Sundsvall/
Härnösand läsåret 19B8/1989. Då gavs en
20-poängskurs i arkivkunskap och dokumenthantering på distans med f<irdrojd
studietakt. Efter två år tillkom en B-kurs
dåvarande Högskolan

och året efter en C-kurs. Läsäret 199311994

infördes en fullfartskurs, en AB-kurs om 40
poäng, även den på distans. Läsåret
1997 11998 ersattes den med en reguljär hel-

fartskurs.
Från hösten 1998 ges kurser

i arkiv- och

lnneti Sunaqvi«
omfattande 20 poäng för
Försvarshögskolans räkning. Läsåret
199811999 gavs en motsvarande utbildning

högskolan ett samarbete med University of
British Columbia i Vancouver och dess
School of Library, Archival and

för SVAR i Ramsele. Under hösten 1999 har

Information Studies, SLAIS. En av dess

en S-poängskurs för anställda vid arkiv,

professorer, Terry Eastwood, har varit knu-

bibliotek och museer i Västernorrland

ten till Mitthögskolan som gästprofessor i
arkiv- och informationsvetenskap. Övriga
kontakter utgörs till exempel av Archiefschool i Amsterdam och Arkivakademiet i

genomförts (se notis sidan 13), med syfte
att tillgängliggöra kulturarwet med hjiilp av
IT. Det sista illustrerar l.tterligare en
utvecklingstendens, nämligen en ökad samverkan mellan de institutioner och professioner som dokumenterar och förmedlar

Oslo.

kulturarvet.

Rekfiering

informationsvetenskap på A-, B-, C och Dnivå. Arkiv- och informationsvetenskap
kan utgöra huvudämne i en fil kand- elier

Nätverk

De första åren var det framför allt redan
yrkesverksamma arkivarier eller administrativ personal som sökte Mitthögskolans

En förutsättning för att kunna bedriva

kurser.

magisterexamen.

utbildning och forskning inom det arkiv-

Ambitionen har hela tiden varit att
utbildningen skall omfatta dokumenthan-

och informationsvetenskapliga området

terings- och arkiwerksamhetens hela spektrum. Utbildningen skall täcka in hela livsrykeln från dokumentstyrning i en admi-

nistrativ miljö till institutionstjänst och tilI-

vid

MitthOgskolan är det nätverk av arkiv- och
arkivrelaterade verksamheter som förekommer inom Mitthögskolans upptagningsområde.

Här finns två landsarkiv, två foreningsar-

gängliggörande av kulturarvet. Det sista ett

kirr, ett regionalt näringslivsarkiv, två läns-

område som rönt allt större uppmärksamhet de senaste åren och som därmed fått en
större betydelse i utbildningen.

sfyrelsearkiv, två landstingsarkiv, ett flertal
kommunarkiv och flera mgrdigheter och

U

ppd ragsutbildn

ingar

storföretag med fungerande dokumenthanterings- och arkidunktioner samt SVAR,
Svensk

arkivinformation. Detta kan sedan

Distansformen kombinerad med fördröjd studietakt har gjort det möjligt att
bedriva högskolestudier vid sidan av arbete.
Spridningen har emellertid varit stor vad
gäller studenternas utbildnings- och yrkesbakgrund och även åldersmässig.
En tendens kan dock urskiljas mot att
studenterna blir yngre och mer viilutbildade, samt saknar yrkeserfarenhet från området. Framför allt galler det helfartskurserna.
Det är möjligt att utvecklingen går dithan
att distans- och halvfartskurserna kommer
att inriktas mot studenter som är yrkesvetksamma och helfartskurserna mot den
andra kategorien.

Yicl sidan av det orclinalie kulsr-rtbudet har
NIitthöcskolan iir,en sir.it ett antal Llpp

kompletteras med företrädare från andra
delar av ABM-sektorn, det vill säga biblio-

dragsutbildningar. f)et kirn ses som ett
titns ett ökat behov av
clen typ av professionell kompetens sorr
arkivarien besitter och kanske av utbildningar med speciell inriktning. Under 1aså-

teks- och museiinstitutioner

Vid sidan av det lokala och regionala nätverket har Mitthögskolan ett antal interna-

Arbetsmarknaden har de senaste åren varit
förhållandevis god. Flertalet studenter som
inte redan haft anställning har fått arbete

ret 1997/1998 genomf'ördes en utbildning

tionella kontakter. Sedan 1996 har Mitt-

efter att de genomfört sin utbildning.

i

regionen.

tecken på att det

Oavsett studieform har Mitthögskolan
hela tiden haft en rikstäckande rekrytering.

lnternationella kontakter

7
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Utbildningen m åste
ha en bredare bas
Text: Anneli Sundqvist

med hjälp av olika medier. Det är inte

bevara och tolka den i ett längre tidsperspektiv. Samtidigt utvecklas nya organisations- och arbetsformer som inverkar på
arkivinformationens struktur och hante-

säkert att informationen eller dokumenten

ring.

lagras och bevaras i samma form som de

Det här innebär att "den arkivaliska tillvaron" har blivit allt mer komplex. Det ställer krav på en ökad kompetens, på utbildning och forskning. Något som lydligt
märks i det stora antal sökande till arkivutbildningarna i landet de senaste åren.
Arkivariernas verksamhetsområde har
efter hand kommit att utvidgas från arkivinstitutionerna till myndigheter, företag

Doxulrplrr

sKÅpas r

nac med hjalp av

olika medier, papper, elektroniska medier
etcetera och kan distribueras och lagras

ursprungligen skapades och samma informationsinnehåll kan finnas bevarat i olika
skepnader.

Längre tidsperspektiv

Informationsteknikens utveckling påverkar arkivinformationens uppkomst och
karaktär, liksom möjligheterna att vårda,
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och andra organisationer. Den arkiv- och
informationsvetenskapliga utbildnin gen
och forskningen måste därför ha en bredare bas än den rent historiska som av tradition prioriterats vid arkivinstitutionerna.
Professionell kunskap
Den genomgående tendensen, i Sverige och
internationellt, är att man måste söka sig
fram til1 en disciplinetablering och en professionell kunskap som står sj2ilvständig

i

förhållande tiIl exempel historia, diploma-

tik och rättsvetenskap,

de

traditionella

moderdisciplinerna på arkivområdet.

Göteborg:

Blickar både bakåt och framåt i tiden
DeN lwsragreDE urBrLDNrNcEN r ÅRKft.r,'ErENsKÅp

i Griteborg är yrkesinriktad och

har som mål att ge de kunskaper och färdigheter som behövs for ett sjiilvständigt,
kvalificerat arbete med arkiv- och dokumentationsfrågor, såväl inom offentlig som
enskild sektor.

Större sammanhang
Kursen erbjuder en stabil plattform

ftir

arkivariens främsta uppgift, att bestämma
vilken information som ska bevaras och

hur den ska göras tillgänglig och sökbar
framtiden. Utbildningen vill erbjuda en

i

arkiwetenskaplig kurs som blickar både
bakåt och framåt i tiden, så att bevarandefrågorna belyses i ett större sammanhang.

Grundläggande kunskaper
Kursen ger grundläggande kunskaper om
digitala media, de lagar och föreskrifter
som reglerar statliga, kommunala och
enskilda organisationers/f<iretags arkiv och
arkivens arbetsmetoder i ett teoretiskt per-

spektiv. Dessutom ingår utbildning i utred-

ningsmetodik och studier i arkiwetenskaplig teori. Under de två praktikperioderna är
sy,ftet med den ena, att kursdeltagarna fördjupar sina kunskaper i arbetsmetoder på
ett arkiv, och med den andra, att de utför
ett självständigt utredningsarbete som
sedan ska redovisas vid slutet av terminen.
Kursen ges i samarbete med Ekonomisk
historia, Statsvetenskap, Regionarkivet och
Landsarkivet i Goteborg.
Text: Susanne Bäckman

Karlstad:

Osäkert 0m utbildningen får vara kvar
llmnrn 1990-rÅLEr tillkom

en arkivarie-

utbildning i värmlär.rdska Karlstad. Men
eftersom en arkivarieutbildning inte
innebär något långt åtagande, är utbildningen lågt prioriterad på institutionen.

I)et finns därför en osäkerhet rned risk
att arkivarieutbildningen i Karlstad 1äggs
ner.

I Karlstad kan man framför allt arbeta

på

Arkivcentrum. Det öppnades den

1

september 1998, r,ilket vi skrev närmare

således ett eldorado för en arkivarie.
Arkivcentrum är under utbyggnad och

om i Tema Arkiv nummer 4/98. Det ligger
i det gamla folkskoleseminariet och innehåller firra alkivinstitutioner:
Värmlandsarkiv, Emigrant regist ret,

det är Värmlandsarkiv som tillsammans
med Folkrörelsearkivet ansvarar för arkivarieutbildningen i Karlstad. Alla 1ärare

Folkrörelsearkivet och Landstingsarkivet.
Folkbokforingsenheten och Värmlands
släktforskarförbund huserar också där -

Universitetet som således inte har några
egna lärare i ämnet arkiv.

hyrs in från Alkivcentrum

till

Text: lngrid Söderberg

Uppsala:

Nästa år startar en ny utbildning
Lrrp. p,qrre o11 DE\ !L-a\EF-.i.DE arkivut-

Inriktning: IT

bildning vid Uppsala universitet som

Praktikperioder: 1 period på 5 veckor
Organisatorisk tillhörighet: Institutionen
för kultuffetenskaper, Historisk-filosofiska

till

fakulteten, Uppsala universitet

ning för att införa en ny typ av magisterex-

Antalplatser:30

amen gillas av regeringen.

ska

starta höstterminen år 2000.

Kunskapskrav: B0 högskolepoäng
Utbildningslängd: 3 terminer, 60 poäng

Periodicitet: intagning var tredje termin
Det finns planer på att göra utbildningen
en magisterutbildning om högskolever-

kets planer på en ändring av examensord-
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Lund kallas kursen
for[farande för arkivku nskap
Text: Lars Jönrrall, lars.jonruall@landsarkivet-lund.ra.se

upprepats varje läsår, den senaste 1996197,

erfarenheterna från arkivyrket varit betydande. Av de totalt 86 studenter som registrerats på kurserna 1,992-1997 har 68
stycken erhållit slutbetyg (80 o/o), vilket kan

vilket gör att fem kurser på grundnivån,

betecknas som en god genomströmnings-

att inrätta en påbyggnadskurs 21-40 poäng
läsåret 1998/99, i likhet med tidigare på
hah{art och i samarbete med Lunds universitet. Kursens mål faststäl1des till att "ge
de studerande fordjupade kunskaper i

1gg2 ÅNoRDNÅnE Lamoserrrver i Lund för
första gången en universitetskurs i arkivkunskap 1-20 poäng. Därefter har kursen

hittills

grad. Hälften av de senare är numera verk-

ämnet".

arrangerats. Utbildningen har skett i sam-

samma som arkivarier. (Häri ej inriiknat de

verkan med Lunds universitets Historiska
institution. Landsarkivet har stått för
undervisningslokaler, kursupplaggning,
kurslitteratur, examination med mera.
Lärarna har främst hämtats från landsarkivet men även från de större institutionerna
i regionen, framför allt Stadsarkivet i

som ingår

Arkivkunskap är fortfarande benämningen på kursen, som nästa gång ges våroch höstterminen år 2000. Den teoretiska
ambitionsnivån har hrijts och rör sig i
riktning mot arkiwetenskap. Att utbildningen i Lund ännu kallas arkivkunskap,
och inte arkiwetenskap som kurserna vid
Stockholms universitet och Mitthogskolan, beror på att landsarkivets kurser
bara getts under ett begränsat antal år, att
universitetet velat behålla utbildningens
uttalade yrkesinriktning samt att vi anser

som bedrivits på halvfart lcvällstid,

Malmö.
Praktikperioder har förlagts till arkivinstitutioner, myndigheter och företag.
Examinationen har skiftat något men mestadels genomforts som skriftlig tentamen.

0förändrad målsättnin g
Kursens målsättning har varit oförändrad
sedan den startade, nämligen att "ge de studerande kunskaper och färdigheter för att
yrkesmässigt arbeta med och

i arkiv samt

ge dem förmåga att adekvat hantera den

stora mängd dokument som produceras

i

det moderna samhiillet'l Inriktningen mot
IT, moderna medier och modern förvaltning med arkivredovisning som nav har
genomsyrat utbildningsinnehållet från första början.
Antagningsvillkoren har på grund av att
kursen är yrkesförberedande varit 120
poängs (sänkt till 80 poäng läsåret
1996197) genomförda högskolestudier,
varav minst 40 poäng i historia eller
angränsande ämne. Dispensering har

varit

möjlig for sökande utan dessa meriter om
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i olika arbetsmarknadspro-

gram.)
Få lediga jobb
Lediga arkivarietjänster växer inte på trä'n
Sydsverige men när de trots

i

allt utlyses krä-

ver man regelmässigt minst 20 poäng i
arkivkunskap. I landsändan torde det för
närvarande råda balans mellan tillgång och
efterfrågan på arkivarier på arbetsmarknaden. Det finns därför sedan något år inte
något större behov av arkivarieutbildning
av arbetsmarknadsskal på A-nivån. Även
om det förekommer intresse av en sådan
grundutbildning har landsarkivet inte sett
någon anledning att under den närmaste
tiden utbilda arkivarier för att ta plats i
arbetslöshetskön.

Arkivkunskapsutbildningen i Lund har
lett till ett kunskapslyft som även landsarkivet kunnat dra nltta av. Flera studenter
har medverkat i landsarkivprojekt i anslutning till omorganisationer av statliga myndigheter. Det mest omfattande projektet,
arkivdelen av sammanslagningen av de
båda Skåne-lanen 1996-1997, hade knappast kunnat fullfoljas utan 20-poängsstudenterna.

Påbyggnadskurs
Efter en tids uppehåIl valde landsarkivet
att ta klivet upp på 40-poängsnivån genom

att steget från grundutbildningsämne till
forskningsdisciplin måste planeras i god
ordning.
Stort bortfall
Cirka 25 studenter antogs till utbildningen
höstterminen 1998 och våren 1999 var 15
studenter registrerade, således ett tämligen
stort bortfall. Genomströmningstakten har
varit 1åg, endast fem studenter har till dags
dato slutbetyg, vilket kan förklaras av att
praktiskt taget alla är yrkesverksamma och
att examinationskraven ökat.
Däremot har kursdeltagarnas kompetensnivå hojts vasentligt, vilket bland annat
demonstreras av ett flertal utomordentliga
prestationer på praktik- och uppsatsmomenten. Arkivarier med 40 poäng i arkivkunskap vid Lunds universitet bör vara
klart attraktiva på den framtida arbetsmarknaden.

Effio, Idningar
Arkivutbildningar i Sverige
STOCKHOLM

på ordningsarbete och arkivredovisning.

A, B, C och D/magister-kurser

B-kursen, 5 v. på ett verkarkiv, med inriktning

Behörighet,/urval Senedan

på arkivbildningsplaner, sökystem och forsknings-

Studietid
lnriktning
Praktik

potential i arkiv.

A-B-kursema heltid, C- och mag.-kurserna: Halvfart, kväll

5 v. på B-kursen.

0rg.tillhörighet
Antal

0rg. tillhörighet

Allmän

platser

Historiska inst.

Antal platser

20

A- och B-utb: 30/år. C-utb mer fri men 10-15 personer

Periodicitet

Kursen ges vafiannat åri nästa kurs ges höstterminen

200t

brukar börja på den. D-kursen har ännu ingen gått.

Periodicitet

A:Höstterm.B:Vårterm.C:Höstterm

Förkunskaper och urval
A-kursen, behörighet: 60 p inom historisk-filosofisk sekion eller samhällsvetenskaplig fakultet. De från
Kulturvet. linjen: 100 p i kurser, varav godkända på 80 p, med godkiind uppsats i huvudämnet. Studerande

antingen är eller har varit forskarstuderande

KARLSTAD A- och B-kurser
Behörighet/urval

med grundläggande behörighet som kan dokumentera relevant
erfarenhet, anses ha förkunskaper som motsvarar ovannämnda knv- Urval: 15 platser reserveras

till

de som

A-kursen: 1996 gällde bara allmän behörighet.0m
det gäller fortfarande är oklart. B-kursen: Behörig-

eller studerar på Kulturvetarlinjen i Stockholm eller har rele-

hetskrav: A-kursen Urval: 1) Poäng och 2) Övriga

vanta uppgifter. I övrigt: Poäng.

&kursen, behörighel

Historiska inst. i samarbete med Ekonomisk historia,
Statsvetenskap, Landsarkivet och Regionarkivet i Gbg.

A-kursen.

Studietid

Halvfart kvällstid

lnriktning

Allmän

Urval: 1) Flerårigt erfarna och 2) Poäng.

Praktik

På Arkivcentrum

0rg. tillhörighet

lnstitutionen för samhällsvetenskap, vari hisioria ingår.

UÄnruöSmO

Antal platser

30/är

Periodicitet

A:Vårterm. B: Höstterm.

Urval: 1) De som terminen innan läst A-ku6en 2) poäng.
C-kursen, behörighet A-kurs 40 p eller B-kurs 20 p (alt. B-kurs 10 p). De som med grund-behörighet har
kvalificerade erfarenhet av sektorn, anses ha motsvarande kunskaper.

A, AB,

B, c och D/masister-kurser

i Karlstad

Behörighet/urval

Grundläggande behörighet för A-kursen. Därefter

Studietid

A: Distans, halvfart. AB: Heltid, B: Dist., halvfart, C: Disi.,

Inriktning

Allmän. Dock ett intresse för frågor kring information om

ämne. 1996-1997: Poängkravet sänkt till 80 p, men

arkiv och arkivariens yrkesroll.

man ska fortfarande ha läst 40 p i historiskt ämne

lngen. Dock många praktiska övningar.

inom dem. B-kursen: A-kursen.

genomgången A-kurs, B-kurs o s

LUND

v.

Behörighet/urval

halvfart, D: Halvfart kväll

Praktik

R-t<urs har funnits. Ny B-kurs planerad

A-kursen 1992-1995:120 p, varav 40 p i historiskt

0rg. tillhörighet

lnstitutionen för kultur och humaniora

Studietid

Halvfart, kväll

Antal platser

A: 45, B: 30. C-D: 15. Det kan dock variera från år till år.

lnriktning

Allmän

Periodicitet

Start varje höst, men alla kurser behöver inte ges varje termin

Praktik

A-kursen: 3 praktiska övningar till varje moment.
B-kursen: En som utgör ett eget moment.

GöTEBoRG

0rg. tillhörighet

AB-kurs

Lunds universitet kursanordnare; samverkan mellan

Landsarkivet och Historiska institutionen

Behörighet/urval

120 poäng varav 60 poäng i ekonomisk historia eller
historia eller statsvetenskap/samhällskunskap

Antal platser

Förvaltningsprogrammet 160 poäng eller grundläggande

A:1992-L994 20 st. 1995-1996: 30 st.
B: 1998-1999: 30 st. År 2000: 20 st.

el ler

Periodicitet

A-kursen gavs varje

är 7992/93-1996/97.

behörighet för högskolestudier samt yrkeserfarenhet.

B-kursen gavs 1998/99. Ges läsåret 2000.

Studietid

Heltid

lnga kurser därefter planerade.

lnriktning

Stor vikt vid förberedelse på att arbeta självständigt. Därför

Praktik

A-kursen,5 veckor på en arkivinstitution med inrikting

ingår moment som retorik, arbetsledning och ekonomi.

UPPSALA

En första utb. planerad

till höstterminen år 2000
Tabellen har sammanställts av lngrid Söderberg.
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ABM-kurs i Lund:

Kulturarv
en nya tekniken
Text: Lars Jönwall, lars.jorwall@landsarkivet-lund.ra.se

Dnu 15 Julrr 1999 TNLEDDEs en omfattande
utbildning för arkiv, bibliotek och museer
(ABM) i Lund med landsarkivet som arrangör. Kursen, som fick namnet Kulturarvet

HTML, bildbehandling med mera.

och den nya tekniken, löper över ett halvår

tioner i framför allt Sydsverige och är jämnt

och är uppdelad i en grundkurs och en för-

fördelade mellan l,rkeskategorierna med en
viss övervikt för museipersonal - vilket inte
förvånar, eftersom behoven av kunskapsutveckling inom IT är störst hos museerna.
Knappt hälften är arbetssökande, med en

djupningskurs.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och bekostas av SwIT, Sweden

Information Technology, som är en ideell
förening grundad av Industriförbundet och
IT-Företagen. SwIT har ingått artal med staten om ett nationellt program for IT-utbildning. Programmet, som avslutas i åt finansieras med offentliga medel och har

till

syfte

att avhjälpa bristen på IT-kompetens och
samtidigt minska arbetslösheten.
Kursens syfte
Kursens mål är att ge deltagarna kunskap

Framgång
Eftersom utbildningen i skrivande stund
pägfu är den för tidig att utvärdera. Det
torde dock kunna sägas att kursen hittills
varit framgångsrik. Deltagarna har redan
skaffat sig avsevärda färdigheter och fått
ökade insikter om att vi delar och f<irvaltar
ett gemensamt kulturarv. Ett kulturarv som
pockar på att förmedlas och förklaras digitalt på bred front över nätet. Genom utbildningen har det skapats nätverk av såväl
kursdeltagare som lärare av stor betydelse

grundkursen som består av 25 heldagar
bunden undervisning och som avslutas i
oktober med en fi)raveckors praktikperiod.
Meningen är att eleverna under perioden
skall prestera ett arbete på temat "Resor i
Skåne" med exempel och länkar fiån vitt
skilda kulturarvsområden. Arbetet skall
kunna fungera som stoff och plan för en

ABM-projekt. Syftet är att levandegöra kulturarvet för en vid krets av intresserade
inom till exempel skolor, föreningsliv, forskning och kulturturism. Kursdeltagarna får
därtill undervisning om de olika kulturarvs-

Fördjupningskurs

tionssystem, textredigering, språkbehand-

25 deltagare har valt att fortsätta i fördjupningskursen som har samma längd och
avslutningstema som grundkursen.
Praktikarbetet skall här resultera i en egen
hemsidesprodukt byggd på tidigare i kursen
framtaget underlag, det vill säga deltagarna
skall i december ha uppnått förmåga att
självständigt åstadkomma hemsidor med ett
angeläget och tilltalande innehåll. Under

som särskiljer. Generella ämnen, som

till

exempel kartografi och geografiska informa-

hemsida ddss.nu/swit.

liknande utbildningsbakgrund som de

Internet-presentation.

sation, om vad som är gemensamt och vad

Kommunikation mellan elever, lärare och
kursledning, eleverna sinsemellan, kursdokumentation, kursinformation, publicering
av elevarbeten etcetera sker via kursens egen

yrkesverksamma. 40 deltagare genomgår

och kompetens i teknologi som möjliggör
planering och produktion av nätbaserade

sektorernas strategier, arbetssätt och organi-
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Hälften är arbetssökande
Kursdeltagarna kommer från ABM-institu-

hämtats från museer, arkiv, bibliotek, universitet och näringsliv såväl inom som utanför regionen. Huvuddelen av tekniklektionerna har landsarkivets personal svarat för.

ling, projektarbete och bidragsansökningar,

sommaren gjordes ett tvåmånaders under-

juridik, marknadföring, kultursponsring,

visningsuppehåII, under vilket eleverna som

standardisering och kvalitetsarbete, har getts
stort utrymme i utbildningen.
Tyngdpunkten har dock legat på Internetkunskap: sökmetoder, länkat web-teknik,

hemuppgift sammanställde var sin studie i
ämnet "Yrkesrollen inom ABM-sektorn och
den nya tekniken".
Föreläsare, lärare och handledare har

för kommande ABM-utbildning och ABMsamverkan. Flera av de utbildningsblock
som ingår i Kulturarvet och den nya tekniken kan med enkia medel 114tas ut och bilda
separata kurser av mer blygsam längd.

Landsarkivet konstaterar att efterfrågan på
den här typen av kompetensutveckling är
mycket stor och att efterfrågan i hog grad
inspirerats av det allt intensivare ABM-samarbetet i Sydsverige.

Det är osannolikt att en utbildning med
liknande dimensioner och innehåIl som den
pågående SwlT-kursen kommer att ingå i
landsarkivets kursverksamhet inom överskådlig tid. Men vem vet? I vart fall finns
behoven och de växer oavbrutet.

Systemvetenska p
för arkivari er
TexL Michael Frankius

IöspracsuNn,rRsrrErEr (FUN, hemsida
www.fun.se) i Stockholm har sedan vårter-

Den vänder sig främst till yrkesverksamma
arkivarier som behöver bygga på sina kun-

minen 1998 kursen Systemvetenskap för
arkivarier i sitt program. Den omfattar totalt
tolv heldagar, utspridda över S.ra månader
med ett tredagarspass per månad i FUN:s
lokaler vid Globen. Mellan varje omgång ska

skaper om datorsystem och hur de är uppbyggda, inte minst frir att kunna kommuni-

man dessutom göra en hemuppgift.
Eftersom det är en uppdragsutbildning som
ges av en kommersiell kursanordnare ger
den inga högskolepoäng - men kursinnehållet torde minst motsvara en 5-poängskurs.

nadsvillkor för oss arkivarier av i dag annars löper vi allvarlig risk att bli frånåkta
och reducerade till någon sorts "vaktmästare
i pappersförrådet'l Det ödet måste vi undvika!

Både teori och praktik

Stor efterfrågan

Kursen innehåller både teoretiska moment

Kursen togs ursprungligen fram på beställ-

om utveclding och lörvaltning av system
och praktiska övningar i att bygga databaser.

ning av Riksarkivet, som en intern utbildning för arkiwerkets personal. De första

cera bättre med IT-folket.

Vi har kunskaper

om informationshantering som de inte har,
och vice versa. Detta är något av ett överlev-

kursomgångarna fi,lldes av folk från RA och
landsarkiven - men vetskapen om kursen
spreds snart via "djungeltelegrafen" till arkivarier i statliga verk, landsting, kommuner
samt större statliga och privata företag.
Det märks att arkivarier är svältfödda på

vidareutbildningar av denna typ: i skrivande
stund har kursen getts i sju omgångar, med
25-30 elever i varje (totalt har alltså närmare
200 personer genomgått den) och minst en
ytterligare kursomgång planeras under
våren 2000 - och det finns fortfarande
marknad kvar för l.tterligare omgångar. En
tvådagars påbyggnadsutbildning om det

högaktuella XMl-formatet har också tagits
fram, den har hittills getts i f,rra omgångar
och minst tre

till

planeras.

ABM -utbildn ing i Västernorrland
Fön srqenr r:-,..& År sen,rr,r gick KK-stiftelsen ut med ett erbjudande tiil ABM-sektorn om utbildningspengal för kompetenshöjning på lT-området. Målet var ett
ökat ti1lgängliggör'ande av kulturarvet med
hjä1p av IT. I Västemorrland satte vi oss
ner och fbrmulerade en ansökan där både
arkiv, bibliotek och museer deltog. Vår

bred grundutbildning i form av S,ra hel-

sta hand handlar om att kommunicera

dagskonferenser för cirka I 00 personer åt
gången samt en "spetsutbildning" där det

kulturarvet och i andra hand val av för-

fanns plats för cirka 35 personer. Dessa
gar.s en

utbildning som sköttes av

Mittl.rögskolans IKT-pedagoger
( Inforn-rations- och kommunikationstek-

nik) och

de anslag vi ansökte.

gar. 5 akademiska poäng. Vi var
cirka 15 stl.cken fiån arkivsektorn som
gick utbildnir.rgen som i lika hög grad

Efter en tids planerande så kunde en
plan för utbildningen presenteras - en

handlade om pedagogik som tekniktillämpning, vilket var bra eftersom det i for-

ansökan behandlades positiw och

vi fick

medlingssätt. Detta kan också skilja sig
högst avsevärt beroende på det material
som ska t'örmedlas och r.ilken målgrupp
SOIn

AVSCS.

Utbildningsprojektet avslutades den 2324 november med en lemte heldagskonferens på Länsmuseet Västernorlland. En

uppfoljning av utbildr.rin gen diskuteras
redan av planeringsgruppen.
Owe Norberg
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%uatt
Magnus Wåhlberg som själv är arkivarie, fil.mag. i historia och tekniker,
arbetar med lT-frågor vid Landstings-

arkivet i Stockholm, har här skrivit en
debattartikel om arkivariens utbildning
och yrkesroll.

"Kopplingen til I historia
är helt enkelt historia"
wagnusWåhlberg, La

llnonr

ssNars År har det uppstått en allt
större osäkerhet kring arkivarieutbildningen i Sverige. Bland annat vid Stockholms

osäkerhet uppstått och hur utbildningen
kan förbättras.

universitet. Frågan har varit och är om
utbildningen ger adekvata kunskaper för
studenternas senare yrkesutövning som
arkivarier. Många röster har hojts om för-

Datateknologin

utbildning fanns det förstås även arkivassis-

För det första tror jag att osäkerheten kring
arkivariens yrkesroll och metoder inte
endast begränsas till Sverige, utan även kan
återfinnas internationellt. lagffot också att
orsaken till denna osäkerhet uppstår från

tenterna utan akademisk utbildning.

ändringar av utbildningen. I denna artikel
vill jag ge min personliga sgr på varfor
denna

sidan om arkivarierna med akademisk

det faktum att den datateknologiska
utvecklingen har slagit undan benen på den
humanistiska arkivarien och den traditionella arkivutbildningen. Den hysteriskt
accelererande teknikutvecklingen
harmonierar allt mindre med

det mänskliga medvetandets
historiska utvecklin g.
Humanisten

Arkivutbildningen
ades när

började inrikta sig på
att kläcka kycklingar
med yrkestitel, skriver
artikelförfattaren.

t4

fanns ännu ingen klar koppling mellan en
viss utbildning och titeln arkivarie. Vid

Den traditionelle
arkivarien var
oftast en högutbildad humanist,
och förutsattes
huvudsakligen
arbeta med att
systematisera
och bevara histo-

riska eller diarieförda
handlingar vid verk och myndigheter. Så sent som i mitten av 1900-talet

Varde arkivutbildningen

Arkivutbildningen skapades i samband
med att universiteten i Sverige omvandlades till att bli mer inriktade på att kläcka
kycklingar med yrkestitel. När kycklingen
därefter skulle anställas var det bara att visa
fram yrkestiteln på äggskalet for den blivande arbetsgivaren. För att därigenom lätt
kunna bli placerad i rätt bur.
Arkirutbildningen var en kompletterande
yrkesutbildning för humanister eller samhåillsvetare som ville arbeta som arkivarier,
eller inte såg någon annan utväg.

Datadraken och elfenbenstornet
Under åttiotalet bö4ade villkoren for den
stackars humanistiska arkivarien att förändras kraftigt. Den framrusande datadraken
hotade att med stormsteg detronisera den
traditionelles stillsamma existens i elfenbenstornet. Och i drakens glödande fotspår
kom ekonomen, dataexperten, dokumenthanteraren och ISO-mannen. Arkivariens
verktyg, som det heliga arkivschemat eller
det eviga begreppet handling, fungerade

allt sämre. Förvaltningarna kom allt mer att efterfråga kunskaper om hur man systematiserar, bevarar och presenterar information ur datasystem. Arkivutbildningen fortsatte dock som
vanligt, med vissa kosmetiska modifikationer som en nyinrättad professorstjänst och läppars bekännelser om att det finns
ett behov av förändring av utbildningen etcetera.

I dag
Där är vi i dag. Det grundläggande problemet är att de funktioner som efterfrågas av dagens arkivbildare i allt mindre
grad tillhandhålls av den traditionelle arkivarien. I dag har en
arkivarie allt svårare attbarayata en humanist, utan måste
även vara något av en tekniker eller systemvetare. Om arkivarien inte blir mer av systemvetare innebär det i praktiken att
allt större delar av myndigheters och företags arkidrågor kommer att tas över av datafolk. Arkivarier riskerar att bli allt mindre efterfrågade, för att till slut endast finnas kvar vid arkivinstitutionerna.

i
i

Lena Andersson berättar om Föreningsarkivet i Sörmland för Gustav
Fridlund och Margit Andersson från Gnesta.

Anspråklösa förslag
Iag ffor det vore bra för utbildningen om den lades under
samh2illsvetenskaplig fakultet eller under data- och systemvetenskap. Helt enkelt darför att behovet av en historisk bak-

grund inte har någon större betydelse för yrkesutörmingen
som arkivarie vid de flesta verk och företag, utanför
Riksarkivet och landsarkiven. Kopplingen till historia är helt

Godis och ärtsoppa på
Arkivens dag i Cnesta

enkelt historia. Arkirrrtbildningen bör även sträya efter att

till ett högstatusyrke med krav på bred humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk utbildning.
Kunskaper i juridik, informationshantering och statsvetenskap

Text och

göra arkiryrket

*

måste hos den nye arkivarien kombineras med eftertänksamheten hos den traditionelle arkivarien.

Tyväff förknippas, på delvis goda grunder, arkivarien fortfarande med stelsynt byråkratiskt tänkande, obegripligt muttrande om lagar och uttjänta gråa kavajer. På kort sikt bor

Åsa 0lsson

DEI+ r3 l+oven.tsER FrRÅDEs

Arkivens dag runt om i landet. Så
också i Gnesta i Södermanland
dar bland annat handlingar från
sekelskiftet visades upp. Och
Lottakåren fanns på plats och

arkivutbildningen se till att de blivande arkivarierna 1är sig
grunderna i märkning av information, frågespråk mot databa-

bjöd på ärtsoppa.

konvertering av data mellan olika milj<ier, grundläggande
systemarkitektur, objektorienterad arkivredovisning med

sarkivet

några bråda dagar med att förbe-

punktnotation och EAD.

reda Arkivens dag på biblioteket

ser,

Lena Andersson, Fören ing-

i Sörmland, har haft

i

Gnesta.
Avsl

utande reflektioner

- Vi har haft omkring

70 besö-

Jag är medveten om att det som jag skrivit i denna artikel går
stick i stäv med många av de lärosatser som används inom
arkivkåren i dag. Om svensken i gemen är en mycket ftirsiktig

kare under dagen, berättar Lena

varelse som helst undviker förändringar, så desto mer gäller

Det gör också Gustav Fridlund
och Margit Andersson, som är

detta arkivarien.

lag tvivlar på att tillräckliga förändringar kommer att göras
arkivutbildningen inom överskådlig framtid. Och antagligen kommer arkivarien att successht forsvinna i skuggan av
experter i iångsiktig informationshantering, oberoende av om
de kallas dokumentalister, informationshanterare eller systemav

vetare.

Andersson.

Så

jag känner mig

nöjd.

Föreningsarkivet i Sörmland och
Lottakårens handlingar och föremål.
Dessutom bjuds på fika, godis
och ärtsoppa.

- I Gnesta är föreningsarkivet
under uppbyggnad, berättar Lena
Andersson. Thnken är dock att
det ska bli ett väldigt fint arkiv.
TiIl sitt förfogande har de 200
hyllmeter. De ska nu frllas med
handlingar från kommunens föreningar. Sedan början av mars i
år har cirka 100 arkivbildare
inventerats och 38 har lämnat in
handlingar. Och fler tu pä gäng....

några av dagens första besökare.

- Mycket intressant,

säger

Gustav Fridlund och tittar på en

exteriörritning från i891.
Här finns även fotografier från
seklets början, information om

I nästa nummer av Tema
Arkiv kan du 1äsa mer om
hur Arkivens dag firades
runt om i landet.
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rsj ubileum

iVadstena
Text: Roland Persson, landsarkivarie, roland.persson@landsarkivet-vadstena.ra.se. Foto: LarsWallst6n

SvsrrcEs Årosre LÅNDsÅRKr16
Landsarkivet i Vadstena, startade officiellt
sin verksamhet den 1 oktober 1899.
Institutionens och hela den svenska landsarkivorganisationens 100-årsjubileum firades fredagen den I oktober 1999 i
Vadstena, med en jubileumshogtid i landsarkivets lokaler på Vadstena slott. Högtiden

foljdes av en middag på Vadstena
Klosterhotel.

representerade med riksarkivarien Erik

och fiamtidsperspektiv" och därefter

Norberg i spetsen. Ett stort antal statliga
arkivinstitutioner - i första hand landsarkiv/statsarkiv - i de övriga nordiska länderna var representerade med sina chefer.

avrundades det hela med ett lättsamt före-

Bland annat deltog Islands nationalarkivarie, Olafur Asgeirsson.
I firandet deltog även landshövdingen i
Ostergötlands lan, Bjorn Eriksson, ledande
företrädare för Vadstena kommun, representanter för forskarvärlden samt olika föreningar och förbund inom arkivområdet,
representanter för den kommunala arkivsektorn och de fackliga organisationerna.

drag av docent Kalle Bäck, Linköpings universitet.

Från palats

till

sjukhus

Kvlillens middag intogs i den byggnadsdel av
Vadstena Klosterhotel, vilken man brukar
benamna "Bjälboättens palats". Byggnaden
har haft många och skiftande

funktionel

från kungligt palats till mentalsjukhus. Vid
utgräraringar under 1950- och i960-talen
kom man fiam till att byggnaden hade

utgjort en palatsliknande hur,udbyggnad i
Vadstena kungsgård. Denna donerades 1346

Jubileumshögtiden

av kung Magnus Eriksson och

|ubileumshögtiden, som ägde rum i landsarkivets forskarsal, upptogs av tal och före-

Blanka

drag, sång av elever vid musiklinjen

vid
jubi-

Vadstena Folkhögskola, Iandsarkivets

leumsutställning, visning av landsarkivets
lokaler samt utdelning av en jubileumsbok. Inledningstalare var landsarkivarien i
Vadstena, Roland Persson, som berörde

I jubileumsfirandet deltog 155 särskilt
inbjudna gäster. Regeringen företräddes av
departementsrådet Per-Magnus Nilsson,
Kulturdepartementet, medan Riksarkivets
styrelse representerades av dess ordförande,
Åke Pettersson. Riksarkivet och den svenska
Iandsarkivorganisationen var givewis talrikt

16

drottning

av ett Hoster

i

Vadstena. Bygget avklostret inleddes 1369.

i413 faststiillde påven stadgarna för klostret.
Den ofEciella invigningen ägde rum 1430.
Efter reformationen blev de ekonomiska
förutsättningarna for klostret allt sämre och
i slutet av århundradet stängdes klostret.

Krigsinvalider

utvecklingen under det gångna seklet vid
Landsarkivet i Vadstena, i första hand den

Nästa epok i palatsets historia var krigs-

för institutionen

manshustiden. Under 1640-ta1et inrättades

så centrala byggnadsfrå-

gan.
Vid jubileumshögtiden talade riksarkivarien
Erik Norberg över ämnet "Riksarkivet och
landsarkivorganisationens tillkomst".

till inrättandet

Därefter talade departementsrådet PerMagnus Nilsson med utgångspunkt från ett
antal dagsaktuella perspektiv.
Riksarkivarien Erik Norberg behandlade
ämnet "Riksarkivet och landsarkivorganisationens tillkomst" där han speciellt uppeh<i1l sig vid riksarkivarien Robert Mauritz
Bowallius. Den svenska landsarkivorganisationens ålderspresident, Carl-Edvard
Edvardsson, talade över ämnet
"Landsarkivorganisationen - tillbakablick

här efter beslut av förmy'ndarregeringen en
forsörjningsinrättning för krigsinvalider.
Denna bestod ända fram till 1780-ta1et.
Under en kort period fiån slutet av 1810talet fram till år 1829 fungerade
Bjälboättens paiats som så kallad korrektionsanstalt. Sedan denna awecklats övertogs byggnaden av Vadstena centralhospital.
Vården av mentalsjuka i det gamla palatset
pågick därefter i över 100 år fram till borjan
1950-talet. Då stod det nybyggda Norra
sjukhuset klart att ta över patienterna.
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www.kultur.nu

Arkiv
Arkivrelaterade länkar

Nättidningen RÖTIER
Riksarkivet och lands-

arkiven
I

Svensk arkivinformation
Svensk släktforskning
Svenska kyrkböcker on Iine

Kultur på burk. Kulturnät Sverige handlar bara 0m kultur. 4 000 länkar, nyheter och diskussioner 0m svensk

kultur.

Kursen som gör att man på ett bättre sett kan fullgöra sina uppgifter
som arkivarie. Ta chansen att bredda dina kunskaper
och gör jobbet roligare och mer intressant!
,aD or+s(Pr1
D-

h'RRE'i

Kursinnehåll
IT:grunder
. Systemutveckling och databaser
. Systemförvaltning och IT-säkerhet
o Integration och helhetsförståelse

.

Nästa kursstart:

ffi

6 mars 2OOO

'$..

wliORETAGS

UNIVERSITETET
Box 10074, 12127 Stockholm-Globen. Telefon: 08-60-0 62 00.
Fax: 08 600 2e 50. För kursprogram se: WWW.fOfeta gSUniVefSitetet.Se
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at om arkiv!
Professionell hjzilp med dokumentlantering!

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster & entreprenader
Beställ gärna uår

brorbyr!

Jm Appelquist

fu: 08-698 06 04, *post:

jan.appelquist@sipu.se

Olle Ebbinghaus
tfn: 08-698 06 05,

e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

Elisabet Lemi
tfn 08-698 06 08, e-po*: elisabet.lenne@sipu.se
Elke Frölmder
tfn: 08-553 252 29, e-post: frolander@telia.com

Arnika
tfn: 08-698 06 03,

Pettersson

e-post: annika.petterson@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm

Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06

02

Hemsida w.sipu.se/marieberg
etr företag i SIPII-gruppen

Smart inredning
tar mindre plats.......
Med personligt engagemang och lång brancherfarenhet
hjälper vi Dig att inreda arkivuffymmen på ett kreatvit och

effektivt sätt.

Vi har lösningar för vaktmästeri, postrum, kopieringsrum,
arkiv och lager

-

stora som små.

Specialister på:
. Postsorteringsfack
. Diskar
Jag tycker att DocuWare verkar intressant
Jag vill att ni:

lskickar informatlon

\ ^i..

orn Docuware

Ikontaktar oss omgående

!kntakta

oss för ett inlormatorsmöte

. Kontorshyllor / skåp
. Klädskåp / Förvaringsfack
. Miljödiskar
. Arkivhyllor
. Lagerhyllor

(

Kompaktimedningar

Galr/Bor:

{

:
Poslnr/adress:

Ielelon:

Besök vår utställning. Ynglingagatan 14!

3{ r{
Postadress: Box 23234, 104

Tel.08-34 l0

65

35 Stockholm

Fax:08-323263
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Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan
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Följande rapPorter utkommer med

Nya rapporter

n

z

början

Två nya rapporter i Mitthögskolans rappofiserie i arkiv- och informationsvetenskap har
kommit ut.
Rapport nr 3 ägnas äldre öretagsarkiv. Trots
att det bör ha forekommit arkivbildning i
någon form så länge det funnits en organiserad
foretagsverksamhet är ftiretagens arkiv bevarade i mycket begränsad omfattning. De äldre
företagsarkiv som trots allt finns kvar uppvisar
dock spår av en genomtänkt ordning och en
medveten hantering, och utgör inte minst ett
rikt källmaterial for olika slags forskning.
Rapport nr 4 behandlar bild och självbild
inom arkilrräsendet. Det avser dels den bild
arkivinstitutionerna förmedlar av sig själva
och sin verksamhet gentemot allmänheten,
dels arkivariernas egen bild av sig själva och
sitt uppdrag som ftirmedlas i den interna
debatten.

1999

l. Informationen och organisationen. 128 s'
UTE NUI
2. Dokument- och arhivhantering i universitetsmiliö.91 s. UTE NU!
3. Om tildre företagsarkiv. g9 s. UTE NU!
4. Bilden av arkiven. g0 s. UTE NU!
5. Arktwerks amhetens institutionalisering'
110 s. Utkommer i februari 2000.
6. Papperet som informationsbcirare. 80 s'

Utkommer i februari 2000.
Rapporterna kostar 125 kr styck, porto
och expeditionsavgift tillkommer.
Beställ rapporterna hos:

Arkivhuset, Box 27,

87

| 2l HÄRNÖSAND

Telefon: 06ll-34 82 60' Telefax: 0611-188 55

oa

WINASS
Ärendehantering

s

sY

stem för

Windows-miljö
WINÄSS egenskaper:

- mycket enkelt attlära och handha

FOTOTEK - Syrafria påsar med klaff fÖr korrekt
förvaring av fotografier, negativ, glasptåtar rn'm'
Förvara FOTOTEK i staplingsbara vita plåtlådor
som är tillverkade i 1 mm vitlackerad plåt'
Kontakta a§§

f$

mer infarmafian!

- snabb sökning, söker På allt
- anpassas efter användarens behov
- handhar alla tYPer av dokument
- !ätt att intregrera med andra system
- moduluppbyggt, växa i egen takt

- sist men inte minst, nöjda användare

ffi&InAEB
TeI.0513-175
20

74

Fax 0513'175 87

för mera information om WINÄSS:
DatasYstem AB 08'18 14 60

Ring gcirna

Bardeti

En svensk standard för

informationssäkerhet

Text: Fia Ewald, landstingsarkivarie iVärmland, fia.ewald@kansli.liv.se

I nac

pÅcÅn ETT oMFÅrrÄNnp arbete

i

bemästra som

till

exempel:

många företag och ml,ndigheter inom informationssiikerheten. "Gamla" IT-säkerhets-

I

Informationsklassning

projekt omvandlas till informationssiikerhetsprojekt och helt nya dito startas. Stora
resurser satsas i takt med att en allt större

19

Siikra

medvetenhet om organisationens sårbarhet
och informationsberoende växer fram inom
foreningar, företag och myndigheter.
Informationssäkerheten handlar om att
skapa kvalitet

i hanteringen utifrån informa-

rum

I
I
I

Administrativa rutiner

19

Samband mellan olika mediaformer

Sekretess och behörigheter

Lagring

samt inte minst ett väl uppövat säkerhetsmedvetande.

tionens:

Standard för informationssäkerhet
i9 Tillgänglighet

I dag sker en rörelse från ren IT-säkerhet till

I

informationssäkerhet. Det är lätt att förutse
att den utvecklingen kommer att accelerera,
då det sedan några månader tillbaka finns
en svensk standard för informationssäkerhet SS 62 77 99.Den är en rak översättning
från den brittiska standarden BS 77 99 som
också kan ses som en begynnande EU-stan-

Riktighet
19 Integritet

I

Spårbarhet

Det vill säga frågor som arkivarier alltid
arbetat med. Men var är arkivarierna?
Kanske är det så att många arkivarier
hamnat utanför IT-sZikerhetsarbetet och
därför inte hinner med informationssäkerhetståget? Tråki$ i så fall tycker jag, som har
mycket goda erfarenheter från ett antal år
med IT-säkerhet. |ag har aldrig kant mig
motiverad att briljera med tekniska detaljkunskaper. I stiillet har den arkivaliska erfarenheten och kompetensen (efter att den
första chocken avklingat) möts med respekt
och viss lättnad.
Arkivariens kompetens rör områden som
tekniker och systemvetare finner svåra att

dard.
SS 62 77 99 är som helhet

teknikneutral.

Vissa partier är helt IT-inriktade, medan

andra är tillampliga på olika medieformer.
Slutligen finns rena traditionella arkir,{rågor,
Trots detta har, vad jag kunnat se, standardens införande inte uppmärksammats av

de mål kan nås. Exempel på detta är ISOstandarder inom miljöområdet och andra
certifieringsprojekt. SS 62 77 99 ger både
normer och metoder för att uppnå mål
inom informationssäkerheten. Tillsammans
med sårbarhetsanalyser lägger standarden
grunden för ett effektirt siikerhetsarbete och
möjlighet till revision och certifiering. Efter

att ha arbetet med SS 62 77 99 under hösten
kan jag säga att den känns som ett mycket
bra och handfast verktyg både for myndigheter och företag, även om det naturligtvis
finns en hel som kan förbättras.

"Våra" frågor
Med eller utan standard tycker jag mig ändå
se att arkivarierna står infor ett vägskäl.
"Våra" frågor är i daghetare än någonsin.
Det finns resurser och intresse ute i organisationernas ledningar för att arbeta med
dessa frågor - men vi måste profilera oss och
markera att informationssäkerhet är just vår
fråga. Gör vi inte det finns en stor risk att
vår ro11 övertas av andra "informationssäkerhetsspecialister" och kvar står
strategiskt inflytande, reducerade

vi utan
till vakt-

mästare och forskningsbiträden i de "histo-

Att arbeta med standarder är i dag populärt

riska" papp ersarkiven.
Därför arkivarier, rusa till er lokala
Internetanslutning och beställ hem SS 62 77
99. Den är svindyr men värd sina slantar.
Studera den och när frågor inom området

och innebär onekligen att vissa väldefiniera-

dyker upp, var beredda att ta kommandot!

"arkivsverige".

Normer och metoder

2L

Stadsarkivet i Umeå
flyttar ti Il nedlagt regemente

Text: Hans Ramstedt

Sransanrrr,"rt r UrtsÅ. KoMMUN ska få nya
kontors- och arkivlokaler. Det beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott den 31
augusti 1999.
De nya lokalerna är en kasern på det
nedlagda Västerbottens regemente, I 20.
Beslutet har försiggåtts av ett stundtals

.- /-L
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mycket intensivt arbete under de gångna
tre åren. Flera olika alternativ har studerats
innan det slutliga beslutet togs i år.
De krav vi stod inför då vi sökte efter nya
lampliga lokaler var att det skulle vara en
tillräckligt stor ),ta, att lokalerna skulle tillhöra det kommunala fastighetsbeståndet,
att det skuile finnas en närhet till den centrala kommunalförvaltningen och att lokalerna hade förutsättningar att kunna inhysa
både arkiv och kontor.
Det visade sig dock väldigt svårt att hitta
lokaler som klarade dessa krav.
Men nedläggningen av Västerbottens
regemente (1997) och därmed tillgången
till lokaler inom det området öppnade
givetvis nya förutsättningar för oss.

är i många fall bristfallig.

ett tänkbart be1-ior av arkir lok;Ller l'ros

Att vi i dag har våra kontorslokaler på
kommunens IT-kontor upplever vi som
positirt i och med de många kontakter och
projekt vi har med den förvaltningen.
Ansträngningar ska givetvis göras för att

lrl-,rrd .trtn.tt

kostnaderna hade blivit större och s1'nen på
vår verksamhet hade s:ikerligen förändrats

till det sämre.
Nuvarande arkivlokaler som är inrymda

i ett annex till stadshuset är egentligen ett
skyddsrum och kommer inte att klara av de
kommande årens tillväxt. Arbetsmiljön och
säkerheten för både personal och arkivarier
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korllrLllter och hur våra
ör' .1igital 1angtidslagring

Lm;Leregion.'n5
1irsnirrs;.Lr
rutve

cll;ir

sig.

De nr;.1 kontorslol<alerna

i en före detta
ffrtr

den kontakten ska kunna fortsätta.

kor-r-rpirnie,rpedition t'yn'rmer lbrutorn

Det är dock en sämre iösning när vi har
kontakter med allmänhet, forskare och
andra. Vi har nämligen inget eget forskarrum utan måste boka konferensrum som
förhoppningsvis är ledigt.

irrb etsrllrr-t f'ör stadsarkivets

Bra lösning
Beslutet som kommunstyrelsens arbetsutskott nu har tagit är för verksamheten
bästa. Med andra alternativ hade verksamheten försvårats, servicen hade försämrats,

\.ll-l .. r'1.11 L)!t.[.Jrt l(l\ illul)l

personal också

rurn f-ör itrrskare, sammanträdesrum, sorterings- och ordnarrum samt pentr)'.

\rid projekteringen

ar. de nya

kontors-

och arkivlokalerna är gir.etvis säker1'rets-

Med de nya lokalerna på före detta I20 fär

arbetsmiljöaspekter väl tillgodosedda.
till det före detta kasernon'rrådet är
numera det komrnunala bolaget Umeir

vi cirka 980 kvadratmeter arkivutrymme

Företagspark AB.

oc1'r

Tre gånger större

och cirka 250 kvadratmeter för kontorsutrymmen i den gamla B-kasernen från
1908. Med dessa arkir,'utrymmen i kaserrrens källare och en före detta inomhushall
för skytte, räknar vi med att kunna klara
arkir'tillväxten under överskådlig tid med
nuvarande inriktning för stadsarkivet. De
nya arkivlokalerna blir cirka tre gånger
större än dagens. Framtiden påverkas av

Ågare

I och rned flytten lämnar vi stadshusområclet. Avståndet är dock inte 1ängre än ett

par hundra meter. Vi kommer fortfarande

att vara centralt placerade i forhiillande till
derr centrala

kommunförvaltningen och

ir-ronr Umeå stad. Flytten ska inte påverka

\cr\ iaen g,cutcnl()t olikl rrvttjare.
Preliminär inflvttning är niaj-juni
2000.

år

Samverkan
mellan Umeåregionens kommuner
Text: Katarina Hallgren, arkivarie, Umeå stadsarkiv, katarina.hallgren@umea.se

§or:ele

Arr:r Äa röa-,irnEnrror vårdsarbetet.
tas

till

så även

arkiv-

Malå

I dag måste större hänsyn

ny teknik, omorganisationer och

V2ixande informationsflöden.

stödja varandra

Norsiö

Hur kan vi

i den nya rollen?

Sedan 1993 pågår ett samarbete

för

Lycksele

effektivisering och utveckling mellan kommunerna Bjurholm, Vännäs, Vindeln,

Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Frågan
om möjligheter till samverkan i arkiv- och
dokumenthanterin gsfrågor mellan
Umeåregionens kommuner aktualiserades

vären L999. Regionens kommunchefsgrupp
har tillsammans med Umeå stadsarkiv
kommit fram till följande:
Kommunarkiven måste vara mer aktiva i
rollen som samh2illets minne. Information i
form av allmänna handlingar måste säkerställas oavsett medieval.

Är det då rimligt

stället finns alternativ
Umeå stadsarkiv har

i form

utredDorotea
ningshjalp, inforI'selE
mation, utbildning, malIar, rutiner
med mera. Detta för
skapa bra förutsättningar för
offentlighetsprincipen, informationssäkerheten och så vidare. Kompetens- och kunskapsuppbyggnad ska vara en central del

i

av samarbete.

Biurholm

Umeå

$
o

i

i detta sammanhang

Nordmalings kommuner har redan tagit
kontakt med Umeå stadsarkiv. Vi har inlett
ett arbete som hittills består av nulägesinventering och förslag til1 handlingsplan.

identifierat att man i våra grannkommuner
behöver kunskap, råd och stöd. Ingen av

Arkivnätverk inom staden

kommunerna - forutom Umeå - har hogskoleutbildad personal i ämnet.

Sedan ett par år deltar Umeå stadsarkiv

Varierat programutbud
Mot bakgrund av detta har Umeå stadsarkiv föreslagit att erbjuda övriga kommuner
ett varierat programutbud bestående av

Vindeln

denna samverkan. Vännäs och

att varje kommun ska bygga upp sina egna
resurser och stå för dyra lösningar där det

Skellefteå

även i ett arkivnätverk inom staden. Detta

nätverk består av både myndighetsarkiv
och arkivinstitutioner. Vi träffas två-tre
gånger per år för att diskutera gemensamma angelägenheter. Umeå stadsarkiv har
dessutom varit i kontakt med olika statliga

mprdigheter för att kartlägga samverkansmöjligheter.
De arkivintressenter Umeå stadsarkiv
varit i kontakt med har varit positiva till
kunskapsutbyte, delande på resurser och
gemensam marknadsföring. Genom att
dela med sig av och stärka den lokala kompetensen kan insatser göras för att rädda de
lokala kulturarven i respektive kommun. Vi
hoppas också att detta regionarkivkoncept
ska utvecklas och spridas genom
Västerbotten. Varför uppfinna hjulet på
flera olika håll i stället för att hjälpas åt?
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Rutin

bevarande

Text: Lars Brol6n, landsarkivet i Östersund, lars.brolen@landsarkivet-ostersund.ra.se

I oac sssrÅn dokumenthanteringsplaner

där diarieföringen är central är det däremot

vanligtvis av en uppriikning av ett antal
handlingar med angivande av vissa egenskaper hos handlingarna som gallringsfrist, sortering, fcirvaring med mera. De beskriver ofta
ett flöde, "överfors till närarkiv efter X år",
"överförs till centralarkiv efter Y år'1

viktigt att ange sorteringsordning for diarieakter, vilken skrivs in i den löpande texten.
Vilka uppgifter som är väsentliga avgörs från

Denna beskrivning av två arbetsmoment,

till

gång.

Vid direktupphandling
Direktupphandling

får inom Jämtlands läns Iandsting

tillämpas då värdet på den anskaffade varan eller tjänsten understiger ett basbelopp eller två basbelopp 1ör

Förteckningen

vissa kvalificerade tjänster.
Födarandet vid direktupphandling är inte detaljstyrt

N?ir arkiv fortecknas efter verksamhetsområ-

och kräver inte infordrande av anbud. Däremot gäller

när handlingar skall överföras till arkiv kan
med fördel uwidgas till att omfatta även viktiga och grundläggande uppgifter om hur
rutinens övriga arbete skall utföras, från det
att en händelse initierar rutinen till dess den

bildas. Verksamheten kan bilda en eller flera

olika inköpsalternativ genomförs. Handlingarna förvaras

serier men det är inte sj2ilvklart att den gör det.

i pärm och skall vara lätt återsökningsbara.

är slutförd. Det skall inte vara en beskrivning

råde framgår av dokumenthanteringsplanen.

av hur arbetet bedrivs eller har bedrivits, utan
hur det skall bedrivas i fortsättningen, 'det

De handlingar som skall bevaras vid upphandlingar hos Jämtlands läns landstings ser-

råder absolut sekretess'. Det kräver eftertanke,

viceförvaltning, Emeftd, diarieförs. De återfinns därför bland de diarieforda handlingarna. Verksamheten upphandling bildar därför
inga egna serier och förteckningen kommer
därför inte att innehåIla någon serie'Upp-

kan kräva genomgång av lagstiftning och även

innebära att handlingar som använts hittills
ersätts med nya eller att helt nya tFper av
handlingar måste upprättas i fortsättningen.
På så sätt blir dokumenthanteringsplanens
betydelse mycket större. Hur arbetet bedrivits
hör hemma i en historik. Handiingar vilka
kan galiras men inte längre används tas upp i
ett särskilt gallringsbeslut. De skall inte ingå i
en dokumenthanteringsplan.

Färre kolumner
Antalet kolumner i den bifogade dokumenthanteringsplanen är betydligt färre jämfört
med till exempel den blankett som ingår i
den arkivhandbok som givits ut av Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Men de flesta uppgifter på en sådan blankett
ingår i exemplet.
Alla uppgifter på en sådan blankett behövs
inte i alla dokumenthanteringsplaner. I en
dokumenthanteringsplan för upphandling är
det ingen väsentlig uppgift hur diarieakter
skall sorteras. I en dokumenthanteringsplan
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gång

DIARIEFöRING OCH GALLRINC
AV UPPHANDLINGSHAN DLI NGAR

den finns det ingen direkt koppling meilan en
arkivbildares verksamheter och de serier som

Hur det förhåller sig inom ett verksamhetsom-

handlingl

huvudregeln om affärsmässighet, vilket gör det lämpligt

att någon form av pris- och kvalitetsjämförelse mellan

Handling
Pris- och

Gallringsfrist
1 år +

Anmärkning

ev.

kvalitetsjämförelse avtalstid

Beställning

1 år + ev.
avtalstid

vidövrigaupphandlingsformer

Kan i undan-

tagsfall vara
muntlig

Vid upphandling genom anbudsgivning, vilket är det
normala upphandlingslödarandet,
tess

råder absolut sekre-

fram till dess avtal tecknats och upphandlingen

avslutats. När anbudet ankommer antecknas ankomst-

datum på kuvertet.Vid anbudsöppningen upprättas en
anbudsförteckning. Den är sekretesskyddad och diarie-

Bilagor

förs. Diarieföringen av övriga upphandlingshandlingar

Genererar verksamhetsområdet en eller flera

sker efter avslutad upphandling.

serier som skall bevaras och förtecknas arkivet efter verksamhetsområden, kan förteckningen över de volymer som bildats inom
verksamhetsområdet med fördel utgöra en
bilaga till dokumenthanteringsplanen. Dessa
bilagor till dokumenthanteringsplanerna bildar tillsammans inventariet tiIl arkivet.
Exempel på förteckningar med sådan struktur finns i Tema arkiv nr 21997.
Dokumenthanteringsplanen blir på detta
sätt länken mellan verksamheten och förteckningen. Bredvid följer ett exempel på en
vidareutvecklad dokumenthanteringsplan.
Exemplet är något redigerat iämfört med den
dokumenthanteringsplan som landstinget i

Handling

Jämtlands län beslutade anta.

Gallringsfrist Anmärkning

Bevaras
Bevaras
Protokoll/beslut Bevaras
Bevaras
Avtal
Förlrågningsunderlag

Diarieförs

Anbudsförteckning

Diarieförs
Diarieförs
Diarieförs

Kontroll av anbudsgivare 1 år + ev.
(RSV 4820 eller motsv)
Anbud/ansökningar,

antagna

avtalstid

1

år+

ev.

avtalstid

Anbud/ansökningar,
ej

antagna

1 år

Handlingar som inte diarieförs {örvaras i pärm och skall
vara Iätt återsökningsbara.

Särskilda förutsättningar
Förekomsten av garantier och liknande kan göra det

lämpligt att vissa handlingar sparas längre tid än de
ovan angivna- Bedömning får då göras från fall till fall.

Arkivhandbok
aa

f0r den enski lda sektorn
Text:Owe Norberg. Foto: Kajsa Larsson

Fön rr.å Ån seD,\ri länns en kort
notis i Tema Ärkir- on'r en plirne
rad arkivhandbok sonr skulle
Lltges av NLA oc1'r FÄ tillsamnratts. Bok[rlujektet Jl rrrr irrne i

Sahl6n) och hade flerårig verksamhet som egen arkivkonsult bakom
sig när hon tilltradde en tjänst som
arkivchef på Scania, där hon
implementerat ett dokumenthanteringssystem av den modell hon

sin slutfäs och boken blir f:irclig
st ra x el tr'r lrillerrllieskiltct.
Samar"betsprojektet har letts ar. err
arbetsgrupp bestående ar. tr,å
reprcicnt,ln ler frlrr re:1..'kt ir c
lörbu rrd,rclr irrlcdni ng:r'is iir crr

beskriver i boken. Efter fem år på
Scania blev Carina arkivchefpå
Stockholms stadsmuseum där hon
nu varit i snart tre år. Carina var
tidigare engagerad i NLAs styrelsearbete och under en tid dess ordförande.

Lars Rurnar från RA:s er-rskilda

nirnnd \on1 ären dcllinrn:ielrt
plojektet.
Boken fick sin inriktning och

profil eftcr att de

genonrfört en enkait blancl sina medlemrnar
ocl'r det sonr hamnacle högst på önskeljstar-r

gruncl av tidsbrist och teml.rot avnrattacles i
ar.r.alitan pii en cfterträdare.

r.ar en hanclbok om clokumenthantering.

Efier nåsrrr inleclande rntiterr i arbetsgrupI\c ll r'llJJr'. rllJll , 'lll ctt tlispositiott rottt i
stort sett har h:iIlit, riven om .'tt mer grunclläggande ar,snitt onr clektronisk dokurnent
hantering har tillkommit.

Annorlunda inriktning
När man så engagerade Sven Bodin, arkivarie på Amnesty International, flck man en
god ersättare men samtidigt tog projektet en
något annorlunda inriktning.

I det nästan

färdiga manuset som nu foreligger (ett sista

Tempot avmattades
Finansierin gen

tiir tertproclnkti on

t9 Efter genomgången arkivutbild-

Författarna. Sven Bodin, Carina Sjögren ochTom Sahl6n.

båcla förbunden

arbetsmöte sker i mitten av november)
orcln acles

och författare vicltalades. Frirn början var
det tär'rkt att Tonr Sahien. lionrnrunarkiyarie
i Surrdsvall, sl<r-rlle skriva ett mer generellt
hrillet inledande avsr.ritt. medirn Carina
Sjögren, arl<ir.arie pii StockhoLns stadsmusenm och Stellan Anclersson, irrkivarie pai
Arbetatrörelsens arkir. ocli bibiiotek. skrille

beskriver Tom och Carina varsin dokument-

styrningsmodell för organisationer och foretag, medan Svens avsnitt handiar om elektronisk dokumenthantering. Den arbetsgrupp
som lett bokprojektet består i dag av Göran
Henriksson, NLA, Anders Perlinge, NLA,
Yvonne Bergman, FA och Owe Norberg, FA.

I

Bodin har arbetat som arkivarie
början av 1970-talet och han har mestadels rört sig i folkrörelsekretsar - bland
Sven

sedan

annat på ARAB och LO och sedan mer än

tio år tillbaka är han arkivarie vid Amnesty
International. Sven har arbetat med frågor

kring elektronisk dokumenthantering under

beshriva ett praktikfall fiårr respektive ftrre-

Författarna

tagssektonr och föreningssektorn. Efter en

I

ticl tr.ingades Stellan hoppa nv pr"ojektet på

ning arbetade Tom Sahldn i
Stockholm under knappt tre år, först på
landstinget och sedan på Riksarkivet. 1978
kom han till Sundsvall som chef for kommunarkivet och där är han kvar. Under
dessa år har Tom tillägnat sig en stor kunskap inom ämnet dokumenthantering och
han ingår sedan många år tillbaka i den
redaktion som ger ut den kommunala arkivhandboken. Han är dessutom medförfattare
til1 andra böcker i detta ämne.

Carina Sjögren läste arkivkunskap i mitten av 1970-talet (samtidigt som Tom

mycket lång tid och har även utvecklat det
dokumenthanteringssystem som används av
Amnesty internationellt.

25

ry

informerar

F

rq

V

t

a

kännbar och återkommande blå ram runt

Premiör för
ngo webben

respektive sida.

I början av november var det premiär för

den tidigare presenterade informationen,

Rikarkivets nya webb på lnternet. Den
nya webben har främst koncentrerats till
att den skall vara lättnavigerad och att

Av de innehållsmässiga nyheterna kan

Innehållsmässigt återfinns mycket av
nu förhoppningsvis än mer lättåtkomlig.

nämnas sidan Frågor & svar.

det skall vara enkelt att finna den infor-

v
&

Adressen är fortfarande www.ra.se och

mation man söker. Som exempel På
detta kan nämnas att sökvägen finns

den leder till en välkomstsida för hela

inlagd högst upp samt att fasta och
klickbara rubriker placerats till vänster på

(inklusive Krigsarkivet, SVAR och Arkion)
och landsarkiven (inklusive Stockholms

sidorna. För att förgylla det hela lite
extra är grunddesignen ny med en igen-

stadsarkiv och Värm landsarkiv).
TexL Peter Sivervall

arkiwerket, det vill säga Rikarkivet

Handledning för idrottsrörelsen i arkivvård
F.rrsanxn-rr HÅR UNDER 1997-1999
medverkat i en idrottshistorisk projektgrupp. Den tillsattes av Riksidrottsstyrelsen
i augusti 1997 i samband med att en
motion med rubriken SIå vakt on'r det
idrottshistoriska arvet från Dalarnas
Idrottsförbund bifölls. Syftet med arbetet
har varit att se över riktlinjer och rekommendationer för arkiv- och dokumentationsansvar inom idrottsrörelsen.
Projektgruppen har huvudsakligen
ägnat tider.r åt att utarbeta en handledr.ring

ningars och orgar-risationers arkiv
bevaras för framtiden. Därför har projektgruppen tagit initiativ till och iån
igenom tillägg i Riksidrottsförbundets
normalstadgar for idrottsförenin g i

det idrottshistoriska arvet

syfte att lå idrottsföreningarna själva

att ta et1 större arkivansvar.
Studiebesök hos idrottsföreningar har
visat att det finns ett stort intresse tbr
dcn historiska dokumentationcn m(n
att det ol1a saknas tid och penglu altt
avsätta i denna verksamhet.

för idrottsrörelsen i arkiwård, då en

uppdaterad sådan sedan länge saknats.
Målet med den nya handledningen (som
fått samma namn som motionen) har
varit att få idrottsrörelsen på alla nivåer
att förstå hur viktigt det är att värna om
och bevara sin historia. I handledningen
ingår även en studieplan som ska finnas
med som kutsmaterial i de studiecirklal i
arkivvård som idrottsrörelsens utbildningsorganisation SISU erbjuder.

Viktiga områden
Den idrottshistoriska projektgrLrppen,
som avslutade arbetet under r'åren

i999, har konstaterat att vissa tiågor
fordrar uppmärksamhet nu och i framtiden. Följande områden böt fokuseras:
l. Riksidrottsförbundets arkivfunktion.
Arkivfunktionen måste i liarntiden
dimensioneras på ett sådant sätt att bra
service och tillracUig irtlorrnation
ämr-ret

Finns på lnternet

Internet (lr,'w-w.svenskidrott.se/rf ) och kan
}rämtas hem gratis. Son-r komplement

i

kan erbjudas.

till

detta har en begr'änsad upplaga tryckts.

I dag saknas i stor utsträckning generella bestämmelser som sörjer för att före-

Det behövs någon forrn av centralfunktion för den idrottshistoriska samordningerr, vilket inte finns i clag.
5. Stadgeändringar. Det kan finnas skä1
att kontinuerligt se över
Riksidr ottsförbundets normalstadgar för

Riksidrottsförbundets I 00-årsjubileum
är 2003. Denna händelse är ett natr-rrligt
tillfalle att illustrera vikten av och möjligheterna till idrottshistorisk arkivering.
3. IT-frågan. Då pappershandlingar allt-

idrottsförer.ring.

mer ersatts av elektloniska clatabärare
måste intresse riktas på detta område.
4. Den idrottshistoriska samordningen.

Arkivfrågan måste ses över regelbundet.

2.

Handledningen finns tillgänglig på
Riksidrottsförbundets hemsida på
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Slå vakt om

en handledning i arkiwård för idrottsröretsen

6.

IJppföljning av projektgruppens arbe-

te. Projektgruppens arbete för att öka

idrottsrörelsens intresse för det idrottshistoriska arvet är inte ar. engångskaraktär.
Text: Thomas Lundgren,

Rikarkivet

thomas.l und gren@rikarkivet.ra.se

ffireningsforum

Konferens om samarbetet

mellan folkrörelsearkiv och skola
FA:s pönrropmDEMANNÅKoNFERENs -99

de olika akademiska lärosätena och folkro-

holls den 7-8 oktober i Borlänge. Ett 70-ta1
arki,"medarbetare och förtroendemän från
FA:s olika medlemsarkiv deltog. Temat for
konferensen var samarbetet mellan folkrörelsearkiven och universitetet och högskolor.
Medverkade gjorde professor Klas Åmark,

relsearkiven skulle kunna vara. Ett av skiilen

Stockholm och docent Lars Pettersson,
Falun. Dessutom presenterade Göran
Henriksson, Örebro och Berith Sande,
Karlstad, ett par fiamgångsrika projekt som
genomfors i samarbete mellan folkrörelsearkiven och universiteten i Örebro och
Karlstad. Därutöver medverkade föreläsare
från Mitthogskolan, Kulturdepartementet,
Riksarkivet och Dalarnas folkrörelsearkiv.

till att

det inte fungerar kan sökas i den
moderna gymnasieskolans arbetssätt.
T1värr använder gymnasieskolorna alltfrir
sällan de lokala och regionala arkiven i sitt
undervisningsarbete. Därigenom blir möjligheten att söka kunskap i arkiven inte
naturlig, när dessa ungdomar går vidare till
högre utbildning. Klas Åmark beklagade att
den akademiska världen

i många fall inte

heller upptäckt arkivens möjligheter, men
ansåg att i takt med att de regionala högsko-

lorna och universiteten byggs ut, kommer
också samarbetet att öka.

Skolans arbetssätt

Han uppmanade folkrörelsearkiven att i
större utsträckning än nu ta kontakt med
sina regionala högskolor och universitet frir

Från forskningens sida underströks vilken
resurs och möjlighet ett samarbete mellan

att därigenom utveckla samarbetet. Lars
Petterson pekade bland annat på att det för

närvarande knappast inte finns någon
egentlig folkrörelseforskning vid landets
högskolor och universitet.
I den mån den finns, begränsas den till
några få områden av det totala folkrörelseområdet.
Fol

krörelsearkiv jubi lerade

I anslutning till förtroendemannakonferensen passade Dalarnas folkrörelsearkiv på att

fira sitt 4O-årsjubileum. I anslutning till
jubileet presenterades en inventering av frikyrkorörelsen i Dalarna.
Dessutom hade en mycket viilgjord

skärmutstiillning fardigstiillt över olika fri§rkliga gudstjänstlokaler i Dalarna. Visste

ni att Sveriges äldsta bönehus finns i
Dalarna och i ett sådant skick att det ännu
kan användas?
Text: lngvar Söderström (FA)

Ekonomiska föreningar inventeras i Jönköping
i fokus

Jortrörrmcs r-riws

De föreningar som står

Folkrörelsearkiv inledde under
hösten en inventering av ekonomiska föreningar och kooperativ
i Jönköpings län. Projektet, som
ska pågå i ett år, har möjliggjorts
med bidrag från

är de som har haft eller har en

Sparbanksstift elsen

AIFA.

Inventeringsarbetet kommer att
utföras av Marie Johansson
under ledning av arkivchef Per
Ericsson. Sedan 1975 har
Folkrörelsearkivet i J önköp i n g
genomfört kommunvisa inventeringar i länet. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt de
ekonomiska frireningarna.
Syftet med inventeringen är
att kartlägga länets ekonomiska
föreningar från 18O0-talets senare häIft fram till 190O-talets slut.

ekonomisk och kooperativ verksamhetsinriktning. Det ekonomiska samarbetet är ett sätt att
lösa lokala behov, men kan

bär sokning i en mängd olika
handlingar, inventeringsrapporteq föreningsregister och hembygdslitteratur för att ta några
exempel. Därefter inleds en lara-

Bildandet av ett kooperativ kan

litativ undersökning av de registrerade fcireningarna och en
inventering av det arkivmaterial

vara lösningen då arbetslösheten

som lokaliserats.

är ett faktum, vilket var fallet

Inventeringsresultatet kommer att presenteras i en tryckt
rapport. Tidigare har det av
Föreningsarkivet i Jämtlands län
genomförts ett liknande projekt
som resulterade i rapporten Det
ekonomiska samarbetets historia. En inventering av ekonomiska löreningar i lämtlands län

också vara tecken på missnöje.

inom möbelindustrin i
Vaggeryds kommun under
1 930-talet. Inventeringen omfattar allt från kooperativa handelsföreningar, tjuravelsfrireningar, frysföreningar till för?ildrakooperativ och bostadsrättsföreningar med flera.
Metodiskt inleds arbetet med
en kvantitativ registrering av
lören

i

n

garna. lnsamlandet inne-

vilket möjliggör
komparativa studier. Vår lörhoppning är att sammanställ1866 -1993,

Marie Johansson
ningen ska bli en intresseväckande odysse över det ekonomiska samarbetets historia i
Jönköpings län och en källa för
fortsatt forskning för alla intresserade.
Text: Marie Johansson
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HÄnrrucsr-rvrrs anrrvnÅ0, xr"l
Nikolaigalan 3,702 10 Örebro

.

019-12 01 95

Tel

Fax

019-611 81 20

DeltagaYrekord när AAS hade

Hemsida: www.nlu.nu
E-post nla@nla.nu

0rdförande:
lvlargareta Linday

seminari um för registratorer

Svenska Handelsbanken

.

Tfn: 08-701 13 26

08-707 27 89.

Fax:

Text : Nils Mår1tin och Annika Sundequist, lT-konsulter på LINQ, nils.marten@linq.com, annika,sundequist@linq.com

Arr

AAS REGrsrxÅroRssEMrNÅRruM

är populärt är inte att ta miste på.
160 deltagare,

mxlvnÅorrms
Box

390, 101 27 SToCKHoLlvl

Kansli: Annika Pettersson

vilket är nytt rekord,

var anmälda till seminariet som
hölls på Grand Hoteli i Norrköping
den 13-14 oktober.
Efter att snabbt ha skummat ige-

Tfn/Fax: 08-411 49 30.

nom deltagarlistan, konstaterade vi

Ordförande:

att det var representanter från
många olika offentliga myndigheter

0lle Ebbinghaus
[4ariebergs Arkivbyrå AB

.

Tfn: 08-698 06 05

tax: 08-698 06 02.

e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

och landsting. Allt från danshögskoIan till ISP inspektionen för strategiska produkter. Vi håilsades välkomna av seminariets moderator Eija
Österberg. Eija inledde med att presentera AAS och informera om vad
dessa två dagar skulle innehålla.

Folkrörelsernas

Arkivforbund
pot-xRÖnusennls
Box

Ewald, Landstinget i Värmlands Län.
ARKTvFöRBUND

317, 101 26 ST0CKH0L[4

Kansli: Rigmor Hagström
T1n:

08-412 39 00

.

Fax

08-412 39 90.

0rdförande:
lngvar Södentröm, Arbetarskyddsnämnden
Tfn: 08-402 02 07

.

Fax:08-21 01 52.

e-post: dir@asn.se

A
FALK
Elisabeth Holmstrand

do

256 57 HELSINCBORG

Iln: 042-29 37 60

.

Fax:

042-29 37 80

0708-68 64 71

E-post: est.holmstrand@telia.com

0rdförande:

samhetsinriktad arkivarie. Fia inledde med att berätta lite om diarieföringens historia och dess olika former: skrivelsediarier som är den äldsta t)?en av diarier med rötter från
medeltida kloster, dossiddiarier och
ärendediarier. I dag föreiigger problem inom informationshanteringen
tili medborgare. Fia anser att man
måste flytta fokus från vilken information myndigheterna vill och kan

ska betraktas som den centrala

som är på gång den närmaste tiden.

ingången

till sökning

av all

1an boverket och länsstlrelser'.

\ridare

beskrev Mats hur andra stor-a r'.'rk
arbetar samt vilka upphandiingar'

informa-

tion, något av mprdighetens

Yahoo.

Genom det strukturella upplägget
kunde man på ett enkelt sätt få en
klar bild över diarieföring med en
hel del kontroversiella inlägg, där
föreläsarens egna tankar och id6er
varvades med fakta om diarieföring.
Fia fortsatte med att ge oss tolv olika
punkter som bör beaktas vid upphandling och införande av ett elektroniskt IT-system. Landstinget i
Värmlands Län har varit ute i upphandling av IT-system, vilket har
givit dem en hel del erfarenhet av
vad ett elektroniskt diarieföringssystem bör innehålla. Fia beskrev hennes erfarenhet som "ett värdefullt
och d1,rt misslyckande".
Nästa föreläsare var Mats Domvall
som representerade länsstyrelsen.
Mats berättade kort om den gemensamma IT-strategigrupp som omfat-

tar 21 länsstyrelser som arbetar med
gemensam diarieforing. Varje iän
arbetar med cirka 50 applikationer
var. Vi fick praktisk insln i hur dokumenthanteringen fungerar inom nät-

Offentl ig hetsprincipen
Hans Jelf, SIPU Förvaltningsutveckling, holl ett konkret föredrag
om e-post i förvaltningen. Hans gav
oss en inblick i hur bland annat
offentlighetsprincipen fungerar, samt
fortydligade begrepp som: Vad är en
handling? Vad är en alimän handIing? Hur hanteras e-post ur ett

mlndighetsperspektiv? Vilka handlingar är personliga? Kort sagt, giiller
samma regler för e-post som för
papperspost? E-post loggar är en all-

män handling då de är förvarade på,
inkomna till och upprättade hos
myndigheten. Detta kan dock frångås genom att man gallrar loggen
regelbundet. En fråga som verkade

beröra de flesta registratorerna var
hur de skulle få handläggare att diarieföra e-post? När frågan ställdes,
hördes ett instämmande "ja" i publiken. Detta löste Hans genom att förslå att diariet har en egen e-post
brevlåda och all e-post som kommer
till handläggare och skall diarieföras,
vidarebefordras av handläggarna till

AAS hor det storo nöjet ott önsko fötjonde personer vötkomn

Helsingborgs stadsarkiv, Rådhus

.

Fax:

Eva Königsson

ESKILSTUNA

Kate Cebele

STOCKHOLM

Ann-Sofie Forsgren

Birgitta Edenius

STOCKHOLM

Christina Tullgren

HALMSTAD

lngrid Tranehag

UPPSALA

Christina Hedman

STOCKHOLM

Madeleine Nettelbladt

ESKILSTUNA

Siv Wagenius

STOCKHOLM

042-10 50 65.

E-post: arne.{ryksen@stad.helsingborg.se

UN4EA

Elisabeth Andersson

STOCKHOLM

Elisabet Ruthström

ESKILSTUNA

Eva Andersson

ESKILSTUNA

Annelie Lindrin

NORRKÖPINC

Anna-Lena Ahlmark

UMEÅ

Lena Liljeqvist

ESKILSTUNA

Birgitta Regmert

ESKILSTUNA

Anna futröm

UMEA

Birgitta Cranström

ESKILSTUNA

Pernilla Rudtorp

STOCKHOLM

Anna-Lena Erviken

STOCKHOLM
JÄRFÄLLA

Anneli Svanberg-

Arne Fryk6n
Tfn: 042-10 61 10

Fia är, enligt egen utsago, en verk-

verket, med fbkus pa inteqlation mel-

EST AB

Folke Bernadottes väg 445

lvlobil:

Diarieföringens historia
Första talaren att inta scenen var Fia

lämna ut till att förse medborgarna
med den information de efterfrågar.
För att kunna göra detta måste man
registrera mer. Detta för att diariet

0lsson

STOCKHOLM

Gun Stråth

STOCKHOLM

Lena Nordung
lngeborg Ölund

HÄRNÖSAND

lnger Schyberg

STRÄNCNÄS

Susanne Litzön

LIDINCÖ

Kristina Wärmare

CÖTEBORC

Lil Krus

TROLLHÄTTAN

Tina Höijer

STOCKHOLM

%reningsforum
diariet. Hans kom med en intressanl brasklapp, om man i sin epost blandar myndighetsberörd
informaiion med privata delar är
handlingen all tid offentl ig.
Snabbt byttes föreläsare

till

Göran Fransson från Ten Four.
Göran höll en underhållande och
intressant foreläsning om säker epost. Ten Four startade sin verksamhet 1991 och har sedan dess
arbetat med frågor rörande säker

e-posthantering. Vi fick ta del av

hur stora organisationer löst sin epost hantering genom så kallade
postrum. Göran var i sin föreläs-

ning av säker e-post ironisk mot
våra politiker på ett underhållande
och lagom awägt sätt. Vidare fick
vi veta hur kryptering och signering fungerar på ett enkelt och
översiktligt sätt, det vilI säga, inte
på ett så tekniskt fokus som dessa
ämnen vanligvis behandlas på.

Hanterbar information
Dagen avslutades med en föreläs-

ning ur en journalists perspektiv.
Fredrik Laurin arbetar på tidningen
Resumd. Fredrik delade med sig av

sationer bör arbeta med. Detta for
att kunna förse medborgare och
andra intressenter med hanterbara

informationsmängder.

Me»rr Kunovns

Dag två

MrNunsFoND

Under de första två timmarna fick
vi en presentation och redovisning
från tre olika registratorsnätverk
runt om i landet. Vidare fick vi se
och höra f,.ra intressanta föredrag
om lyckade IT-införanden av
karaktären elektronisk dokumenthantering. Det var Linkopings
universitet, Premiepensions-

mlndigheten, Luftfartsverket och
Locum som delade med sig av sina
erfarenheter om dokument - och
ärendehantering. Alla föredrag var

mycket intressanta.
Dagen avslutades med ett inspirerande och spännande inslag. Det
var lan Delavall, regissör, teaterlärare som kan beskrivas som en

"Rolf Lassgård kopia I både till
utseende och till sätt. Han höll ett
anförande om kroppsspråkets betydelse. Ian behandlade även

sina positiva och negativa erfaren-

heter av kontakter med den olfent-

sekunder skapar oss en bild av en

\ri fick bland annat

Llalticurns olil!:1 n2rtioncr..

Stipcndillrn ur lonclen Lrtlr'scs hirrlecl ft)r' lentte glingcn lecligt
för ansiikan. Ansirkrn sltel p:i s;irskilrl blankett. sonr rell'ircras
lran ncclanst:iencle :rclress. Hcla cllcr clelal ar- stiltenclicsururlan
kan sökas. Ansöli:Lrr ska1l r'ar:r innc till fitnclens str,relsc senast
untlcr febmrri minacl 2000.

Ilcshrt om stipenclir,ul irtt:rs senast tLnclc-r ntaj manrcl oclt sljpencliet ut<lcl:rs i s:rmb:rncl r.nccl Folkrörelsernirs Alliir.ttl'buncls
ilsstlimrn:r rLnclcr fi)rsorr. nrlrcri.
Stipencliesr,rmman för är 2000 r.ippgir till 15 000 l<r. Blanketter
rekr-irer:is flan följancle rclress. clit ocksir ar.isökninglr ställs:
Madli Kurdves Minnesfond
c/o Arkivcentrum, Örebro län
Nikolaigatan 3, 7O2 lO Örebro
Tftr, 019-61L2)00 o Fax: 019-6118120

människa som vi träffar för första

höra ett verkligt scenario där
Fredrik ville ha ut namnen på samtliga kandidater som kandiderade til1

ständi5 levde i livsfara och var

riksdagsvalet. Detta gick inte att fii i

t\,,ungna att fatta snabba beslut

rimlig fbrm, det r.ill siisa

nya möten.

clessa

Ilaclli Kurch es minnesfirnrl tiir norclislit oclt haltislit :rrhir uLn.rLbete ril instifiecl 1995 till rlinne ar liilr:r orclfirranclcn för'Folkr'ö
lel sr:r'rtus lrrkir-ft)r'buncl. sour ornkorfi i Est( )ni:Lliatastr()fel.
Fonclen svtt:rl till LLtirkecle oclr firrcljupacle liontakter p:i ar1<iromraclet mellen Nolclcns och Balticurtrs :r1l:r l:incler'.
Stipcnciium nr fonclen kan cnligt staclg:rrn:r sökas ar ,ir.tstitLlLrunc'r. tbrcning:rr'. ()f il:rllis:rtioner'. fiilctag och enskilcle personcr
mecl anknvtning till arkivselitoni inor.tr nagon ln-\orclens oclt

hur

människors naturliga dofter påverkar vår perception av andra människor. Han menade att vi efter 30

liga sektorn.

StrpnNorER uR

gången. Jan menade att detta är ett

arv från urtidsmänniskorna som

vid

nantrr skulle
hLrnn i' i cn
'keppa.
truck eller något liknande. Fredrik
la.le .tor r ikr r i,l lr.Sr',.llct I'orenli-

och intressanta.

ella handlingar. H:rn nteitrLde trtt det

en och se frågor från ett annat per-

,it rtilurrlinq.,,nr,'tl.r'tIi-.r orl,rrri.

spektiv

Sammanfattningsvis tycker vi att
två dagar var mycket 1ärorika

dessa

Vi fick lyfta blick-

- registratorsperspektivet.

Arhia (r Dohument 2000

som medtemmor:
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ESKILSTUNA
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Bol«a redan nu 3-4 maj för utställningen Information Management
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STOCKHOLM
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6unnel Hedelin

ESKILSTUNA

Bodil Fredriksson

STOCKHOLM

Birgitta Wickström

GÖTEBORC

Catharina Viking

KATRINEHOLM
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ESKILSTUNA

Ulla Marklund
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UMEA
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lsa Sved€rius

STOCKHOLM-

Monica Lindberg

STOCKHOLM
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ffiterat
Utbi td n i n gso nord no re d iskuterode o rkivutbi td n i ng

I

Sveriges Arkivtjänstemäns förenin g

ma arkivarier. Utbildningsorterna förkla-

(ARK) inbjöd den 72 oktober 1999 samt-

rade dock att skulle de satsa på fort- och

liga utbildningsanordnare till en träff för

vidareutbildning skulle det ske på

att diskutera arkivutbildningen i Sverige.

bekostnad av grundutbildningen.

Representanter från samtliga utbildnings-

Cöteborg finns det planer på en foftbild-

orter medverkade.

ning för arkivarier i västsverige.

Detta var den tredje utbildninganord-

I

t5/3

Tema

Arkiv nr 1/00.

Manusstopp måndagen den

En annan viktig fråga som diskutera-

narträffen som ARK arrangerade. Syftet

des var lärarkompetensen och bristen på

med utbildningsträffarna är att föra en

bra läromedel. Att utveckla bra läromedel

dialog och en diskussion med utbild-

är en förutsättning och en nödvändighet

ningsanordnarna. ARK är genom att före-

om man vill utveckla arkiwetenskapen

ningen organiserar majoriteten av landets

som ämne.

7 februari

lzl

5

NLA:s årsmöte

29/3

AAS årsmöte

3-4/5

Arkiv & Dokument,
Sol lentunamässan

Vidare diskuterades bland annat utbild-

arkivarier en viktig länk mellan utbildningarna och de verlsamma arkivarierna.

ningsorternas profilering och dimensione-

Intresset för utbildningsfrågor är stort

ringsfrågor.

bland medlemmarna och en oerhört vik-

ta diskussioner och det är ARIG förhopp-

utveckling och framtid.

ning att dessa träffar skall ske mer regelbundet i framtiden.
Text Karin Aström, ordförande för ARK

vidareutbildning för redan yrkesverksam-

FALK:s årsmöte och
konferens,
Västerås

Det var en givande dag med intressan-

tig fråga för arkivarieprofessionens
ARK framförde behovet av fort- och

17-18/5

24-26/5 Nordiskaarkivdagar
Århus, Danmark

29-30/5

2l-27/9

FA:s årsmöte

lnternationella arkivdagar
Sevilla, Spanien

Redaktionellt material till Tema Arkiv

bör vara papperskopior i sv/v eller

ska skickas till:

färg. Bildtext fästes på bakidan. Dia

20-23/9 år 2001, Nordisk Arkivkonferens.

går ockå bra. Namn och adress på

Åsa Olsson

artikelförfattare och fotograf skall bifo-

Tema Arkiv

gas. Gärna även uppgifter om artikel-

öster-Malma

författarens arbetsplats, befattn

in

g och

.

Urban Johansson, stadsarkivarie

i

640 50 BJöRNLUNDA
Ttn/tax:0155-24 6167

e-postadress.

E-post: aspa@swipnet.se

skilt framgå. Honorar för publicerade

.

artiklar utgår normalt i form av fem ex

en tjänst vid Stockholms stadsarkiv där hon

Önskas bilder i retur skall detta sär-

Artiklar bör sändas via e-post, antingen som textfil eller

i rlfjormat. Bilder

av det nummer som bidraget publicerats i.

Norrtälje, blir ny chef för Stockholms
stadsarkivs depåenhet.

Susanne Strangert tillträder även hon

kommer att arbeta med tillsyn inom såväl
den kommunala som den statliga sfären.
Susanne kommer närmast från Landstings-

arkivet i Stockholm.

Gnesto för en orkivorietjönst

I

En tjänst som arkivarie ska inrättas

i

skiftet. Cnesta kommun har undersökt

Cnesta kommun i Södermanland.

möjligheten att rekfiera en arkivarie till-

Kommunen har snart funnits i åtta år och

sammans medTrosa och 0xelösunds

en hel del handlingar har förstås kommit

kommuner. Dessa saknar ockå personal

till genom

i kommunarkivet. Oxelösund har dock

åren.

Den nya tjänsten motsvarar åtta timmar per vecka och ska tillsättas efter års-

meddelat att de inte är intresserade,

.

Håkan Lövblad har fått en tjänst som

förste arkivarie vid Ritcarkivets byrå
för tillsyn och rådgivning. Håkan kommer
därmed att lämna Riksförsäkringsverket
som är hans nuvarande arbetsplats.

. Anita Gustavsson Dahlqvist har, efter
jobb på Landstingsarkivet i Stockholm
samt Stockholms stadsarkiv, återvänt till
Folkhälsoinstitutet där hon fått en tjänst.

medanTrosa inte har svarat alls.

.

I mitten av oktober började Gunnar
Larsson på SMHI i Norrköping som verks-

30

arkivarie.

Ovärderligo hjölpmedel fär orkivet

I. Visuol Arkiv

. Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter.
. Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).
. Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter är enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
. Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
. I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

?. Visuol Dokplon
För att kunna leva upp till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring är det nödvändigt att en
förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att nbeta
rationellt med upprättande, implementering och löpande uppdatering av dokumenthanteringsplaner.

Förteckno med Visuol Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fätt ett mycket positivt mottagande. Nästa kurstillfälle ar 28-29 mars.
Frågor angående kursen besvaras av Birgitta Losman 0708-2y0314, birgitta@kenfix.se eller
Sigrun [keidarsdottir 031-61 I0 26, sigrun.hreidarsdonir@stadshuset.goteborg.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Produktansvarig

Bertil Axelsson
bertil. axelsson

@

031

-

61322s

adb-kontoret. eotebors. se

Kommuner, landsting och
folkrörelsearkiv

bo. thalen @ adb-kontoret. goteborg. se

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok

Bo Thal6n, stadsarkivarie

031 - 701 19 60

018

-

30 4172

lars.hager@ wima-dok. se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
eller på r'år hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tjänster och
Ar

kilirÄpudukter.
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Travel
Genom intranätet har resenären möjlighet att registrera sina
förehavanden i ett lättförståeligt formulär på skärmen.
Det innebär snabb och säker rapportering som tack vare systemets
kontroller minskar risken för felangivelser. Resenären har själv
möjlighet att kontrollera slutresultatet innan den sänds för atteste

hantering eller diarieföring i webbmiljö underlättar
land annat, organisationer med stor geografisk spridning
ler där många användare skall ha tillgång till samma
information på ett enkelt sätt. I samma stund som registreringen
lagras finns den tillgänglig för sökning av behörig användare,
uppgifterna är därmed alltid aktuella.
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