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Vi Lundqvistore hsr tillverkot hyllor i over 50 år.
Både den monterboro logerhyllon, stålhyllcn

PS.
:

taget uppfunno ov oss.
Men eftersom vi inte boro är ett hyllföretog,
uton mest ögnor oss ål ott r.ekommendero smorto
förvoringslösningor, sölier vi även många ondro
rotionel lo produ kter som under.ldttor vordogen.
Både för kontorsförvoring, orkivering och ollt
döremellon.
&1ångo hor redon vår komplettq informotion.
Andro skulle verkligen behovs kontakto oss.
Tillhar du de senore, fqxo oss ditt visitkort sö får,
du veto ollt.

Den 20 mors i år
flyttode vi huvudkontor,et frön Kisto till
Stockholm, hörnon
Vasogoton/Kungqgoton
nörmore bestömt.
Den nyo besöksodressen ör Vcsogoton 44.

Vi hor ocksö öppnot
ett nytf regionkontor

i

Jönkoping/Husqvorno.
Kollo ollt som hönder!

srsörsaoRrss:
STOCKHOIJvI

cöresorc
ua$,tÖ
önrsno

uNrönNc
UPPSALA

:örröprNc
vÅsnnls

Vasogoton 44, Stockholm
Krokskitts Fobriker 12, Mölndol
,l8,
Molmö
Storo Nygoton

Älvtomtojoton I 2, Orebro
Roxviksgoton I 6, Linköping

Ff"rrpå" s, upi..f.

'

"

Måloregoton 22, Hr.qrorno
Koserngoton 30, Västerås

STOCKHOLM

cötrgono
n,tat.tr,tö

önesRo
LrNröptNc
UPPSAI-A

röNröprNc
vÅsrrnas

TELEFON;

FAX:

08-623 98 00
031-86 36 50
040-1 0 39 60
0r 9-1 0 16 40
0r 3'r 2 38]0

08-35 79 B0

018-r 4 06 00
036-71 16 91
021-12 10 70

03t-86d3

16

a40-12 5Å 38
019-10 16 43
0l 3-1 2 34 80
018-14 06 01

036-71 16 91
021-1214 64

TEMA

Arklv

T%dare

utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är

föreningslidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),

I

Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektorn (AAS),

i Landsting och Kommun (FALK)

Föreningen arkivverkamma

och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).

o
n

-

Ansvarig utgivare: tltCVIR SÖOfRSfRÖN.
ordförande i föreningen Svensk Arkil,tidskrift

Tfn:08-96 42 11

.

Fax:

08-963652.

E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

Chefredaktör: ASA OLSSON, r/oTema Arkiv

.

Öster-Malma

en del av vår historia

640 50 BJöRNLUNDA

Ttn/Iax:0755-24 61 67
E-post: aspa@swipnet.se

En av mina sommarböcker har varit Riket vid vägens slut, den

Redaktionsgrupp:

tredje och sista delen av Jan Guillou's berättelse om Arn

ANNÄCARIN PAAVO (AAS)

Magnusson och Sveriges tillkomst i slutet av 1100talet.

SCB,

Tfn: 08-506 941 36

Arkivet

.

Fax:

Huvudpersonen Arn Magnusson är just hemkommen från sin

08-506 947 27

långa självvalda exil i Det heliga landet och somTempelriddare.

E-post: annacarin.paavo@scb.se

Vad har nu detta med arkiv att göra, förutom att Jan Cuillou

N4ICHAEL FRANKIUS (FALK)

T{n:

säkert använt många timmar i en rad olika arkiv för att finna

021-18 08 36

nödvändiga bakgrundsfakta för berättelsen. Det är omöjligt att

HÄNS RA[4STEDT (FALIO
[Jmeå stadsarkiv

Tfn: 090-16 13 97

.

Fax:

090-16 11 04

E-post: hans.ramsledt@umea.se

inte slås av tanken att författaren indirekt haft en avsikt med att Arn Magnusson inte
återvände ensam

till Västergötland. I stället för han med sig ett antal

personer som

representerar den miljö han hade levt i nästan tio år i Palestina. De var alla yrkesmän
SUSANNE BÅCKMAN (AAs)
LINQ

på olika områden. Kunskaper som man hittills inte mött i vårt land. Några var musli-

Tfn: 08-457 56 00

mer, några kristna. De blev därmed invandrare i det nya landet. De levde och arbeta-

E-posL susanne.backman@linq.com

IN6RID SÖDERLUND
i Stockholms län

Polismyndigheten

TIn: 08-401 00 63
E-post: inqrid.soederlund@swipnel.se

BRITT.MARIE LVENDIITO (NLA)

lndustrihuset HB
Tfn: 08-783 83 07
E-post: britt-marie.venditto@ihb.se

ANNELIE JOHANSSON (FA)
TAM-Arkiv

Ifn:08-545 415 62.
E-Post: annelie.johansson@tam.a.se

KERSTIN SÖDERI4AN (FA)

i Stockholms län

Föreningsarkiven

Tfn: 08-508 283 42
E-post: kerstin.soderman@ssa.stockholm.se

de tillsammans utan konflikteL men bevarade sina religiösa kulturer.

Därför är det alldeles för enkelt att påstå, som många en smula tanklöst ibland gör;

att Sverige blev ett invandrarland först under 1900talet. Sverige har alltid varit ett
land med många invandrare. En del har kommit frivilligt, andra med tvång. Därför är
våra kunskaper om invandringen en viktig del av vår historia och därmed ockå en
angelägenhet för oss i arkivvärlden.
Ska vi vara självkritiska, borde vi säkert kunna samspela bättre med invandrarna.
Det är tyvärr ännu alltför glest mellan arkivens seminarie6 föreläsningar eller sam-

kväm med dagens invandrare och invandrarorganisationerna.Vi vet alla att våra arkiv,
genom en aktivare och utåtriktad verkamhet, skulle ännu mer aktivt kunna bidra till
den integrationsprocess som vi alla önskar.
Jag hoppas att de artiklar som finns i detta nummer ska kännas angelägna och
väcka tankar och uppslag för arkivens utåtriktade
verkamhet på invandrarområdet.

Annonser:
Haniet Kvist, r/o Stockholms Företagsminnen
Grindstuvägen 48-50

.

4^O n;.€J---\

167 33 BRo[4MA

Tfn: 08-634 08 50 o Fax: 08-634 99 35

I

E-post: kvist.4k@swipnet.se
Produktion:Ventura
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NLAs seminarium "Lag 1999:988 Säkerhetsrisk för arkiven?"

arkiv kan tvingas
lämna ut handlingar

Enski lda

Text: Britt-Marie LVenditto. Foto: Margareta Linday

Den 1 januari 2000 trädde en ny lag i kraft
(1999:988) i Sverige som innebär att den av
regerin gen til lsatta Säkerhetstiänstkommissionen
Siikerhetstjänstkommissionen är tillsatt för
att utreda den person- och åsiktsregistre-

tion mötte i princip inga större invänd-

tidigare gjorda utredningar som har blivit
kritiserade i massmedia för att egentligen

ningar från riksdagen och förslaget gick ut
på en rekordkort remissrunda - tre veckor!
Bland remissinstanserna återfanns inte det
privata näringslivet trots att de berörs av
lagen. Riksarkivet, som var en av remissin-

inte ha kommit fram till något.

stanserna, betonade starkt

ring som de svenska säkerhetstjänsterna
bedrivit. Bakgrunden är ett missnöje med

Detta föranledde regeringen att i mars
1999 tillsätta denna kommission för att

undersöka omfattningen av registreringen
äv personer och organisationer som ansågs
kunna utgöra ett hot mot rikets siikerhet,
vilka uppgifter som samlats in och hur,
kartlägga vilka siikerhetstjänster som
bedrev denna verksamhet och deras eventuella kopplingar till andra myndigheter
eller organisationer och politiska partier.
Tiden fcir undersökningen är från och med
andra världskrigets slut till nutid.
Speciallag
långt allt väI, men regeringen ansåg att
kommissionen måste "utrustas" med en
Så

speciallag för att kunna få tillgång

till

de

uppgifter den behöver. Denna lagproposi-

4

kan begära ut handlingar från privata arkivbildare
och från enskilda arkiv hos arkivmyndigheter
trots eventuella förbehåll.

i sitt remissvar

de förödande konsekvenser som lagen kan

föra med sig för arkiven.
Kan förelägga vite
Lagförslaget innebär att kommissionen har

rätt att höra personer som om de vore vittnen i en rättegång. Kommissionen har även
rätt att begära att få ta del av handling eller
föremål inte bara i offentlig verksamhet
(även sekretessbelagda uppgifter) utan
också hos en enskild. Vägrar någon, kan
kommissionen f<;relagga personen vite och
kommissionens beslut gär ej att överklaga.
Inga större notiser togs till Riksarkivets
invändningar eller till lagrådets och
justitieutskottets varningar för att metoden
kan komma att bli mönsterbildande, och
lagen trädde i kraft i januari

i

år.

Kommissionens arbete skall redovisas den
sista augusti 2001 och därmed upphör
också lagen att g?ilIa.

NLA-seminarium
Denna nya lag och farorna för arkiwerksamheten uppmärksammades på ett seminarium arrangerat av NLA den 18 maj.
Medverkande var chefsrådman Fredrik von

Arnold, hul.udsekreterare i kommissionen,
docent Karl Molin, ledamot i kommissionen samt från arkivhåll, Evabritta wallberg,
arkivråd vid Krigsarkivet och föredragande
vid Riksarkivets remissbehandling, Leif
Gidk;f och Lars-Olof Welander, bagge
arkiwåd vid Riksarkivet. Justitiedepartementet var inbjudet men avböjde att delta.
Från arkir.världen, både från podiet och
från åhörarna, framfördes de problem som
denna lag innebär. Arkivinstitutionerna

blir tvungna att brlta de redan ingångna
avtal om eventuell begränsad tillgänglighet
som ingåtts mellan institutionen och giva-

ren/deponenten av ett enskilt arkiv. Arkivinstitutionerna ser också en stor fara i att

t

*
'i-

a

Diskussionen fortsatte efter seminariet. Leif Gidlöf

i samtal med Karl Molin samt Evabritta Wallberg och Fredrik von Arnold.

detta kommer att försvåra att få enskilda

sänder ut och den oro den kan skapa hos

arkiv inlämnade. Givaren kan inte längre
känna sig trygg i att dess önskemål om att
handlingarna till exempel skall få ses först
efter 20 år kan uppf,,llas.
Inom den privata arkivsektorn kan man
tänka sig konsekvenser som att det kommer att bli svårare att få handlingar till
arkivet - material som av olika anledningar bedöms som att man ej vill att någon
utomstående skall ta del av, kommer aldrig
till arkivet utan försvinner i någon dokumentförstörare. Det framfördes åsikter
som att redan i dag det kan vara svårt att
få så kallade viktiga eller känsliga handlingar till arkiven och denna nyalag
underlättar inte detta.

enskilda arkivbildare. Arkivhandlingarna
kan inte längre betraktas som säkra i arkiven och det eventuella förbehåll man satt

0roväckande signaler

Det framfördes från publiken att, i samband med utredningen om Nazi-guldet,
tillträde till enskilda arkiv hade beretts och

på deras

till-

gänglighet saknar betydelse.
Aven om lagen
är

tänkt attvata

en "engångsföreteelse" är det

är oroväckande är de signaler som lagen

organisationer. Från Riksarkivet belystes
att man redan
dag har svårt
att få invan-

i

kan

, längre
som i arkiven

obehagligt att en sådan lag överhuvudtaget
har stiftats. Det går lätt att tänka sig att
man vid ett annat tillfalle kan få opinion
för någon fräga dar man på nytt tillgriper
denna metod.

Förtroendet för arkiven rubbas
Kommissionens representanter poängterade att denna lag har begränsad giltighetstid
och att det är )'tterst få enskilda arkiv som
kan komma att bli föremål för utredning.
Detta stämmer naturligtvis, men det som

Det framhölls vidare under seminariet
att problematiken med denna lag berör i
princip alla enskilda arkiv, från det privata
näringslivet till olika politiska partier och

det utan någon lag. Att man siikert skulle
ha kunnat arbeta under samma villkor som
den utredningen instämde kommissionens
hur,'udsekreterare Fredrik von Arnold i.

drarorganisationer att överlämna sina
arkiv på grund av deras ofta negativa erfarenheter från sina hemländer av myndigheter. Och nu med en sådan här 1ag kommer det att bli ännu svårare. Förtroendet
bland organisationer, företag och privatpersoner för arkivinstitutionerna och de
egna arkiven rubbas i och med denna lag.
Oroligt kan man konstatera att en lag

drivits igenom utan att man på allvar analyserat dess konsekvenser. För trots allt har
man svårt att tro att det är denna utveckling man från politikerhåll vill se inom
den enskilda arkivsektorn - eller har jag
fel?
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Hur påverkar invandringen våra arkiv? Det
är en fråga som lbma Arkiv har försökt att
ta reda på.

Läs här om några av de proiekt/arkiv som
arbetar för att bevara invandrarnas histo-

ria.

bevaras för framtiden
Text Katalin 6ere, katalin. gere@ribarkivet.ra.se. Foto: Ammi Erikson

östen 1995 startade fuksarkivets
projekt Invandrarnas kulturarv. Till
projektledare utsågs Katalin Gere,
som här ger en återblick av sitt arbete. Ett
arbete som ibland försvårades av att inställningen til1 arkivfrågor och till kontakter
med en svensk myndighet var varierande
hos de olika invandrarförbunden.
Intentionerna med projektet Invandrarnas kulturarv var många, men kan sammanfattas i, att genom kartläggning (inven-

till

exempel de olika föreningarna

för

inställning till arkiv etcetera. Mycket av
arbetet, särskilt i början, har således gått ut
på att skapa ett kontaktnät med t'7ngdpunkt på riksomfattande invandrarorganisationer. En enkätundersökning genomfördes med syfte att ta reda på vilka

handling-

ar de olika invandrarförbunden hade, deras
behov att deponera sitt arkiv och eventuellt
intresse för information/utbildning

i arkiv-

tering) av arkin rådgivning och insamling
sörja för att det privata arkivaiiska arvet
som har anknytning til1 invandrare, ska1l
kunna bevaras för framtiden. Men också att
undersöka vilka förutsättningar som finns

frågor. Svarsfrekvensen var dock inte sär-

och vilka som kan skapas i framtiden för
att underlätta slaktforskning för de som har

Tre kategorier

sina rötter utomlands. Detta förstås med

hjalp av mikrofilmade källor och utn)'ttjande av modern informationsteknologi.

Projektet är så gott som slutfört vid skrivandet av dessa rader, men arbetet är inte
avslutat. Från och med den 1 augusti 2000
finns ett sakområde för invandrar- och
minoritetsarkiv inom enskilda byrån vid
Riksarkivet.

Att skapa ett kontaktnät
När projektet påbörjades fanns det inte
någon klar bild om vilka "invandrararkiv"

6

som fanns, i vilket skick dessa var, vad hade

förbunden kontaktades senare per telefon vilket ofta åtfoljdes
av ett personligt besök.

skilt hog,

så många av

Inställningen till arkidrågor och till kontakter med en svensk (arkiv)myndighet har
varit varierande hos de olika förbunden.
Med facit i handen kan jag urskilja tre
olika kategorier som också speglar integrationens olika faser.
Den första kategorin omfattar föreningar
av äldre datum; ungrare, balter, ukrainare
- i första hand före detta politiska flyktingar från det forna Östeuropa med mycket
stark strävan till integration/assimilation och invandrare från Finland. Dessa föreningar var lättast att komma i kontakt
med. Det fanns en medvetenhet hos dem

om det egna arkivets värde. Deras hand-

lingar är i många fall bevarade sedan 1950talet. De som sjtilva inte hade möjlighet att
på sikt ta hand om sitt arkiv var intresserade av att deponera det hos någon arkivinstitution.
Mer eller mindre negativa
Den andra kategorin utgörs till större delen
av "arbetskraftsinvandrarnas" organisationer.
Deras medvetenhet om det egna arkivets
betydelse är varierande, men det gemensamma med deras instiillning är att de är

mer eller mindre negativa till att en svensk
(arkiv)myndighet skall blanda sig i deras
inre angelägenheter. Man har ofta kunnat
skönia både misstänksamhet och en vilja
att "hålla sig fiir sig sjiilva'l Av den anledningen är det mycket svårt att bilda sig en
realistisk uppfattning om dessa organisationers arkivsituation. Det kan förstås inte tolkas som att alla dessa arkiv håller på att
skingras och förfalla, även om det kan förhålla sig så i vissa fall. Det finns exempel
också på att någon organisation eller
enskild person ägnar sig åt att samla in
böcker och handlingar av olika slag rörande den egna gruppen (till exempel Grekiskt
arkiv och bibliotek i Stockholm) eller om
invandrare överhuvudtaget (Immi-

i

'=

:'

%
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Bilderna är scener ur föreningen Livstyckets liv och ingår i deras
arkiv. De arbetar, studerar svenska, lagar mat tillsammans och
prövar på "nya" aktiviteter på fritiden.

grantinstitutet i Borås). De efterlyser ofta
bättre ekonomiskt stöd - utan inblandning
- från staten för att "invandrarna sjiilva
skall kunna ta hand om sitt kuiturarv".
Den tredje kategorin består i huvudsak
av politiska organisationer och/eIler relatirt
nybildade förtiund/föreningar oftast med
rötter i 1980-talets flyktingvågor. Det
gemensamma för denna kategori är att de
är svårtillgängliga, om än av olika anled-

ningar. Flertalet av de politiska organisationerna följer hemlandets system av partier
där rädslan och misstänksamheten mot
utomstående kan omöjliggöra konstruktiva
kontakter. Många gånger är det dock ointresse som ligger bakom svårtillgänglighe-

ten. En del av förklaringen är att arkir&å-

gorna ftirmodligen inte har hunnit få
någon större aktualitet hos de yngre organisationerna.

Viktigt att sprida information
Under mina besök v?ixte så småningom
insikten fram att det, med tanke på framtiden, var viktigare att sprida information
om arkivvårdens betydelse än att försöka få
en heltäckande inventeringslista över exis-

terande samlingar - vilket också i praktiken
visade sig vara ogenomförbart.

I mars 1996 anordnades en konferens
om invandrarorganisationernas arkidrågor.
Av sammanlagt 38 deltagare kom 26 från

olika riksförbund. I programmet ingick
föreläsningar, diskussioner och visning av
Riksarkivet. Reaktionerna var positiva och
flertaiet förbund uttryckte önskan att

gå liingre. På deras begäran har Riksarkivet

deponera handlingar eller behov av utbild-

det.

sentanter från

så väl de lokala ingermanföreningarna
som centralförbunländska

En lordag varje höst brukar Riksarkivet

ning i arkir,wård.
Folder med praktiska råd
Under hösten 1997 togs en informationsfolder fram "Radda ditt föreningsarkiv" och
distribuerades till alla kanda riksförbund
för invandrarföreningar, alla landsarkiv,
flera stadsarkiv, de större folkrörelsearkiven, länsbiblioteken med flera. Den innehåller svar - i form av praktiska råd - på
frågor som varför och hur man bevarar sitt
organisationsarkiv, hur en deposition kan

till och information om vilka tjänster
arkivinstitutionerna kan erbjuda. Att döma
gå

av reaktionerna

organiserat en kurs i arkilvård för repre-

- många

efterbestzillningar,

telefonsamtal med mera - har den blivit
mycket positirt mottagen. (Denna folder
finns nu tillgänglig även på Riksarkivets
webb, www.ra.se.)

Information om projektet och Riksarkivet samt ett exemplar av ovannämnda
folder har skickats till alla §rkor och trossamfund som till större delen betjänar
olika grupper av invandrare.
Rådgir,ning har skett vid besök eller via
telefon, men vissa förbund, till exempel det
Ingermanländska Riksförbundet har önskat

traditionsenligt inbjuda till "öppet hus"
med föreläsningar och visningar på programmet. Vid ett sådant tillfalle inbjods
Invandrarförbunden i ett särskilt brev, men
några större grupper invandrare märktes

tyvärr inte bland besökarna. Visningar i
Riksarkivet som genomförts efter personliga kontakter med vissa av riksförbunden
uppler,ts dock nästan alltid av deltagarna
som mycket stimulerande och något som
givit nya perspektiv också över det egna
arkivet.

lntressanta samlingar
Under arbetets gång har jag förstås träffat
på många intressanta samlingar varav en
del kunnat förvärvas som deposition eller
gåva till Riksarkivet. Lettiska Centralrådets,
Ungerska riksförbundets, Riksförbundets
internationella föreningar för invandrar-

kvinnor, Föreningen Livstycket, Finska
zigenarföreningens i Stockholm arkiv,
Katarina och Rosa Thikons samling och
författaren Zofta Latgers efterlämnade
handlingar kan nämnas som några exempel.
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En medlem från föreningen Livstycket
prövar på "nya" aktiviteter'

Att få en leverans från en invandrarförening "under talC'kan vara en mYcket
segdragen process. Det beror på att de
flesta som aktivt arbetar i dessa föreningar gör det ideellt, vid sidan om sitt
vanliga arbete. De är oftast eldsjiilarna i
den aktuella föreningen och har flera
olika uppdrag. Att förbereda ett arkiv för
leverans är ett tidskrävande arbete och
det kan vara svårt att övertala dessa för-

eningsfunktionärer att prioritera just
dessa uppgifter. Många gånger gör man
sjiilv en del av insamlingsarbetet genom
att ta kontakt med till exempel före detta
styrelsemedlemmar vilka kan tänkas ha
kvar en del av det äldre handlingsbeståndet hemma hos sig. Oftast är man
också tlrrngen att acceptera att handlingarna är helt eller delvis oordnade'

Detta har inneburit att en del av Projekttiden, särskilt under det senaste året,
har ägnats åt ordnings-, förteckningsoch registreringsarbete.

Medvetenheten har ökat
Denna "återblick" är förstås långt ifrån
heltäckande. Det man kan säga sam-

manfattningsvis är att projektet med all
sannolikhet har bidragit tilI att medvetenheten om det egna arkivets värde
samt kunskaPen om arkiwården ökat
hos invandrarorganisationerna, i alla fall
på riksplanet, och att ett brett kontaktnät och ny korripetens som inte fanns

förut har skaPats.
Allt detta bildar nu grunden till en
kontinuerlig och riksomfattande bevakning av invandrarnas/minoriteternas
arkivsituation, ett arbete som Riksarkivet anser vara angeläget och hoppas
kunna vidareutveckla.
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inkeby är ett av Sveriges mest kända
bostadsområden. Under de 30 år som
gått sedan de första husen stod fardiga,
många gånger stått i centrum för
Rinkeby
har
allmänhetens och massmedias intresse'
Området har beskrivits som allt från "betongghetto" till multikulturell förortsidyll' Med
Rinkebyarkivet och dess rika material vill vi,
nu och i framtiden, förmedla en mer nyanserad bild.

Startade som ett skolProjekt
Rinkebyarkivet startade inom ramen för ett

Andra samarbetspartners i projektet är
Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Rinkeby Multimediacenter'

Ett varierat arkivmaterial
Syftet med projektet är att bygga upp ett lokalhistoriskt arkiv med ett material som speglar

flera aspekter av Rinkebys historia, koncentrerat till de senaste 30 åren. I dag innehåller
Rinkebyarkivet föreningsarkiv, fotografier,
pressklipp och intervjuer, men också affischer'
uppsatser samt teckningar och dikter skapade
av barn. Insamlingsarbetet skiljer sig inte stort

projekt som kallades Rinkr, ett samarbete mel-

från det som används vid andra folkrörelsear-

lan bland annat funkebYskolan,
Arkitekturmuseet och Rinkeby bibliotek' I
Rinkr forskade elever på Rinkebyskolan om sin
egen och Rinkebys historia. På biblioteket hade
det länge funnits en önskan om ett bredare

kiv.

material om Rinkebys historia. Det resulterade
i att biblioteket började att bygga upp ett arkiv
som eleverna kunde använda. Projektmedel
erholls från Stiftelsen Framtidens kultur och
Stockholms stad' Med tiden har projektet blivit
alltmer självständigt, och fungerar i dag fristående från skolan. Arkivet ligger under Rinkeby
stadsdelsförvaltning, organisatoriskt placerat
på biblioteket i Folkets Hus, där en arkivarie
och numera även en etnolog/kulturantropolog
arbetar. Placeringen är viktig, eftersom Folkets

Hus och biblioteket har stor betydelse som
centrum för kultur och föreningsliv i Rinkeby'

Vissa grupper av människor i Rinkeby är
svåra att nå, främst barn och kvinnor' De slms

siillan i föreningarnas protokoll eller pressklippen. Föreningsmaterial och pressklipp visar
bara en del av Rinkebybornas liv' Det är orsaken till att vi också arbetar med att skapa ett
material där olika människor får komma till
tals, och att vi försöker visa på andra aspekter
av livet i Rinkeby. Detta har hittills gjorts

genom en dagboksinsamling och djupintervjuer med RinkebYbor.

Att skriva dagbok för en dag
Iddn att låta människor skriva dagbok under
en dag för att sedan lämna in den till ett arkiv
eller ett museum är inte ny (Nordiska museet
och Mångkulturellt centrum i Botkpka,

se

ett lokalhistoriskt

proj ekt

www. ri n ke bym u lti m ed iacent eLsela
artikel nästa uppslag, har gjort det tidigare).
Alla som bor eller arbetar i Rinkeby inbjöds
att skriva dagbok under en dag. Information

intervjuerna har en etnolog/kulturantropolog
anställts. Intervjuerna utgör både ett komplement till befintligt arkivmaterial och en fristå-

spreds genom en folder på flera språk, brev

ende del

till föreningar, tidningsnotiser och
besök

i skolor-

Det är

Resultatet blev

i arkivet.
Fördelen med att göra intervjuer är att
människor som
inte syns i det
"vanliga" arkiv-

att

300 dagböcker

materialet ges

med varierande

dem publicerades
by

i

en

bok som heter I Rinke-

fanns det affärer och datorer och runste-

nar.... När boken publicerades ordnades en

"bokpremiär" pa biblioteket där alla som
medverkade r.ar inbiudna. och ett par perso-

ner 1äste sina bidrag hogt. Dagboksdagen och
boken bidrog ti11 att gora furkeblarkir.et mer
kant bland invånarna. och hade den positiva
effekten att göra mansa :riitl or er sitt eget
bidrag, att de fått berit:: ,ril sis siäh-a och sitt
1iv

i Rinkeby. En pc.ixe i :::tte klass i'ar m,vck-

et glad ör,er att hans d:c'D,.,k kom
boken. Han hadt

sjr inb'-:dan

r-r-red

i

til1 bokpremiä-

ren i fickan i tre r;cpr r.ch visade stolt upp
den för aliir han ir;::aJe.

Intervjuer med Rin kebybor
Det senaste c.ch ius: iu mest livaktiga tillskottet i projektet är:rsarnlandet av djupintervjuer med Rinkei,r

s

betoLhir-rq. För att utföra

utrl, nme. Vi

de. Ett annat sätt att synliggöra arkivet är

utställningar i biblioteket, och i höst kommer
också en särskild "Rinkebyhörna" att byggas
upp på biblioteket.

Projektets framtid

Vi bygger upp Rinkebyarkivet för

dagens

Rinkebybor och morgondagens forskare. Det
krävs kontinuitet för att åstadkomma ett

arkivet speglar mångfalden och den fördelning av folkgrupper som finns i Rinkeby.
Urvalet baseras även på ålder och.kön. Det

arkiv som kan ge en heltäckande bild av
Rinkeby och att samla in handlingar från
några få år är inte meningsfullt. Liksom
många andra projekt i området, finansieras
Rinkebyarkivet till största delen av medel
utifrån, under en begränsad tid.

som varit svårast med intervjuprojektet är att
vinna befolkningens förtroende och intresse.
Det kan vara svårt att hitta vägar in hos alla
folkgrupper. Men när det lyckas händer det
att människor ber att få bli intervjuade.

Hur projektet ska kunna drivas i framtiden är osäkert. Risken finns att
Rinkebyarkivet aldrig blir mer än ett projekt.
Vi tror att det ofta kortsiktiga projekttänkandet slår hårt mot mångkulturellt och histo-

Hemsida

riskt inriktad verksamhet, och en av följderna blir att vi efterlämnar ett fattigt material

ns i Rinkeby

längd och innehå11. Några av

rkivet/

tycker också att
det är viktigt att

Rinkebyarkivet har satsat på att skapa en
hemsida där arkivet och dess verksamhet presenteras. För den intresserade finns det där en

möjlighet att söka i arkivets bestånd.
Hemsidan har ett fotogalleri där man kan se
smakprov på fotografier ur arkivets fotosamling. Där finns även en utförlig historik över
Rinkebyområdet från istiden fram till i dag.
Hemsidan ska presentera Rinkebyarkivet både
for Rinkebybor, forskare och andra intressera-

till

framtidens forskare.
Iext: Ulrika Andersson,
projektledare för Rinkebyarkivet,
ulrika.andersson@rinkeby.stockholm.se

och Karin Forslund, arkivarie på Rikgäldskontoret,
före detta projektledare för Rinkebyarkivet,
karin.forslund@sndo.se

Fotnot: Omslagsbilden på de fina karnevalskungarna, har vi fått lana från Rinkebyarkivets fotosamling.
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Mångkulturellt centrum forskar kring

o

o

mlg

ångfald

Text: Line Rudwall, dokumentationsassistent på Mångkulturellt centrum

tift elsen Mångkulturellt centrum
(MC) har sin verksamhet på Fittja
gård i Botkyrka, söder om Stockholm. Under tolv år har vi i samarbete med
bland annat Nordiska museet, Södertörns

S

inte bara tillgång till det forskningsfält man
ska arbeta i, utan också möjlighet tilI en
dialog med invånare, tjänstemän och politi-

kategorier,

till

exempel utredningsrapporter,

ningar.

studentuppsatser och broschyrer, från tidigt
1960-tal och framåt ingår. I och med detta

menterat hur migrationen förändrat

Resultaten görs tillgängliga

blir vi det största biblioteket i Sverige med
inriktning på migration och kulturmöten.

Sverige.

Resultaten från MC:s dokumentations- och
forskningsverksamhet sprids på olika sätt,

kea kring forskningsresultat och frågeställ-

högskola och Stockholms universitet doku-

De forskningsprojekt som genomförs
koncentreras huvudsakligen

till norra

Botkyrka. Där bor människor från mer än
Srrtio lander och de med svenska som
modersmål är i minoritet. Forskarna på

MC, som till största delen är etnologer,
söker upp människorna i deras vardag.
Med interrjuer och deltagande observationer som metoder, blir människors livsberättelser såväl som olika verksamheter
inom offentlig sektor ftiremål för studier.
Den nära kontakten med lokalmiljön ger
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(före detta Statens invandrarwerk) bibliotek.

Omkring 9 000 böcker och andra material-

till

exempel genom seminarier, konferenser

och utstiillningar. Eftersom vi har ambitio-

nen att göra frågeställningar och forskningsresultat tillglingliga för en bred krets,
ger MC även ut böcker och rapporter med
forskningsprojektens resultat. I Fittja gård
finns också ett bibliotek med litteratur om
migration, etnicitet, främlingsfientlighet
och andra ämnen som berör temat kulturell mångfald.
I augusti övertar MC Migrationsverkets

MC:s dokumentationsverksamhet, som
pågått i ett drygt decennium, har resulterat
i arkivmaterial inom olika materialkategorier, till exempel deltagande observationer,
intervjueq fotografier och studentuppsatser, som handlar om migration och beskriver den mångkulturella processen i Sverige.
Migration är en del av vår samtid och
arkir,rnaterialet kan betraktas som en kulturhistorisk dokumentation. Eftersom
forskningen och dokumentationen till stor
del har bedrivits i norra Botkyrka, innehåller den även ett stycke lokalhistoria.

t

**
$

Det sikhiska nyårsfirandet, Khalsa, som firades den
l5 april 2000, är en av Mångkulturellt centrums
senaste dokumentationer. Det firades bland annat
med en färgglad procession i Stockholm.
Foto: Line Rudwall

Exemplet norra Botkyrka beskriver ett
samhälle i miniatyr som kan appliceras på

andra delar av Sverige.

Ökade krav på forskningen
Inom

n-rigratior-rstbrsk-r-rir-rgen har kraven
ökat på att er-i-skilda lbrskare och studier'
ska anklrlta tiil rtorre sammanhang. Det är
ofta önsiir'ärt .1tt tLrrskaren både kan
betrakta strrktrreLia villkor och dess förändringar. ocl iJmi.rra sir-ra källor n-red olika

reterenstrupper riin tbrr och i dag. Genom
en sadan bred.lnrng och fordjupning förbättras n'rt-r iLiel.-rerna att identifi era och

En syriansk kvinna vid altaret

i sitt sovrum, i samband med €n intervju gjord 1988.

till att det kiinns mycket angeläget att
ordna och förteckna MC:s arkiv. Det är
viktigt att det kan bli tillgängligt för alla
intresserade. Nu satsar vi därför på att
bygga upp arkivet, och har som en första
hjalp fått bidrag av stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond, för att i höst arrangera ett
arkivsymposium. Där ska det främst diskuteras hur forskaranknytningen till det plaorsak

nerade arkivet ska utvecklas utifrån olika

forskningsdiscipliner, och hur vi ska få
arkivet anviindbart för olika sorters migrationsforskare.

bör exempelvis förekomma flera språk än
svenska i arkivets material. Vi vilI också
skapa f<irtroende och känsla av menings-

fullhet, genom en seriös och etiskt medveten forskning och dokumentation knuten
till arkivverksamheten. Detta för att även
forskare och studenter med utlzindsk bakgrund ska tycka att det är meningsfullt att
använda sig av arkivet.
Forskarna måste känna det angeläget att
såvä1

bidra med material till som att använ-

da sig av arkivet. Det är därför viktigt att
alla som har erfarenhet av migration kan
vända sig hit, för att få perspektiv på den

avgränsa reler ant:. processer.

Öppet för alla

T\r.ärr år \ICrs arkilnaterial ännu, på
grund ar-bristan.1e resurser, oåtkomligt för

Eftersom vi vill att MC:s arkiv ska beskriva
migration, inte bara ur majoritetssamhällets synvinkel, är det viktigt att fundera
kring hur vi kan underlätta åtkomsten till
arkivet, så att vi inte stänger någon ute. Det

allntänhet och ltrrskare. Trots att kraven på
forskningen öKi1t. saknas det i dag arkiv för
den hår tl-aen .1\ material. Detta är en

Foto: Nadia Banno

och bidra med
material. Det är angeläget att MC:s arkiv
blir tillgängligt både for de som, i sitt yrke
eller ideellt, engagerar sig i eller hanterar
frågor som har att göra med migration, och
egna integrationsprocessen

migranterna själva.
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hos Migrationsverket

Text: Dag lsacson, verkarkivarie vid Migrationsverket, dag.isacson@migrationsverket.se

igrationsverket (före detta Statens
invandrarverk) är Sveriges til1
namnet färskaste n-ryndighet namnbytet skedde den 1 juli 2000.
Det nya namnet, Migrationsverket, mar-

centralt förvaltningsarkiv samt arkiv från
hundratals nedlagda flyktingftirläggningar

kerar att verksamheten inte enbart omfattar asyl, til1stånds- och rnedborgarskapsansökningar. Migrationsverkets roll som
central utlänningsmyndighet är också att

Invandrarverket böriade tidrgt pä L97 0talet föra datoriserade personregister. Dessa
har under årens lopp vuxit alltmer i
omfång och komplexitet.
Personregistren fördes först i SU-syste-

aktivt leda samarbetet med andra berörda
mydigheter; UD, Utlännings-nämnden och
Polisen. Andra uppgifter är att lämna
migrationsbistånd till de forna öststaterna

STAMM-systemet

met, därefter i
FA-systemet och
från och med
1995 i STAMM.
STAMM utläses

i internationellt arbete i EU och FN samt att
utveckla en ny återvandringspolitik för
flyktingar som vill återvända hem.
Myrdigheten har för närvarande 1700

Tillstånd, Asyl,
Mottagning och Medborgarskap".

anstä11da.

Informationen hos föregångarna har i viss

och EU:s kandidatländer, medverka

Dossi6rarkiv

Vilka typer av arkiv finns hos Migrationsverket? Först något om de traditionella
pappersarkiven: Här förvaras ett av Sveriges
största dossidrarkiv med akter/dossi6er

rörande alla de personer som vid något tillfalle scikt någon form av tillstånd för att
vistas i landet - i runda tal 30 000 hyllmeter dossider. En mindre del av arkivet tillhör föregångare som Socialstyrelsen och
Statens utlänningskommission (åren 19201969). Denna del håller dock på att arkivlaggas

för att levereras till Riksarkivet under

hösten 2000. Migrationsverket har också ett

t2

runtom i Sverige.

"System

för

utsträckning forts vidare och konverterats.
Som sökingång till personuppgifter före
1978 används dock mikrofiche. STAMM är
ett egenutvecklat personregister och innehåller ett antal delsystem för att administrera Migrationsverkets verksamhet.
Delsystemen har tenderat att öka i antal

bundet beroende på nytillkomna eller upphörda verksamheter. Det är också svårt att
avgöra vilken information som kan tas bort
eller om den är gemensam för flera delsystem.
En lärdom kan vara att

i framtiden bygga

in funktioner för avställning och gallring
från br;rjan så att man slipper sitta i efterhand med det arbetet.
För att genomföra en gallring/avstiillning
ur STAMM-systemet planeras att skapa en
särskild data-

och

r

utförts

bas

för

avställda upp-

gifter. Detta
är en kostsam

sedan

lösning, men
troligen det effektivaste sättet att skilja ut
den information som skall bevaras och
behålla sökbarheten nu och i framtiden.
EHÄ

EHÄ står för "Elektronisk Hantering av
Ärenden". Det har en längre tid funnits planer på att gå över

till

en elektronisk hante-

ring av individärenden och under ett par år

under årens lopp.
Någon avstiillning och gallring har inte
utförts i STAMM sedan tillkomsten 1995,
även om några gallringsutredningar har
gjorts. Det betyder att gallring blir en
omfattande operation att utföra. Det är

har försök gjorts i större skala med elektroniska akter/dossi6er. EHÄ-systemet och
dess efterföljare syftar till att scanna och

svårt att överblicka den samlade informa-

att verksamheten producerar ett stort antal
olika handlingst)?er och svå,righeten att

tionen

-

särskilt som systemet växt oregel-

digitalisera alla nya persondossider som
Iäggs upp. En god tanke, som dock innebär

en del svårigheter. Man har bortsett ifrån

scanna så stora mängder handlingar som det

rör

sig om. Man har valt en metod för arkivering av
de inscannade pappersoriginalen, som innebär att
dessa förvaras i

löpnummerordning i kartonger.

Tanken är att på detta sätt upphöra med pappersdossiderna. Den enda sökingången till originalhandlingarna blir elektronisk, vilket medför sårbarhet om systemet av någon anledning inte fun-

Sverige är mångkulturellt
..O
även på religionens område

gerar.
Text: Lars Hallberg, Riksarkivet, lars.hallberg@rilsarkivet.ra.se.

Äkthetsproblem

till ingivaren.
Bakgrunden är att sökande uppmanas att skicka
in pass, körkort och så vidare för att deras identitet skall kunna stFrkas. Enligt ett beslut av
Rjl«arkivet har Migrationsverket rätt att skicka
tillbaka handlingen om en styrkt kopia bevaras

invandringen har ett stort antal kyrkor och samfund under de senaste 50
åren upptagit verksamhet här i lan-

katolska grundskolor och två folkhögskolor, ett antal förskolor och
daghem, pensionärshem, sjuk- och
viiohem, stifts- och kursgårdar, gästoch reträtthem. Åtskilliga manliga

det.

och kvinnliga ordnar och kongrega-

Det kanske största fria samfundet
är den romersk-katolska kyrkan,

tioner är verksamma här och bildar

hos myndigheten. Tidigare har de inlämnade

som ökat sitt medlemsantal kraftigt

handlingarna behållits en längre tid hos myndigheten för att åiktheten säkert ska kunna prövas.
Med tanke på de starka ?ikthetskraven i
Migrationsverkets verksamhet är frågan hur iiktheten kan garanteras om man scannar till exempel

genom invandringen efter andra
världskriget. I dag finns det 40
katolska församlingar i Sverige och
antalet katoliker beräknas till cirka

många år drev Franska skolan i
Stockhoim (grundad 1862), har

Det har förts många resonemang om konsekvenserna

vid scanning av vissa originaldokument,

som sedan kimnas tillbaka

pass, vigselbevis och så vidare och sedan ger

till-

Decnxs Svsnrcn Ån mångkulturellt
även på religionens område. Genom

150 000.

egna arkiv. S:t Iosefsystrarna, som

deponerat sitt arkiv i Riksarkivet.
Som de flesta katoliker har även
präster och ordenssystrar oftast
utländsk bakgrund.

Församlingsarkiven är av skiftande omfattning. Flertalet församling-

Arkivvård

ordentlig kontroll hunnit göras? Är dokumentet
väl inscannat måste man kunna lita på att det
överensstämmer med originalet eftersom det ofta
är svårt att kontrollera en sökandes bakgrund.

ar är ganska unga, men samtliga
medlemmar är till övervägande del
invandrare eller invandrarättlingar.
Endast en församling - Göteborgs
(Kristus Konungens) - har 1ämnat

Bland det stora antalet föreningar
(några har deponerat arkiv i

IT-Hjalmar

merparten av sitt äldre arkiv till en
arkivinstitution, landsarkivet i

baka dokumenten

till ingivaren utan att

en

Sedan ett par år bedriver Migrationsverket ett

i

Göteborg; de levererade kyrkbockerna har också blivit mikrofilmade.
Även S:ta Eugenia församlings (i
Stockholm) äldre arkiv till cirka

Riksarkivet) kan i det här sammanhanget nämnas Katolsk historisk
förening i Sverige. Den bildades
7993,har cirka 250 medlemmar, och
vill bland annat verka för god arkiv-

niskt ti11 exempg] från ambassaden i Damaskus till
Migrationsverket, och personalen vid samma
ambassad ska kunna söka personuppgifter ur
\Iiqrationsr erkets databaser. Hur detta slutligen
uttbrnras ,ir inte klart. En viktig frågeställning att

1860 finns tillgängligt på mikrokort.

vård.
Katolska biskopsämbetet fastställde 1992 en arkivstadga och gav 1996
ut en arkivhandledning för församlingarna, men arkivsituationen där

Detta arkiv innehåller dels de franska, spanska och kejserliga (österrikiska) legationskaplanernas kyrk-

är mycket skiftande. Arkivmaterial
som kan belysa den katolska invandrarminoritetens 1iv är ständigt

hlndere ö\'er Jr lem som tar ansvar för information som :.r\'.iri1s i en delvis gemensam databas,
som .1n\ inas :r' Il.'ra mrndigheter. Den nya tekni-

böcker från 1700-ta1et, dels
Stockholms katolska församlings

handlingar från tilikomsten 1784.

hotade av olika faror till exempel i
samband med kyrkoherdeskiften,
täta byten av församlingslokaler
eller på grund av bristande kunskaper. Men arkiven kommer att vara

samarbete med UD för att utveckla en gemensam

elektronisk plattform
projektet.

-

det så kallade IT-Hjalmar-

En r.isun-ransökan ska kunna skickas elektro-

ken unc:rl::::r :ar-narbete och informationsspridning, n.ier i:r srn-rtidigt medföra att gränser och
ansr-ar h r r :l.r;:: e: tlr-tar-rde.
t

Läs mer om invandrare i centrala
myndighetsarkiv på sidan 19.

Bildar egna arkiv
Katolska biskopsämbetets (före i953
apostoliska vikariatets) ganska
omfattande arkiv har deponerats i
Riksarkivet för tiden 1783-1977. I
Sverige finns även exempelvis tre

av stor betydelse för forskningen om
kyrkans verksamhet och om den
mångkulturella och multietniska

grupp som katolikerna i Sverige
utgör.
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CONSTRUCTOR SVERIGE 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. Ergonomi . Logistik. Behovsinventering

K
I
T

I
I
I
\

Posta eller faxa kupongen till Constructor Sverige AB, Anders Personsgatan 12,416 64 Göteborg
Tel.031-771 96 00. FaxO31-77196 96. E-post: cosv.sales@constructordexion.com

{J

O

Jag vill ha mer information om kompakt förvaring i arkiv och på kontor:
Sänd broschyrmaterial

Sänd mig cd med info och bilder (PC/MAC)

Jag vill ha besök för att diskutera en lösning på

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ptats.

C

Ring mig på tet..........

J

o
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långtldsarklverlng
MSAB och Microd ata erbiuder en totallösning
inom långtidsarkivering. Vi använder den allra
senaste digitala tekniken med säker lagring och
blixtsnabb atkomsttid. Sjalvklart har vi också stor
erfarenhet inom beprövad microfilmteknik med ett
brett utbud av tjdnster och utrustningar.

Vi kan installera hård- och mjukvara hos er eller
hjiilpa er med kontinuerliga tjänster i vår moderna
servicebyrå.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-594 610 50 Fax: 594 610 54

Produkter

"' Tjänster '*-*--"*-*-*- Nöjda kunder

Comprima progråmvaror

COM-fiche
CD-produktion

Dokumentscanners
Microfilmscanners
Hybridsystem (Scanning/fi1m)

Återsökningsprogram

Läs/kopieringsutrustning

D okuments can

Framkal lningsmaskiner

Microfilmscann

Läsare

Film/Kemi
Tillbehor
Service/support
m.m

M=/\t3 H

NOr1DEN AtrI

ning
i

ng

Postgirot
Sema Group
Riksarkivet
Huddinge sjukhus
Sörmlands Landsting
Nyman & Schultz

Microfilmning

RSÖ

Framkallnin gstj änster

KPA

m.m

m.fl

micro dataab

Box 43, Torshamnsgatan I8, l(r1 9l Kisra
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Effektiva redskap för elektron iskt arkivarbete

Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser 8c utbildningar
Konsulttjänster 8c entreprenader
B,

t'i.'

r.'

o.i'

q, r'å, bro,rh),.'

Arkivinformationssystem

Wcbbkiient ftir
sökning

i

Jan Åppelquist
08-693 A6 01. t-?0tt; jan.appelquist@sipu.se

Olle Ebbinghaus
dr.' 08-698 A6 Oi. tpost.. olle.ebbinghaus@sipu.se
Sren Lemder
d?.' 0S-698 06

()l. .plst;

sren.leander@sipu.se
Elisabet Lennd

Dokumentplan
Tilläggsregister
för personakter

,r? 0S-69S llti 0 S. r-lr.(.' elisaber.lenne@sipu.se

Ånnika Pettersson
rf,r. 03-6!S []6 0-i. r-pa-il annika.petterson@sipu.se

N{ariebergs Arkivbyrå AB
Bor -0j:lS. i0;23 Stockholm
. 1l , . -uo ' ., , ,J i. lar 08-bod 0b 0l

HmffiffiffiHH
CP
Etperter pa Eltktronisk Dokutntfr!haflteriilg

**'&

Hemsida trit.sipu.se/marieberg
insår i SIPU

Medlerai
trf:,Förcta$n

ffii$u:tt$5*ff5s;PP'H.E

laserskrivare för mikrofilm i rullformat
SPECIALI§TER PÅr

Furuhyllor
Kompolithyllor
KontorskomDokter
Po stho

nteri no'ssv stem

Sköo och bäkl'ivllot

' Stölhyllor'

Utstöllning: Ynglingogoton I 4

\ox23234, I04 35 Stockholm
Tel O8-34 I O 65 . Fclx 08-32 32 ö3
info@o rkibro.se

. www.orkibro.se

Skriver ut
dokument
direkt på
arkivbeständig
mikrofilm för
långtids- och
säkerhetsförvaring.
Alla slags
dokument
kan skrivas ut
med perfekt
l-l
mikrolilmt_"1
kvalitet.
Max grafisk upplösning på 12.000 DPt vitket räcker till 400
äkta DPI för ett A0-format.
Fungerar som en vanlig skrivare i ett nätverk och styr§
genom ett Web-baserat gränssnitt.
Ersätter en konventionell dokument-kamera/scanner genom
att kombineras med fristående scanners.
Välkommen att se Polycom och andra produkter inom
dokumenthantering på vår utstäilning i Västerås.

I
I

I

ffiffi ffi$krmfffi$m &ffi
Specialister inom grafisk dokumenthantering sedan 1975
T el : 021 -1 25292 E-post: mail@kmm.§e Hemsida: wwwkmm.§§
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Avuncerode söksystem sko inte

voro svåro, de sko voro liitto.
Det iir det som är det svårq!
Sunstone Systems AB är specialister på att uweckla söksystem
ftir avancerat, men samtidigt lättanviint bruk, inom olika verksamheter där hoga krav finns på funktionalitet, prestanda,
säkerhet och flexibilitet. Vi gör detta genom att använda vdl
beprövade och standardiserade produkter och uwecklingsverktyg, i kombination med etablerade standarder som'§7§7'§71

XML, Dublin Core,239.50

KONSTEN ÄTT
DRIVA ARKIVPROJEKT

* en fe"urs

sa?lx

ger fewrcsk"ap att bygga uidare på

Vindsröjning . Strategier. lT. Utbildning
Gallring . Strukturering . Registrering

Dokumenthantetingdr komplext. Hur får man bitarna
att passa ihop? När är projekt den bästa arbetsformen?
Hur gör man? Vilka ska samarbeta? Hur fungerar jag i
projektgruppen? Det här tar vi bl a upp i vår wådagarskurs, som hålls i Stockholm den 6-7 december 2000.
Låter det intressant? Kontakta någon av oss
berättar vi mer.

så

m.11.

Sunstone har en berydande erfarenhet inom området och har
bl.a. uwecklat lösningar för några av landets största och mest
krävande sökapplikationer som Kungliga Bibliotehets/LlBRlS
Websök- och, Suesökqtttem, Suenska

Miljönätet

honcernens/Pressens Bilds PressText-system

dil

och Mari.ebergs

den genomgående

faktorn varit struktur och samordning för att kunna hantera
stora volymer rationellt. I kombination med fritextsökning har
detta samtidigt inneburit att materialet även kunnat sökas och
nås på ett enkelt och lättförståeligt sätt av olika anviindarkateKathärina
08-618 65 57

gorier.

Mont6n
26> 14

M uwecklar också

{iiretags/verksamhets-portal lösningar ftir
krävande kunder inom såväI näringsliv som stat och kommun,
baserade på våra egna portalprodukter/verktyg. Sunstone
erbiuder säledes bådt kompletta flirdiga lösningar genom samarbetsprojekt, och produkter eller verktyg vilka kunden sjiilv
hanterar,
Bland de produkter Sunstone använder och marknads{iir finns
bl.a:
. BRS/Search 0OVIL), ett ledande professionellt webbsökmo-

tor- och fritextdatabassystem
. PortalMaker, en konfigurerbar samsökningsportal ftir både
interna och externa sökkällor
en automatisk sök- och distributions-

. PM/profflbevakning,

rutin mot PortalMaker-källor

.

IndexMaker, fritextindexerare som automatiskt skapar sökkällor av webbsidor och'§7'ord
. S4ITEXT, en både'§7'ord-baserad XMl-editor och ett XMLverktyg fu r kundlösningar

Vi erbjuder

även standardapplikationerna

BRS/ÄRENDE,

BRS/BIBLIOTEK samt BRS/ARKIVsom stomme för att
bygga kundspecifika lösningar med, som ftir LO, Kommunftirbundet, Allmänna reklamationsnämnden, PRV NaturvårdsTV4 m.fl.

verket,

===5U /5TOA/€
Sunstone Systems AB
vvwur.sunstone.§e
Barnhusgatan 14,

ll1

23 Stockholm,
Tel:08-545 221 00'Fax: 545 221 10'mail@sunstone.se

18

FOTOTEK - Syrafria påsar med klalf för korrekt
foruaring av fotagrafier, negativ, glasplåtar m,rn,
Forvara FOTOT§K i staplingsbara vita plåtlådor
§om år tillverkade i 1 mm vitlackerad plåt.
ffonfakfa ess for ffIer infornaficnl

gr@ffi#&Bnnns
ALLT IN(

T,4

BILD

Tel.0513-17574 Fax 0513-175
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lnvandrare i centrala
o

Text: Lars

Eptpn pass:rr.ÅNGETs uppHÄvAN»n 1860
hade Sverige en i princip oreglerad invandring till första r,ärldskrigets tid. Då infördes

bland annat alhnänt viseringstvång, vilket
under de foljande åren följdes upp med ett
antal medel för att öka utlänningskontrollen. Uppgifter orn invandringen och om

enskilda invandrare återfinns darfor i myndighetsarkir.en från försra r.ärldskrigets år
och fran-råt-

Hal

lberg, Rikarkivet, lars. hallberg@rilsarkivet.ra.se.

omfattning överklagade besluten i ärenden
om tillstånd eller avlägsnande.Från 1992

slags utlänningsiirenden.

behandlas sådana överklaganden i regel av
Utldnningsnämnden. (1938-1978 fanns en

tillstånd. Handlingarna om varje enskild
utlänning samlas i en "centraldossier'l fu

nämnd med samma namn med huvudsakli-

1944 övertogs dossiererna av

gen rådgivande funktioner.)

Utlänningskommissionen och 1969 överfördes de till Invandrarverket. De återfinns nu i
Socials§relsens, Utlänningskommissionens
(båda i Riksarkivet) eller Migrationsverkets
arkiv beroende på niir/om personen blivit

Den som i de centrala statliga mlerdigheteruppgifter om en enskild

nas arkiv söker

utlänning som kommit till Sverige, har i första hand wå typer av arkivmaterial att söka

Ett antal statliga rnvndigheter har under
I 900-talet hanterat olika inr.andrarfrågor,
bland dem foljande centrala utlänningsmyn-

i. Om personen blivit svensk medborgare
finns oftast medborgarskapsansökningar.

digheter.

från utlänningskontrollen. Man bör komma
ihåg att uppgifterna kan skyddas av sekretess
enligt bestämmelserna i sekretesslagen.

9

Statens polisb),rå .ti;r i)yeryakdnde av tLtlän-

Sekretesstiden är högst 50 år.

utlänningarna hade vederbörliga tillstånd.
9 År 1938 uppgick b1,rån i Soclalstyrelsen,

Kontroll- och tillståndshandlingar

9

Den

1

juli

1944

tillkom

Statens utlän-

ningsko m m i s sio n (19 44' t9 69) som övertog
Socialstyrelsens utlänningsärenden. Til1

kommissionen överfördes också
Utr ikes dep arte mentets :upp gifter (sedan
l9l7) att bevilja inresevisering.
9 Den 1 juli 1969 inrättades Statens inyandntr

ve

rk som central förvaltningsmyndighet

för utlännings-, flvkting-, invandrar- och
medborgarskapstiågor. Verket fick 1985
ansr,ar tijr att samordna det lokala flyktingmottasander och ö\.ertoq då också från
Arlt ets rtt trkt''rr. r7-i-<tr re/-sEll ansvaret for flvk-

tingtbriästnrnr.rr,

I

Den 1 juni i99S öi-erfördes integrationsä-

rendena

ti:l c:: :r

ir-rr.it:rade Integrations-

verket.

I

Tidisare :,.:'.r:de regeringen de i stor

svensk medborgare eller lämnat landet. Till
dossiererna hör manuella registerkort tilI
1973 och därefter ADB-register.

Sedan 1910-talet finns även handlingarna

ningar i riket (1914-19i7) förde sedan tglB
rikstäckande register och kontrollerade att

som sedan 1920-ta1et handlagt ärenden om
arbets- och uppehållstillstånd.

Åren 1926 och

1928 infördes krav på arbets- och uppehålls-

Den andra huvudtypen av handlingar om
utlänningar i Sverige rör olika slags tillstånd.
Uppehållsböcker infrirdes i december
1918 och utftirdades ttll och med 1927.
Uppehållsbok var ett krav för de utlänningar

Arkivhandlingar om en utlänning som
invandrat till Sverige under 1900-ta1et och

blivit svensk medborgare kan alltså åtminstone teoretiskt - finnas i samtliga
materialtlper som behandlats ovan: medborgarskapsakter, ansökningar om uppehållsb<icker viseringshandlingar och centralsedan

dossierer.

Utöver de nämnda handlingarna finns det

i arkiven åtskilliga andra materialt)4)er som
berör utländska medborgare som besökt
eller invandrat till Sverige.

som vistades i riket och inte kunde erhålla
hemlandspass. Ansökningarna finns bevarade

i

Statens polisbyrå (Riksarkivet). De är

i

regel frirsedda med foton.

Från september 1917 infördes pass- och
viseringstvång för utlänningar som skulle
besöka Sverige. Viseringskraven har sedan
I 920-talet of,a ändrats. Visering gavs av
svensk beskickning eller avlönad konsul,
eller

i Sverige av Utrikesdepartementet (från

44 av Utliinningskommissionen).
Flertalet viseringshandlingar återfinns nu
Utlänningskommissionens (Riksarkivet)
eller Migra tionsverkets arkiv.
|uJi
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i

Sedan 1920 handlade Socialstyrelsen olika

Arkiwägledningar
En översikt över arkirrmaterial om invandrare, med särskild tonvikt på de lokala myndigheternas arkirr, utgavs 1995 av
Landsarkivet i Lund, författad av Elisabeth
Reuterswärd: Att söka sina utländska rötter.
En vägledning till källor om invandring i
svenska statliga mprdigheters arkiv under
1900-talet. Kring årsskiftet beriiknas en av
Riksarkivet utgiven arkivhandledning föreligga i tryck. Den behandlar arkivrnaterial
om invandrare och invandringen i de centrala statliga myndigheternas arkiv under

tiden 1840-1990.

19

år senare av raggare' Fotona och berättelse
1967' platsen är Albysiön' Bastun förstördes några
Voitto Lahtinen byggde sin {lottebastu (en flytande bastu)
res levnadsminnen

bevaras I S

Text: Annelie Johansson

verigefi nländarnas arkiv (Ruotsin-

suomalaisten arkisto) imättades 1977
på initiativ av ett antal sverigefinländska organisationer och

institutioner'

Bakgrunden var en ökad medvetenhet om att
dokumentationen av invandrarkulturer var
en

viktig och brådskande uPPgift'
Under 1970-ta1et fördes en debatt bland

sverigefinländarna angående insamling av de
finska föreningarnas material' Det sverigefin1ändska organisationsnätet är omfattande;
som mest har det funnits cirka 600 föreningar. Riksförbundet Finska Föreningar tog initiativ till bildandet av en arbetsgrupp som
utredde frågan om att inrätta ett eget arkiv' I
april 1977 grundades således arkivet i
Finlandshuset i Stockholm'

Nationell etnisk minoritet
Sverigefinländarna dt inte bara den största

minoritetsgruppen i Sverige utan också den
som har de äldsta anorna' Ända sedan

20

medeltiden har det förekommit omfattande
flyttningsrörelser mellan Sverige och
Finland. I dag finns det cirka 430 000 personer med finsk bakgrund i
1998 räknas sverigefinländarna inte som en
invandrargrupp utan som en nationell etnisk
Sverige' Sedan

minoritet (ovriga nationella minoriteter i

Sverige är sameE tornedalingar, romer och

judar).
Arkivets upPgift
Sverigefinländarnas arkiv är ett föreningsarkiv som för närvarande har 16 medlemmar'
Exempel på medlemsorganisationer är
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige'
Finlandssvenskarnas Riksförbund

i Sverige'

Finska Församlingen i Stockholm och
Föreningen för Sverigefinska skribenter'
Arkivets uppgift är "att insamla och beva-

ra sådant historiskt material som är ett
resultat av de finska och finlandssvenska
invandrarnas verksamhet"' De två största

typerna av arkivbildare är sverigefinska föreningar och institutioner samt enskilda personer.

Det mesta är förtecknat
Huvuddelen av arkivets material är deponerat på Riksarkivets depå i Arninge, eftersom
man själva inte förfogar över tillräckligt stora
lokaler. Beståndet uppgår till cirka 110 hyllmeter och det mesta är förtecknat' Det äldsta
dokumentet är ett protokoll från 1894 då
Stockholms finska förening grundades'
Material från finska föreningar på lokal och
regional nivå försöker arkivet styra till
respektive folkrörelsearkiv. Man planerar nu
en inventering bland folkrörelsearkiven för
att utröna vad dessa har för material som rör

sverigefinländareMaterial som förvärvats genom olika
insamlingar (se nedan), huvudsakligen levnadsminnen och fotografler, förvaras i arkivets egna lokaler på Gårdsfogdevägen 16

i

;m flottebastun kom in

till arkivet i en av insamlingarna

av sverigefinlända-

I projektet Mångfaldens museum gick en grupp ungdomar igenom
material om vikingatiden. Arbetet resulterade bland annat i dansteatern "Vikikingos", som hade urpremiär den2l februari 1999 på
Tensta Träff, och en dansvideo.

aa

rcri gefi

nl a ndarnas arkiv

Bromma. Sverigefinländarnas arkiv har i dag
endast en anståilld, arkivchef Erkki
Vuonokari som har varit med sedan 1980.
Tidigare fanns också en arkivassistent. men
när denne pensionerades återbesattes inte
tjänsten.

Självbiografiskt materia

I

Arkivet har genomtbrt tlera insan-rlingar av

graflska berättelserna har dessutom publicerats

i olika antologier.

Mångfaldens museum
Under de senaste två åren har arkivet varit
involverat i ett ungdomsprojekt i färva, kallat
Mångfaldens museum. Projektet är ett led i
arkivets strävan att stärka identiteten hos och
bygga en relation till de grupper vars material

och i nästa steg koncentreras intresset kring

ungdomarnas olika musikstilar. En ny CDskiva skall produceras och man planerar

i funkeby Folkets Hus.
Projektet bedrivs i samarbete mellan
Sverigefinlzindarnas arkiv, Rinkeby
MultimediaCenter, Rinkebyarkivet (se artikel
sidan 8) och lT-företaget Arkipelago och
finansieras av Allmänna Arvsfonden.
också konserter

til1 exempel Nletall, Nordiska museet och

man samlar in. Ambitionen är att
Mångfaldens museum skall vara "ett virtuellt
museum". Ungdomar i Tensta och Rinkeby
har fått dokumentera sin vardag och sina rötter i text och bild. Deras alster har sedan lagts

Arbetets mu5eunr i \orrkoping.
Arkivet har också genomfbrt insamlingar

www. surf.to/mangfaldens.

om finska traditioner i Sverige, tiI1 exempel
en insamling om sverigefinskt julfirande i
samarbete med Sver-rska kyrkan. Insamlingarna av själr'biografiskt material har resulterat

Arkivet har också producerat en CDROM-skiva utifrån det insamlade materialet.
Den går inte att köpa, utan framställdes i
cirka 60 exemplar för distribution till dem

finansieras av Riksbankens Iubileumsfond,

som deltagit i projektet.

institutet i Åbo skall utvecklas ytterligare i

sverigefi n1ändares levnadsminnen, bland

annat från metallarbetare, gruYarbetare och
sjukvårdspersonal. Insamlingarna sker i regel
i samarbete med någon svensk organisation,

både

i skrir.en text, ljudupptagningar och

fotografiskt material. Ivlånga av de självbio-

ut på Internet. Resultatet går att beskåda på

Projektet Mångfaldens Museum kiper på

Samarbete med forskare
Sverigefinländarnas arkiv arbetar

aktirt for

attfrämja forskning kring migration, invandrare och minoriteter. Arkivet är för närvarande involverat i ett forskningsprojekt,
"svenskt i Finland - finskt i Sverige", som
HSFR (Humanistisk-samhtillsvetenskapliga

forskningsrådet) och Åbo akademi.
Forskningssamarbetet med Migrations-

framtiden.

2L

Birgitta Lindholm, chef för handskriftsavdeliingen vid Lunds universitetsbibliotek'
och Evl Nylander, lektor i latin och grekiska på Katedralskolan i Lund, för närvaranae proiettanställd inom handskriftsavdelningen, berättar här om ett unikt arkivma-

terial med interviuer av mer än 500

polacker som överlevde nazisternas konäentrationsläger under andra världskriget'
Dokumentationen giordes för att upplysa
kommande generationer om vad som hade
hänt, för att det inte skulle hända igen'

o

Rösterna f ran

oo

Eva Nylander' Foto:Thomas Alm6n
Text: Birgitta Lindholm, Birgitta.Lindholm@lub'lu'se och

andskriftsavdelningen vid Lunds
universitetsbibliotek rymmer mycket, alltifrån medeltida urkunder til1
gårdagens diktutkast och karleksbrev'

Unik, gripande och i sin ohygglighet
plågsamt aktuellt* är det stora materiaiet

från det tyska koncentrationslägret i
Ravensbrrick dtu 50 000 kvinnor avlivades'
Arkivet som

småningom skickades vidare till någon
av de 150 förläggningarna som den sommaren organiserades runt om i landet'
Lektorn i polska vid Lunds universitet,

så

Zygmtntlakocinski, tjänstgjorde som tolk
då fångarna anlände. Han tog tillsammans
med den välkände historikern Sture Bolin

initiativet titl en arbetsgrupp som skulle
dokumentera de före detta Ravensbrtickfångarnas

deponerades På

material "'#;'i'."

tJB l974har

varit slutet i 50
år fram

ti[

1995.

Medel har sedan

inte funnits
för att göra det
tillgängligt. Är ögonblicket nu kommet för
dess

Sverige att råda

bot för denna ftirsummelse?

Upplevelserna dokumenterades
Våren 1945 räddades överlevande från de
tyska koncentrationslägren till Sverige' Med
Folke Bernadottes Vita Bussar kom över
21 000 människor av olika nationaliteter till
landets södra delar. Av dessa var 5 0006 000 judar. Fler än 100 läkare var involverade bara i Skåne med att ta hand om de
utmärglade sjuka människospillrorna som
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a

får inte

I

och

arbetsmarknadkommission och
Statens

utlän-

ningskommission finansierade verksamheten. Sture Bolin drog upp riktlinjer för hur
arbetet och intervjuundersökningarna skulle genomföras under det att Lakocinski var
arbetsledare för de polska intervjuledarna
och tog hand om vittnesprotokollen när

projektet var klart.
Intervjuarna, nio till antalet, åkte runt i
de olika lägren och försökte övertala människor att vittna. Inte alla ville'
Djupintervjuerna, som ibland kunde ta en
hel vecka, gjordes alla inom ett år efter

ankomsten till Sverige. I november 1946
avslutade arbetsgruppen sitt arbete, mycket
på grund av medelbrist. I Sverige fanns
också tyskvänliga krafter som ville att projektet skulle avslutas så fort som mojligt'
Deponerades

i

USA

Efter baltutlämningen och det kalla krigets
början blev Lakocinski orolig över vittnesprotokollens fortsatta existens i Sverige'
1948 kontaktade han Hoover Institute vid
Stanford University i USA för att undersöka möjligheten att deponera protokollen
där. En överenskommelse fattades om en

deposition pä 25 är, och i januari 1949
skeppades vittnesprotokollen över Atlanten'
1972 toglakocinski åter kontakt med
Hoover Institute och önskade få det deponerade materialet åter

till

Sverige,

vilket

också skedde.

Materialet är skört
Arkivet dokumenterar arbetsgruppens
verksamhet, transporten och mottagandet
av de före detta fångarna i Sverige' Här

ingår över 500 handskrirma interwjuer, i
genomsnitt tre-flra sidor långa, men det
finns också mycket långa, upp till 20 sidor'

.:
'':1

j.
a::

a

=,
=

NUo föreskrifter

fron f,liksorkivet
t9 Rikarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa
handlingar som inkommit eller

Vid Lunds universitetsbibliotek finns ett unikt arkivmaterial med djupinterviuer av mer än 500
polacker som överlevde nazisternas koncentrationsläger.
Både den intervjuades och intervjuarens

namnteckning finns i protokollen.

Här finns också "minnen' i form av
anteckningar, dagboks- och minnesnotiser,
dikter, reflektioneq fotografier, ritningar,
teckningar och föremål som fångarna haft
med sig vid ankomsten till Sverige.
Huvudparten av föremålen deponerades
1966 pä Kulturen i Lund som har gjort egna

upprättats i EU-samarbetet hos

lingar rörande Polska sociala hjalpen for
flyktingar i Stockholm. I stort sett heia materialei är på polska.

vissa handlingar som inkommit

Arkivet handlar inte bara om judar och förintelsen utom om alla människor som fanns

i

utställningar. Mycket av det skriftliga materialet är skört, och bör överflyttas till annat
medium, det vill säga digitaliseras.
Dessutom ingår fångtransportlistor från
Ravenbriick och andra läger 1939-1945, med
många tusen namn och listor över döda,

därför unikt.

samt inkvarteringslistor över före detta pol-

Detta skakande, upprörande material finns
nära oss och är vårt ansvar här och nu. Det
får inte förfaras. Det får inte förtigas. Det får
inte glömmas i arkivlådor och boxar. Vi
måste göra det möjligt att lyssna till alla dessa

i

Sverige,

avskrifter av vittnesprotokoll över doda och
dodade polska medborgare i Tyskland,
avskrifter av protokoll använda vid rättegångar i Hamburg och Ravensbriick och
diverse handlingar relaterade till koncentrationsläger (ritningar av lägren, namnlistor
över vilka som inkvarterades i de olika
husen, så kallade "block-böcker" med mera).
En särskild del av materialet utgörs av hand-

2000.
Föreskrifterna möjli ggör att

Unikt arbete

Ravensbrrick. Alla, oavsett religion, ras och så
vidare skulle intervjuas för att upplysa kommande generationer om vad som hade hänt,
för att det inte skulle hända igen. Tidpunkten
för detta arbete är viktig. Inget annat land i
Europa satte vid denna tid igång med en liknande dokumentation. Lakocinskis arbete dr

ska koncentrationslägerfångar

statliga myndigheter (RA-FS
2000:1), trädde i kraft den 1 juli

röster från Ravensbrtick.

* I samband med den internationella konferensen om Förintelsen

i Stockholm, publice-

eller upprättats som ett led i EU''samarbetet, det vill säga från och
med Sveriges inträde i EU den 1

januari 1995, får gallras.
6allringen får ske under förutsättning att vissa i föreskrifterna
angivna handlingar bevaras.
Förutom i tryckt form, finns
föreskrifterna tillgängliga på

Rikarkivets webb, www.ra.se.
Text: Peter Sivervall

BgrönUtt
Från och med den 1

juli 2000

gäller följande:

januari 2000.

t9 Bevarandebyrån är namnet på
en nyinrättad byrå i Rikarkivet.

rades texten i Sydsvenska Dagbladet, den 25

Byrån ansvarar för bokbinderi,

"Öppna alla arkiv"
'9

Arkiven kom i blickpunkten vid konferensen om

Förintelsen som hölls i Stockholm

den26-28

presskon{erens i samband med konferensen, att

papperskonseruering och sigill-

Vatikanens arkiv bör öppnas. Liksom ryska arkiv,

vård.

som kan visa vai konst som stals under kriget nu

t9 Namn och delvis även arbetsuppgifter har ändrats för tekniska

finns, och privata arkiv

- speciellt de företagsarkiv

januari i år. På kon{erensens sista dag, antogs en

som kan ge uppgifter om det slavarbete som judar

deklaration om hågkomst, utbildning och forsk-

och krigsfångar utförde.

ning. Ett av kraven var att alla arkiv om nazismen

För forskningen har de stängda arkiven och

och andra världskriget måste göras tillgängliga.

hemliga dokumenten länge varit ett problem. Men

Ledaren för den amerikanska delegationen,

nu kanske fler arkiv görs tillgängliga för att "kasta

statssekreteraren Stuart Eizsenstat, sa vid en

ljus över Förintelsens mörka skuggor".

byrån, som numer kallas lT-byrån.
Depåbyrån har ockå ändrat

namn och heter i stället Byrån för
statliga arkiv.
Text: Peter Sivervall
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ffirtrattet
lust nu aktuell som en av författarna till
NLAs och FAs nYa bok "Dokument-

a

hantering i företag och organisationer - en
kvalitetsfråga":

oa

med ett
bri nnande engagemang

Cari na S J 0gren

-

Text och foto: Britt-Marie LVenditto

D*i#*äriä;tlr:#*

Sjögren, en gång min lärare på arkivkursen.
Carina är i dag enhetschefför arkiv- och

fotoenheten på stadsmuseet. Men hur startade egentligen hennes yrkesbana och stora
engagemang

i arkivfrågor? |ag är otroligt

n1fiken pä attträffa Carina och få höra
henne berätta.

Vi slår

oss ned

i stadsmu-

bibliotek eftersom museet är stängt
och böckerna skapar just den där rätta
stämningen för ett samtal på tu man hand'

seets

Carina börjar berätta.

startade. Här fanns nämligen en mycket
hängiven arkivarie, Bengt Holtze. Carina
kom att samarbeta med honom och så
väcktes hennes intresse för arkivfrågor.

som hade hela nio underavdelningar. Det
tog ett år att göra klart dem.

När Holtze erbjöd henne att gå arkivkursen på arbetstid tvekade hon inte.
Hon kom att vara tredje kullen, hösten

endast

1975, som gick den nystartade kursen på

dring av det allmänna arkivschemat.
Carina b1ev, genom arbetet för trafikavdelningen, väl insatt i arkivbildningsproblematiken. När avdelningen senare omorganiserades användes också arkivbildningsplanerna som utgångspunkt för förteck-

Stockholms universitet' Kursen var den
första i sitt slag i Sverige och det måste ha
varit litet av "pionjäranda" när nu yrket
fick en egen specialutbildning. Carina
minns att det var betydligt fler med yrkeserfarenhet på kursen än i dag. Och undervisade gjorde många stora yrkespersonlig-

Tänkte bli lärare

heter, bland andra Nils Nilsson. Hela

Det visar sig att hon från borjan inte alls
tänkt att bli arkivarie. Hon gick på univer-

sen var bara så

sitetet och läste språk, tyska och franska,
och tanken var att bli språklärare. Men
utvecklingen inom skolan fick Carina att
tänka om. Det började handla mer om att
vara "polis" än om att lära ut ämneskunskaper.

För att ändå kunna använda sina språkkunskaper utbildade hon sig till sekreterare på Bar-Lock. Efter den utbildningen
började Carina på Rederi AB Nordstjernan
inom Iohnsonkoncernen och det var så
hennes första kontakter med arkivvärlden
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kur-

enormt rolig, säger Carina
och 1er. lag undrar om det var något speciellt hon tilltalades av och hon svarar att
det var metoderna att systematisera och
strukturera samt det att man gick från
teori till praktiskt utförande som tilltalade
henne allra mest.

Arkivbildninqsplaner
Efter kursen när Carina kom tillbaka till
Nordstjernan började hon arbeta med
arkivbildningsplaner. Ett av de stora uppdragen på Nordstjernan var att göra arkiv-

bildningsplaner åt deras trafikavdelning

givit
utan
i
arkivbildning
någon utbildning
På arkivkursen hade man inte

i arkivering. Men Bengt Holtze

hade tagit fram ett schema för arkivbildningsplan som han grundat på en omän-

ningsarbetet.
För Nordstjernan blev det också en del
utlandsuppdrag beträffande dotterbolagens arkiv. Carina fick besöka både Wien,

London, Hamburg och Moskva.
Arkivkursen innebar inte bara en ny
yrkesbana för Carina utan det var också
här hon mötte sin man Rolf Sjögren, i dag
stadsarkivarie i Norrköping. Efter sex år på
Nordstjernan slutade Carina när familjen
flyttade till Iarna. Trots små barn bestämde
sig Carina för att fortsätta att läsa och
avslutade sin fiI.kand med statsvetenskap'

Hon var dessutom ordförande i riksföreningen Amningshjzilpen - en ideell förening
som arbetar för kunskap om amningens
fördelar och som ger råd och stöd i

amningsfrågor, samt ordft)rande i sti-relsen
för barnens Waldortskola.
Sin första arkivhandbok
Det blev dock inte många år hemma (som
egentligen var minst lika aktiva som yrkes-

år). Ganska snart lockade Inger Ljunggren,
som varit kollega med Carina på
Nordstjernan, Carina till Stockholms
Företagsminnen, där Inger blivit chef. Inger
hade tagit med sig arkivschemat från

Nordstjernan och nu kom de att jobba
mycket med redovisningshandlingar. Inger
tog fram ett sätt att förteckna G-serien med
fasta signum och det utgår Carina ifrån

ffi

alltjämt i dag.
Efter tre år slutade Carina och startade
eget konsultföretag. Hon ville ha möjligheten att kunna påverka sin egen arbetstid
med tanke på de fira barnen. Carina fick
flera längre uppdrag, bland annat på en
patentbyrå och på Dagens Nyheter. Det var
på DN som Carina gjorde sin första arkiv-

r

handbok och här tog hon fram en arkirpolicy med VD som undertecknare efter förebild från Nordstjernan.
Under den här tiden blev Carina aktiv i
NLA där hon blev utbildningsansvarig. Sitt
stora intresse för undervisning fick hon
också användning för niir hon från och med

vid

1989 började undervisa på arkivkursen

till ställen som inte varit "färdiga", utan där man har

Stockholms universitet. Mellan åren 1994-

-

96var Carita ordförande i NLA och hon

fått kavla upp ärmarna och hugga i, säger Carina Siögren.

Det har alltid varit roligt att komma

blev även ledamot i Niiringslivsarkivens

Stodfond samt i Svenska Arkivsamfundet,
diir hon i dag är vice ordf<irande.
Foto den stora utmaningen

I början av 90-talet blev Carina chef för
arkivet, biblioteket samt foto- och videoenheten på Scania. Här b<;rjade hon intressera
sig for digitalt fotografi och hon ser gene-

rellt fotografi som en av de stora utmaningarna för arkivarierna.
På Scania tog hon också, tillsammans

här som hon lever riktigt nära forskningsproblematiken. Tidigare har hon mer sett
sig som en hjälpare åt arkivbildaren. Men
det har alltid varit roligt att få komma till
ställen som ej varit "fardiga", utan där man
fått kavla upp ärmarna och hugga i. Som
arkivarietyp, noterar hon, är jag nog mer
den som plöjer fårorna åt dem som studerar arkiven, än den som går in i forskningsaspekten - åtminstone tills nu.

Samtidigt som Carina haft ett enormt
engagemang i arkiurärlden har hon paral-

lellt hunnit med ett digert arbete inom
amningsfrågor. Hon har bland annat varit
medlem i socialdepartementets expertgrupp inom amning samt haft socialdepartementets uppdrag att tillsammans med
personal från Karolinska Institutet utvärdera \4rHOs barnmatskod (vilken s1'ftade till

en handbok för arkiv- och dokumenthan-

Starkt engagerad

att begränsa marknadsföringen av bröstmjölksersättningar). Carina har även publicerat en rad skrifter och haft föreläsningar

teringen på Scania.
Det var just foto som lockade Carina
1997 ttll, stadsmuseet. Här har hon fått
ansvar för ett gediget fotomaterial tillsammans med arkiv, bibliotek, konst och forskarsal. Carina konstaterar att det är först

Utöver arbetet på stadsmuseet har Carina
tillsammans med Sven Bodin och Tom
Sahl6n skrivit NLAs och FAs nya handbok
"Dokumenthantering i företag och organi-

om amningsfrågor.
Det är inte utan att man blir imponerad
av hennes energi och brinnande engagemang och det är bara att konstatera att det

sationer - en kvalitetsfråga 1 Boken kom ut
lagom till årets Arkiv & Dokumentmässa.

är

med huvudförfattaren Malena Appell,

fiam

tur att Carina träffade Bengt Holtze så
att arkiwärlden fick en så engagerad kraft!
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Landsting och Kommuner, FALK,
samlade den 17-18 maj L20 deltagare
vid sin årskonferens på Aros
Congress Center i Västerås. Värdar

-

friskolor. Till sist berördes arbetet
inom USA: s försvarsdepartement
med att ta fram en formatstandard

Johan Dahlsjo från Prevas AB
beskrev de viktigaste skillnaderna

för de dokumenthanteringssystem

mellan Datalagen och
Personuppgiftslagen (PUL), ändring-

som departementet anv?inder.

ar i tolkningen av PUL och förutsätt-

Landstingsarkivet i Västrnanland.
Ann Hörsell, landstingsarkivarie i
Luleå, redogjorde för aktuella IT-frågor i Norrbotten och informerade
om den kommunala samrådsgrup-

Webbarkivering

ningarna för att publicera personuppgifter på nätet. Av stort intresse
var också de frågor som EU:s direk-

pens arbete. Projektet

ternas

Medborgarkontor i Norrbotten har
inventerat och presenterat lösningar
och pågående arbeten om elektronisk Iångtidslagring, digitala arkiv,
formatval med mera inom Norden
och EU. Projektets mål har varit att

utgör också en del av det nationella
kulturarvet och ett långsiktigt beva-

var Västerås stadsarkiv och

ta fram

riktlinjer och modeller för

elektronisk långtidslagring för såviil
existerande som nya IT-system.

Projektet har dock inte kunnat firllföljas, i brist på pengar.
Från RA:s kommunala samrådsgrupp kan flera råd och anvisningar
om gallring och bevarande väntas
inom kort. Områden som är aktuella
är skolhiilsovård, socialtjänst, byggnadsnämnder, räddningstjänst, över-

förmlmderi, patientjournaler och

I dag finns ett stort antal hemsidor
upprättade av olika myndigheter och
organisationer. Dessa hemsidor återspeglar givetvis de olika verksamhe-

inrikning

och arbete. De

rande av denna digitala information
är naturligwis ett prioriterat arbete.
fohan Mannerheim, chef för Data &
IT på Kungliga Biblioteket i
Stockholm, redogjorde ftir arbetet
som startade 1996. Hittills har två
insamlingar skett per år. Det finns
cirka åtta miljoner svenska hemsidor
och med ett mycket stort antal olika
format. Han ansåg att vi måste lära
oss att bevara dessa hemsidor i sin
ursprungliga digitala form eftersom
hemsidorna bara Iämpar sig för det.
Att göra pappersutskrifter är ingen
1ösning.

Juristerna Lucas Cardholm och

tiv om digital signatur väcker.
Staffan Teste, ombudsman på
Bildleverantörernas Förening (BLF)
tog upp de ekonomiska och ideella

rättigheterna till bilder. Det första
upphovsrättsskyddet för foton kom
redan 1897 men då giillde ett skydd i
endast fem år. De ekonomiska och
ideella rättigheterna regleras sedan
1994 iLagerr om upphovsrätt

till litteför-

rära och konstnärliga verk. 1996
längdes

verk

till

s§ddstiden ftir fotografiska
70 är efter fotografens död.

Digitala patientjournaler
IT-strategerna Marie Zillön och
Christer Spanne från Södersjukhuset
i Stockholm berättade om en situation som känns igen: Mängder av
pappersjournaier, stor år1ig tillvilxt,
behov av nya arkivlokaler och

mikrofilmning som inte är i takt
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rnat t0 r årets EAlK-konferens
med tillviixten. Man har dock lyckats
ändra på denna situation genom ökad
digitalisering. Framgången beror på att
man lyckats förankra sina idder hos
sjukhusledningen och att ett samarbete
har kunnat bedrivas mellan sjukhusets
IT-enhet, journalarkivet, sjukhusklinikerna, andra vårdgivare som till exempel Karolinska Sjukhuset samt med
leverantörer av hård- och mjukvara.
Fortfarande finns dock en rad frågor
som man måste arbeta vidare med,

främst det stora antalet patientjournalsystem och deras brist på funktioner för
gallring och elektronisk långtidslagring.

Urban Pilhem från ADB-kontoret
Göteborgs stad visade upp den

i

nnrt-

vecklade webbmodulen samt andra

nyheter i deras arkivredovisningssystem
Visual Arkiv. Företaget Imagon System
AB i Hagfors har utvecklat arkivredovisningssystemet Klara, Chatarina Svensson
visade bland annat på systemets nya
möjligheter till webbpublicering.

#.#,

?

r

Om några år kan vi emotse nya principer för arkivredovisning. Det är nödvändigt att vi på ett bättre och tydligare sätt

*a

kan dokumentera och redovisa våra
arkiv. Staffan Smedberg, biträdande
stadsarkivarie vid Stockholms stadsarkiv

Fredrik Lllfhielm, Iärare på KTH i
Stockholm, inledde den andra konferensdagen med att visa på en rad praktiska tillåimpningar hur formatstandarden XML kan anviindas för datalagring.
XML har accepterats av både näringslivet och den offentliga sektorn som ett
idealiskt format för både lagring, kom-

informerade om det arbete som pågår i
projektet InfotekRed och de ftirändringar som kommer att beröra arkivbeskrivningar och arki fförtecknin gar. Även

att bli stort under de närmaste åren.

€

Nya principer för arkivredovisning

XML

munikation och datakonvertering. Han
ville dock uppmåirksamma att det ännu
finns alldeles för f;l som kan XML och
att behovet av XMl-kompetens kommer

,4

g;

6lada miner på den uppskattade konferensmiddagen som hölls påTidö slott
efter årsmötet.

vissa ändringar av Sekretesslagen och
Arkivlagen är nödvändiga.
Konferensen avslutades så, med

altackning av avgående styrelseledamöter samt av värdfolket för ett väl genom,

ftirt arrangemang. Nästa

års FALK-kon-

ferens kommer att äga rum

i Uppsala.

På FAIK:s hemsida www.falkarkiv.org
finns det fler bilder från konferensen.

årufuidr*&s **r€i:r:
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FALK:s ordförande

Arne Fryks6n

medtemmor:
Birgitta Uusitalo

KIRUNA

Ivan Dav6rus

HUSUM

Håkan du Rietz

BORUiN6E

lnga Holsten

STOCKHOLM

Yvonne Bergman

öRrsRo

Joakim Svensson

MALMÖ

Per-Åke Unaeus

ROSERSBERG

Lew Wallin

STOCKHOLN4

Staffan Marklund

STOCKHOLM

Karin Åström

STOCKHOLM

Paul Sjödin

SUNDSVALL

Thomas l\4almberg

CÖTEBORC

Torbjörn Hörnfeidt

SOLNA

Margareta Linday

TROSA

Carina Andersson

KATRINEHOLM

Custaf Ericsson

TUMBA

SOLNA

Christina Perssen

STOCKHOLM

Britta 6esar

UPPSALA

SOLNA

Åsa Ralpher

KISTA

Ingrid Seitamaa

STOCKHOLM

VILHELMINA

fur

STOCKHOLM

0lle

Per Hellström

SUNDSVALL

Nenne Bodell

Jansson

Persson

Sven Bodin

SUNDSVALL

Sten

SOLNA

Louise Jerkland

STOCKHOLM

Sonia Larsson Popa

Tom Sahlen

SUNDSVALL

Margareta Westlin

TÄBY

Martin Östling

UPPSALA

Ulrika Sjölin

HÄRNÖSAND

CIaes Baud

KISTA

Torbjörn Lättman

TÄBY

Mats Wallin

STOCKHOLM

Birgitta Hollinggård

UPPSALA

Anari Jari

LIDINCÖ

Kalevi Lehtonen

STOCKHOLM

Marie Severinsson

LÖDDEKÖPINCE

Karin Arvidsson

SOLNA

Anna Larsson

SÖDERTÄUE

Hakon Wikström

6ÄVLE

Arne Elfving

JÄRFÄLLA

AinoVirta

NACKA

Wikten

:%reningsforum

FA:

s årsstämma diskuterade

folkrörelserna i nY tid

(tidigare FA-ordförande) och Göran Henriksson,
Bild vänster: NLA:s ordförande Margareta Linday tar emot Madli Kurdves stipendium' Flankeras av Bertil Jansson
i förgrunden' Höger: FA:s ordförande lngvar Söderström i
Bergman
ochYvonne
Klasson
Gunnar
årsstämman.
Från
Mitten:
minnesfond.
Kurdves
i
Madli
ordförande
samspråk med Föreningsarkivet Västernorrlands ordförande Alf Wedin.
I

Text: Agneta Sundin. Foto: Owe Norberg

ForxnörrrsrnNas emtvrönruNos årsstäm-

universitet har ställt frågan om möjligheter

ma och seminarier hölls på Härnösands folkhogskola den 29 och 30 maj med ett sjuttiotal

till

deltagare. Bland gästerna fanns Lise Hoyrup

från Sammanslutningen av lokalarkiver
Danmark, Steinar Marvik från Landslaget för
lokal- och privatarkiv, Norge, Margareta
Linday från Näringslivets arkiwåd (NLA),
FA:s förre ordförande Bertil |ansson och
Göran Iohansson från Riksarkivet.
FA:s ordförande, Ingvar Söderström framholl i sitt invigningsanförande det goda samarbetet med NLA, särskilt på region- och

medlemskap.

nya arkivhandbok. Boken ingår som nummer
1 i serien dokument och arkiv. Redan till hösten kommer den att användas som kurslitte-

lnformation i korthet:

I

Regeringsbeslut har tagits på att NAD-skivan nu får publiceras på Internet.

ratur i arkiv- och informationsvetenskap.
I I boken En vägvisare ti1l skånska arkiv
redovisas 60 institutioner.

I

I

djurrätts- och kvinnoföreningar. Försök görs
att via Internet hitta adresser till nya ftireningar som annars iir svåra att få tag på.
I Enskilda niimnden har fått två nya ledamöter arkivchef Katarina Lundström och

och bilder som sträcker sig från stenå1ders1x-

Riksarkivet har gjort utskick till ett femtiotal
"moderna" foreningar som till exempel miljö-,

Göran Henriksson informerade om ett
samarbetsprojekt arkiv, bibliotek museum
(ABM-projekt) där en hemsida till Karlskoga
kommun gjorts med ett innehåll med text
or till popmusik.

I

Maria Larsson rapporterade att arkivens dag

1999 blev mycket uppmärksammad i pressen

länsnivå. Även kontakterna mellan folkrörelsearkiven och Riksarkivet har utvecklats på

professor Håkan Lindgren.

ett mycket positit't sätt.
En renodlad förbundskonferens för FA
kommer att hållas den l-2 november 2000 i
Örebro för att bland annat diskutera frågor

mit i Kalmar och Hallands län.

grupp arbetar med vidareutveckling av arki-

19

Enskilda byrån sammanträder den 14
november med 23 oktober som sista ansök-

vens dag med många goda idder. Nästa gång
äger arkivens dag rum den 11 november 2000.

ningsdag.

Förs1ag ti1l tema är arkivens skatter, skola,

Arkfipedagogiskt forum sammanträder i
höst om utveckling av samarbete skola och
arkiv. Eva Lundgren och Catarina Lundström
arbetar på en handbok om detta.
I Göran Henriksson presenterade FA/NLA:s

bildning, utbildning samt brev i arkiven.

om ökad decentralisering och medlemsaktivitet i förbundet samt sektionering av verksamheten. Det finns förslag om att arkir, nedarbetare skall kunna inneha individuellt medlemskap i forbundet. Aven folkhögskolor och

28

I

I

Nya regionala folkrörelsearkiv har

tillkom-

och var mycket välbesökt på många

hå11.

En

folk-

Årsstämma
34 stämmoombud fanns registrerade. Årsavgiften blev oförändrad 1 200 kronor för riks-

%reningsforum

organisationer. S1 r1-t krrrr-ror t'ör
regionJl.r 5.lnt: .' L Nf,,.1,,- lol'
lokala orqar-iisaiioner, -\nneli
Alriksso r-r. Lin ; s.r rqlnisatio nen,
meddelade att \ladli Kurdr-es
mir-rnesfbr-id hade irkrt med cirka
53 000 klonor. i i.irde, Fondens
stipendiun'r delades r-rt till arbetsgruppen for den nordiska alkirkonterensen 1t)01 i Upp5nln.
En in\ erltering kommer att
göras av nr-a organisationers ocl-t

föreningars intresse för medlemskap i FÅ. En nv informationsfolder för FA skall sammanstä1ias.
Tankar om ett 1ängre samarbete
med NLA angående ekonon-ri och
utbildning framfördes.
St_vrelsen omvaldes

i sin helhet:

Ingvar Söderström (ordf),
Yvonne Bergman (kassör),
Gunnar Klasson (r, ordf), Kjell
Johansson (1edan'rot) Berith
Sande (ledamot), Erik Arthur
Egervärn (ledamot), Klas Årnark
(ledamot), Karin Englund

försöka kartlagga och knyta samman information om dessa företeelser for att kunna formulera
nya frågeställningar.
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Utmaning för folkrörelsearkiven
Klas Åmark, professor i historia,
menade att marknadskrafterna

nu infiltrerar de gamla folkrörelserna och det är en ny utmaning
för folkrörelsearkiven. På grund
av det växande historieintresset
måste arkiven fungera på ett
annat sätt. Arkiv bör finnas på
korta avstånd och vara en mötesplats för olika grupper i samhalIet.
En svårighet med dokumenta-

tionen av nya rörelser-föreningar
är att kommunikationen i stor
utsträckning sker muntligt eller
via Internet. Pressklipp är en god

killa fr;r uppgifter om nya före-

Oredsson (revisor) och Kent

ningar. När det g2iller invandrarföreningar gäller inte alltid de
traditioneila föreningsreglerna.
Sprak och religion är andra faktorer som kan göra det svårt att
få kontakt med invandrarföre-

Billing (rer.isor).

ningar.

(suppl), lonn,v .lacobsson (suppl),
Per Lundin (sLrppl), Nils-Gösta
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Samarbete mellan arkiv och

Paneldebatt

andra institutioner blir en allt

Den andra dagen inleddes med
paneldiskussion on-r folkr örelserna i nr.tid - de r-rrz folkrörelserna. Där konstaterades att de nya
folkrörelserr-ra kan r.ara s\.åra att

viktigare faktor. Möjligheten för
arkiv att söka pengar tillsammans
med historiker vore ett bra sätt
att kunna formulera och samar-

Landstingsarkivet är verkställande otgan Itjr Stockholms läns
landstings arkivmyndighet. På Landstingsarkivet arbetar vi
med tillsyn, rådgivning, utbildning och information likavä1
som med depåverksamhet, tillhandahållande och tillgängliggörande. Under det senaste åtet har vi satsat pä attbygga
upp en IT-verksamhet som ska svara för b1.a. långtidslagring
och tillhandahållande av digitalt lagrad information. På
Landstingsarkivet arbetar för närvatande 28 personer och den
1 oktober i fu {lyttar vi till nybyggda lokaler i Flemingsberg.

Vi söker en 1:e arkivarie.
Du ska i ftjrsta hand atbeta som kontaktperson gentemot
landstingets {tirvaitningar och bolag med tillsyn, rådgivning,
handledning och utbildning. Men du kommer även att atbeta
med sekretessprövningar och forskningsförfrågningar.
Den vi söker ska ha akademisk atkivutbildning och en fleråtig yrkesedarenhet gärna både som verks/kommunatkivarie
och från tillsynsarbete. Du bör ha erfarenhet och kunskaper
inom IT-omtådet. Som person ska du vara utåtriktad, van vid
att atbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och kunna
driva projekt. Du bör vara flexibel och stresstålig. Erfarenhet
av handlednings- och utbildningsverksamhet ät en merit.

Vi söker en IT:arkivarie.
Du ska arbeta med rådgivning och handledning gentemot
landstingets ftirvaltningar och bolag vad avset den digitalt

beta om nya frågeställningar.

lagrade informationen samt svara {tir iångtidslagring och tillgänglighet. Du ska arbeta aktivt för att tillgängliggöra den
digitala informationen genom att medverka i Landstingsarkivets utåtriktade verksamhet. Du ska bygga upp och
utveckla verksamheten kring digitala leveranser till Landstingsarkivet.

Bergslagsinventerin gen

Den vi söker ska ha utbildning

Berith Sande och Yvonne
Bergman informerade om ett
pågående samarbetsprojekt mellan folkrörelsearkiven i bergslag-

av Iångsiktig

dokumentera. Christian
Holmgrer.r, n.redielärare

pi tblk-

högskolan i Härrriisand, rnenade
att folkrörelsebegreppet kunde
laggas åt sidarr tills det var dags
att arki\.era handlingar. Först då
kunde man konstatera om det
varit en folkrörelse.

Historiker Lars Petterson,
menade att ibrskningen hotas av

bro, Västmanland och

Värmland. I en pilotstudie studeras förändringarna i före-

lemmar sar-r-rtidigt som de unga
rkapa r .r lternat iva olganisationer.
Årkivens uppgift måste bli att

enskilda arkiv samt kommuner
och länsstyrelser.

fl1.ktiga än tidigare kä11or. De
politiska partierna förlorar med-

arkiverfarenhet är meriterande.
Som person ska du vara van vid att arbeta självständigt, gdrna
i proiektform, vara utåtriktad, lätt att samarbeta med, flex-

ibel och stresstålig.

slänen Dalarna, Uppsala, Öre-

ningslivet i tio kommuner.
Projektet finansieras genom
bidrag från stiftelsen Framtidens
kultur, Riksarkivets nämnd för

de nr-a medierna som är mer

i och/eller praktisk erfarenhet

digital informationshantering. Arkivkunskapi

Upplysningar om tjänsten lämnas av Kristina Sandahl
tel 08 737 27 22 eller Kian Steen tel 08-737 27 11 .
Fackliga företrädate: Margarcta Stefanicka (DIK)
tel08-737 27 i3 och Eva Futuliden (SKTF) tel 08-690

r7 99.

Ansökan märkt med ref nr Lk 12.2000 skickas senast den 30
september 2000 till Stockholms 1äns landsting, Box 22))O,
104 22 Stockholm
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.

Levonde lonussgmbol, vonn bitdtÖvtingen
I

Sedan den 1 februari är Kian Steen
1:e arkivarie på Stockholms läns lands-

ting. Hon kommer närmast från Fiskeriverket i Göteborg.

Den här "JanussYmbolen" blev det

vinnande bidraget iTema Arkivs bild-

.

tävling.
En rolig ögonblickbild tyckte juryn
(redaktionsgruppen) om bilden som

Håkan Ahlenius som arkivarie {rån och
med den 19 juni.

Gävle Folkrörelsearkiv har anställt

.

Falkenbergs kommuns arkivarie/
utredningssekreterare är sedan den 19

togs på FAlK-konferensen i Stockholm
den 26 maj 1999 i samband med att

juni Sandra Bergsten.

avgående kassören Jan Östergren
avtackas av ordföranden Arne Fryls6n.

r Alain

Fotograf är Klas-Erik Karlsson,

Drouget är {rån och med den

1 juli Värmlandsarkivs nya arkivchef.

Landstinget Sörmland, som belönas
med ett presentkort På 500 kronor.

Sedan 1995 har han varit 1:e arkivarie
där.

Juryn beslöt även att På grund av
bristen på bidrag till tävlingen endast

.

kora en vinnare och således inte dela
ut något andra eller tredje pris.Vi tack-

Leander som arkivarie/projektledare'

Från och med den 1 juni har
Mariebergs Arkivbyrå anställt Sten

ar dock övriga personer som skickat in
bilder för visat intresse.

e Den 1 augusti tillträdde Anders
Sundqvist Rikarkivets tiänst som
arkivhandläggare.

Stockholms stadsarkiv bYgger ut?

r

I

kommer från Landstingsarkivet i
Stockholm, är sedan den 11 september

Flera arkivinstitutioner

i landet har rustat upp de

senaste åren, nu är det Stockholms stadsarkivs (SSA)
tur. Arkivet har föreslagit en tillbyggnad på 900 kva-

ffi
2l-27
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lnternationella arkivdagar
Sevilla, SPanien

ll-12/ l0

AAS Registratorsseminarium

L-2/Ll

FA förbundskonferens, Örebro

8/tl

Arkivsamfundets temadag om
bevarande, digitalisering och
registrerin g av fotografier
Landstingssalen, Stockholm

dratmeter i fyra plan för att därigenom täcka dagens
behov av publika utrymmen, seminarierum, fler
arbetsplatser och sammanträdesrum för framtiden.
Och de handikappade ska få bättre tillgänglighet.
Under 1999 hade SSA 15 000 besökare och

4 000 skriftliga förfrågningar. Fler tyck det bli och
trängsel uppstår under terminerna. Framöver kommer oclså stora arkiv att levereras, framför allt
Kyrkans arkiv från och med är 2004.

Redaktionelltmaterialtill

artikelförfattareochfotograf

Tema Arkiv ska skickas

skall bifogas. Gärna även

29-30 /

Arkivens dag

12/12

AAS Arkivarieseminarium
Tema Arkiv nr 4. Deadline

måndagen den 6 november

20-23 / 9 Nordisk arkivkonferens,
år 2001 Uppsala

30

. Strängnäs kommuns nya arkivarie är
från och med den 16 sePtember Åsa
Hester Blomqvist.
o I förra numret av TA berättade vi att
Ylva Taubert sedan den 1 maj arbetar
påTjänstemannarörelsens arkiv och
museum, vilket numera heter TAM-

Arkiv.
o Lidinsö stads nya stadsarkivarie heter
från och med den 18 sePtember Göran
Johansson. Han kommer närmast från
Rikarkivet som 1:e arkivarie.

Åsa

c/o Tema

och e-Postadress.
Önskas bilder i retur skall

AMS Affärsstöd, depå Söderhamn,
sökte två arkivarier men beslöt sedan

detta särskilt framgå.
Honorar för publicerade

att bara anställa en. Det blev Bo
lakobsson som började den 17 iuli.

Olsson
Arkiv
öster-Malma
50 BröRNLUNDA

Tfn/fax: 0155-24 61
E-post:

1l

1:e arkivarie på Krigsarkivet.

uppgifter om artikelförfattarens arbetsplats, befattning

640

1l/ll

till:

Peter Nordström, som närmast

67

aspa@swipnet.se artiklar utgår

.

normalt

i

form av fem ex av det

epost, antingen som textfil
eller i rtf-format. Bilder bör
vara papperskopior i svlv
eller färg. Bildtext fäster på
bakidan. Dia går ockå
bra. Namn och adress På

Artiklar bör sändas via

nummer som bidraget
publicerats i.
Redaktionen förbehåller sig
rätten

till redigering

av

insänt material. För insänt
ej beställt material ansvaras ej.

.

Språk- och folkminnesinstitutet
(S0Fl) i Umeå har en nY forskare/l:e
arkivarie från och med den 1 september. Det är Claes

Börje Hagervall.

. Agneta Höglander arbetar sedan
juni som ny arkivarie/bibliotekarie på
Sörmlands museum.
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Ovärderligo hjälpmedel för orkivet

1. 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
. Med hjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort antal handläggare tillgång till förteckningsbasen
. I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

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

Förteckno med Visuol Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fått ett mycket positivt mottagande. Nästa kurstillfälIe är 26-27 sept.
Frågor angående kursen besvaras av Birgitta Losman 0708-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller
Sigrun Hreidarsdottir 031-61 10 26, sigrun.hreidarsdottir@stadshuset.goteborg.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Produktansvarig

Bertil Axelsson
bertil. axelsson

@

031

Kommuner, landsting och

Bo Thal6n, stadsarkiyarie

folkrörelsearkiv

bo.thalen

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok
lars.hager

@

- 613225

adb-kontoret. goteborg. se

031 - 701 19 60

adb-kontoret. goteborg. se

@

wima-dok.

0L8- 304L72

se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Yisual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tjänster och
Arkivvå, rdsprodukter.

ADB.

KONT

ET.

GÖTEBORG

POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
öster-Malma
640 50 BJÖRNLUNDA

Vill ni förenkl a tillvaron och
samtidigt höia l«valiteten På den
information som ni dagligen hanterar?
Den tekniska utvecklingen tillsammans med ökade användarkrav har
inneburit att rntranåtbaserade system i dagsläget efterfrågas i allt större
utsträckning. Under forra året lanserade ALP Data den helt rnttanatbaserade versionen av ärendehanteringssystemet ÅgS. Den finns i dagsläget driftsatt hos ett antal kunder. Flera av dessa lösningar at mycket
komplexa och många av dem har integrerats mot andra verksamhetssystem som används inom organisationen. Genom integration besparas
användaren dubbelregistrering i flera system och man
erhåller en informationsstruktur där endast aktuell och
genomgående korrekt källinformation presenteras.
Exempelvis kan en adressändring som endast registreras
i en applikation få genomslag i alla integrerade system
med automatik.

Ur användarperspektiv har intranätlösningen stor likhet
med klient/serverapplikationen ÅtfS - i stort sett
salnma information ska lagras i systemet - men bakom
kulisserna kan så mycket mer göras...
Större frihet gällande integration mot andra system, större oberoende av
statisk databasdesign samt en ft)rståelse och lyhördhet från leverantören
att alla kunder är unika och därigenom har särskilda krav har blivit ett
resultat av ÄHS i intranätsmiljö.

tÅ

Å
lndustrigatan 5

58277 LINKOPING
Tel 013-35 85 00
www.alp.se . info@alp.se

Solution Provider

