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Lundio. Hyllklassiker sedqn 1947.
I

lr4ycket ott forvoro men lite plots? Lundio totpockning ger
digi dubbelt så mångcr hyllmeter, doldo bokom en snygg
Josod i foner eller lominot.
Konstruktionen ör liko enkel som den or e{fektiv; klossisko
Lundio-hy11or stcrlis rygg mot rygg på vognor som i sin tur
sötts på röIs. Du får hyllsystemets ollo godo egenskcrper

pius lyckon ov ott fö plots med mycket mer p& mindre yto.
Inuti kompoktorkivet onpossor du förvoringen efter dino

ffi*rym5ffiffiMmff.
?
I
t

1

behov med ett ov mcrrk:-rcCe:-s s-:rsio sortiment ov til1i--ehör. Lundio tötpockning pcssi: l:ko bro inne på kontc:=.
som i crrkivet.
Lundio tillverkos o\r m.rssri n:rrlcrndsk furu. En hy1ls=<tion kon borcr upp ti1l 600 ig cch ett enskilt hy]Ip1on kloror
helo 180 kg trots crtt de ör upp i,i, 1,2 m Iångcr. Hy11or som
vöger flero ton flyttor du lott och -ludlöst med hondkroft
vio hondtoq eller rott el1er med eldrlvning.

För nörmsto försöljningskontor ring 08-623 98 00 eI1er g& in p& www.lundqvist-inred.se

TEMA

Arkiv

utges av föreningen Svensk ArkiWidskrift.Tema Arkiv är
föreningstidning {ör medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektom (AAS),
Föreningen

arkiwerkamma i Landsting och Kommun (FALg
och Folkrörelsemas Arkivförbund (FA).

Ansvarig utgivare:
INGVAR sÖDERSTRÖM,

ordförande i föreningen Svensk A*il'tidskrift
Tfn: 08-96 42

lt . Fax:08-96 36 52.

Wdare

Arkiva ri eutb i I d n i n gen

- en fråga att diskutera

Chefredaktör:

Under senare år har arkivarierollen förändrats på många sätt, men hittills

ASA OLSSON, doTema Arkiv

Erilsbergs säteri

.

374 96 TRENSUM
TIn/fax: 0454-603 78

har detta inte lett till någon egentlig debatt om konsekvensema för arkivarieutbildningens innehåll. Det är vitrtigt att utbildningen diskuteras, och

E-post: aspa@swipnet.se

det är nödvändigt att diskusionen på ett bättre sätt än hittills sker i en
Redaktionsgrupp:
I\4ICHAEL FRANKIUS (FALK)

dialog mellan ämnets företrädare och de olika "avnämama" i form av de

Tfn: 021-18 08 36

myndigheter; företag, föreningar och så vidare som anställer arkivarierna.

E-posL frankius@telia.com

Ett problem inom grundutbildningen är att ge tillräckligt utrymme för
näraliggande ämnen som till exempel historia och lT-kunskap. Det är
omöjligt att ge plats för alla nödvändiga ämnen inom ett läsår av arkiv-

HANS RAMSTEDT (FALK)

Tfn: 090-16 13 97 o Fax: 090-16 11 04
E-post: hans.ramstedt@umea.se

vetenskap. Därför tvingas utbildama

suslr{N

r sÄcrl4fi't

(AAS)

Tfn: 08-457 56 00
E-post: susanne.backman@hotmail.com
PERNILLA FRIBERG (AAS)

Tfn: 08-459 84 66
E-post: pemilla.friberg@skb.se

MRIN FORSLUND (AA5)

till hårda prioriteringar. En dröm vore att skapa en särskild
arkivlinje på tre år ungefär som i Frankrike ochTyskland. Svårigheten är väl att så få studenter
startar sin högskoleutbildning med målet att bli arkivarie.
Utbildningen i de specialkunskaper som krävs inom olika sekorer och för skilda arbetsuppgifter
till stor del ske i den prakiska yrkesutbildningen på arbetsplatsen. problemet gäller alla de

måste

arbetsplatser där den nyutbildade arkivarien är ensam och inte har äldre kollegor att vägledas av.
Därför måste grundutbildningen innehålla sådana moment, men frågan är hur mycket. Jag tror

dock inte på någon specialisering inom grundutbildningen med särskilda kurserför myndighets-

Tfn: 08-613 46 17
E-post: karin.forslund@rgk.se

och andra typer av arkivarier.Tvärtom är det bra att alla har kunskaper som gäller alla sektorer
så att arkivarier i kaniären fritt kan röra sig mellan olika områden.

INcRID SÖDERLUND
Tfn: 08-401 00 63
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se
BRITT-MARIE LVENDITTO (NLA)

Tfn: 08-553 432 21
E-post: britt-marie.venditto@supportbolaget.se

Den stora utmaningen ligger ifortbildningen. Den sker i dag i huvudsak i form av seminarier
och kurser i regi av arkivföreningama. Kursema i arkiwetenskap på C- och D-nivå bevistas
endast av ett mindre antal studenter.Vad vi borde diskutera är möjlighetema för olika typer av
specialkurser inom högskoleutbildningen. Jag tänker exempelvis på kurser med speciell inriktning

visa gruppeL till exempel föreningsarkvarier. Andra kurser bör eöjuda en allmän fördjupning inom delar av arkiwetenskapen, till exempel teori och gallring.yfterligare en variant är kurmot

ANNELIE JOHANSSON (FA)

TIn:08-545 475 62.
E-Post: annelie.johansson@tam.a.se

ser i ämnen som

till exempel informationsvetenskap, juridik och presentationsteknik specialinrik-

tade på arkivariers behov.
KERSTIN SÖDERMAN (FA)

T{n: 08-508 283 42
E-post kerctin.sodermån@ssa.stockholm.se

En konstruktiv diskussion om arkivutbildningen är angelägen och rör inte bara ämnet arkiwetenskap. En medveten kompetensutveckling är en viktig del av strävan att ge arkivarieyrket den

roll och den uppskattning det förtjänar.

Annonser:
Haniet Kvist

WTrd:
\--

Tfn: 08-634 08 50 o Fax: 08-634 99 35
E-post: kvist.4k@swipnet.se
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samverkan

Kolleger som umgås
l&D-konferensen på

ka

0lsson, se ovan.

Omslaget: De nordiska flaggoma hissas utanför
Nordens hus i Reykjavik.
Foto: Lars Iström, VARLDSBILDEN.
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Stadskampen avgjord

Lund får Arkivveckan
Text: Jan Östergren, Malmö stadsarkiv och Iedninqsqruppen för SASS, ian.osterqren@malmo.se

SV'1;NSI(A

ARKIV

i samverkan

Kalendrar har en sällsynt förmåga att snabbt bli fulltecknade.
lnnan du fortsätter läsningen
bör du därför plocka fram almanackan. Bläddra fram till ett
blad som omfattar nästa år, och
månaden april. Sätt kryss för
dagarna 16-19 och anse dessa
som orubbligt bokade. Varför?
Svenska Arkiweckan går av stapeln just dessa datum!
Stadskampen är nu avgjord. Av de två städerna som kämpade om värdskapet för
Arkivveckan fick Malmö se sig slaget på

mållinjen. I kraft av bättre konferenslokaler
till rimliga priser får Lund återigen visa vad
man förmår som konferensarrangör för
arkivsektorn. Vi kan viil se den EU-konferens som under våren genomfördes i 1ärdomsstaden som en lovande forolrring till
det nu stundande arrangemanget som samlar hela det svenska arkivsamhiillet.

Tre arkivsektorer samarbetar
Även om ett lokalt formulerat talesätt gör
gä1lande att avståndet mellan Malmö och

4

Lund är lika med jordens omkrets minus 18
kilometet kommer Malmö trots den avsevärda distansen att vara djupt involverad i
planering och genomförande av arkiweckan. Ett arrangemang av den storlek som planeras är svårt att genomföra för en enskild
arkivinstitution. Av denna anledning enades
Stadsarkivet i Malmö, Skånes Arkivforbund
och Landsarkivet i Lund att gemensamt
erbjuda sig att stå som lokala värdar.
Genom samarbetet fångas tre av arkivsektorerna - den enskilda, den kommunala och
den statliga. I denna samverkan ligger också
en förhoppning om att inspirera andra orter
eller regioner att i framtiden bjuda in kollegor till en veckas givande samvaro. Tanken
är
att denna första arki'vecka skall följas
av flera, och precis som Arkivens dag bli ett
årligt återkommande arrangemang inom

jr

ramen för programmet Svenska Arkiv
Samverkan för Synlighet - SASS.

i

Nationell uppmärkamhet
Synligheten kommer att få en framträdande
plats under dagarna i aprtl 2002. Det är
genom denna vi både stärker och flptar
fram positionerna. Runt om i landet har en
rad spännande projekt dragits igång. Flera
av dessa har presenterats under Arkivens
dag, men då endast mött en lokal publik.
Möjligheten finns nu att nå nationell uppmärksamhet. Det är därför qinnerligen viktigt att ni som genomfört eller är igång med
en satsning i syfte att rikta ljuset mot arkivverksamhet, oavsett var denna försiggar, inte
dras med åkomman falsk blygsamhet utan i

god tid tar kontakt med arrangörsgruppen,
så att plats och tid kan stiillas till förfogande
för en presentation för kollegor under arkivveckan.

Ett steg framåt mot ett mer intensifierat
nordiskt arkivsamarbete har tagits med de
diskussioner som nu är igång kring Arkivens
dag. Även om arkil,veckan mer har karaktaren av nationellt arrangemang hoppas vi att
våra danska kollegor finner vägen över bron.
Vår ambition är att även ge de svenska deltagarrra mOjlighet att åka i motsatt riktning
och titta in bakom kulisserna hos våra systerinstitutioner på andra sidan sundet.

Extra bonus
Arkivens dag har engagerat fler än de som
dagligdags hanterar arkiv. Det pekar på att
vi som har arkiven som profession underskattat det intresse vår dagliga gärning
fångar. En extra bonus är därför om arkivveckan kan locka till deltagande också hos
de som på ett eller annat sätt kommer i
beröring med arkiwerksamheten, vilket vid
närmare eftertanke omfattar majoriteten av
Sveriges befolkning!
Önskar du ytterligare information eller har
tips och id6er om innehåll är du välkommen att kontakta undertecknad som fungerar som kontaktperson för Svenska
Arkivveckans arrangörsgrupp. Inbjudan och
program till den Svenska Arkiweckan
beräknas finnas hos dig senas i slutet av
januari.
Fotnot: För en tid sedan utl,r-ste SÅSS en
tävling om grafisk profil och slogan. Det
vinnande förslaget till logotype ser du på
den hä sidan. \tll du veta vad som ?ir på
gång inom programmet Svenska Arkiv i
Samverkan för SFilighet - SASS, skall
du hålla utkik efter loggan.

Kärl eken

o

är ev I g
o

-

så också ark rven
Text

l.\4aria Larsson, Skånes Arkivförbund

&

För fjärde året i rad arrangeras Arkivens dag. I år är
det gemensamma temat - Kärlek. Arkivens dag gär av
stapeln den 10 november och kärlekstemat kan förhoppningsvis, precis som tidigare år, locka både nya
och trogna besökare till arkiven. Kärleken är inte
bara evig utan finns överallt, det är bara vår egen
fantasi som sätter stopp för vad vi kan lyfta fram ur
våra rikhaltiga samlingar.
Kärlek även i Danmark
Kerlighed är också temat för
Arkivens dag i Danmark som
också här arrangeras den 10
november. Inspirerad av den

för

Å§{tvEHs EÄs

SASS,

diskt arrangemang är taget. I år bjuder Danmark,
Norge och Sverige på öppet hus i arkiven. Men ytterligare steg till ett nordiskt samarbete har tagits på
danskt initiativ.
Under våren har representanter från Danmark och
Sverige träffats för att diskutera hur ett gemensamt
samarbete skulle kunna se ut. Till ett möte i september har övriga nordiska
lander bjudits in, Norge
och Finland har meddelat att de gärna
vill delta. Kanske kan
en nordisk

Arkivens dag

första svenska arkivdagen 1998
anordnades året därpå Arkivens

arrangeras under
2002, men mera

dag i Danmark for fOrsta gången. Bakom arrangemanget stod

troligt 2003.

SLA (Sammensluttningen af
lokalarkiver) som valde att fira
organisationens 50 års jubileum med
att hålla öppet hus. I år är det danska
arrangemanget gemensamt för SLA och
Statens Arkiver - den danska motsvarigheten till Riksarkivet med landsarkiven.

i Norge
Även till Norge har id6n med en arkivens dag exporterats, här med det norska riksarkivet som initiativtagare. Efter att ha uppmärksammat att Sverige och
Danmark atrangerat en dag den 10 november kommer även de norska arkiven att hålla öppet denna
Arkivens dag

dug.

Nordiskt samarbete
Det innebär att ett första steg till ett gemensamt nor-

Ett fast inslag
På hemmaplan

kommer det precis
som tidigare att finnas
informationsmaterial att
tillgå i form av affischer
och rykort etc. Den gemensamma hemsidan återfinns på
adressen www.ra.se/arkivens dag. För

mer information om detta svarar de regionala kontaktpersonerna och undertecknad.

Nytt för i

år är att det är arkiven i respektive län och arkivorganisationerna som gemensamt finansierar Arkivens
dag. Detta innebär att vi nu kan se Arkivens dag som
ett fast inslag i höstens verksamhet vid de svenska
arkiven.
Låt oss hoppas på att årets Arkivens dag blir en lika
stor publikframgång som tidigare år. Publikens kärlek till arkiven är vår belöning.
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Kolleger som umgås fli I
Text: Erik Norberg, erik.norberg@rilsarkivet.ra.se

Medan de nordiska arkivkongresserna etablerades på 1930-talet, är riksarkivariemötena en frukt av efterkrigstidens tätare mellannordiska kontakter. Kollegerna har flitigt
umgåtts inom ramen för det allmänna internationella arkivsamarbete som vuxit till att
bli ett oundgängligt inslag i var vardag.
Samtidigt är den tid förbi, då de nordiska
länderna kunde låta sig representeras i ICA:s
beslutande organ eller andra organisationer
efter en fast rotation mellan länderna.
Formerna i det avseendet har lösts upp, och
det kan ha bidragit till att öka även det
informella värdet av de regelbundna ärliga
sittningar som riksarkivarierna haft sedan
en längre tid.

lnhystes i bastun
Val av land sker i turordning, och ort väljs
för varje tillfiille efter vad som kan vara
praktiskt eller attraktir,t. Ibland kan de passa
in i ett särskilt program som vid arkivdagarna i Åbo 1997 - där riksarkivarierna inhystes
i bastun - eller vid invigningen av Visby
landsarkivs renoverade lokaler 1998 - där
bandet klipptes med en sax specialsmidd för
fem riksarkivarier och en landsarkivarie.

alltid fasta inslag i sam-

arbetet. Hit hör de Nordiska arkivdagarna,
och under mötena behandlas innehåIl och
arrangemang samt fördelning av uppgifter
mellan de olika liinderna. Nu står Island på
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troniska arkiv, tekniska förutsättningar för
användning och elektroniskt tillgiingliggörande till forskare och myndigheter, tillgänglighet och dataskydd samt slutligen
konsekvenserna av uppbyggnad av de senaste decenniernas registersystem. Det senare
särskilt intressant med tanke på den isländska nationella genetiska databasen. Dessa
huvudteman kommer att utvecklas i ett
antal parallella seminarier.

Seminarier
Synpunkter brukar också ges på Nordisk
av redaktörsland. Ett rytt inslag är den Nordiska arkivakademin som etablerades efter arkivdagarna i Åbo, men fördes på tal redan i
Härnösand 1991. Tänken var att lägga upp
en gemensam utbildning och den kom slutligen att få formen av 1ängre seminarier i de
olika liinderna. Framför oss ser vi nu ett
seminarium om IT-frågor i Danmark, personarkiv i Norge, arkivbildningsfrågor och

Arkivryt, särskilt inför blte

förvaltningsstruktur i Sverige och ett terminologiprojekt som Finland svarar för.

Akuella frågor

Fasta inslag
På programmet står

tur den 6-7 augusti 2003, och huvudteman
rör sig inom IT-området: bevarande av elek-

Det finns självklart också utrymme för ett
stort antal frågor som är aktuella for tillflillet. Det kan giilla budget- och lokalfrågor
lika viil som utbildning och lagstiftning. I
regel diskuteras frågor rörande personalut-

blte mellan länderna. Efter arkivdagarna i
Lillehammar 1994 inleddes ett särskilt utbytesprogram, som sedan fullföljts med större
eller mindre verkan. Grundinställningen
bland kollegerna brukar dock vara mycket
positiv i sådana frågor. Ett särskilt värde har
den allmänna genomgången av läget i de
olika länderna, en tour de table där var och
en presenterar och analyserar utvecklingen i
det egna landet och sedan efter förmåga
besvarar kollegernas frågor. Här antyds
ibland upptakten till en intressant utveckling, någon gång kan det ges uppslag till lösning på gemensamma frågor och inte sällan
uppstår diskussion. Särskilt påfallande är
dock hur ofta nyheter i det egna landet har
motsvarigheter i grannländerna, och i vilken
stor utsträckning som kursändring i större
frågor sker parallellt i de nordiska länderna.

Sällskapliq atmosfär
Ett personligt utbyte blir särskilt fruktbart
när iordmån och klimat är gvnnsamt. Ibland
blir internationella n-röten n-ter ett forum för
deklaration och deklamation än för öppet
resonemanq. De nordiska rikserkii-ariemötena äger rum i en odrama:isk oc:. .allska:.lis
atmoslär, De kor-rpletter:s r:nder året ;r
lopande kontakter. når urrd behöi'er brtas i
någon gemensam lriea. Framt-ör a1lt präg1as
de av att deltagarna l-rar likartade professionella intressen och en ganska samstämd personlig laggning.

)

gt

0lafur Asgeirson,
riksarkivarie lsland.

John Herstad,

riksarkivarie

Kari Tarkiainen,

riksarkivarie Finland.
Foto: Jukka Kalervo

Johan Peter Noack,

riksarkivarie Danmark.
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Leif Eriksson står här som staty med den isländska flaggan

Text och foto: Anneli Sundqvist, anneli.sundqvist@hum.mh.se

I månadsskiftet maj-juni genomfördes den
elfte nordiska l&D-konferensen för bibliotekarier och informationsspecialister, denna
gång på Island. Konferensen är ett nordiskt
samarrangemang som hålls vart tredje år
sedan 1970 i något av de nordiska länderna.
Temat för årets konferens var Spring for
information. Spring i betydelsen vår och
pånyttfödelse, med syftning på professionens utveckling. Deltagarna kom i första
hand från de nordiska länderna, men även
från övriga Europa, Canada och USA.

Färgstarkt framträdande
Konferensen inleddes med blåsorkester och
öppningstal av Siv Friöleifsddttir, minister
fOr miljofrågor och nordiskt samarbete.
Konferensprogrammet kretsade kring frra
rubriker: electronic government and busi-

information, cooperation, management
of content, knowledge and learning samt
ness

8

changing professional skills in the digital
environment. Föredragen finns publicerade
på Internet (http://www.bokis.is/iod200 1/)
och även i form av en CD-skiva.
I stort sett var föredragen intressanta och väl

konvergera inom offentlig förvaltning och
företag. Inte minst den tekniska utvecklingen har drivit fram ett behov av kvalificerade
tjänster vad gäller strukturering och återsökning av information. Från att ha gått ige-

framförda. Några svaga punkter i form av
rena företagspresentationer förekom, men
de utgjorde undantag. Ett av de mer färgstarka framträdandena gjordes av Freyr
Pdrarinsson, mest känd som VD för
deCODE Genetics Inc, det företag som kartIagt den isliindska befolkningens arvsmassa.
I det här sammanhanget verkade han emellertid som informationsspecialist och presenterade olika strategier för sökning på
Internet.

nom en period av glad teknikanarki har nu

Uppgifterna konvergerar
Det jag framför allt har med mig i bagaget
från konferensen är att bibliotekariernas och
arkivariernas arbetsuppgifter håller på att

företag och förwaltningar insett behovet av
professionell hantering av stora informationsmängder.
Ett målande exempel gavs av Agnar Mär
J6nsson från Iceland Telecom. Han beskrev
den gamla goda tiden när all kunddokumentation fanns prydliS samlad i akter i ett
arkivskåp, tillgängligt för den som behövde
materialet. Sedan kom datorerna och e-post
och bröt upp den gamla ordningen.
Informationen splittrades och försvann helt
i vissa fall, med ekonomiska och rättsliga
konsekvenser för företaget. Lösningen blev
så småningom ett "digitalt arkivskåp", det
vill säga ett dokumentsystem baserat på

TAM-Arkiv har,

i ett annat

så

finska
de tog hand om

Ulla

det finska
Simell har hjälpt

Toimihenkilöarkisto det
i.:

:.::

i,

.:..,:;'t :

:?,ii : t:

finska Tjänstema
rj änstem annaarki

finska namnet

mars 1987 i
Finlandiahuset

för

I

t) änstemän som

centralorganisationen

Ior akademiker),
Centralförbund FTFC
Centralförbund TOC.

Två medlemmar

I

dag består föreningen endast
cialutbildades

i

bakgrunden.

uppgift är att
bara ett finskt
med sin verksamhet i

upprätthå11a

namn,

borjan av 1988.
Arkivets främsta syfte är att ta
nabranschen, samt att
kunskap om arkivstrukturer och återsökningsbehov.

Ofruktbar kon kurrenssituation
tror att det är viktigt att de rvå professioner-

Jag

na, arkir.arier och bibliotekarier, närmar sig
varandra och r-rtb1'ter professionell kunskap.
Risken är annars stor att vi hamnar i en ofrukt-

bar konkurrenssituation. Bibliotekarierna har
kanske en större kompetens vad gäller klassificering och återsökning, medan arkir.arierna
Iägger större tonvikt vid legala aspekter, bevarandet av informationens integritet och kanske
vid rent tekniska aspekter på bevarande.
Tyngdpunkten i vårt kunnande ligger på lite
olika områden och vi bör kunna komplettera
r.arandra. T1värr verkar inte en sådan utvecklinq r-ara för handen om man ser till deltagarna
i konterensen som var hämtade från biblioteksoch IT-r ärlden. Arkivarierna lyste med få
undantas med sin frånvaro.

nämligen av De spe-

från hela tjänstemanArkivet omfattar

det.

Ett annat svfte är att

hur man arkiverar rätt och

då de

kurser årligen, 5-

l2 kurser per

år.

Personalen
Personalen består
byråsekreterare.
De två ordinarie är

tredje person anställd.
historia som huvudäm-

ne.

Arkivbeståndet
material som
Det finns
beståndet utgörs av
filmer och videofilmer
hvser också ett litet han
Arkivet hålls öppet
medeltal 200 per år
avhandlingar och

och övrigt sådant
är verksamma.
Största delen av
finns också några hundra
350 000 foton. Arkivet

arl
främst för akademiska
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Hemsidorna hos de

nordiska ri k
Text: Hans Ramstedt

För en arkivinstitution är det i dag en nödvändighet att ha en egen hemsida. Med
hemsidans hjiilp kan man på ett helt annat
sätt än tidigare förmedla aktuell information. Men för att hemsidan ska vara
användbar och trovärdig krävs att den upp-

frller vissa förutsättningar. Informationen
aktuell och möjligheter ska finnas
för dess ägare att lätt ändra den. Det är
också viktigt att det från hemsidans ägare
finns en vilja att utveckla och förnya hemsidan. Hemsidans utformning ska också
locka besökare att återvända. En del hemsiska vara

dor besöker man kanske bara en gång.

Andra hemsidor återkommer man till flera
gånger.
ser hemsidorna ut hos riksarkiven i de
nordiska länderna? Ett antal hemsidor har
jämförts. laghar då bland annat funderat
på hur de är utformade, hur tillgängliga de
är, till vem riktar man sig till och hur man
som användare uppfattar informationen.
Och vad är det som gör att man återkommer till en hemsida?
Samtliga hemsidor har jag kommit till via
lankar på det svenska riksarkivets hemsida.
Ett bra sätt att komma ut i världen.

Hur

Danmark (www.sa.dk)
"Statens Arkiver" i Danmark har lyckats
med att på sin "hjemmeside" blanda både

arkiwerkets officiella information med

i

i
I
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information till allmänheten. Såväl den
som arbetar inom offentliga myndigheter
som allmänheten kan här hitta det man
söker. Man har levandegjort landets historia i form av olika händelser med hjälp av
kiillorna. Man blir helt enkelt engagerad. Av

lite förutsägbara, men de är lättillgängliga.
Länkar till andra arkivinstitutioner eller
olika tjänster gör dessa lätta att hitta.
Språken är engelska eller norska. Ett ganska

de hemsidor jag gick igenom var den danska den d:ir jag uppeholl mig mest vid. fag

Ett mer intressant grepp är länken
'Arkirmett Norge" (www.arkirmett.no). Där
finns också lankar till "Kulturnett",
"Biblioteknett", "Kunstnett" och
"Museumsnett". Här har man inte bara
tagit ett samlat grepp inom kulturen. Man
har också gjort kulturen mer tillgänglig för
andra än de redan friilsta. Här riktar man
sig också till barn och ungdom. Du kan
tillverka Din egen vapensköld, svara på frågor och mycket annat. Hemsidan
'Arkivnett Norge" ger ett fräscht och engagerat intryck. Det finns en bra blandning
mellan text, färger och bilder.
Grattis Norge!

tycker man får ett positi\t bemötande som
besökande. Man har verkligen br1'tt sig om
att få ut sitt budskap och då inte minst till
gemene man. Text och bild är på ett
omväxlande sätt integrerat. Intrycket är att
det händer något här.

Finland (www.narc.fi)
Arkiwerkets hemsidor i Finland bjuder
inte på några större överraskningar. |ag blir
inte stimulerad och känner inte för att gå
vidare eller komma tillbaka hit. Inslaget av
text är alldeles för stort i förhållande till
bilder. Hur ska man lyckas med att engagera de som inte redan är sysselsatta inom
arkiwerket? Länkarna till lagar, organisation, olika tjänster med mera listas i alfabetisk ordning på ett trist sätt. Under uppbyggnad är hemsidor för landsarkiven.
Hoppas att man lyckas bättre där.

Norge (wwwriksarkivet.no och
www.arkivnett.no)
Inom det norska arkiwerket har man en
övergripande struktur som möter hemsidornas besökare. Detta gör ju hemsidorna

traditionellt upplägg med andra ord.

lsland (www.arch ives.isl)
Hemsidan för Islands riksarkiv är tillgänglig på engelska eller isländska. Men på engelska kommer man inte längre än till första
sidan. Detta påverkar ju givewis graden av
attraktionskraft. Vad ar det för bild man då
förmedlar? Är jag intresserad och vill ta del
av mer information om arkivorganisation,
regelverk och projekt på Island vart vänder
jag mig då? Uppenbarligen har man för
avsikt att bara rikta sig till det egna landets
innevånare eller de som behärskar det
islandska spräket.
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Sverige (wwwra.se)
Riksarkivets hemsida har en ganska traditionell och förutsägbar design. Det är lätt att
hitta information man söker. Med hjälp av
länkar är det lätt att komma vidare oavsett
om det gäller de svenska landsarkiven eller
arkivinstitutioner ute i världen.
Informationen på hemsidan utgörs till stor
del av uppgifter om organisation, bestånd,
öppettider, kommunikationer, priser med
mera. Vilka vänder man sig då til1? Det är
främst yrkesfolk och forskare. Man har länklistor på speciella ämnen. Det ger möjligheter att komma vidare till litteratur, föreningar, museer, släktforskare med mera. Men det
kunde ha gjorts på ett annat sätt.
lag tycker man saknar lite av ett spänningsmoment och möjligheterna att engagera
besökaren.

Sammanfattning
Hemsidorna frir de oiika ländernas riksarkiv
uppvisar stora skillnader. I varierande
utsträckning och på olika sätt får jag tillgång
de olika ländernas arkiwerk och informationen där. Jag kan lörstå ail" man gärna som
myndighet vill visa upp ett gemensamt yttre
gentemot besökarna, men varför är det så
stora skillnader? Varför ger man så olika signaler till besökarna? Varför bjuder till exempel Danmarks och Norges arkiwerk så på
sig? Varför är det så svårt att se sina egna
hemsidor från besökarnas horisont och deras
önskemål?

a
a

a
a
a

Lärare får
komma till tals
Text: Karin

arkivarie och före detta lärare
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o
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Boken "Från folkskola till grundskola. Lärare berättar" har nyligen givits ut på
Lärarförbundets förlag i samarbete med TAM-Arkiv och Stiftelsen SAF, Sveriges
Allmänna Foll«koll?irarförening.

Här får åtta små- eller folkskollarare, låg- eller mellanstadielärare komma till tals
om sina liv som lärare och hur lärarrollen har ftirändrats. Den ;ildsta, utexaminerad från småskoleseminariet i Växjö l92B berättar om sitt yrkesverksamma liv
och även om sin far, folkskollärare 1905, och hans arbete i en kltkskola i
Småland. Den yngsta började sin första tjänst 1971 som lågstadielärare i nära
samarbete med förskola och fritidshem.

Lärarminnen runt Östersjön
Lärarförbundet, TAM-Arkiv och Nordiska Museet tog 1998 initiativ till en landsomfattande insamling där 1ärare skulle berätta om sina erfarenheter. projektet
ingick i ett större arbete - Lärarminnen runt östersjön - dar pä motsvarande sätt
insamlingar ägde rum i Estland, Lettland och Finland. En gemensam frågelista
sändes ut via lärarfacken i de fl,ra Iänderna. Frågorna rör bland annat barndom
utbildning, från den första lärartjänsten till i dag, lärarens förändrade roll och
framtiden. Syftet var att få liirarna att med egna ord berätta om allt detta.
I Sverige inkom 133 lärarminnen och av dem finns åtta med i boken. Samtliga
berättelser finns oredigerade och oavkortade i Nordiska Museets samlingar.

a

a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
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a

Positiva minnen
Lärarminnena är kanske oväntat positiva. Runt omkring oss hör vi lärare som
klagar. Men dels är det viil den starke och levnadsglade som skriver ner sina minnen, dels kommer man nog bäst ihåg det ljusa och positiva. Kanske hade man
önskat lite fler beskrivningar av vardagsarbetet i klassrummet, men de är möjligen svåra att komma ihåg.
Gemensamt för dessa åtta lärare är den energi, ja kärlek de lägger ner på sina elever. En obändig vilja att räcka till för var och en - trots ett tuffare klassrumsklimat, krl,rnpande resurser och ständigt nya läroplaner. De är bra lärare - trots allt!
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Arkivutbildning i
våra grannl nder
Arkiv har tidigare (TA nr
4/99) tittat över arkivutbildningen i Sverige. Men hur ser
den ut i de övriga nordiska länderna? Anneli Sundqvist på
Mitthögskolan har undersökt

Tema

saken.
Om vi börjar med Finland, bedriver det
finska Arkivverket (som tilI skillnad från
det svenska så kallade arkiwerket utgör en
mprdighet under vilken riksarkivet och
landsarkivet ligger) en mycket gedigen
utbildningsverksamhet. Den är emellertid i
första hand öppen för personal verksam
inom statliga och kommunala arkivfunktioner. Utbildningen genomförs normalt
vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter
under 1-2 år och omfattar två formella examina, arkiwårdsexamen respektive högre
arkivexamen.
Förkunskapskraven till den grundläggande
arkiwårdsexamen består av studentexamen
eller annan lämplig examen, samt minst tre
månaders praktisk arkiverfarenhet och en
minst frra dagar lång grundkurs i arkivfunktion. Denna grundkurs kan antingen
genomföras vid riksarkivet eller av annan
kursarrangör som godkänts av arkiwerket.

Statsskick och förvaltning

I arkivvårdsexamen ingår studier i Finlands
statsskick och förvaltning, arkivlagstiftningen och arkiwerket, skötseln av arkivfunktionen samt arkil'teknik, vilka formellt
tenteras. Dessutom krävs sex månaders
arkivpraktik, varav en månad skall utgöras
av handledd praktik i Riksarkivet, landsarkiven eller på annan godkand praktikplats.
Slutligen skall deltagarna presentera ett

kort skriftligt arbete.
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Den högre arkivexamen är avsedd personer
med mer kvalificerade befattningar inom
arkiwerket och de statliga ämbetsverken
och innebär en fördjupning och breddning
av innehållet i arkir.vårdsexamen. Här krävs
förutom genomförd arkiwårdsexamen,
akademisk examen och minst ett års arkiverfarenhet. Högre arkivexamen omfattar
teoretiska studier som redovisas genom sju
deltentamina, praktik och en vetenskaplig
uppsats.

Arkiwerket anordnar även tillsammans
med Åbo universitet ett utbildningsprogram i dokumentförvaltning omfattande
tre kursavsnitt på en vecka, skriftligt prov
och en uppsats. Utbildningsprogrammet
kan ingå i den högre arkivexamen, men är
avsett för arkil,verksamma inom den
offentliga förvaltningen över hur.ud taget.
Records management
Sedan 1997 finns också möjlighet att läsa
en fristående universitetsutbildning med

inriktning mot arkiv- och dokumenthantering i Finland. Vid institutionen för informationsvetenskap vid Tammerfors universitet kan man Iäsa kandidat- och magisterprogrammet med inriktning mot records
management. På kandidatnivå ingår bland
annat arkivteori, lagstiftning, dokumenthantering och arkivredovisning. På magisternivå ingår bland annat gallring och
bevarande, den juridiska och administrativa kontexten, samt digital informationshantering.

mala utbildningsgången för isländska arkivarier har dock varit att efter akademisk
examen ta tjänst och läras upp vid arkivinstituion, i första hand Pj6öskjalasafn
islands, det isländska riksarkivet.

lnga förkunskapskrav
Även i Norge bedriver riksarkivet, eller rättare sagt Riksarkivarien som utgör en egen
myndighet, utbildning i viss omfattning.
Sedan 1992 genomförs en fem veckors
utbildning, Arkivakademiet, i samarbete
mellan fuksarkivarien och Norsk Arkivråd.
Utbildningen riktar sig i första hand till
redan yrkesverksamma, men det ställs inga
absoluta förkunskapskrav. Kursen är fördelad på två termineE den läses således normalt vid sidan av arbetet. De första frra
veckorna ägnas åt undervisning och den
sista veckan åt ett projekt- eller examensarbete. Innehållet ägnas framför allt åt arkivdanning, det vill säga arkivbildning eller
dokumenthantering. Häri ingår bland
annat registrering och diarieföring, gallring
och bevarande, arkivredovisning och elektronisk arkivering.

Källkunskap och paleografi
Arkivkunnskap finns också som fristående
akademiskt ämne vid universitetet i Oslo.
Ämnet kan läsas i två steg om vardera l0
veckors studier. Den inledande kursen,
semesteremnet, kräver inga särskilda för-

kunskaper och innehåller arkirteori, administrationshistoria, källkunskap och paleografi. Kursen avslutas med 1-2 veckors

Häsköli islands

praktik vid arkivinstitution.

En liknande konstruktion finns vid Håsköli
Islands, Islands universitet i Reykjavik, där

Fortsättningskursen, grunnfagstillegget,
förutsätter att semesteremnet är avklarat
och innehåller bland annat studier i informationsförvaltning, gallring och bevarande, klassifikation, beständighetsfrågor samt
administrationshistoria och förvaltnings-

bibliotekarieutbildningen kan läsas med
speciell inriktning mot records management. Av kandidatexamens 180 poäng, 3 år,
läses då 30 poäng i specialämnet. Den nor-
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Förhållandena varierar betydligt när det gäller arkivutbildning

rätt. Även grunnfagstillegget avslutas med
en praktikperiod, men denna gång hos en
arkivbildande organisation.

Upplärning på plats

I Danmark förekommer normalt "in-house
training" för arkivarier. Framför allt inom
Statens Arkiver, Rigsarkivet och landsarkiven, bedrivs upplärning på plats. För arkivarietjänster krävs akademisk utbildning,
vanligtvis i historia.
I samtliga l:inder förekommer vid sidan av
de formella yrkesutbildningarna fort- och
vidareutbildning av olika slag. Inte minst
den tekniska utvecklingen ställer krav på en

fortlöpande kompetensutveckling. Framför
allt är det arkivariernas bransch- och yrkesorganisationer i de olika länderna som
bedriver kursverksamhet, men det finns
även kommersiella utbildningsföretag som
verkar inom området.
Förhållandena varierar
Den slutsats som kan dras är att det inte

i

Norden

finns någon speciell nordisk eller skandinavisk tradition när det gäller arkivutbildning, utan förhållandena varierar betydligt.
Den svenska arkivutbildningen tycks vara
väl utbyggd i en nordisk jämförelse. Av tradition har arkivarier 1ärts upp på arbetsplatsen och så tycks fallet vara i Danmark
än

i dag.

De första mer organiserade utbildningar
som genomförts har i regel bedrivits i
någon arkivinstitutions, vanligtvis riksarkivets regi. En tendens tycks dock vara framväxten av fristående utbildningar på akademisk nivå. Det kan vara ett resultat av en
allmän "akademisering" av yrkesutbildningar, men sannolikt speglar det också en
vidgad arbetsmarknad för arkivarier. Det är
i dag inte längre enbart arkivinstitutionerna som rekryterar arkivarier, utan en allt
större andel av de arkiwerksamma arbetar
inom mprdigheter, företag och organisationer. Utbildningen måste därför ha en bredare inriktning än enbart institutionstjänst
och det ställer krav på en självständighet i

förhållande

till

riksarkiven.

Information om i artikeln nämnda utbildningar och institutioner hämtas lämpligen
på respektive organisations hemsida:
Arkivakademiet:
http ://www.riksarkivet. no/arkivakademi-

etlutdanning.HTM
Arkivkunnskap Oslo universitet:
http ://www.hf.uio. no/studier/fagsider/arkiv
kunnskap/
Arkivverket Finland:
http ://www. narc.fi /sve/index.html
Institutionen för informationsvetenskap
vid Tammerfors universitet:
http://www. info. uta.fi /

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Islands universitet.:
http ://www.hi.is/pub/1is/ general_e.html
En internationell utblick kan fås på
UNESCOs arkivportal: http://www.unesco.

orglwebworld/portal_archives/Educatio

n and Tiainins/
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Bodil Ulate-Segura
med uppdrag utomlands
Text: Karin Forslund. Foto: Kurt Erikson

När Bodil Ulate-Segura den I
april 1960 klev in genom porten
på gamla Riksarkivet på
Riddarholmen, klev hon in i en
mansdominerad värld. En värld
som inte helt välkomnade kvinnor. Två år senare blev hon den
första kvinnan att få en fast
tjänst som arkivarie på
Riksarkivet.
Bodil föddes i Stockholm, men viixte upp i
Gävle, där hennes mor var politiker och satt
i stadsfullmäktige, och så småningom även i
Riksdagen. Från modern har hon fått sitt
goda sjlildörtroende och lärt sig att kvinnor
måste hävda sig. Hon studerade historia,
statskunskap, nationalekonomi och pedagogik på Stockholms högskola, och tog sin studentexamen år 1955. Hon hade lärarkompetens och hoppade in som lärarvikarie redan
under studietiden. Emellertid lockade inte
lärarbanan, utan i stället sökte hon sig till
Riksarkivet, där hon fick ett tillfiilligt arbete

med att ordna upp Eriksbergsarkivet (sliikten Bondes arkiv från perioden 1630-1930).
När hon satt med arkivet upptäckte hon att
man kunde komma nära den tidens människors liv och tankar genom de gamla
handlingarna. Det var då hon bestämde sig
för att bli arkivarie, ett val hon inte har ång-

tat.

Arkiv utomlands
tid som arkivarie kom
Bodil i kontakt med arkiv utomlands. Under
Redan efter en kort

L4

ett besök

i Paris besökte hon det franska

riksarkivet. Där hörde hon talas om deras
internationella arkivkurs och anmälde sig
till den. Kursen behandlade arkivteori, men
var knuten till fransk historia och fransk
administration. Det var en lärorik kurs, som
har bidragit till Bodils intresse för arbete
utomlands. Men kursen fick också en annan
(och större betydelse) för henne. På kursen
träffade hon nämligen en arkivarie från
Costa Rica. Kärlek uppstod och de gifte sig.
Bodil hävdar med bestämdhet att arkiv kan
vara romantiska platser!
Första gången Bodil arbetade utomlands var
1975.Dä blev hon erbjuden ett arbete i
Costa Rica, efter att ettpar är tidigare skickat en allmän ansökan till IINESCO om att
hon var intresserad av att arbeta internationellt. Hon hade redan besökt Costa Ricas
riksarkiv några år tidigare. Arbetet varade i
nio månader och innebar bland annat att
hon tog fram nya arkir,{örfattningar och ett
forslag på nya arkivlokaler.
Tre

år i NewYork

Nästa arbete kom ett par år senare. Då ringde SIDA och undrade om hon inte ville
arbeta en kort period i Botswana.
Tillsammans med wå engelska arkitekter
arbetade Bodil fram ett förslag på en helt ny
arkivbyggnad, som kom attligga mitt emot
parlamentet i Botswanas huvudstad.
Det längsta arbete som Bodil haft utomlands var på FN:s högkvarter i New York.
Mellan 1980 och 1983 var Bodil en av tre
sektionschefer på FN:s arkiv. Bodils sektion
arbetade med mikrofilmning och ordnande
och förtecknande av arkiv.
Åren i New York foljdes av kortare uppdrag,
först en utvärdering av ett SlDA-projekt i
Mogambique, sedan uppbyggande av diarieföringsrutiner på ANC:s hurT rdkontor i

fohannesburg. Senaste gången Bodil arbetade utomlands var 1995, i Vietnam.
Tillsammans med en jurist och en datatekniker var hon några veckor i Hanoi. De
samarbetade med det vietnamesiska justitiedepartementet. Man behövde hjiilp med att
få ordning på administrationen och anpassa
vissa lagar, framför allt inom domstolsväsendet. Bodil blev "bergtagen" av Vietnam.
Hon tycker att landet och människorna var
fantastiska, och i flera veckor efter hemkomsten drömde hon om att aka tillbaka.

Lärorikt men arbetsamt
Att arbeta utomlands är oerhört roligt, stimulerande och intressant på många sätt.
Bodil tycker att alla uppdrag har varit
intressanta och lärorika, fast på olika sätt.
Man får vidgade ryer och lzir sig att se på
arkiv på ett n).tt sätt. Svenskar har gott rykte
utomlands, vilker gör att man är välkommen. Men det iir också mycket arbetsamt,
och inget för den som inte kan tänka sig att
arbeta 10-12 timmar om dagen. Att arbeta i
främmande kulturmönster, innebär också
att man måste anpassa sig, och hitta nya
praktiska lösningar på olika problem.
Hur kommer det sig då att det blivit så
många uppdrag utomlands? Bodil har bara
sökt arbete utomlands en gång. Sen har det
rullat på, hon har funnits i SIDA:s register,
och framför allt som hon själv säger ")ag
kan inte säga nej när de frågar".

Återvänder alltid
Men mesta tiden av de frrtio åren
branschen har Bodil spenderat på

i arkiv-

Riksarkivet. Hon har varit tjanstledig darifrån inte bara för att arbeta utomlands utan
också för att arbeta som arkivarie på bland
annat SCB, Skolöverstyrelsen och
Rikspolisstyrelsen. Men hon har alltid kom-
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Kvinnornas intåg i yrket ser Bodil som det bästa som hänt under de fyrtio år som hon har arbetat

i

arkivyrket.

mit tillbaka til1 RA. Från början arbetade
hon med enskilda arkiv. Efter åtta år flyttade
hon över och arbetade med myndighetsarkiven. I dag arbetar Bodil på forskarbyrån,
där hon ägnar sig åt studiebesök och studieprogram för grupper som kommer till
Riksarkivet, både svenska och utländska. De
senare åren har det kommit många besök
från framfor allt Östeuropa.
Bodil har också ägnat sig mycket åt undervisning, till exempel på registratorskurser.
Redan från början (1973) undervisade hon
på arkivkursen i Stockholm, då om att
ordna och förteckna arkiv. Numera håller
hon föreläsningar där hon berättar för studenterna om sitt arbete utomlands.

N ätverk för yrkeskvinnor
Att Bodil är en mycket aktiv kvinna är det
ingen tvekan om. Hon reser mycket, inte

bara i arbetet. De stora intressena är musik
och litteratur. Hon iir medlem i flera föreningar - Marcel Proust-sällskapet, vänföreningen för operahögskolan och hon är kassör i Svenska Wagners?illskapet. En viktig
förening för henne är Zonta International
(en kvinnlig motsvarighet till Rotary). I

Zonta finns nätverk för yrkeskvinnor, och
den vänskap och de kontakter som Bodil
fått genom dem betyder mycket. Föreningen
ägnar sig också åt att stödja utsatta kvinnor

för kvinnliga uteliggare i Stockholm.
Kvinnornas intåg i yrket ser Bodil som det
bästa som hänt under de Srrtio år som hon
har arbetat i arkiryrket, men hon tycker att
det är tråkigt att det fortfarande finns så få
kvinnor på chefsposter inom arkivvärlden.
Sällan har jag träffat en arkivarie som är så

positiv till sitt l,rkesval.
Bodil återkommer ofta till hur roligt det här
yrket är, och alla fördelarna - det händer alltid något, man måste hela tiden lära sig nya
saker, man kan arbeta med så många olika
saker - ja, listan blir lång.

och stärka kvinnors status.

Bodils klubb iZonta stödjer ett natthärbärge
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af om arkiv!
Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser 8c utbildningar
Konsulttjänster & entreprenader
Be*äll gärna uår brosclryr!

lsbergs Grafiska A§"

§peciolisf på arkivutrustni n g,

fö

rvari ng shj iil p-

medel, förpackningar och displayställ.

Jm Appelquist
tfn:08-698 06 04, rpo*: jn.rypelquist@sipu.se
Olle Ebbingham
tfn: 08-698 06 05, e-poa: olle.ebbinghaus@sipu.se
Sten Lemder
tfn: 08-698 06 01, e-post: sten.leander@sipu.se
Elisabet

km6

tfn 08-698 06 08, rpo*: elisabet.lenne@sipu.se
Annika Pettersson
tfn: 08-698 06 03, e-post: annika.pettersson@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB
8ox70338, 107 23 Stockholm

Tfn 08-698 06 03, Fa 08-698 06

02

Hemsida w.sipu.se/marieberg
- ingår i SIPU
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§PECIATISTER PÅ:

Furuhvllor
Kompofthyllor
Kontorskompokter
Posthonterinossvstem

Skåo och bäkl'ivllor

' Stålhyllor'

I*H-HFBGlsffi
Box 4O9, 601 05 Norrköping
Tel 011-440 90 00, Fax 011-18 68 64
www. isbergsgraf iska.se

Utstöllning: Ynglingogoton 1 4
Box 23234, 104 35 Stockholm

Iel O8-34 IO 65

. Fqx 08-32

32 ö3

info@orkibro.se, www.orkibrs.se
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COruSTRUCTOR SYERIGE AB
A MEMBER OF THE CONSTRUCTOR DEXION GROUP

Vill du ha hiälp med
att utforma ditt arkiv?

Layoutförslag . Kapacitet. Belysning . Normer och krav. Belastning
. Golvlaster o Ergonomi . Logistik. Behovsinventering
Posta eller faxa kupongen till Constructor Sverige AB, Anders personsg alan 12,416 64 Göteborg
Tel.O31-77196 00. Fax031-77196 96. E-post: cosv.sales@constructordexion.com
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Jag vill ha mer information om kompakt förvaring i arkiv och på kontor:
Sänd broschyrmaterlal

Sänd mig cd med info och bilder (PCIMAC)

Jag vin ha besök för att diskutera en lösning på

Företag
Adress
Postadress
Tel..

ITIIIIIIIIIIIIIIIITII

ptats.
Namn..".

A

Ring mig på tet....."."..

I
I
I
I
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ScandiLine

- extremt utrymmessnål förvaring
NordPlan ScandiLine är ett effektivt, lättar'5etat
arkivsystem för maximal förvaring pä nrrn mat
utrymmel I l<onventionel la förvari ngssystern är
hälften

I

" luft och

I

hälften förvaring",

du upp tl drbba

ScandiLine utnyttlar

lörvaringsutrymmet

- om

takhö1den

t

arer'

upp tiLl lyrdubblal ScandlLine kan utrustas med
samtliga hyll- och arl<vlösn ngar NordPlans

kompletta utrustni ngssorti ment, Systemet kan
enl<elt kompletteras eller byggas ut efterhand
som behoven växen
För mer lnformatlon besöl< vår hemsida

www.nordplan.se
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NonoPLAN
INREDNINGAR

08-612 83

83

GÖTEBoRG 031-92 l4 30

Kunden i centrum och
l«alitet och miliö i fokus

Eq

I samverkan med våqa leverantörer utvecklar vi egna pro-

Effektiva redskap för elektron i skt a rkivarbete

A rk

ivinformations-

våra produkter. VåLr ambition är att bidra till att förbättra
den dägtga arbetsmiljön för måinrriskorgenom atterbjyda
enHu, äiiinauura oJh milr;anpassade hjälpmedel av hög

kvalitet.

system

Webbklient
sökning

dukter med specifika krav på kvalitet och funktion. Vi
möter våra kunder i deras egen miljö och demonstrerar

fiir

Specialister inom arkiv
ochföruaring!

Dokumentplan

Rahmqvist SERAMA är sPecialister inom området

arkiv-, förvarings- och märk-

Tilläggsregister
fdr personalder

system, Här intill ser du en bild
av våra arkivboxar som är godkända enligt svensk standard.

*sERAIVIA

imagsnffi
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Medlemi

PAm* <§12 I?fa,retagen

Box 1

.

181 73

Lidingö

'

Tel: 08-766

7O

45 o Fx: 08-766 70 05

wtm.rahmqvist.com' info@rahmqvist'com
Kvalitets- och miliösäkrade genom ISO 9002 och ISO 14001

Så här hjätper vi er att få en
effektivare dokumenth anterin g

Arkiv

hialper
avgränsade

med
och

För att arkivet"*läd

Arkivkonsulten
en analys av ert
era kostnader.

ING

leder till en
rapport med forslag
åtgärder.

ordnas och
er

rpå plats hos

flor

gallring tas fram.

Anmäl dig
Heldagsseminarium
z4 oktober zoor i Göteborg:

till Dokumentuniversitetet

Halv- eller heldagsseminarium
15

november 2oor

rönrrRcgrs

Heldagsseminarium
z8 november i Stockholm:

i Stockholm:

LÅGRilSG AV SISå?AL
lFår#RfSÅTIGr,l

för ekonomi- och personaladministratörer

Elektronisk arkivering - bra,
men inte problemfri!

Vad måste vi spara, hur ska vi arkivera, och
vilka bestämmelser måste vi ftiljal

Anrnril

d.ig på.

DoKUMEHTHANTERT NG

www.dokurnenthuset.se eller

GD

Dokumenthuset
Vi gör diu kontor papperslöst

ing

o8-657 44

&ffiKEwäTffiru§KÅP

fffr

äY-specåaå§såer

"Allting har en ände, utom
vårt datasystem!" ...ellerl

fi.

En nordmanns erfari nger so

Over bekken etter vann?

Text: Hilde Lange

Da redaksjonen spurte om jeg ville skrive
noe om mine erfaringer som norsk arkivstudent i Sverige, tenkte jeg at det kunne
jeg alltids. Etter hvert som dagene gikk og
jeg funderte på hva slags erfaringer jeg
hadde gjort i forhold til det å vere norsk
arkivstudent i Sverige fant jeg ut at jeg ikke
hadde noe å sammenligne med. leg vet ingenting om hvordan det er å studere arkiwitenskap i Norge, verken faglig eller sosialt.
Dette vil derfor bli en forklaring på hvorfor
jeg valgte å studere i Stockholm og noen
erfaringer jeg gjorde som student i Sverige.

0ver bekken
Det finnes et uttrykk som heter "over bekken etter vann" (det vil si at en ikke ser det
nermeste alternativet, men hopper over
det). Noen vil kanskje si at det var akkurat
det jeg gjorde når jeg reiste

til

Stockholm

for äta arkirwitenskap når det fantes
muligheter for samme studium ved universitetet i Oslo. leg hadde selv ingen planer
om å bli verende i Sverige, eventuelt å
bruke utdannelsen der, tvert imot var tanken at jeg skulle tilbake til Tromss og fortsette studiene der, slik jeg altså har gjort.
Et arkivstudium tar i stor grad utgangspunkt i det enkelte lands forvaltning og det
kan gjore det vanskelig å ta med seg kunnskap og erfaring fra et land til et annet.
Samtidig er verdenskongressene innenfor
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arkivbransjen et bevis for at det er mulig å
knytte kontakter og utveksle erfaringer over
landegrensene og det skulle derfor vere
mulig for studenter også. Selv om Norge og
Sverige har mange felles trekk i forvaltning
og st),resett slet jeg foran forste tentamen
der pensumet blant annet gikk på forvaltning og svensk historie. Det ble ikke den
beste tentamenen jeg avla studieåret
96197....

Spennende å flytte
Så hvorfor arkiwitenskap i Stockholm og
ikke i Oslo? Med mål om en hoyere grad i
historie onsket jeg å lese et fag som på en
eller annen måte stottet historie og statsvitenskap som jeg hadde lest i Norge.
Arkirwitenskap var det beste alternativet
fordi det ga meg en lavere grad med en
uvanlig fagkombinasjon samtidig som fagene supplerte hverandre. Siden jeg uansett
måtte reise vekk fra Tromso hvor jeg trivdes veldig godt, for å ta arkivvitenskap, var
det mye mer spennende å flytte til en for
meg ukjent by enn Oslo som jeg er vokst
opp i nerheten av. I tillegg hadde jeg lyst til
å ta et studieår i utlandet og nå kunne jeg
gjare det samtidig som jeg fikk tatt et fag
jeg mente ville vere interessant.

Lekeprover
var ikke den eneste av arkivstudentene
som hadde tenkt jobb. Mens mine medstudenter så muligheter, var jeg opptatt av

Jeg

begrensninger, og vi hadde ulikt tidsperspektiv på når vi skulle ut i jobb - jeg er
fortsatt student! For jeg sokte om studieplass tror jeg ikke jeg vurderte om det
kunne vere vanskelig med vitnemål i
arkiwitenskap fra Sverige om jeg sokte
jobb i Norge. I den grad jeg tenkte over at
jeg gjorde noe som var annerledes og uvant
gjaldt det muligheten for lekseprover, som
det stod i brosjl,ren til Stockholms universitet at man kunne risikere å få. På universitetene i Norge gis det ikke lekseprover. Vi
fikk ikke en eneste lekseprove i lopet av
studieåret så det hadde jeg ikke trengt å
bekymre meg for. Etter at studiene i
Stockholm startet oppdaget jeg flere ting
som var annerledes, men det som nok var
mest overraskende var at tentamen ikke tilsvarte det jeg ville kalt eksamen. De var
kortere og oftere enn det jeg var vant til.
Fra Norge var jeg vant til 8 timers skoleeksamen en til to ganger i året. Folte meg nok
innimellom snytt for eksamensfester - her
var det en god unnskyldning flere ganger i

terminen!
Foreleserne tok vel i mot meg og provde
noen ganger å hjelpe meg ved å forklare
hva for eksempel "gallra" og "diarie" betydde, det hjalp lite da jeg ikke forstod hva de
norske begrepene "kassasjon" eller "journal" innebar. |eg skal bare vaere glad for at
det ikke var ekstern sensor til tentamenene
for det kan ikke ha vert like lett for de
ansatte når de leste mine innleveringer eller

arkivstudent i Stockhol m

prover med fornorskning av ulike begrep,

for eksempel "gallre", "gallret" og "handlinger". I dag når jeg ser på innleveringene
ser jeg at jeg burde tatt meg tid til å lare
meg de svenske begrepene i alle former, i
stedet for at jeg brukte tid på å forklare at
jeg fornorsket svenske begreper.

Sommerjobb
Siden jeg har hatt og fortsatt har ett annet
tidsperspektiv på anvendelsen av faget enn

mine medstudenter i Stockholm har jeg
bare hatt korte jobbengasjementer i lopet
av studieåret - studier skal jo finansieres...
feg var heldig og fikk sommerjobb ved
Riksarkivet i Oslo allerede sommeren 1997
Forst på sentralbordet som var felles med
Statsarkivet i Oslo. Senere på sommeren
registrerte jeg et arkiv i ASTA, den norske
arkivdatabasen. Direkte anvendelse av
kunnskapene fra Stockholm var det vel
ikke, men det ga meg mulighet ti1 å laere
noe om arkiwerket i Norge. Gjennom de

ulike engasjementene har jeg fått muligheten til å holde noe kunnskap vedlike og

lere mye nytt.
Det jeg nok fslte som storst overgang fra
studiene i Stockholm til erfaringer i Oslo,
var atjegikke behersket den norske arkivterminologien. Slik at hver gang noen snakket om "stykke" den fsrste sommeren,
måtte jeg tenke meg om og tenke "volyrn" i
stedet. I dag er det nok motsatt. Likevel
hender det at det sniker seg inn et svensk
begrep innimellom, men sjeldnere og sjeldnere. Denne begrepsmessige forvirringen
og det at jeg bare har vert engasjert i arkivverket i kortere perioder gjar at jegfaler at
jeg hadde bedre grep pä faget yären 1997 .
Faktisk hender det at jeg ikke lenger kommer på det riktige svenske begrepet når jeg
snakker med svensker!

Hyggelige på begge sider
Som jeg opplever det var det i motet med

universitetet jeg merket forskjeller mellom

til fra Norge og det jeg
I ettertid vet jeg at det å
studere arkiwitenskap i Stockholm ikke var
det jeg var vant
i Sverige.

m@tte

å "gå over

bekken etter vann". For det forste
oppfatter jeg ikke mitt studieår i Sverige
som noe problem i forhold til å soke jobb i
Norge, snarer tvert i mot - fordi det blir
lagt merke til. For det andre så hadde jeg et
veldig fint år i Stockholm, noe som kanskje
er det viktigste når man er student. Takket
vere hyggelige medstudenter, Sällskapet for
Emil Hildebrands Vänner og korridoren på
Lappis trivdes jeg utmerket.
feg kan trygt anbefale studier i utlandet,
selv i fag som man skulle tro kunne ha
begrenset nytte for studenter fra andre
land. Min erfaring er at forskjellene kan
vere vel så store mellom ulike avdelinger
eller institusjoner innen samme land, som
mellom to land. En annen erfaring er at
hyggelige arkivarer og andre tilknyttet
arkivinstitusjoner finner man på begge
sider av Kjolen!
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Nordisk Arkivnyt:

Ett 4s-årigt samarbete på arkivområdet
le-t Crn.ar SunaUe
.*.+-,

Nordisk Arkivnlts första nummer är daterat den 15 mars 1956. Under de första
dryga 25 åren var tidskriften tiII stor del en
mans förtjänst, nämligen dess förste redak-

tör och ansvarige utgivare overarkivar,
sedermera landsarkivarien för Sjrlland,

'ä B
?
'ry ,lI
ii:Z

Harald Jorgensen.
Bakgrunden var meddelandebladet "Nyt
fra Rigsarkivet" som sedan starten 1951
hade utvecklats från ett internt meddelandeblad för danska arkirtjänstemän till en
rätt omfattande periodisk skrift.
Vid den nordiska arkivdagen i Åbo sommaren 7954 enades man om att utöka
ämneskretsen, och att riksarkivarierna i
vart och ett av de nordiska länderna skulle
utse en arkivtjänsteman som ansvarade för
att lämpligt stoff blev insänt till nyhetsbladet, som hädanefter hade alla nordiska
arkiv och arkivarier som uttalad målgrupp.
I och med namnbltet började man framställa det tidigare duplicerade bladet i boktryck. Utgivningstakten var redan från
början och är fortlöpande flra nummer
per år.

Ett utgivarråd inrättades
För att ge tidskriften en mer handgriplig
administrativ och redaktionell organisation inrättades ett utgivarråd bestående av
en representant från vart och ett av de deltagande länderna.
Sitt första möte h<ill rådet i samband med
den nordiska arkivdagen i Helsingfors
1967. Rådet konstaterade att det mesta
spaltutrymmet i den föregående årgången
hade utnlttjats av Danmark (106 spalter
mot Sveriges 38, Finlands 13, Norges 7 och
Islands 1 spalt). Man försökte på olika sätt
att 1'tterligare aktivera lokalredaktörerna
och andra skribenter, men ännu i början
av 1970-talet konstaterades att Danmark
ensamt svarade för mer än hälften av

utrymmet.

Vid denna tid svarade dock det danska
22
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Nordisk Arkivnyts dåvarande redaktion på möte i Stockholm hösten 1990. Bakom huvudredaktören Kerstin Abukhanfusa står (fr v) lokalredaktörerna Michael H. Celting, Danmark,
Stefån F. Hjartarson, lsland, Knut Einar Eriksen, Norge, Cunnar Sundberg, Sverige och Jussi
Kuusanmäki, Finland.

riksarkivet även för halften av framställningskostnaderna. Först vid utgivarrådets
möte 1977 beslöt man om en jämnare fördelning av kostnaderna. Detta år företogs
även en redigeringsmässig förändring i
avsikt att göra det danska materialet "mindre iögonenfallande".

Redaktionen cirkulerar
Något epokgörande i tidskriften historia
inträffade 1988, då utgivningen för första
gången förlades utanför Danmark. Från
och med detta år övergick huvudredaktörskapet till Sverige. Då togs även datorn till
hjälp vid tidskriftens framställning. I några
år skedde de flesta manusleveranserna
genom att disketter (till en borjan floppydiskar) sändes per post, men sedan cirka
fem år är e-posten det vanligaste leveranssättet.

När redaktionen flyttades från Danmark
var det med målsättningen att den i fortsättningen skulle cirkulera mellan 1änder-

na. Innehavare av huvudredaktörskapet
har senare varit Norge och är för närvarande Finland.
Sporadiska möten mellan de inblandade
redaktörerna har naturligtvis ägt rum
sedan starten. Sedan 1990 har även dessa
redaktionsmöten fått en fast form, och de
olika lokalredaktörerna turas årligen om
med att arrangeta ett möte med redaktionen.

Nordisk Arkivnyt har än i dag samma upp-

gift som när den tillkom. Den utges och
finansieras gemensamt av de nordiska riksarkiven, och har som huvudsaklig uppgift
att mellan de nordiska arkivdagarna hå1la
samtalet igång mellan de nordiska kolle8orna.

Fotnot: Gunnar Sundberg har varit svensk
lokalredaktör för Nordisk Arkivnyt 19882001. Från den 1 juli i år är det Maria
Nordström Jarnryd.
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Beställ Riksarkivets
rapporter!
Redovisning av ADB-upptagningar
Riks arkia e t rapp art

1 9

9 7: 1

Det mobila
förvaringssystemet
i furu för arkiv
och lager.
Begär offert!

Exempel på hur man kan redovisa databaserade register och arkiv med utgångspunkt
i arkivlagen och andra regler.
Best.nr. 91-38-31059-7, 16 sidor. Pris 84:- (105:-).

Otfentlighet & sekretess i myndighets
forskningsverksamhet

www.hyllcenter.se

Riks arkio e t rapp ort 1 9 9 7 : 2
Är handlingarna som uppkommer i ett forskningsprojekt allmänna eller utgör de endast s.k. arbets-

material? Här ges svar pä de centrala frägorna om
den rättsliga statusen för forskningsmaterial.
Best.nr. 91-38-31144-5,40 sidor. Pris 105:- (131'-)

0m gallring

RollN/ax'

- från utredning till beslut

(il

HYttGElITER

Hantverkargatan 85, Box 1 2225, 1 02 26 Stockholm
Tel 08-652 05 60. Fax 08-651 78 09

E-post info

@

hyllcenter.se

Riks arkiv t raff ort 1 9 9 9 1
Ett stod for myndigheternas beslut om vilka offentliga
e

:

handlingar som ska bevaras respektive gallras ut.
Best.nr. 91-38-31604-8,24 sidor. Pris 84:- (105:-).

Elektronisk dokumenthantering
en rättslig problemorientering

§aknar du 1{TM-mapparna?

-

Riks arkioet rapport 2000: 1

Översikt över det rättsliga läget när det gäller elektronisk dokumenthantering. Skriften har utarbetats
i samarbete med advokatbyrå Lagerlöf &Leman.
Best.nr. 91-38-31661-7, 44 sidor. Pris 105:- (131

-)

att besöka
Välkommen
#
@F

www-€w#@ffi#%-%#

Print File@ hångmappar möjliggÖr transparent
förvaring av monterade diabilder, negativ och
annat fotografiskt material. Vi lagerfÖr de
vanligaste modellerna för snabba leveranser.

FRITZES

OprpNruca
PuerrrerloNER

Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm
Telefon 08-690 91 90 Fai,. 08-690 9791,
E-post: or der.friaes @liber. se Internet: www.fritzes.
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Kontakta oss för mer information!

ALLT INOH B'LD

se

Tel. 0513-175

74

Fax 0513-175 87
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Rikarkivet drabbat
av mögel
Text: Maria Nordström Jarnryd

Riksarkivet har drabbats av mögel i bergsmagasinet. Upptäckten gjordes av Henrik
Svensson som 2ir arkivassistent. Angreppen hittades på Lotsstyrelsens arkiv.
Det är etiketterna till ett antal bundna vol1.rner som drabbats. Ett par veckor tidigare hade det varit översviimning i kulverten under den angripna fickan som ligger på plan ett. Med tanke på de av hyresviirden uppmätta luftfuktighetsvärdena

borde det inte kunna viixa mögel diir.

Egen mätning
Rilaarkivet gjorde en egen mätning av luftfirktigheten som visade högre viirden än
hyresvärdens. Riksarkivets värden låg så högt som upp till 70 procent. Hpesvärden
har sina mätare monterade ndra taket, diir det iir varmare och har därmed lägre
relativ fuktighet. Riksarkivets mätningar skedde på golvet samt på ett rullbord.
Odlingsprov har tagits och det visade sig att där finns mögel, bakterier och jästsYampar.

Värst är det på plan ett och två. Volymerna iir angripna utviindigt. Inga informationsförluster har gjorts. Man tror inte att detta är farligt eftersom det finns
mögelsporer och bakterier överallt i vår omgivning. Däremot rekommenderas försiktighetsåtgiirder som s§ddsrock och munssdd. Man skall inte utsätta sig för
onödig mögelexponering genom att sitta i berget och arbeta. Den som lider av
mögelallergi bör vara försiktig.

Sanering
Riksarkivet har valt att inte stoppa utlån av arkivhandLingar men forskarna varnas
frir riskerna. En sanering sattes igång. Materialet dammsögs och man använde srirskilda torkpapper. Kemiska medel har inte anviints. De kan vara hiilsovådliga och
orsaka skador på materialet. Enligt konserveringsetiken skall minsta möjliga
ingrepp göras.
Henrik Svensson fortsatte inventeringen uppåt i huset och det fanns något
angrepp på varje plan. Antalet angripna voll,rner uppskattas till några hundra.
Förutom Lotsst),,relsen är bland annat Statskontoret, Jordbruksdepartementet,
Generaltullsstpelsen och Svea hovrätt drabbade.
Näir saneringen pågått i en vecka upptäcktes att möglet återkom. Saneringen
avbröts och kommer inte återupptas forrän luftfuktigheten sänkts. Intaget av uteluft har stoppats för att inte mer fukt skall komma in i byggnaden. Läget ?ir nu stabilt och tio ardrkare samt två mätare finns på plats i berget.
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Spåren efter Nobel

- Årsbok för Rikarkivet
och landsarkiven 200L
Ie&

Pelgl_SivercI

Riksarkivets och landsarkivens årsbok 2001
har, med anledning av Nobelprisets hundraårsjubileum, temat Alfred Nobel. Som en natur-

lig ftiljd av dels

dessa hundra år, dels Nobel
själv, finns en hel del arkivmaterial att tillgå.

Årsboken behandlar i olika avdelningar
Mannen och verket, Priset, Pristagarna samt
Monumentet. Avdelningarna är i sin tur indelade i kapitel, där ett femtontal författare
delar med sig av sina Nobel-kunskaper
inhämtade från kiillorna, det vill säga arkiven.
Årsboken avrundas med redogörelser för
Riksarkivets och landsarkivens samt RA:s vänförenings Pro Memoria verksamheter för år
2000.
Spåren efter Nobel
ISSN 1103-8233
ISBN 91-88366-54-s

RA-webben har fått en

ansiktslyftning
Text: Peter Sivervall

Eldprov för nya byrån
Bevarandebyrån är en ny konstruktion på Riksarkivet som består av experter på
papperskonservering, bokbinderi, sigillvård, mikrofllmning, slrivrnateriel, arkivlokaler och teknisk utveckling.
Statusen som en egen byrå har gett bevarandefrågorna mer trlngd, säger per Dahl
som åir arkiwåd och chef för Bevarandebyrån. Mögelangreppen har blivit eu eldprov ftir den nya byran och det har fungerat bra fortsätter han. Förste konservator
Anna Fornäs och materielexperten |iri Kolar har samarbetat. Tidigare arkivlokalsexperten vid Riksarkivet Björn Sydbeck har också varit engagerad. Medarbetare
vid andra b1,råer har hjåilpt tilt med saneringen. Möglet blev förstanyhet på
Rapport den f:irde juni, vilket getr Riksarkivet extra uppmiirksamhet.

I början av juli sjösatte Riksarkivet en delvis
förändrad webb, allt för att försöka öka tillgängligheten. Det nya är bland annat en ny
välkomstsida (Viilkommen till Riksarkivet)
med nyheter och aktualiteter, och en alfabe-

tisk innehållsförteckning kompletterad med
diverse genvägsrubriker.
Titta in på www.ra,se/ra.

25

nla
nÄntHcst-urrs lnrtvRlo, uuq
Nikolaigatan 3,202 tO Örebro
Tel

019-12 01 95 o Fax 019-611 81 20

.

Hemsida: www.nla.nu

E-post nla@nla.nu

Ordftirande:
Margareta LindäY
Villaqatan 26,619 35 TROSA
Tfn: 0156-123 41

tA vill fortsätta att

E-post: margareta.linday@swipnet.se

verka
lnnvmorr ms
Box

390, 101 27 STOCKHOLM

i Stockholms län
Text:Theres Heidrich, Målarförbundet och l=(erstin Söderman, Föreningsarkiven

Kansli: Annika Pettersson

Tfn/Fax: 08-411 49 30.

0rdförande:
0lle Ebbinghaus
Arkivbyrå AB

N4ariebergs

Tfn: 08-698 06 05

.

Fax:

08-698 06 02

Folkrörelsearkivens Arkh{örbunds stämma och
konferens holls i år på Rönneberga Kursgård på
Lidingö den 21 och 22 mai.
FAs ordförande Ingvar Söderström öppnade
upp med att hiilsa oss alla välkomna. Under

E-post: olle.ebbinghaus@siPu.se

inledningsanförandet gjorde han några reflektioner kring FAs fortsatta verksamhet.
Samarbetet med de övriga arkivföreningarna
och Riksarkivet har utvecklats positivt de senaste åren vilket FA vill fortsätta att verka for.
Likaså bör samarbetet med forskningsvärlden
utökas. Den närmaste tiden kommer FA prioritera att öka medlemsantalet, Iösa konsulentfrågan sarnt följa arkivutredningen.
Första programpunkten handlande om arkivpe.

Folkrörelsernas

Arkivforbund
FOLKRÖRETSERNAS ARruVFÖRBUND
Box 317,101 26 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström

Tfn: 08-412 39 00

.

Fax

08-412 39 90.

Lundström, Iämtlands föreningsarkiv, har skri-

0rdförande:

vit. Boken, som kom ut i början av mars i år,
heter "Historia på riktigt !- arkivpedagogik i

lngvar Söderström
Mywägen 1, 191 63 SoLLENTUNA
Tfn: 08-96 53 22

.

Fax:08-96 36 52

E-post ingvar.sodertrom@mailbox'swipnet.se
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Eva Lindelöw Sjöö

Sandvikens kommuns centralarkiv

811 80 SANDVIKEN
Tln: 026-24 11 80 . Fax: 026-27 39 80
Mobil 070-646 73 60
E-post: eva.lindelow.sjoo@sandviken.se

0rdförande:
Jan Östergren
Malmö stadsarkiv

Tfn: 040-10 53 12
E-post: jån.ostergren@malmo.se

dagogik. Eva Sjögren, Skånes Arkir'{orbund
berättade om den bok hon och Katarina

praktiken'.
I "Historia på riktigt" kan man läsa om erfarenheter och resultat av det arkipedagogiska arbetet vid några av landets arkiv. Arkivpersonal och
Iärare kan låta sig inspireras och få praktiska
tips och ide6r om hur arkiven kan användas i
undervisningen- från förskola till l'uxenunder-

inom olika områden. Det behövs en gemensam
basutbildning och sedan parallell fortbildning
och specialkurser.

Berndt Fredriksson kastade ut frågan om varför
det inte finns en arkivlinje motsvarande kulturvetarlinjen. Han anser att det är tid för arkivarierna att ta ett kliv fram och visa "det här kan
vi". Arkivsektorn har mycket att ge samhiillet!

Årsstämman
På årsstiimman var 49 ombud närvarande.

Till

mötesordföraade valdes Bengt Ryberg från
Borås och till sekreterare Eva Berntsson Melin
från Varberg. Ett av de få inläggen under stämman kom från Lars Wickström från Gävle som
st2illde sig frågande till arbetsgruppernas rapporter. Han menade att inga rapporter bifogats
till verksamhetsberättelsen och undrade därför
om det varit någon aktivitet under året. Ingvar
Söderström svarade att rapporterna av gammal
hävd ges muntligt. En snabb muntlig genom-

gång av arbetsgrupperna genomfördes.
När det giiller verksamhetsplan 2001-2002 föreslog Lars Wickström att stpelsen skall arbeta
aktivt med att påverka och uppvakta de olika

landstingen, för att på så sätt synliggöra att stödet till de regionala folkrörelsearkiven behöver

visning.

ökas. Förslaget antogs.

Tid att ta ett kliv fram
Efter det fick vi veta av Berndt Fredriksson,
professor i arkiwetenskap vid Stockholms universitet att; Arkiwetenskapen har en framtid!

Val av styrelse
Ingvar Söderström omvaldes som ordförande'
Sqrelsen för Madli Kurdves minnesfond
omvaldes med Göran Henriksson som ordförande. Revisorer för både FA och Madli Kurdves
minnesfond omvaldes. Valberedningen behåller
sin sammansättning med Lena Flink,
Västmanlands läns arkivförening som samman-

Arkirwetenskap är i dag ett Populärt ämne vid
universitet och högskolor och närmast 100 procent får arbete efter avslutade studier. Han
menar att vi går emot en yrkeskår som mer och
mer splittras upp genom att vi specialiserar oss

kallande.

för samarbete
Därefter följde i vanlig ordning en sup6,
som i år sponsrades av Byggfacken. Under
middagen delades Madli Kurdves minnesfonds stipendium ut. Ingen av stipendiaterna kunde tryärr närvara men de som fick
stipendium var Anneli Sundqvist,
Mitthogskolan och Loreta Vincloviene,
Vilnius Universitetsbibliotek.
Nyheter från Riksarkivet
-\ndra dagen inledde Katalin Gere med
nyheter från Riksarkivet. En mindre omorganisatiorr har genomförts där Tekniska
bvrån upphört att existera till formån för
en r.rv lT-br.rå dit bland annat NAD och
-\RKIS hor. Kortfattat nämndes också att
R\s hemsida kommer att utvecklas med
mer utiagd information, en ny reviderad
uplrlaga ar. "Förteckning över enskilda
arkivinstitutioner i Sverige" är på gång och
att R\ har planer på att ge ut ett häfte om
eallring riktat till riksforbund och riksorganisationer.
Bitrrn Svdback från ABM-Teknik holl ett
intressant tbredrag om arkivlokaler och

s?ikerhet.

Arkivlokalen skall ge skydd mot

fukt och vatten (den största skadegöraren),
brand och brandgaser, skadligt klimat och
miljripåverkan samt skydda mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. Han
ställde viilvilligt sina OH-bilder till förfotill deltagarna.

gande för kopiering

Experimentverksamhet
Berith Sande berättade om projektet
"Arkivkunskap för föreningsfolk"
Kursverksamheten är en experimentverksamhet som drivs av FA, Arbetarrörelsens
Arkiv och Bibliotek, Folkrörelsernas Arkiv i
Värmland och Folkrörelsernas Arkiv i örebro län och har fått stöd från Stiftelsen
Framtidens Kultur. Syftet är att visa för
organisationerna vilken resurs arkiven kan
vara. Kursverksamheten är specialanpassad
för SEKO som sjäIva har startat ett internt
historieprojekt. Hittills har en kurs hållits
på Brunnsvik med deltagare från hela landet. Under tre dagar blandades teori med
praktik och i oktober sker en återträff. De
organisationer som är intresserade att siäl-

va delta i något liknande som SEKO,
rekommenderas att kontakta Berith Sande
på Folkrörelsernas Arkiv i Värmland.
På eftermiddagen informerade Ingvar
Söderström om ltterligare ett modellprojekt, "Gräv där de stod" som FA engagerat
sig i. Projektet är en inventering av material
från "Gräv där du står" cirklar på 1970talet. Själva arbetet har ännu inte kommit
igång men medel har beviljats från
Kulturdepartementet.
Christer Bogefelt, Riksarkivet rapporterade
om det senaste från SASS fronten (Svenska
Arkiv i Samverkan för Synlighet). Ett n1.tt
arkivpedagogiskt forum skall hållas i juni i
Stockholm ochArkivens Dag 2001 går av
stapeln lördag den 10 november i hela landet, liksom i Danmark som tagit efter oss.
Dessutom informerade Ingvar Söderström
om arkiweckan 2002 som hålls på våren i
Lund.
Under rubriken "Öppet Forum" informerades om bildandet av två regionala arkivorganisationer under år 2000 nämligen
Kalmar lans Arkivtrirbund och Hallands

Arkivförbund.

AAS vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
Agneta Sr.alLin, Katrineholm
Ulla Martola, Eskilstuna
Maria Wallström. Luleå
Benita Ahlgren, LTmeå
Gun Byiund, Ornsköldsvik
Ruth Larsson, Stockholm
Magdaiena Tempelman, Uppsala

Marianne Pellborn, Vällingby
Kathldn H. Karlsson, Stockholm
Lena Andersson, Helsingborg
Bengt Kjällman, Göteborg
lenny Bäckström, Stockholm
Birgitta Brunberg, Göteborg
Barbro Nilsson, Göteborg

NLA vill önska följande välkomna

som nya medlemmar:
Gun Bylund, DokuMedia
Accenture AB

Karin Bäckström
Statens Fastighetsverk Förrådsenheten
Servando Law AB
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Jan Ostergren
Text Eva Lindelöw

Den 30-31 maj var det dags igen för å,rets
FAlK-konferens. Föreningen arkiwerksamma
i landsting och kommun samlade 139 deltagare i Uppsala Folkets Hus. Värdar var de sex

kommunerna i Uppland som tillsammans
med konferensutskottet inom Falks sqrelse
ordnat konferensens Program.
På konferensens hölls även FALK:s å,rsmöte.
Under årsmötet beslutades att FAIK tillsammans med föreningarna AAS, FA, NLA och
Svenska Arkivsamfundet ska arrangera Svenska Arkiwe ckan ät 2002.
Dåirmed utgår den traditionella konferensen. Arrangemanget är ett försök
som ska utviirderas och beslutet kan
komma att omPrövas.
Under åLrsmötet avgick ordftirande,
Arne Fryksdn och vice ordförande,
Anita Kutzner. Till ny ordförande valdes Jan Östergren, Malmö stadsarkiv
och tre nya ledamöter invaldes enligt
stadgarna, Anne-Marie Alfr edsson,

ny ordförande

Si

nalkontroll rörande även civila tjänster. Från
och med 1969 giillde en personalkontrollkungörelse fiam till 1996 dä
Registerniimnden tillkom.
Evabritta ft)respråkar bevarande ft)r den
enskildes skull. Han eller hon måste kunna
försvara sig, möta kritik etcetera. Det är viktigt att få vetskap om vad som dokumenteras
och varför och varifrån andra till exempel
arbetsgivare hämtar sin information.

tigvårdsstyrelsernas arkiv.
Intresset för steriliseringsakterna fick Maija
när hon fick ansvar över Medicinalstpelsens
arkiv. Bland annat visade en av akterna hur
en flicka vid tiden för sin konfirmation på
30-ta1et, bedömdes som

"lite efter" och där-

med borde steriliseras. Det som flck Maija
att börja fundera var att det var Prästen som
gjort bedömningen. Hur kunde en präst ha
så stort

inflltande?
Forskare i kommunal Politik
Thord Strömberg, docent i historia
vid Örebro universitet, har erfarenhet
som forskare i kommunal Politik.

Strömberg gav oss en målande
beskrivning av kommunalPamPen
under 50-och 60-talen, bland annat
exemplifierad av Örebros "starke
man", Harald Aronsson.
Strömberg beskrev beslutsProcessens
utveckling i kommunerna under
perioden 1890-2000 med utgångsNorrtiilje stadsarkiv, Donald Johnson,
punkt från det socialdemokratiska
Landstinget Gävleborg, Erik
partiets maktera. Kommunerna har
i
Lindblad, stadsarkivet UPPsala.
Under det traditionella "kvällen-föreprogrammet" besöktes
genom olika sociala reformer blivit
Susanne Strangert omvaldes.
bland annat Knutmassomuseet i Cimo. Här hälsar kassören i
ålagda att förverkliga dessa. I komStrangert, på"Odjuret", en av de fantastiska
Susanne
munarkiven kan vi ta del av inforFALK,
Säkerhetspol isens verkamhet
vid firandet avTjugondag-Knut i Gimo. mation som visar till exempel hur
använts
som
skapelser
En av talarna på konferensen var
fattigvården och barnavården
Evabritta Wallberg, arkiwåd,
men för att flnna drivkrafterna
bedrevs
Krigsarkivet, som gav oss en bild av hur
får
vi leta i andra kiilloq menar
bakom
Steriliseringsaktema
Siikerhetspolisens verksamhet vuxit fram
Strömberg.
vid
Stockholms
historiker
Runcis,
Maija
under 1900-talet. Hon berättade vidare att
Strömberg beskrev problematiken med krauniversitet, håller i tre olika forskningsprosammanbrottet i östeuropa har visat hur vikpå fullständig öppenhet vars konsekvenvet
de
utgår
att
jekt med alla det gemensamt
tigt det är för enskilda människor att kunna få
är den så kallade "kommunala långbanser
underifrånperspektiv.
i
ett
individen
från
information om vad som egentligen skedde
ken'. Det tar alldeles för lång tid att få saker
Resultatet av forskningen om steriliseringar
under den här tiden. För de måinniskor som
gjorda om alla beslut nödvändigwis skall
har som bekant blivit v?ildigt uppmärksamfunnit att akterna rörande de sjiilva är förstörgranskas av medborgarna eller av demokraså
den
utredning,
särskild
till
en
lett
mat och
da, har det inneburit personlig sorg och frustiskt valda församlingar' Kravet på effektivikallade steriliseringskommissionen. I sin
tration.
tet står alltså ofta mot kravet på demokraforskning har Maija studerat akter, diarier
Det som från början var spaningsregister
tisk insyn.
och
i
Medicinalstyrelsens
och protokoll
inom SÄPO, med s1'fte att ha koll på missEn fråga, enliS Strömberg, är om det matearkiwerksamoss
För
arkiv.
Socialstyrelsens
tänkta individer, kom att bli en kiilla till så
rial som firrns i kommunarkiven är av den
ma i landsting och kommun har främst
kallad personalkontroll som var obligatorisk
att vi i efterhand kan kontrollera
kvaliteten
men
landstingsarkiven fått forfrågningar
för tillsättandet av tjänster inom forvaret
haft for sig.
förtroendevalda
våra
vad
till
efterlett
det
har
kommunarkiven
i
även
kring år l945.Efter det ledde utvecklingen
sökningar i barnavårdsnämndernas och fatfram till mer preciserade regler kring perso-
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för HALK
Dokumentation inom sjukvården
Daniel Brattgård, sjukhuspräst på

i Göteborg, friredrag
till eftertanke. Han gav exempel på

Sahlgrenska sjukhuset

manade

Ftj*å

olika sätt att dokumentera inom sjukvården.
Den medicinska journalen uttrycker en
reduktionistisk människosyn i det att den
endast tar upp en människas sjukdomshistorik. Som komplement finns omvårdnadsjour-

+:4r;{jlii

nalen men vad ska egentligen dokumenteras
där?

Etiska riklinjer
Lennart Kaijser, professor i fysiologi vid
Huddinge universitetssjukhus, berättade om
organisationen av forskningsetikkommitt6er i
Sverige som inrättats från och med 1960talet. Det grundläggande dokumentet med
etiska riktlinjer ör medicinsk humanforskning ?ir Helsingforsdeklarationen frän 1964.
Den specificerar kortfattat några huvudregler
som, man ur etisk sl,npunk,har alt följa vid
forskning på miinniska.
I början 1åg hur,,udvikten i den etiska granskningen, i Sverige, på att skydda patienter och
ft)rsökspersoner från risker, det vill säga risken med olika undersökningsprocedurer.
Med tiden har alltmer fokus kommit att ftirskjutas till granskning av inte$itetsintrång
till exempel vid studier av utsatta patientkategorier, studier där medicinska och sociala
faktorer analyserats, inte minst där man
utry.ttjat olika register i samhiillet för forskningen. Den etiska bedömningen av registerstudier har aktualiserats inte minst i och med
den nya personuppgift slagens ikraftträdande.

Nya gallringsråd
Christina Claesson, arkivarie vid Uppsala
stadsarkiv, presenterade gallringsråd nummer
5, rörande socialtjiinsten som utarbetats av
Kommunala samrådsgruppen inom
Riksarkivet. Det tidigare råden från 1991 är
därmed reviderade.
Christina gick igenom vilka kapitel som finns
och kommenterade dessa och berättade om

vilka för2indringar som skett sedan 1991.
Vissa verksamheter som tidigare 1åg inom
socialtjänstlagen har nu lyfts ur den, som till
exempel barnomsorg (skollagen) och f;irdtjänst (Lagen om frirdtjänst).
IJlrika Ehlin, jurist på Komrev AB, talade om
olika former av privatisering av offentlig
verksamhet. Hur beaktas vår rätt till insyn
och hur kan vi gatanteta att uppgifter beva-

till exempel frir den enskildes skull. Ehlin
gick igenom olika driftsformer som kommunala foretag, entreprenader, bidragsfinansierad enskild verksamhet, konsulter. Ett gott
råd att ha med sig iir att artalen vad gäller
ras

dokumenthantering, mellan kommun och
uppdragstagare, bör vara tydliga.

Rapport från samrådsgruppen
Ett stående inslag under FAlK-konferensen
brukar vara att vi får en rapport från den
Kommunala samrådsgruppen. I år var heller
inget undantag utan Bo Thal6n, regionarkivarie, Västra Götaland, lämnade en kort och

karnfull redovisning av det pågående arbetet.
På gang just nu är allmänna gallringsråd

rörande BHV-journaler (kommer fOrmodligen i höst) och råden för överf<irmyndarverksamheten som snart kommer på remiss.

Björn lordell, Sv Kommunfrirbundet, har
tagit över uppdraget med råden om handlingar rörande byggnadsniimndens arkiv och
även räddningstjiinsten. En pågående överslm
av patientjournallagen gör att råden angående dessa ses över.

Ytterligare en nyhet iir att en elektronisk
arkivhandbok ar på gång.

Avslutning
Så avslutades årets konferens, ett m:irkesår på
flera sätt: Föreningen FALK firar iär 25 är,en
av värdarna, Uppsala stadsarkiv, jubilerade
med sina 30 år och kanske blir årets FAIKkonferens den sista föreningen arrangerar i
egen regi då FALK nästa år arrangerar arkivveckan tillsammans med övriga arkivföreningar.
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På Catu- och fastighetskontoret

i

Stockholm behövde man en arkivarie.
Det blev 0lof Johansson som började
den 14 maj.

§
§

§

o Kenneth Sundbom började den 30

juli hos Svenska Kyrkan i Uppsala där
*
*

,
*
»
§

*

*
§

§
§

2O-2g/g

4/10

Nordisk arkivkonferens, Uppsala
ARK seminarium om arkiven och

x

T

10-11/10

AAS Registratorsseminarium

ä
§

10-ll/10

FA Förbundskonferens, Uddevalla

NLAhalvdagsseminarium

8

förVD-sekreterare

&

Arkivsamfundets temadag om

10/Il
28-29 /

-

§

tillsammans med CKU

v

50

§

I

tema kärlek

AAS Arkivarieseminarium

NlA-dygnet

Arkiwecka, Lund

*

klart en nyckelroll. Det är ett stort ansvar. Men

&

det innebär ockå stora möiligheter.
Medverkar gör politikern Per Gustafsson (c) och

§

I
I
I

historikem Lars M. Andersson. De ger exempel
från sina respektive verkamhetsområden på hur

Temo Arkiv
I nästa nummer avTema Arkiv, som

§

kommer ut den L2 decembe[ inleder

&

vi en artikelserie av Lars Lundqvist

*

ä

I

§

och MagnusWåhlberg. I en serie på
tre artiklar ska de visa på hur man

§

§
§

ä
å
ä

*

t

§
ä

§

*

§

§
&

§

kan skapa förteckningar och dokumenthanteringsplaner för digitalt lagrade handlingar.
Den första delen behandlar förteck-

ning med allmänna arkivschemat, den
andra föfteckning med Encoded
Archival Description (EAD) och den
tredje hur man kan skapa dokumenthanteringsplaner.

§

§.

§

ä

t
I
*
*

t
I
T

arkiven kan användas för att främja de demokratiska värden som tryckf rihetsförordni n gen (IF)

§

står för.

I
xwx*»d

i

§

§

ten om förutsättningar och möjligheter att öka
medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet,

Artiketserie

&

§

I

;
30

Arkivtjänstemäns Förening (ARK) och är öppet för

ä

§

16-19/4

Arkivens roll i arbetet på att främja en levande
demokrati är temat på ett seminarium i Göteborg
den 4 oktober. Seminariet arangeras av Sveriges

en hel seKor med professionell kompetens inom
området nästan helt glömts botl. Arkiven har helt

§

§

2U02

ä

§

M5

Arkivens dag

ll

Seminorium om orkiYen
och demokrotin

Utan arkiv ingen levande demokratil Mot den
bakgrunden är det anmärkningsvärt att i debat-

managementstandarden

å

--ax3'l

alla.

Seminarium om records

§

ingenting annat.

film, Stockholm
§

9/11

klargöra släktskapet hade vi nog Iite för bråttom, för Jacob och Marcus Wallenberg (den
äldre varianten) var kusiner med Raouls far,
och inte hans farbröder. Och Raouls halvsyster
Nina von Dardel, hette Lagergren som gift och

ä

§

7/11

Wallenberg in Documents". När det gällde att

il
&

f8/10

kivprojekt. Kenneth kommer närmast
från Arkitektmuseet.

lTema Arkiv nummer 2/01 recenserades Cert
Nylanders och Anders Perlinges skrift "Raoul

pr*§

demokratin, Göteborg

man har dragit igång ett stort bildar-

Ktorgöronde
ov stÖkts+(op

ä

Annonstider
Sista lämningsdag for
annonser till Tema Arkiv

nummer 4l0l är måndag
den 19 november.

Ovärderliga hjälpmedel ftir arkivet

1. Visual ArkiY version 3.0

co Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige. nu i

ny version med helt nytt användargränssnitt och med SQL Server som databas

co Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).

rc

Systemet kan ta emot och konvertera arkivförleckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
zir enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
m Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
m Med hjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort antal handläggare tillgång till förteckningsdatabasen
co I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

co Etikettutskrifter

2. Visual Dokplan
till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring iir det nödvändigt att en
förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta

För att kunna leva upp

rationellt med upprättande, implementering och löpande uppdatering av dokumenthanteringsplaner.

Förteckna med Visual Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fått ett mycket positivt mottagande. Frågor angående kursen besvaras
av Birgitta Losman 0708-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller Sigrun lkeidarsdottir 031-61 lO 26,
sigrun.hreidarsdottir@ stadshuset. goteborg.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Bertil

Produktansvarig

Axelsson

031

- 6t 32 2s

031

-

018

-

bertil.axelsson@ adb-kontoret. goteborg. se

Komuner, landsting och
folkrörelsearkiv

Bo Thal6n, stadsarkivarie
bo.thalen

@

701 19

60

4t

72

adb-kontoret. goteborg. se

Statlig och privat sektor Lars Häger, Wima Dok

30

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 vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tiiinster och
Arkiwårdsprodukter.

En demo av vår intranätversion hittar du på
www.visualarkiv. goteborg. se
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POSTTIDNING A
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM

Gränserna mellan ärendehantering och
dokumenthantering suddas alltmer ut, Därför
utökar vi nu den verksamhet som tidigare varit inriktad
mot ärendehantering även med dokumenthantering.

AHS + dokumenthantering = sant
Denna expansion sker i Stockholm och vårt nya kontor
bemannas av drygt ett tiotal erfarna dokumenthanteringsnsulter, Målsättningen är att kunna erbjuda totalkoncept
kring ärende-, dokument- och informationslösningar till
nytta för både befintliga och nya kunder.
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582 77 LINKOPING
Tel: 013-35 85 00

ww.alp.se info@alp.se

