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Storo förändringor

i

orkivariens roll.

I november i fiol överlämnades delbetänkandet till justitieministerThomas
Bodström. Om riksdagen antar förslaget
kommer arkivariernas roD att förändras

l!
B

A

en hel del.

En stilla
o

o

Text: Fia Ewald

Som tidigare rapporterats iTema
Arkiv (nr 212000 och nr 212003)
har det sedan I 999 pågått en

omfattande översyn av offentlighets- och sekretessfrågor inom
den kommitt6 som benämnts
OSEK. Kommitt6n levererade
hösten 2002 ett delbetänkande
som nu kommer att leda till en
ny lag som kommer att påverka
arkivarier i allra högsta grad: en
sammanslagning av arkivlagen
och delar av sekretesslagen till
en ny lag om allmänna handlingar. Men är arkivarierna redo
för ny roll?

T
I
I

november 2002 överlämnades delberiinkandet med det för arkivarier
så behagliga namnet "Ordning och
reda bland allmänna handlingar" till
j ustitieminister Thomas Bodström.
Huvudtanken hos upphovsmännen är
att en sarnmanslagning av arkivlagen
och 15 kap. Sekretesslagen skulle bland
annat ftirenkla for både myndigheterna
och medborgaff'r. att förverkliga offentlighetsprincipen.
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Samma qrfte
Tänken på att slå sarnman lagarna är
inte ny utan fanns med i diskussionen
redan under 1970-talet då den nya
arkivlagen brirjade ta form. Den har

Tanken att

är inte ny

endast att gå in på vissa punkter som
jag ser som särskilt berydelsefulla frir
arkivarier.

Sffiet med lagen är att tillgodose
. Ritten enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar (handlingsoffentligheten)
. S§ddet för allmänna handlingar som
en del av det nationella kulturarvet
. Behovet av information ftir rdttskipning och förvaltning

.

Forskningens behov

I portalparagrafen
sedan

återkommit bland annat i Data-

lagskommittdns betänkande 1997 .
Bakgrunden till detta är naturligwis den
alltmer utbredda insikten om att det är
fel att ha wå olika lagrum med samma
sy,fte som reglerar i princip samma processer, vilket bland annat lett till den
alltmer krystade uppdelningen mellan
vad som ska räknas som "arkivhandlingar" och allmänna handlingar i övrigt.

Huvudpunkterna
Lagen (om riksdagen antar kommittdns
f<;rslag) kommer att bestå av {yrakapitel, se faktaruta. Jag kommer nedan

ålaggs också

myndig-

heterna att registrera, organisera, bevara
och i övrigt hantera sina allmdnna
handlingar så att lagens syfte uppnås,
mer om detta nedan.

Målsättning
Avsikten är naturligwis att myndigheterna ska skapa en god offentlighetsstruktur, vilket kommittdn inte ger
någon exakt definition av. Däremot
rdknas ett antal punkter upp som ska
beaktas när myndigheterna organiserar
sina handlingar så att den goda offentlighetsstrukturen ska infinna sig, se
faktaruta.

åIsättningen med lagen är
därmed definierad och den
känns knappast särskilt revolutionerande, även om den kan ses som
ett välgörande understrykande av
offentlighetsprincipens stora berydelse
lbr demokrati i svensk tappning. Detta
skulle dven möjliggöra ett tevaiande av
digitala handlingar med autenticitet
som en del av det nationella kultur-

objekt eller funktioner av en viss typ
och som kan ges en enhetlig benämning- Litet olyckligt är de exempel på
handlingsslag som betänkand.t1yfi..
fram intill ftrv:ixling liknar tradilionella
i en arkivftirteckning

seriebeteckningar

(sryrelseprotokoll, brottmålsakter och
parientjournaler) vilker gör arc det som
sku[e vara nydanande och teknikneutralt i ftirslaget inte riktigt når fram.
Och visst kommer det att bli svårt att
skilja på handlingsslag och dokumentvper, det vill säga 1'tterligare nivåer
skulle behöva definieras.

arvet.

Stora förändringar
I kapitlet om myndigherernas hanrering

Begraver arkivschemat
Over handlingsslagen ska myndigheten
ftira register. Registret ska ersätta arkivltirteckningen, och ska uppdateras i
samband med arr ert nyrr handlingsslag
uppsrår, d v s om myndigheren fuian_ drar sin verksamher. Den enda logiska
ftiljden av detta är att den registre"ring
som myndigheten anvdnder i sin dagliga
verksamhet också blir arkivregistret, LÅ
man så vill ett praktiskt exempel på hur
gränsen mellan arkivet och verksam-

Föröndringor i registrering och beskriv_
ning av ollmönno hondlingor. Den ftirsta
punkten är att lagen gdller definitionen

hur registrering och beskrivning av
allmänna handlingar ska ske. Desä
regler bygger på det arbete som fuksarkivet bedrivit under namnet
av

INFOTEK-RED, och som innebär att
gamla invanda definitioner och rutiner i
arkiv och myndigheter helt måste
ändras.

che

Tre nivåer

en sror skillnad ftir arkivarierna, nämli_
gen art en handling inte i fortsättningen
kommer afi vara ett fysiskt objekt utä'n
ett besrämr informationsinnehåll som

skapa sig en över-

blick och orienrera sig mot den information som man önskar ta del av.
Den som studerat INFOTEK-RED
känner igen det mesta, dven hur kravet
på systemdokumenrarion överbetonat

i både betänkandet
och INFOTEK-RED framlagda resulrar. Här har inte tanken på att det är
systemens betydelse

informationsinnehållet som är det
inffessanra fullfoljts utan bäraren l1{ts
fram. Det är svåri am 1tirstå varför det
skulle vara så inuessant art dokumentera ert antal mycket likartad ekonomi-

av allmänna handlingar kommer det an"ta1 frågor av mer praktisk karaktär varav
wå borde innebära stora ftirändringar
ftir de flesta arkivarier som jag ,., ä.t.

Grundtanken är att registreringen liksom i dag ska ske i tre nivåer men {tir
att regisrreringen ska uppfylla kraven på
att vara teknikneutral, så är det som nu
ska regisrreras handling, handlingsslag
och beslrivning. En ftirskjutning i
handlingsbegrepper kommer att utgöra

fijr utomstående att

heten alltmer suddas ut. Vad som känns
synnerligen befriande är att man i betänkandet avlivar och begraver det kära
gamla allmänna arkivschemat som beskrivs som 'Den k/ossr'fk ationsplon som
idog anvönds ftr att ftrteckno orkiv ör

onpossod till verksomheten hos en myn_
dighet under ftrsto holvan ov I gll-tolet".

ska kunna återskapas utan ftirvanskning.
Detta är naturligwis en nödvändig
uweckling men som säkerligen kommer
att skapa en del huvudbry ute i den
svenska arkiwärlden.

en glädjande lorändring
och
uppdarering
är arr ärendebef
I grepper (onas ner och art informationens berydelse istdllet knyts till
process eller motsvarande.

Når inte riktigt fram

Informationsinnehåll

Nästa begrepp är hondlrngss/og som
omfartar både digital och pappersbunden inf-ormation knuten till processer,

Sludigen ska en beskriynrng av verksamheten och de ftirekommande handlingsslagen upprättas ftir att underlätra

\

/rterligare

sysrem, istället för att beskriva informationsobjekt kopplade till en process.

Omfattande uppgift
Föröndringor vod götler trl/syn. Den
andra punkten handlar om tillsyn.

Kommittdn ser hanteringen av allmänna
handlingar som en sammanhängande
process där det vi traditionellt kallat
arkiy bara utgör en del. Darmed blir
som man skriver "knopp ost möjtigt ott
ho en ordning dör endost en deil ov en
regel omfottos ov tillsyn". Istdllet föreslås
att dagens arkivmyndigheter dven fä.r
ansvar {tir tillsyn av de regler som hittills legat i sekretesslagen, d v s tillsyn
över arr hela processen allmänna handlingar. Denna mycket omfattande uppgift bedöms i betänkandet kunna ut-^
ftjras inom befintliga ramar, vilket kan
misstänkas bero på att kommittder av
den h:ir rypen inte är ftireslå något som
ger myndigheterna ökade kostnader.

Nöid Claes Gränström
För att {å liter mer bakgrund kring ftirändringarna vände jag mig tilt Claes
Gränström. Claes dr verkligen räft person arr ge en sådan bakgrund eftersom
han delragir i både INFOTEK-RED
och OSEIG betänkande. I kommittdn
har han deltagit i rollen som expert i
arkivfrågor.
et dr en pååIlande nöjd expert
jag samtalar med. Lagen om
allmänna handlingar är en
naturlig slurpunkt i ett par decenniers
diskussion. Art vara meå o.h skriva en
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bestseller är inte heller alla kommittdIedamöter ftirunnat; "Ordning och reda

bland allmänna handlingar" har väckt
ett stort intresse ända sedan den kom
ut, ett intresse som Claes fätt bekräftat
när han varit ute under våren ftir att
sprida information kring betänkandet.
Varlor då detta intresse?
- OSEK är den {tirsta utredning som
sett helheten: personuppgiftea långtidsperspektiv, offentlighetsfrågor, registrering... Det är naturligwis en stor sryrka
i arbetet och har oclså gjort att vi åktiskt
kunnat komma framår rili skillnad från
tidigare utredningar, framhåller Claes.

^fllaes Grdnsrröm är kanske den
I
som har störst inblick i vad som
\-Zforr;ggårr i den svenska arkivvärldens centrum de senaste decennierna och ryvärr är utrymmet i en
artikel allcför begränsat {br att ens
snudda vid alla åscinerande aspekter
som han tar upp vid ett kort samtal,
som begreppet potentiella handlingar,

Tillfi"edsställande

att

m.rkEvpe rspeå{tiv,

Öppenhqt
En bidragande orsak till intresset är att
det sedan 1980-talet vtxit fram en diskussion kring öppenhet, integritet och
myndigheters ansvar inför medborgarna. Diskussionen har ått bränsle
bland annat av den tekniska uwecklingen, en ftirändrad myndighetsroll
men också genom det svenska EUinträdet. För hela kommittdns arbete
har ett direktiv från uppdragsgivaren
varit att öppenheten inte ftr minskas
genom något av de ftirslag som kommittdn lämnar. Och Claes är optimist,
han ser en tendens mot ökad öppenhet
dven internationellt och aff detta är en
uweckling som inte går att stoppa.
Detta gdller alldeles särskilt i Sverige:
- Ingen svensk politiker kan säga sig vara
emot offentlighetsprincipen, konstaterar
han entusiastiskt. Den luttrade arkivarien med ansvar för offentlighetsprincipens förverkligande i sin myndighet
muttrar att det kan vara långt mellan
ord och viljan att verkligen leva upp till
offentlighetsprincipen i praktiken. Detsamma gdller när det kommer till bevarandet av vårt digitala kulturary. Men
Claes entusiasm är nödvändig för att vi
ska fortsätta att strdva åt rätt håIl och

inte resignera.

Proveniensprincipen
Vår (arkivariernas) representant i kommittdn tycker också aft det dr mycket
dllfredsstdllande att arkivperspektiven
helt genomsyrar lagen:

6

sina arkivmemoarer.

kring offentlighet, sekretess, lttrande-

och meddelarfrihet. Tlvarr har motsatsen ofta visat sig vara ållet och lagen
betonar därltir att det är en viktig ledningsfråga ftrr alla myndigheter att
informera och utbilda sin personal samt
ftirtroendevalda om vilka regler som gdlIer. Att ha ansvar ft;r utbildning och
information blir som jag ser det oclaå
en viktig del i arkivariens roll.

Stereotypen
lir arkivarierna redo {tir sin nya roll?
Manga arkivarier arbetar redan idag
verksamhetsnära och utåtriktat, men
trots allt stöter man alltft;r ofta på
stereotypen ftir arkivarier: (inbillad eller
verklig) dmid, inåwänd och inriktad på
papper... Det finns en inte oberydlig
risk att de stora tankarna lorblir bara
tankar på grund av att många arkivarier
fortsätter precis som fljrut, alldeles
oavsett nyalagar, betänkanden och

Kontentan

INFOTEK.RED.

Om lagens intentioner ska ltirverkligas
kommer arkivariens roll starkt att {tir-

^^.

ändras. Den klassiska arkivhanteringen
måste med nödviindighet å en berydligt

vanstående återaktual iserar

L):rm.:ä::'#,x[-J|L

mindre roll för alla arkivarier som inte

fortbildning; om lagen träder i kraft

har rena depåuppgifter. Istdllet måste
arkivarierna leva i verksamheten bland
annat för att skapa sig kunskap om
organisatoriska ftirhållande, delta i
utformandet av olika systemlösningar,
fungera som konsult och {tir att kunna
utöva tillsyn över hela processen.
Tillsyn ser också mycket olika ut från
Riksarkivets horisont än för de arkivarier som lever nära verksamheten:
Riksarkivet kan kanske nöja sig med att
utöka sina inspektioner men detta räcker inte {tir den som kanske ska vara med
och utforma den praktiska hanteringen.
Kommer å andra sidan Riksarkivet i sin
distanserade roll att kunna skapa sig dllräckligt med organisatorisk kunskap {tir
att kunna göra något annat än just

som avsett den 1

inspektera?

så

Proveniensprincipen och INFOTEKRED har varit grunden i arbetet.

-

arkivmyndigheternas roll och hur det
egentligen gick med den heta debatten
om upphovsrätten i samband med
scientologbibeln.I Det är bara att hoppas att Claes sätter sig ner och skriver

hetsprincipen är att tjänstemän och ftirtroendevalda måste vara v:ilutbildade

Utbildning

Vad som också understryks i betänkandet som en forutsättning ftir offentlig-

juli 2004ligger ett
stort fortbildnings- och informationsarbete framftir inte minst Riksarkivet.
Och hur ser arkivutbildningarna ur som
börjar nu? Vi saknar i mycket exempel
på hur de nya reglerna För registrering

i praktiken. INFOTEKRED har lämnat något enstaka ofullständigt exempel, men hur ska detta
omsättas i större skala? Det blir en
intressant vinter i arkivsverige.
ska utföras

' Fö. stilla läsarens ni.{kenhet just på
denna"tt
punkt kan det meddelas att den
diskussionen faktiskt helt dött, trots att den
lyftes fram som en av viktigaste frågorna
när det förra betänkandet lades fram.
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För att god offentlighetsstruktur ska

uppnås ska myndigheterna, enligt
kommittdns ftirslag, beakta lbljande när
de organiserar sina handlingar:

1. ailmänna handlingar ska kunna
skiljas från andra handlingar

2. medborgarnas rärr till insyn enligt
tryckfrihets{torordningen skall säkerställas, samtidigt som ett fungerande
sekretesskydd skall uppnås

3. allmänna handlingar skall kunna
lämnas ut med den skyndsamhet
som krävs enligt tryckflihetsft rord-

4. allmänna handlingar skall kunna
presenreras med det

innehåll som de

hade när de kom in till myndigheten
eller upprättades där, och det skall
framgå om uppgifter ändrats el1er

tillftirts handlingarna samt i

så

fall

när

5. handlingar som myndigheren använder och som tillför sakuppgift vid
handläggning av ärenden eller andra
processer skall knytas till övriga
handlingar i ärendet

6. allmänna handlingar som hör till ett
ärende eller annan process skall
kunna presenteras samlat så att de
återger handläggnin gens gång

7. det skall framgå när och enligt vilken
bestämmelse allmänna handlingar
skall gallras eller på annar särr upphör att fbrvaras hos myndigheten

8. allmänna handlingar skall inte innehålla onödiga Itirkortningar eller
liknande som kan ltirsvåra insynen
enli gt tryckfrihetsft;rordningen

ningen
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Ge landsarkiven

tillsynsrått

över kommunarkiven
Text: Robert Fribäck

hc;stas br;rjade jag som tilisyns-

arkivarie på avdelningen fOr tillsyn och depå vid Landsarkivet i
Härnösand. Förutom ett tillsynsansvar fiir några statliga myndigheter, blev jag till min glädje dven kon-

=

T

-

taktperson för kommuner och landsting
i vårt distrikt. Gladjen orsakades av att
jag, under en alideles för kort tid, tidigare i mitt yrkesliv har haft förmånen
att arbeta vid Umeå stadsarkiv, dar jag
fick insikt om kommunala arkivs rika
innehåll om det lokala samhället.
Landsarkivet hade fram till 1980-talet
ett ganska omfattande arbete gentemot
kommunerna. Samarbetet skedde genom
rådgivning vid besök och besvarande av
skriftliga förfrågningar. Kommunerna
fick dven utbildning genom landsarkivets regi. På grund av bristande resurser
avklingande dock detta arbete, lor att
ndsta helt upphöra under 1990-talet.

Eländiga förhållanden

Förändra och uppvärdera
Eftersom många av de norrländska
kommunerna saknar arkivarier och till
och med helt saknar personal som arbetar med dokument- och arkivhanteringen, anser jag att landsarkivet har en
viktig roll att som en regional arkivinstitution stå till ftirfogande ftir kommunarkiven med rådgivning.
Detta räcker emellertid inte, utan dven
synen på arkivfrågan måste fiirändras
och uppvärderas ute i kommunerna.
Politiker och högre chefer måste inse
behovet av fungerande rudner; för den
egna förvaltningens behorr, {tir kommuninvånarens rättssdkerhet, f?ir att
inte offendighetsprincipens insynsrätt
skall bli tomma ord samt för att sdkerstdlla det lokala kulturarvet i kommunen.

Utöka tillsynsrätten
Ett sätt att uppvärdera frågorna vore att
utöka landarkivens tillsynsrätt från att i
dag enbart omåtta statliga myndigheter

Som kontaktperson ftir kommunerna
vill jag på ny'tt bygga upp ett samarbete

till att

med kommunerna. Steg ett i detta upp-

över de kommunala arkiven har landsarkiven möjlighet att i sina inspektionsrapporter påtala bristerna och komma
med förelägganden.

byggnadsskede är att besöka kommunerna och bilda sig en uppåttning om
hur forhållandena är inom dokumentoch arkivhanteringen samt tala med
kollegor som arbetar på olika kommun-

arkiv i landsarkivdistriktet.
Thots att jag ännu endast besökt ett frtal

kommuner kan jag konstatera att förhållandena på manga håll ar elandiga.
Problemet med kommunarkiven har
tagits upp tidigare i Gma Arkiv, bland
annat i ett temanummer u 112002 och
i nr 112003 tar Eva Lindekiw Sjöö upp
frågan igen.
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även omfatta den kommunala
arkivbildningen. Får landsarkiven tillsyn

Inspektionsrapporterna bör riktas till
arkivmyndigheten (vanligen kommunstyrelsen), ftr att få politikerna att inse
vikten av frågornas betydelse. I detta
sammanhang vill jag även ftireslå att

sjdlva tillsynsinstrumentet som sådant
också bör skdrpas, dven ftir de statliga
myndigheterna. Landsarkiven bör ha
rätt att ufd.rda vite om inte ett påpekande åtgärdas inom rimlig tid, {tir att
sätta press på att de ansvariga skjuter till
nödvändiga medel. Tillsynen löser inte
alla frågor, men ser vi på den statliga
sidan är förhållandena goda på de allra
flesta håll, tack vare Riksarkivets och
landsarkivens återkommande inspek-

tioner och utbildningar.

Argumenten håller inte
Ett motargument mor detta fiirslag är
att det skulle srida mot den grundlagsIästa kommunala sjdlvsryrelsen att en
statlig myndighet blandar sig i kommunens interna frägor. Jag anser inte arr en
sådan argumentation är hållbar.
Riksdagen har stiftat en arkivlag som
sätter upp ett antal krav på hur kommunerna skall skrita sina arkivfrågor och
då måste staten dven ha möjlighet att
fulja om lagstiftningen efterlevs.
Redan i dag finns det statliga tillsynsmyndigheter som granskar hur kom-

muner ftilier olika lagstiftning.
Skolverket är ett sådant exempel, som
har till uppgift att kontrollera am kommunerna foljer skollagen. Den föreslagna lösningen ftirekommer utomlands. I
vårt grannland Finland har det statliga
Arkiwerket föreskriftsrätt och inspekde finländska kom-

å"#:ä::.*emot

E-post:

robert.fri back@landsarkivet-harnosand. ra.se

n
\-/
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i Sverige
Text: Karin Wåhlberg, Lars Lundqvist
och Kerstin Söderman

f

dagsläget anordnas påbyggnads-

I kurrer (C-kurser) och magisterkurI ,., (O-iurser) i arkiweten'skap ,id

I,r.r.rniuer.ir.t/högskolor i lanäer.
Nämligen vid Mitthögskolan i Härnösand, Stockholms universitet och

Uppsala universitet. Magisterkurs finns
inte på Uppsala universitet.
Mitthögskolan och Stockholms universitet har sina C- och D-kurser på halvfart, och de flesta studenterna går kursen samtidigt som de arbetar. Uppsala
universitet har i stället sin C-kurs på

helårt, vilket säkert är en

av

förkla-

ringarna till att de har fler studenter per
termin som lägger fram C-uppsatser.

Likheter och skillnader
I alla C- och D-kurserna ingår att skriva
en uppsats om cirka tio poäng. Det
rycks finnas både likheter och skillnader
vad gdller studenternas uppsatsskrivande
vid de tre utbildningsorterna. Vid Stockholms universitet är trenden lor tillf:illet
att uppsatsämnena ofta hamnar inom
kategorierna modern arkivbildning,
jamförande empirisk arkiwetenskap,
arkivarieprofessionen, samt enskilda
arkiv. Som exempel på uppsatser kan
ndmnas Förstöring av arkivhandlingar ett exempel på etniskt ftirtryck, Arkivariernas egenbild av sin profession och
Arkivftjrhållanden i Tianssylvanien.

T zid Mirthösskolan verkar studen\ / ,...r, ur* iir. mer inriktade mot
Y -od.rn informarionshantering.
Vanliga uppsatsämnen rör digitala
media och fiågor kring autenticitet.
Även här finns uppsatser som rör arkivariens yrkesroll.
Uppsala universitet har endast anordnat
C-kurser wå gånger hittills. Av de uppsatser som lagts fram finns bland annat
alster med foljande titlar:
Arkivpedagogik - nödvåindig verksamhet eller kostsam sandlådeaktivitet?,
Långsiktigt bevarande av webbmaterial
- att bevara det till synes flyktiga och
Något om bruket av begreppet arkivvetenskap. Några uppsatser behandlar
olika frågor kring enskilda arkiv.

T Jppsatsämnena återfinns alltså
I I in"- ett brert soektrum.
lJ upprrtser [<ring yrkesrollen
ftirekommer på alla tre institurionerna.

Vanligt är också uppsatser rörande
enskilda arkiv, modern arkivbildning
och hantering av digital information.

ö
o
E

Forskningsproiekt
Stockholms
universitet
På Historiska institutionen
har kurser i arkiwetenskap
(tidigare arkivkunskap) hållits sedan 1970-talet. Sedan
några år tillbaka finns A, B,
C och D-kurser om vardera
20 poäng. C-kursen och Dkursen startar varje höst.
Kurserna går bägge på deltid
kvallstid.

Inte på någon av de tre institutionerna
har det bedrivits några egentliga forskningsprojekt. På Mitthögskolan har
dock nyligen ett forskningsprojekt
staftat som handlar om hur arkiv och

arkivinformation används.
Inte heller något omåttande internationellt samarbete förekommer. Grry
Eastwood var 1996 gdstprofessor på
Mitthögskolan och vid Stockholms
universitet ftirekommer internationellt
samarbete lite sporadiskt. Samarbete
finns främst med de lokala arkivinstitu-
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Forts. från sidon 9

tionerna, Riksarkivet och några landsarkiv, och det samarbetet gdller i ftirsta
hand utbildningarna på grundnivå (A
och B-kurser).

:o

Eo

z
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Framtiden

ö
ö

Tema Arkiv frågade också de tre institutionerna hur de såg på framtiden ftir
sina arkiwetenskapliga utbildningar.
På Stockholms universitet är framtiden
lite oviss beroende på att alla studenter
på C- och D-nivå är heltidsarbetande.
Därftr går studierna långsamt. Eftersom
arkiwetenskap är ett litet ämne är det

mycket tuffkonkurrens om att fr doktorandtjänster. Till detta kan man lägga
ftirhoppningen atr inom överskådlig
framtid kommer arkivariemarknaden att
bli mättad, och då blir hc;gre utbildning
en merit. Strävan är därftir också att ftirklara ft;r studenrerna attvalja ämnen
som ger kunskap som kan användas i
yrket.

imhögskolan anser att framtiden ser ljus ut. Man har en
n1'tillträdd lektorsrjänst och
ltterligare en är på gång. Det finns
planer på en treårig utbildningslinje
som skall riktas mot informationslagring och kallas ftjr Informations-

I

A1

Mitthögskolan
På

Mitthögskolan i Hdrnösand

ges

A, B, C, och D-kurser i arkiv- och informa-

tionsvetenskap vid institutionen för informationsteknologi och medier. Varje kurs
är pä 20 poäng, och det finns möjligher arr läsa på distans. Nya C- och D-kurser
på halvfart (på distans) startar varje höst.

att (metodiskt)
leta efter ngt, efterforskning ll -en; -or
Källa: Bonniers svenska ordbok

Forskning; vetenskaplig verksamhet; det

ftirvaltning.
ppsala universitet anser att det
är goda utsikter lor grundutbildningen, eftersom de flesta
arbetsgivarna numera krdver 40 p
arkir'.vetenskap när de anställer arkivarier. Vad gäi1er forskningen ter sig utsikterna däremot just nu tämliger-r osäkra.
Inget qder på någon snabb expansion.

I
E
j
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Uppsala universitet
Uppsala universitets utbildning inom
arkiwetenskap är den yngsta. AB-kurser om 40 poäng och C-kurser om 20
poäng i arkiwetenskap ges på institutionen {tir ABM, estetik och kulturstudier. C-kursen startar varje höst,
och ges på dagtid (helfart).
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Stockholms universitet

Antal C- och
D-studenter

Uppsala universitet

De senasre åren har cirka 5-6 nya Senaste notering är frän ht 2002,
studenter börjat varje höst. Dock då 8 gick C-kursen, 5 ventilerade
är det många som inte biir I?irdiga uppsars, 4 godkandes.
på ett år utan fortsätter att ftilja
Ingen D-kurs finns.
seminariet i flera år, vilket innebär
att gruppen lor närvarande består
av 10- 1 5 studenrer. På D-nivå har
det hittills endast funnits 3 stu-

Mitthögskolan
Senaste åren har det

funnits

ca

10 C-studenter och 5 D-studenter. Nästan alla arbetar dock
viIker innebär arr arberer görs
vid sidan av det ordinarie
arbetet.

denter.

Antalet avklarade
C- och D-uppsatser
Antal C- och Duppsatser som
läggs fram varje år

Doktorander

14 C-uppsatser och 2 D_

8 C-uppsatser.

Totalt 1 5 uppsatser.

uppsarser.

Det handlar om 2-3 uppsarser
per år, i basta å11. Någor år har
det varit 0, ett annat 3-4 srycken.

3 uppsatser hösten 2001 och
uppsarser hösten 2002.

satser per åq men varierar något.

En doktorand, som är anragen
inom forskarutbildningen i historia, med inriktning mot arkiv-

Ingen forskarutbildning fi nns.

Två doktorander är antagna
inom forskarutbildningen och är
formellt knutna till biblioteks-

Det handlar om ungeflir 3 *pp-

5

vetenskap.

hc;gskolan

i

Borås (Göteborgs

universitet).
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lda arkivs
verksamhet och vi
Enski

Text: UlrikaAndersson, projektanställd vid Landsarkivet i Uppsala

Uppsatsmaterial
Marknodsföring vio
I nternet. Under arbetet
med uppsatsen mötte

artikelförfattaren Ulrika
Andersson ett visst mått av

motstånd gentemot lnternet.

nder min sisto termin i ömnet
Arkiwetenskop vid Uppsalo universitet skrev jog en kondidotuppsots med titeln Enskildo orkiv - en
studie over enskildo orkivs verksomheter
och villkor. Att jog volde ott just fokusero
enski/do arkiv kon sögos bero på två
soker, ftrutom mitt uppenbora intresse
ftr just enskilda orkiv. De/s bottnode
detto vol i en tidigore prokri( en lörorik
period som jog tillbringode vid Folkrörelsernos orkiv ftr Uppsolo lön och dör jag
kom i kontokt med mindre enskildo orkiv
och foscinerodes ov både engagemang
och moteriol. Men också den i mitt tycke
bristen på artiklar eller ftr den delen
också böcker om enskildo orkiv.

Syfte
Det huvudsakliga sy&et med min

Min undersökning

intervjuer med arkivansvariga frän fyra
olika arkiv runt om i Sverige. Tie
mindre enskilda arkiv och ett större
folkrörelsearkiv. Vidare använde jag mig
av arkivens verksamhetsberdttelser, eko-

nomiska översikter, propositioner, viss
litteratur och i viss mån skrifter från de
olika kommunerna. De arkiv jag har
valt att studera är relativt slumpmässigt
uwalda och gemensamt fur dem är att
de drivs i enskild regi. Dessa arkiv dr av
något varierad storlek och har skilda

T\

en Frdmsra inkomstkdllan för de

IJrf"milf"ä:Hrili:i;

till hyra. I

vissa

fall står kommunen helt

ftir hyreskostnaden genom överenskom-

i fråga.Utöver detta

melse med arkiven

landen, i synnerhet det större folkr<irelsearkivet med sina regelrätta öppettider
och fast personal. De wå andra kan
kallas mindre utifrån materialomfäng
och ekonomiska tillgångar. De wå
mindre drivs också mer på ideell basis
och dllgängligheten till arkivet for allmänheten är mindre frekvent.

enskilda arkiv och en stor del av inkomstkdllan kommer från medlems-

Skillnader och likheter

munerna. Arkiven tar ut medlemsavgifte! utom ett av de mindre arkiven med
hänvisning till risken att förlora material om medlemmarna inte anser att det
är en nödvändig eller ltir stor utgift.

När det först och fr?imst g?illde enskilda
arkivs ekonomiska möjligheter kunde
jag se att de allra flesta enskilda arkiv
har möjligheten att söka bidrag frar
Riksarkivets nämnd ftir enskilda arkiv.
Bidrag som dr ämnade att främja regional arkiwerksamhet och att bättre integrera arkivanvdndningen i den regionala
kulturpolitiken. Den övriga ekonomiska
finansieringen härrör sedan främst från

artlyfafram vikten

eller Landstinget.

t2

relativt likartad och den främsta
dess storlek och kanske
skulle man kunna säga framgång.
Framgång skul1e har kunna lorrydligas i
antalet besökare och relativt god och
stabil ekonomi.

skiljeiinjen är

geografiska verksamhetsområden. Två
av arkiven dr något större dn de andra,
främst i rermer av ekonomiska förhål-

undersökning var att jämfora och besI«iva existensvillkoren ftir och verksamheten hos olika enskilda arkiv. Men
oclså att se till relationen mellan arkiven och dess hemkommuner och hur
denna såg ut i termer av exempelvis
ekonomiskt stöd.
Min önskan yar att föra en diskussion
kring hur och under vilka villkor de enskilda arkiven ftir sin tillvaro men också
av dessa arkiv.

ad jag fann var att arkivens
organisation, oavsett storlek är

grundades främst på

organisationernas medlemsavgift er,
gåvor och andra stödformer som till
exempel bidrag från Statens Kulturråd

tillkommer bidrag fran Landsting, Statens kulturråd, Riksarkivets nämnd ftir

avgifter.
Inget av de arkiv jag kommit i kontakt
med hade i skrivande stund för tillfiillet
några ekonomiska bekymmer att tampas med, dven om man kan ana en viss
oro och osdkerhet över kontinuiteten
gällande bidrag från till exempel kom-

Underutnyttiat bidrag
Få av de arkiv jag haft kontakt med
utnyttjar möjligheten att söka bidrag

från Rilaarkivets nämnd ft;r enskilda
arkiv. Något konkret svar på varför inte
har jaginte fått. Men min uppåttning
är att dema är bidrag man söker endast i
de åll man står i stargroparna ftir något
större projekt, till exempel en skrift eller

någon form av ursrdllning. Detta trots
att Riksarkivet årligen avsärter över åtta
miljoner kronor att lordela mellan
Sveriges enskilda arkiv. Det är givewis
synd att man inte firllt ut nyttjar de
möjligheter som finns till bidrag. Skulle
bidrag beviljas skulle detta kunna bli ett

gott tillskott i arkivens kassor.

Kommun - arkiv
G:illande kommunernas std.llningstagande till de enskilda arkiven och huruvida det finns något samarbere eller stöd
från arkivens hemkommuner är svarer
wetydigt. I de kulturplaner som jag fick
är det endast wå av de fyra kommunerna som alls omnämner arkiven. Hos ett
av de wå sker det inte i form av arkiv
som en egen enhet, utan i rermer av
museernos arkiv och önskan att tillgiingliggöra dessa.

Mä#åä{IääT;fn*

lika självklara kallor till kultur, kultur-

arv och kunskapskdllor som exempelvis
biblioteken och museerna. Jag eftersökte
någon form av information om hur
kommunerna bidrar rent ekonomiskt
till arkiven och hur storleken på bidragen avgörs. Med ett enda undantag
ånns inte sådan information att tillgå.
Undantaget innebar å andra sidan mer
av en övergripande information till ftjreningar och hur dessa skall gå tillväga då
de önskar söka bidrag från kommunen.
De mindre enskilda arkiven rycks inte
ha någon direkt etablerad kontakt med
kommunen {tirutom det ekonomiska
stöd som förekommer. Det större arkivet har under flera år haft ett mer
genomgripande samarbete med kommunen gällande både utbildning och
som kulturarvsportal. Det är ocl«å
denna hemkommun som rar upp arkiv i
sin kulturplan, men detta ska givewis
ftirstås utifrån deras situation med
annorlunda ekonomi och personalkapacitet och d.r egentligen inte direkt jamftirbart med de tre mindre.

Kunskapskällor
De flesta kommuner rycls vara måna
om att värna om den lokala identiteten
och att innevånarna skall kmna sitt kul-

turarv. Här skulle enskilda och övriga
arkiv kunna spela en betydande roll och
etableras till givna och sjdlvklara kunskapskällor. De mindre enskilda arkiven
kan kanske också sägas ha en ganska vdl
utpräglad lokal prägel som skulle kunna
underlätta skapandet och ltirståelsen av
en kommunal identitet och bidra till att
innevånarna känner okad samhörighet
och ftirståelse för den plats de bor på.
Min personliga uppfattning är arr en
mer etablerad kontakt mellan arkiv och
kommun och ett större erkdnnande
skulle kunna få sror betydelse för arkiven, om inte annat ftir att öka innevånarnas medvetenhet om arkivens
existens och deras möjligheter aft nlrtia
arkiven som kunskapskiillor. Skulie
detta ske kunde besöksunderlaget öka
och detta i sin tur leda till positiv rikrning gällande ekonomiska bidrag från
kommunen. Att vidare aktivt gå ut och
erbjuda skolor och andra undervisningsformer om arkivens tjänster och möjligheter skulle även der kunna ä en positiv
effekt av arkivens nyrqande. Siikert ligger det inre i alla arkivsryrelsers inrresse
eller kapaciter att arbeta ytterligare med
arkiven men de flesta av de jag mött
beklagar rydligt att folk inte har vetskap
om arkiven och önskar att materialet
skulle brukas mer. Utan arr srdlla ytrerligare krav på kontinuerliga öppettider
och behov av fast personal skulle man
med relatiw enkla medel kunna göra
arkiven mer tillgängliga och här kommer vikten av god marknads{iiring in.

Marknadsföring
De tre mindre arkivens marknadsfiiring
sker inte i någon sröffe omfaftning. För
ett av arkiven består marknadsftiringen
främst i det årsmöte som hålls i samband med Arkivens dag, detta innebär
en marknadsftiring riktad mot både
kommunpolitiker och potentiella besökare. För ett annat arkiv består
marknadsftiringen via annonsering om
öppettider och <ippethållande vid
Arkivens dag. Det tredje mindre arkivet
menar att man inte marknadsfört sin
verksamhet ndmnvdrt eftersom det
saknas ekonomiska resurser ftir detta.
Inget av dessa tre arkiv har en tillgiinglig
hemsida och ddrmed {tirsvinner möjligheten till en bra kanal för marknads-

ftiring. Denna hemsida skulle kunna
ordnas med enkla medel och behöver

inte vara en alltigenom exklusiv kanal
mot besökarna.
kan nämnas arc wå av
arkiven ligger i kiillarlokaler och
med en relatiw blygsam skyltning är det inte sdkert att arkivens verksamhet uppmärksammas på ett önskvdrt
sätt som kan vara ett betvdande led i
marknadsftiringen.

\
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fÅare

lnternetmotstånd
Under arbetet med uppsatsen mötte jag
ett visst mått av motstånd gentemot
Internet. Detta dr synd och inte minst
kan det innebära en viss risk i art inte ta

till sig av de nya tekniska möjligheter
som står dll buds. För urbildningar av
alla slag är Internet ett vdl brukat, ftir
att inte säga sjdlvklart verktyg. Tittar
man på en av kommunernas hemsida
ser man att denna hade åtta till nio
tusen besökare under en månad. Om
hemsidan då hade en länk till arkivets
hemsida skulle dema kunna generera
medvetenheten om arkivets existens
markant. Det större arkivet har en vdl
etablerad hemsida och denna utnyttjar
man bland annat till att göra reklam {iir
diverse egenproducerade skrifter som
oclaå går att köpa via hemsidan.

Framtidsutsikter
Framtiden ftir de arkiv jagvalde arr studera ter sig relativt stabil, bortsett från
viss osäkerhet g?illande kontinuerliga
bidrag och lokalfrågor, men med en
gemensam önskan att bli mer uppmärksammade och brukade, både av kommuner och forskare. Detta menar jag är
inte enbart en fråga om ekonomiska
resurser utan likviil om behovet av
ökade forskarbesök och en ökad kunskap om arkivens existens. För att lyckas
med detta är man enligt min uppfattning näst intill wungna art sarsa )tterligare på marknadsföring och eff ftirsra
steg i detta led skulle kunna vara marknadsfliring via Interner. Kanske är ändå
den största
att arkiven är
fortleva, att de finns
och att
personer med

aft Yårda och bevara
arkiven huserar.

I)
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Text: Karin Aström lko

sedon fick

en "passiv process" sqyrd av uyckfrihets{iirordningen. Tillgängliggörandet är en

ft rstudie åt TjönsteForum
(Högskolon i Cövle-

"aktiv process".
Arkivmyndigheten/institutionen lämnar
inte "bara" ut handlingen utan har "ftirpackat" handlingen/informationen på

ör cirko två år

jog en ftrfrågon om jog vor
intresserod ov ott göro en

Sondviken). Förstudien skulle röro tillgöngliggörondet ov o rkivm oterial. Efter
ett flertol diskussioner på löngden och
tvören mellon professor Berndt
Fredriksson, Leif Ma gn u sso n
(Tjö nsteF o ru m) och u n d e rteckn o d
enodes vi om hur denno ftrstudie sku//e
löggos upp. Den skul/e koncentreror sig
p

å tillgö n gliggö ro nd et

in

om

o

rkiwerket.

Jungfrulig mark

Amnet i sig är oerhört omfattande och
än så länge är detta

i

Sverige fbrtfarande

jungfrulig mark. Huvudfrågan för min
uppsats är hur arkir.verkets tillgängliggörande närmare skall motsvara brukarnas behov.
För att komma fram till detta krdvdes
mer detaljerade frågestdllningar. Vissa av
dessa berör jaghar nedan. Inom ramen
lör min uppsats har der inre varit möjligt att mer än bestämma problematiken
och ge en antydan till lösning. Den
skall ses som en fbrstudie till en större

undersökning.
ppsatsen rör ett par olika områden enligt fc;ljande: tillgängliggörandets problematik och
olika former, arkir.verkets samhällsupp-

drag och tillgängliggörandeprojekt, en
genomgång och presentation av användarundersökningar och slutligen min

till modell lor

en brukartillvänd
til1gängliggörande verksamhet.
ansats

Tillgängliggörande
Vad är tillgängliggörande? I dagligt tal
pratar vi arkivarier ömsom om tillhandahållande, ömsom om tillgängliggörande. Finns det någon skillnad och
vari ligger då denna skillnad? Enligt
mitt sätt att se det är tillhandahållande

r4

något vis. "Förpackningen" kan bland
annat vara en publikation av något slag
eller en databas eller mikrofiche.

H

användarundersökningar som hade
gjorts under 1990-talet inom arkivverket. De flesta ger en bild av hur forskarna uppfartat arkivinsrirutionens service. Då arketypen av en forskare är en
man i övre medelåldern som ägnar sig
åt släktforskning är det denna grupps
åsikter som framkommer. Vilka användargrupper finns i övrigt? Jag gör i min
uppsats fr;ljande ka tegoriseringar.

istorisk tillbakablick

uppsats gör jag en historisk tillbakablick for att ge en bild av hur
arkivmyndighetens uppdrag och fokus
har {tirändrats över tiden. En av mina
utgångspunkter ar att det just skett en

I min

ftir:indring. De statliga arkivinstitutionerna har från att ha varit "bevarare"
och till viss del "väktare" över de statliga
arkiven under 1990-talet blivit "ftirmedlare". Brytpunkten eller om man så
vill paradigmskiftet, sker i slutet av
1 980-talet med arkivutredningen
Öppenhet och minne.

Missar lätt målet
Har arkivmyndigheterna lyckats med
sitt uppdrag? På den frågan kan man
svara både ja och nej. I min uppsats är
jag rätt kritisk till arkiwerket och framftir allr fuksarkivet som har varit mitt
studieobjekt. Under de senaste tio åren
har en mängd digitaliseringsprojekt
startat. Mången gång har arbetsmarknadspolitiska skäl sryrt valet av
digitaliseringsobjekt och ort där arbetet
skall utfuras. Vi arkivarier måste också
vara självkritiska eftersom det är lätt att
dras med i yran av de nya tekniska
landvinningarna och vi missar då lätt
målet. Sj?ilva digitaliseringen blir ett mål
i stället {tir ett medel. En självklar fråga
är vem som är målgruppen för dessa
projekt, vilket ofta glöms bort.

Användargrupper
Hur

ska man då gå tillväga? Vad bor
man tänka på? Jag gick igenom de

Varje användarkategori har sina speciella
forkunskaper, förutsättningar, krav och
behov. Jag anser att de brukargrupper
som arkiwerket bör satsa på vad g:iller
tillgängliggörande i mening digitalisering är "icke akademiska forskare" och
"akademiska forskare". Övriga grupper
är enligt min uppåttning mer betjänta
av att arkiven synliggörs och levandegörs.

n brännande fråga är om och hur
den största gruppens intresse skall
{ä sryra. Släktforskarna är en stor
och stark rösr med en egen organisation, en folkrörelse med föreningar,
tidningar, hemsida med mera. I alla
undersökningar framkommer att
släktforskarna är den största brukargruppen. Hur skall mindre kraftfulla
brukargrupper kunna komm un icera
med arkivinstitutionerna?
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Bruket och användandet
Vad gäller tillgängliggörandet fi nns
många ingredienser. Här ligger naturligwis den allmänt rådande kulturpolitiken. Enkelt uttryckt kan man säga
att det kulturpolitiska målet är art
"kultur skall brukas av alla medborgare"
{tir att bland annat stärka vår demokrati
och skapa identitet. "Arkiven skall
brukas av alla" blir således det arkivpolitiska budskapet och målet. Det är
dock ett långt kliv mellan att bruka
arkiven och att göra dem tillgängliga.
Med arkiv menar jag innehållet i
arkivhandlingarna. Inte den fysiska
byggnaden eller arkivinstitutionen.
Arkivmaterialet blir inte med automatik
mer anvd.nt eller "brukat" bara för att
det digitaliseras, men däremot ökar man
{tirutsättningarna {tir bruket och användandet.

Arkivets uppgift
Vad skall då arkivinstitutionerna ägna
sig åt? lir uppgiften att skapa "lattsmiilta' multimediaprodukter? Vilken bru-

Tel

3rgnr:556ii1-§0iq

O8-34 lO 65

. Fox 08.32

info@orkibro.se, www"orkibro.

kargrupp skall arkivinstitutionerna satsa
på? Skall vi sarsa på register arr rypen
NAD eller multimediaprodukter som
exempelvis Söderskivan? Produkter som
sammanstdller och bearbetar inte bara
arkivhandlingar uran även uppgifter
från museer och bibliotek?
essa produkter kan genom sin
lättillganglighet styra forsknlngen Den debatt som tidigare har förts om hur gallringen av arkivhandlingar sryr forskningen kan i stort

sett appliceras på diskussionen l«ing

tillgängliggörande och digitalisering. I
denna diskussion kring valet av metoder
fur tilig:ingliggörande tillkommer en annan aspekt. Politiker har en tendens att
ge pengar till mer dllrättalagda produkter som vänder sig till en bred allmänhet
än registreringsprojekt som är oändliga
och kan ta en mansålder att slutföra.

12 6g
se

jag att arkivinstitutionerna sjdlva måste
analysera sitt material och göra någon
form av tillgängliggörandeplan. Det bör
rimligen ligga inom arkivariens kompetensområde att göra en analys av tillgängliggörandepotenrialen som inbegriper inte bara behovet ur ett brukarperspektiv, utan dven inkluderar frågor som
kvalitdn på materialet och bevarandeaspekter.

Brukargrupperna måste ges möjlighet
att komma till tals. Jag gör ert anral
intervjuer med brukarrepresenranter i
min uppsats och de efterfrågar mer personlig service och tillgang till register
liknande NAD-skivan. En fortsättning
på mitt arbete och en stor utmaning är
att arbeta fram en modell ftir en brukartillvand tillgängliggörandeverksamhet.

För den intresserode kon min
"l ollmänhetens tjdnst? Arkiwerket,
tillgöngliggörondet och brukorno" i form ov en

uppsots

Til lgängliggörandeplan
Hur skall man skapa ett brukartillvänt

rapport från TjönsteForum bestöllos på

tillgängliggörande? För der {tirsta anser
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Text: Stefan Berggren

28 augusti samlades ett
arkivarier och utbildfrån hela värlItir att delta i ett semiden i
narium benämnt A step further - Post
graduate studies and supplementary
education in the archival field. Med
post-graduate ftirstås C- och D-nivå.

Efter introduktion av dr Karen Anderson, ICA:s ordfbrande, berördes de förbättrade möjligheterna till studier i
Europa ftir studenter genom ECTS,
European Credit Tiansfer System. Ass.
Prof. Khosrow Razavi beskrev hur systemet är tänkr att anvdndas som en översättning av studiepoäng mellan högskolor och universitet inom Europa
(20 poäng motsvarar 30 ects-poäng).
Detta ska kunna hjiilpa studenter att i
framtiden öka sin rörlighet som ett led i
att bredda sina kunskaper.
rofessor Berndt Fredriksson, gav
sin syn på uwecklingen av arkivvetenskapen i ett strategiskt
perspektiv. Han pekade ut arkiwetenskapen som i viss mening åtskild från
andra discipliner i det aft den inte bara
söker analysera och förklara, utan dven
ftjrsöker säga hur saker bör vara, d v s
den är normativ. Sålunda blir den
vetenskapliga teorin ett kombinat av
empirisk och normativ vetenskap.
Långsikdgt måste arkiwetenskapen
uwecklas utifrån ltirändringar som sker

P

i samhället och kandidat-/magisterutbildningen måste finnas nära forskningen på området.

Gränserna suddas ut
Prof. Niels Windfeld Lund, Tiomsö
universitet, presenterade en vidgad syn
på dokumentation, där inte bara en bok
eller en upptagning på exempelvis papper eller band räknas in. Aven produkten av t ex en nedtecknad stickbeskrivning kan klassas som dokumenration.
Mot bakgrund av ett sådant perspektiv

16

skulle gränserna mellan ABM-områdena
suddas ut, vilket i sin tur skulle forändra professionerna inom respektive
gebit och därmed även utbildningarna.

,t annat särr art se på arkiwetenskap gavs av ass. ProF. Mario Rita
-l--y'Valronen, Åbo universi rer.
Utgångspunkten är information och de
behov av information som finns och
sättet att hantera densamma. Diirftir blir
arkiwetenskap en integrerad del av

T1
ft

informationsvetenskap vid Åbo universitet, där dven andra aspekter som bl a
marknader for information och autenticitet ingår. Om ämnets ledstjärna är
integration blir målet att få fram

"multiskilled information experts".

Sen utveckling
Dag wå presenterade Börje Justrell,
arkivråd vid Riksarkivet, observationer
kring utbildningen främst baserat på ett
antal enkäter som skickades ut till arkivinstitutioner runt om i världen. Allmänt
sett har studieprogrammen breddats
över tiden, men Europa och de övriga
industrialiserade länderna har tagit ledningen i uwecklingen av arkivarieutbildningen fran 50-talet och framåt.
Dock har de största stegen tagits in på
9O-talet och då har den wärvetenskapliga approachen haft den högre priori
teten. I utvecklingsländerna har det
visat sig att det är vanligare att finna
utbildningen utomlands än att lära sig
genom "on-the-job-training". Frågan är
hur mycket vikt man kan lägga på det
resultat som kom fram ur enkätmaterialet. Av 156 utskick återkom 54 srycken.

CPD program (continuing professional
development) i Nederländerna har
under 90-talet sryrts in mot mer beto-

ning på dokumenthantering, berättade
Hans Sheurkogel, professor vid Archiefschool i Amsterdam. Detta har ingått i
den plan man satte upp ftir vidareutbildning vid Archiefschool och som

gav ett CPD innehåIlande bl a arkiv-

teori, information i organisationen,
dokumenthanteringssystem och värdering. Tyvärr ledde denna plan efterhand
till ett sjunkande antal deltagare i dessa
vidareutbildningar som gavs. Professor
Sheurkogel såg en möjlig lösning genom
att utforma programmen utifrån verklighetens problem och de processer arkivarierna idag arbetar i samt med.

Efte rm

i

dd

agsakt

I

ivitet

Några tillresta deltagare berdttade om

hur utbildningssituationen ser ut i deras
länder; Schweiz, Lettland och Norge.
Samtidigt samlades en panel med
Berndt Fredrilsson som moderator som
efter genomgångarna fixerade debatten
kring ett antal punkter. Ganska snart
fokuserades diskussionerna runt möjligheterna att finansiera utbildningar, både

Karsten Uhde, fuchivshule Marburg,
och Geir \Talderhaug, Norsk Arkivråd,
pekade snabbt ut detta problem som
det viktigaste. Resurser måste fram
innan man kan göra något alls. Här fick
diskussionerna oclaå en rydlig europeisk
prägel, det som kom att dryftas var
vilka EU-stöd som finns. KIas Lenberg,
Swedish agency for flexible learning,
visade sig ha mycket att tipsa om då
han har en god portion erfarenhet från
EU-bidragsgivande organ.

Reflektioner
Det är uppenbart att en vidareuweckling av arkivarieutbildningarna måste
ske framöver, det råder rydligen

fortå-

rande en brist på yrkesmässig självkänsla
och sjdlvförtroende inom skrået. En
ökad professionalisering kräver ftirbättrad utbildning som i sin tur ger ökat
anseende. Då blir yrket mer dn "bara ett
jobb". Dessutom gagnar det professionen om utbildningen blir helt egen, i
stdllet för som det ofta ämu är, nämIigen ett komplement till ett annat
huvudämne.
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Dokumenthuset

Nytt namn, §amma säkerhet
Det tog lite tid, men nu är det färdigt.
Dokurnenthuset och Recall har smält ihop till
en enhet.

Genom sarnrnanslagningen blir vi internationellt marknadsledande när det gäller fysisk

och elektronisk dokumenthantering, från det
att dokumenten skapas till makulering.
Ny kunskap och speciallösningar kommer att
implementeras

till de sedan tidigarre hefintliga

Iösningarna, och tjänsteutbudet utökas. Alla
föråndringär kommer ske till fördel för dig som
kund, och bli ännu bättre. Hesultatet blir precis
som tidigare: snabb: åtkomst, tillförlitlighet och

lång'livslängd för ditt företags dokumentflöde.
§å, egentligen är allt som vanligt, trots det nya
namnet. Det enda du behöver göra är att lägga
det på minnet, så ser vi till att dina dokument
är i säkrare händer än någonsin.
Dokumenthuset Recall AB
Box 30245, 104 25 §tockholm
Telefon 08-657 43 00

www.recall.com
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Text: Roger Löfgren

veriges dldsta arkiv- och dokumenthanteringsmässa; Arkiv& Dokument, gick av staPeln
der. 13-14 maj. Mässan var

Center i

åter tillbaks i \7orld Tiade
Stockholm efter att några år

ha arrangerats på Sollentunamdssan.
Arkiv- och Dokument består, som upp-

Iysning för den som aldrig varit På
denna, av en utstdllningsdel och en
konferensdel.

Stort utbud
Vid

årets utställningsdel fanns såvdl

v:ilkmda, som mindre kända leverantörer på plats för att visa uPP sina
dokumenthanterings- och arkiveringsprodukter. Och någon brist i utbudet av
ilektroniska dokument- och ärendehanteringssystem fanns sannerligen inte'
Vad som däremot alltj:imt lyste med sin
frånvaro var de mer långsiktiga arkivlösningarna för den elektroniska dokumenr- och ärendehanteringen.
Emellertid är det inget konstigt med

det, eftersom leverantörerna inte har
mycket att gå på i denna fråga. Utan
aiekrata krav från myndigheter och
företag, inga system ftir digital långtidsarkivering.

Späckat program
Ärets konfetensdel bjöd på en hel del
spännande föredrag, som gav inblick i
problemadken kring elektronisk informationsftirsörjning och arkivering. I
Hans Hofmans föredrag, som återges
har intill, framgick hans syn på metadata. Ett annat foiedrag av Per-Åke Ling,
som arbetar för Astras räkning, handlade om den alltmer v:ilk?inda OAISmodellen som är en referensmodell for
langtidsarkivering framtagen av NASA
o.h ,ottt även blivit ISO-standard.
Vidare behandlades långtidslagring av
ljud- och bild, det elektroniska dokumentets bevisvärde, demokratifrågorna i
samband med IT samt 24-timmarsmyndigheten i separata seminarieblock. Ett

minst sagt späckat Program!

Nv internstionell
mLtodotastondord.
Hans Hofman har suttit
med i den kommission som har
utvecklat den nya internationella
standarden för records management'

, ::' ons Hofman,från det neder:r "' löndsko riksorkivet, höll vid
,,r ,' Arkiv- & Dokumentmösson ett
ftredrog med titeln Metodoto - Purposes

and Principles, som hondlode om metodoto i sombond med dokumenthante-

ring, eller records monogement, som
detto bendmns internotionellt. Som
bekant hondlor den svensko orkivhonteringen om både den oktivo dokumenthonteringen ute på myndigheter, orgonisotioner och ftretag, såvdl om slutftrvoret i orkivet" medan mon oftost skiljer
desso oliko delar åt internationellt.The
Archivist sysslor sdledes med vördering

av hondlingor som sko/l bevoros eller
gollros, somt all senore hontering, orkivvård, och ätersökning. Records monogern
d sin sido sysslor med dokumenthonteringen innon arkivfosen intöder.

Äldre bruk av metadata

Hofman konkluderade inledningsvis att
arkiven, liksom biblioteken, sedan lång
tid tillbaka använt sig av metadata,
långt flore det digitala tidevarvet. Detta
:ildie bruk av metadata för återsökningsändamål bestod till exempel av bibliotekens kortregister och arkivens ämnes-
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ordnade arkiv{tirteckningar. Metadata
handlar således om en slags märkning
eller beskrivning av information på det
övergripande planet.
Men {tiredraget handlade naturligrvis
inte om denna traditionella del, utan
om metadata i samband med digitala
handlingar. Dessa har blivit fler och fler
under 1990-ralet och de första åren på
2000-talet. Samtidigt som pappershandlingarna blir årre och Firre i hanteringen, dven om det är owivelakdgt att
även det digitalt baserade samhdllet
dven fortsättningsvis, under en övergångsås, kommer att generera stora
mängder pappershandlingar. Detta på
grund av den fortsatta datorspridningen
och på grund av avsaknaden av digitala
långtidsarkiv, som kan bevara digitalt
upprättade handlingar uran arr de
någonsin behöver tas ut på papper.

nå alla nödvändig information flir att
handlagga ärenden på ett bra särt,

kommunicera, urforma produkter och
tjänster med mera.

Data om data
Metadata är ftirenklat vikdgt ftr dokumenthanteringen och arkiwården av wå
skiil; fttr återsökning av information,
och fbr formågan art årerskapa digitala
handlingar på langre sikt, när de digi
tala handlingarna {tirvaras i ett digitalt
långtidsarkiv.

T f ofman berättade art en viktig
aspekr meci meradata i dokuH
Å I. -.nchr.,r.ringen handlar om

"office automation". Det vill säga att

Att

metadara allt mer används för en effektivare återsökning av information i
diariehanterings- och drendehanteringssystem. Han betonade vidare att
metadata handlar om kommunikation
och att det står för ett mervärde för

allt mer komplex samhdllsuweckling,

datat. Metadata handlar inte enbart om
"data om data" enligt Hofman, utan

som i sin tur genererar en sådan omåttande digital informationsrymd att det
blivit svårt för oss att hitta i den. Tä
bara Internet, som fick sitt genombrott

vad beträffar autencireten hos data: vem
har upprättat handlingarna.

7994 med Netscapes ftrsta webbläsare.
Två år senare bestod Internetnäwerket,
cyberrymden, av omkring 50 miljoner

Hans Hofmans berättade sedan om en

Webbaserad information
metadata blivit allt viktigare hänger
av allt att döma också samman med en

hemsidor. ldag, sju år senare, handlar
det om över 3 miljarder. Och det är i
samband med detta som metadata blir
viktigt, flir att underlätta återsökningen
genom uppmärkning av data. Inte bara
på webben i största allmänhet, utan alltmer hos myndigheters, organisationers
och ft;retags intranät, dit olika databaser
är kopplade, ddr personalen skall kunna

också om fysiska personer.

I

Till

exempel

nternationel I standard

ny internationell metadatastandard Itir
records management som heter ISO
15489. Han har suttit med i den
kommission som utvecklat denna. Den
baseras

till

stora delar på en standard

som arbetats fram i Australien. Följer
man den garanreras att tillräcklig information om data i dokumenthanreringssammanhang {ångas och hanteras
på ert korrekr och fullödigr sätr.

Standarden ger också vägledning till
organisationellt ansvar ftir dokumenthanteringen, ftir policys, procedurer,
system och processet vilka samtidigt
innebär att de uppfyller kvalitetsnormer
som ISO 9001 och ISO 14001.

I
f eradatadefinitionen i den här
l\ /l recor<is managemenr stanciarJ. Y Ia.n lyder tör närvarande:

"Metadata är data som beskriver kontexten, innehåller och strukturen på
handlingarna och deras hantering över
dd." Men enligt uppgift från Hans håller man redan på att arbeta fram en ny
definition: "Metadata är strukturerad
(till exempel en databas) eller emistrukturerad (till exempel XML) information
som möjliggör skapande, registrering,
klassificering, tillgänglighet, bevarande
och gallring av handlingar över tid."

Nationell standard
Hofman tog också upp arr flera länder
har nationella metadatastandarder {lir
dokumenthantering, bland annat
Australien, England och Kanada. Vid
några tillFillen nämnde han metadata i
samband med digitala långtidsarkiv,
"digital repositories". I samband med
detta menade han att metadata som
används i den kontexten har en tydligare teknisk karaktär jamftirt med
metadata inom records managemenr.
Han nämnde oclså uwecklingen av
DublinCore metadatastandarden här-

vidlag, som ursprungligen utformades
ft;r biblioteken, men att den också
används

i

många arkivsammanhang.

DublinCore löser dock inte alla arkivproblem som arkiven har, enligt
Hofman.
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En AAS stipendiats
av arkiv- och dokumentmässan
Text: Blanche Dahlberg

För ungefär ett år sedan tog universitetsstudierna slut. Efter många
jobbintervjuer böriade jag På ett
tidsbegränsat jobb På SkattemYndigheten i Göteborg. Med tidsbe'
gränsat kommer den otrevliga insikten att man inte är berättigande
resurser att vidareutvecklas inom
sitt yrke. Men hänga läpp ligger inte
för mig och iag klickade mig raskt
fram till ett stiPendium På

Arkivrådets hemsida.
ag fick det, och jag åkte På
Dokument 2003.

f

Arkiv &

Dog I formiddog
Lars Ilshammar pratade om hur

IT

skall

integritetsskydd.

Får och rädsla
Eliasson och Magnus Hjort talade
om hur SAPO och forsvarsmakten har
skött utlämnande av handlingar och sekretessbelagda uppgifter. Det visade sig att
dessa instanser hade svårigheter med att
vara konsekventa i tillämpningen av sekretesslagen och hade effektivitetsproblem.
I Tiond Stefanssons framforande ingick
bland annat får och rädsla. Det gick ut
på att tala om ftir oss att det inte är
regler som sryr hos en myndighet utan
att det är ett inlärt beteende som vi
jobbar efter. Vi måste lära oss att bryta
dessa mönster
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I

eftermiddag
Kanske var jag ovan vid att ha suttit och
lyssnat en hel ftirmiddag, men eftermiddagen var svår. Först ut var Lars-Olov
Samuelsson som talade om för oss varför
det är så svårt att införa ärende och dokumenthanteringssystem. Han menade
att det var den stora mängden att välja
mellan och alla de olika varianrerna som
var bidragande orsaker. Den viktigaste
framgångsfaktorn var att vi skulle veta
vad vi ville med det och behövde av det
och att vi absolut skulle viilja en standard

produkt. Vidare informerade Karl

ftjrändra världen och att arkiv ingår i
minnets infrastruktur. IT skall hj:ilpa demokratin att nå in i befolkningens vardagsliv. Men det finns hot, ett av dem är
informationsekonomismen. Vilket jag är
pinsamt medveten om som inte har ått
min anstdllning ytterligare förlängd rots
att det har sagts att det behövs en femårs
heltidstjänst bara ftir ordnandet och ftjrtecknandet i regionen.
Vidare menade han att EU kan vara ett
hot då Sverige skall rätta in sig i ett led
av länder som har och/eller kräver ökat

Ulf

Dog

\Tessbradt om ramavtalen för informationsförsörjning och presenterade de
olika leverantörerna som ingick i altalet.

Motstridiga chefer
Kim Neel'§?'yon som var ekonom om
jag inte missminner mig, gav oss information om vad vi skulle tänka på infor

ett eventuellt k<;p av digital dokumenthantering. Jag måste medge att jag direkt
efteråt ryckte att detta var ett seminarium mer ämnat för motstridiga chefer
som håller i pengarna. Men så här i
efterhand nar jagfrtt jobb på Bostadsbolaget i Göteborg der jag till viss del
skall bygga upp deras arkiwerksamhet
med dokumenthanteringssystem etc, tror
jag faktiskt att jag kommer att ha stor

n)tta

av de små kunskaper jag insöp.

Dog 2 ftrmiddog
Förmiddagen bjod på en internationell
utblick g?illande standarder i dokumenthantering. Först ut var Diane Carlisle
från USA. Hon jobbar inom en organisation som heter ARMA International.
Själva ftiredraget handlade om ISO
15489 och hur det hade uwecklats och
vilken effekt det hade haft i USA. Det
framgick att desto fler som visste om den
desto fler ville pröva att arbeta efter den.
Nästa föreläsare var ]ulie Mcleod från
England. Hon pratade om samma standard men om dess effekt i Storbritan-

nien. Hon hade utfort en egen undersökning under ett par år men var noggrann med att tala om att den på intet
iatt kunde ses som firlLindad. Men de
flesta grupper som hon hade undersökt
visste mer om ISO 15489 ät 2003 än
2002. Förövrigt var reaktionerna ungefdr
de samma som i USA.

lnte översatt
Till sist var det Roger Crampton från
AIIM Europd som fick ordet. Han berdttade lite om organisationen och om MoReq, Model Requirements for Electronic
Records. Det är en modell som har utvecklats ftir att passa alla länder i Europa
oavsett behov. Däremot var MoReq Specification inte översatt till svenska. Och
snabb som iagår att hoppa på nya utmaningar erbjöd jag mig att översätta den.
Dog 2 eftermiddog
Sista seminariet som jag valde att gå på

holls av Cecilia Magnusson-Sjöberg och
Per Furberg. Det diskuterades livligt om
elektroniska dokuments bevisvärde. De
ifrågasatte administrativ komplexitet för
säkerhet och komplicerade beskrivningar
eftersom de tenderar att fördunkla förståelsen av hur man skall bevisa det elektroniska dokumentets riktighet. De
framholl också att det var viktigt att
komma ihåg att vi faktiskt i dag praktiskt använder oss av tjänster med elektronisk identitet.

Uwärdering
Det jag kdnner har varit den viktigaste_
behållningen dr attiagnu känner till fler
ställen jag kan vända mig till när jag har
frågor eller skall göra något jag tidigare
inte gjort, till exempel inftira ett dokumenthanteringssystem. Nu när jag skriver detta är även alla kontakter tagna om
översdttningen av MoReq specification.
Så egentligen slutade inte konferensen
:
d"n'14 rnäj, ,r,* den fors'åtteruillt jag
är klar med

översäcningen.

: ir

'

c

o

av Mal mö
Text: lngrid Söderlund

Född i Malmö och uppvuxen tre
mil utanför Malmö som jag är, tog
jag med glädje uppdraget att
recensera denna bok, Med Malmö
i minnet. Den handlar om en stad
jag har besökt många gånger och
fortfarande besöker, i alla möjliga
slags ärenden som ska uträttas.
Med ett stigande intresse för
historia, kulturmiljövård med
mera, har jag tänkt att jag någon
gång skulle skaffa en bok om
Malmös historia.

Levande beskrivning
A.llmänna historiska böcker i all ara.
Men det är något speciellt att, särskilt
som arkivarie, komma över en bok som
på ett sådant här levande sätt beskriver
Sveriges tredje största stad utifiån Stadsarkivet (100 å,r 2003 - därav utgivningen) som "skattkammare" och originalkdllorna där, som verkligen lfts fram.
Några exempel på de många kapitlen:

. Filmen i ftiretaget
. Nazister och spioner
. Arkivpedagogik och området Lugnet
. Foro och film i arkiven

blivit intresserad genom omslaget.
Bredden på ämnena är alltså stor. Men
det torde finnas många fler ämnen. För
så bra som denna bok dr, vore det synd
om den blev den enda. Det borde
kunna bli en Malmö i minnet II och så
vidare.

Lockar

till

läsning

Genom den fina utformningen av
boken har man redan nåtr halr,vägs till
målet att utge en bra bok Två flygbilder från 1940-talets city täcker framsidan respektive balsidan. Bilderna
fortsätter sedan i rejiila flikar som man
kan ha som bokmärken.
Man har dven varit kreativa när det gäller innehållsftirteckningen, där de flesta

.
.

Skåningar i allmänhet

Pesten 1712

Invandrare i Malmö
Byggmästare Christian Mortensen
Ijwandrare via Danmark 1868-1909

,§,1INN[T

Kontroll och standardisering av arbetet vid Kockums Mekaniska Verkstad
Tiedje teaterbolaget
Den omstridde överläkaren Löfberg
på AJlmänna sjukhuset

.
.

Mötesplatser ftir homosexuella män

.

Sköterskebiträdets arbetsftirhållanden

Personal på Malmö Gasverk

19lt-1940

i början av 1900-talet

Små detaljer
Efter stadsarkivarie Göran Larssons ftirord och beskrivning av stadens arkivs
historia, ftiljer de olika avsnitten, varr
och em lagom illustrerade med antingen
fina fotografier, arkivhandlingar, diagram eller imponerande teckningar av
biträdande stadsantikvarie Anders
Reisnert (avsnittet om 1600-talshus). I
marginalen finns allmänna små beskrivningar av vad som finns i respektive
arkiv, hur de är strukturerade ercetera.
Och i början av varje kapirel finns en
kort ftirfattarpresentadon, små detaljer
som underldttar eventuell framtida egen
forskning och kontakter.

Detta är en bok inte bara {tir arkivarier
och forskare, utan en bok ft;r alla skaningar i allmänhet och alla malmöbor i
synnerhet som, om de inte är det redan,
bör bli betydligt mer intresserade av

.1600-talshus

.
.
.
.
.

kapitelrubrikerna är kompletrerade med
ett fotografi som, tillsammans med
rubriken, blir som en trailer i TV: Man
lockas till läsning om man inte redan

lntressonto bilder.

Genom den fina
utformningen har man redan nått
halwägs till målet att utge en bra bok.

historia efter att ha läst denna bok.
Nästa gång )agär i Malmö ska jag med
boken i nd.ven leta upp det som finns
kvar av historien.

Jog hoppos ott Med Malmö i Minnet
inte boro söljs på Stodsorkiveg uton
dven i ollmönno hondeln, på museerna och annorstödes.

2l

också ut en bok "Från vallen till hallen',
vilken vänder sig till unga som vill

a

så in i Norden
Text: Lars Lundqvist

'f
ördasen den 8 november är det
I a..ri[.n dags lbr Arkivens dag.
IJDet blir därmed Femre året som

arrangemanget äger rum och får vid det
här laget sägas ha blivit till en tradition.
I år kommer också samtliga nordiska
Iänder att delta. Temat ftir dagen varie-

rar något mellan länderna men skillnaden är inte större än att det latt går
att skönja en röd tråd.
I Sverige är temat "Idrott, kroPP och
hiilsa'. Valet dr glort med anledning av

att Riksidrottsftirbundet i år fi,ller 100
år. Men ämnet är lorstås också tacksamt
då det är vdl representerat på många
olika ryper av arkivinstiturioner.
Idrotten har genomsyrat många delar av
samhdllet och speglar därmed uwecklingen på ett intressant sätt.
Riksidrottsforbundet har sjdlva ett slags
tema ftir jubileet med syfte att lyfta
fram idrottsledarna och de ideella [rafterna bakom klubbarna. I detta sammanhang är forstås arkivens protokoll
och korrespondens en guldgruva.
Aven kropp och hdlsa ingår i årets tema.
Detta möjliggör lor exempelvis landstingsarkiven, vars hyllor är tunna på

handlingar om idrottsmanifestationer
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Fritt val
o-

årets arrangemang i högre
grad an tidigare sker genom samarbete

A,ren

(om än möjligwis dess följder i benbrott
och andra skador) att ansluta, men det
gör också kopplingen rydligare till våra
nordiska grannländers inriktning.

I lust och nöd

Kameler och karameller

I Norge har man ndmligen valt att satsa
på temat "Hälsa under 400 år" och
detta med anledning av att det är 400
år sedan det ftirsta hdlsoväsendet grundades i landet. I detta fär man dock förmoda att idrotten också har sin givna
plats.

Även Island har valt att fastna för ett
liknande ämne under rubriken "Vi värnar om vår h?ilsa'.
Danmarks tema är mer fokuserat På
koppen och deras slogan är "Kroppen i
lust och nöd". I detta må både idrott
och hdlsa varu wä berydelsefulla ingredienser, men inkluderar forstås dven
andra delar av det lustfrllda som är av
kroppslig natur.
Både Färöarna och Finland har valt en
något vidare tolkning för aktiviteterna.
Den förre genomfor dagen under
parollen "Fritid och foreningsliy''. Ett
val som inkluderar idrott men också
uppmärksammar andra ftireningar som
måhända ger en mer andlig kost. Finland har kanske antagit det bredaste
temat för arrangemanget och har valt
benämningen "Miljö och fritid".

Samarbete med ämbete

Kloka komeler går till källorna.

arkivstudier.

med andra inffessenter, är det fortårande upp till varje institution att själv
bestämma om temat skall foljas eller ej.
Mitt intryck så här långt är dock att de
flesta verkar nöjda med ämnesvalet och
kommer att följa det.

Nltt

Lagom till Arkivens dag lanseras
"kamelen" som är ett komplement till
huvudaffischen.

utforska sin lokala idrottshistoria. En
tanke med boken är att den skall kunna
användas i undervisningssammanhang
och förhoppningsvis även locka till

for i år är att Arkivens dag i

Sverige samarbetar med Riksantikvariedmbetet. Deras Kulturhusets dag den 7
september kommer att öppna upp dorrarna för "idrottens miljoer".
Därigenom blir det en tydlig koppling
mellan detta arrangemang och Arkivens
dag. Tillsammans med ämbetet ges det

Om det är något som har varit omwistat kring Arkivens dag, d,r det affischens
utseende. Vissa har älskat det stora
almanacksbladet med årets första majblomsfdrg som bakgrund, andra har
uttryckt en mer skeptisk inställning.
I sann kompromissanda kommer den
därlor att finnas kvar, men användas i
mindre utsträckning. På huvudaffrschen
betonas i stdllet årets tema med almanacksbladet i ena hörnet' En affisch
med det gamla motivet kommer dock
att finnas kvar, for dem som inte vill
{tilja temat.

A

Å§xrvgi{§ tAG

Ätskod och hatad.
Det stora almanacksbladet har fått både
ris och ros.

Som ett komplement lanseras nu också
kamelen (som egentligen strikt biolo-

giskt är en dromedar) med texten
"Kloka kameler går till käl1orna'.
Naturlign,is återgår: detta också på en
källa, närmare bestämt en teckning av
självaste Karl XII:e.

Karameller kommer också att finnas t'ör
beställning, så att besökarna kan släck:
sitt sötsaksbegär mellan arkir-l.rr'l Iorn'''
Aven i år arrangeras Årkir'.'rts cias
genom SASS (Sver-rske arkir i :amvdrkan) och projektsan'rordnare är Bireitta
Stapf från Riksarkivet.

Jubilar
E

s

E

s

i

kt grånsland

Text: Fredrik Tersmeden, arkivarie

Den dldsta handlingen i Landsarkivet i
Lund ar ett kungligt danskt pergamentsbrev, troligen från 1 200-ralets
senare del och således dryga 600 är
gammal. Jämft;rt med detta är sjdlva
organisationen som {iirvarar dokumentet en lunig ungdom på endast 100 år.
Aven en sådan åIder kan dock vara värd
att fira och det gjorde landsarkivet i slutet av april.

Weibullska eran
Landsarkivet i Lund var det första att
inrättas i darför särskilt upp{tirda lokaler. Medan tillkomsten av det tidigare
landsarkivet i Vadsrena och det samtida
i Uppsala i mycket varit en fråga om att
avlasta Riksarkivet genom att ftirlägga
regionalt material till befintliga ournlrrjade lokalea var ndmligen systerinstitu-

tionen i Lund frukten av en medveten
regionalhistoriskt ltjrankrad rörelse med
historieprofessorn vid Lunds universitet,
Martin Weibull, som primus motor.
\Teibull gick ur tiden 1902 och fick
således aldrig se projektet fullbordas.
Men hans söner Lauritz och Carl
Gustaf blev båda landarkivarier efter
varandra och styrde institutionen under
nära ett halvsekel - "den weibullska
eran".

Expansion
Från en blygsam start med tre tjänster
(landsarkivarien, en vaktmäsrare och en
delad amanuensbefattning), 589 forskarbesök och plats ftjr 5 000 hyllmeter
handlingar 1903 har landsarkivet i dag
expanderat till en personal på nästan
50 personer, 13 700 forskarbesök och
bestånd om 39 000 hyllmeter vanliga
arkivhandlingar, 157 000 kartor och
ritningar samt cirka 210 000 olika fotografiska dokument.

Lokalfrågan

E

a

Det säger sig själv
att en sådan ut-

z

veckling i mycket
varit historien om

a

ökade lokalbehov.

Arkitekten Henrik
Sjöströms ursprungliga arkivbyggnad från
1903 hade projekterats räcka ftir 50
års leveranser men

beånns mer eller

mindre full redan
efter ert knappt
decennium. Trots
detta skulle det,

Londsorkivet i Lund 100 år. I stutet av aprit firade
landsarkivet iubileet med pompa och ståt.

på grund av allt

från konflikter
mellan landarkivarie och överintendent, krig och allmiin ekonomisk
njugghet från statsmakterna, dröja
ytterligare nästan 60 år innan en nödvändig tillbyggnad gjorde slut på en
epok av nöduppställda arkivalier i
os§ddade vindsutrymmen och transporrgångar samt slutligen mer dn ett
decenniums leveransstopp.
I modern tid har dven den utbyggda
hur,uddepån ätt kompletteras med nya
arkivlokaler på andra platser i staden,
och sjdlva dagen efter jubileumsfirandet
kunde den senasre sådana anläggningen,

Arkivcentrum Syd, invigas.

tecknare" vars namn sedan decennier
pryder landsarkivets gamla forskarsal
(numera personalens lunchrum). Det är
en imponerande svit gestalter - alltifrån
Saxo till Arthur Stille över Sophia Brahe
och Sven Lagerbring - som både minner om det geografiska ansvarsområdets
danska rötter och närheten till Lunds
universitet. Båda delarna är alltj:imt viktiga komponenter i landsarkivets verksamhet, manifesterat exempelvis i den

svensk-danska slaktforskarsajren "över
Öresund" och i de kurser i arkiwetenskap man anordnar på uppdrag av universitet.

Jubileumsbok

Såväl den "weibullska eran' som bygg-

nadshistorien utgör kapitel i den historik som lagom till jubileet redigerats av
landsarkivarie emerirus Anna Christina
Ulfsparre. Här finner man också en
genomgång av de "Skånelands hävda-

Kanske kan man säga att den lundensiske 1O0-årsjubilaren har ett Janusansikte som inte blott blickar bakåt mot

historien och framåt mor der kommande, utan som även blickar mot båda
sidorna av sundetl
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lektron isk fö rYaltn i ng

E

immarsmyndighet
och
vl I Ri ksarkivet och
a

a

landsarkiven
Text: Peter Sivervall

n Ii:r!::;;::!x#,:,
'fi:i*i#";::",

d ktr

hor Riksorkivet tillsommons med londsorkiven påbörjot ett orbete - proiektet

med utveckling mot elektroftrvoltning och den så kollade 24-

VERK24
nisk

-

timmorsmyndigheten. Det vill scigo en
myndighet som ör tillgönglig dygnet runt
oovsett vor mon befinner sig och dör det
kon kommo ott erbiudos möilighet ott se
vilko örenden som ftrekommer och hur
h

o ndlöggningsProcessen fo

rtskrider.

Fö

r

ott ftrverkligo deno ör tonken qtt utnwtjo lnternet och webbtekniken.

Kartläggning och analys
Projektets byggstenar är, med utgångspunkt i genomförd ftjrstudie, kartlaggning och anaiys av verksamheter (processer). Parallellt med detta ska webben
struktureras och anpassas till de krav

som ställs på användarvänlighet och
servicegrad av såvdl externa användare
som Riksarkivets och landsarkivens
personal.

Kartläggningen och analysen av verksamheter har i ett ftirsta skede koncentrerats till områdena forskarförfrågningar, leveranser av arkivmaterial samt tillsyn av (statliga) myndigheter. Arbetet
utgår från en modell indelad i olika
faser, d:ir arbetsgrupperna i ftirsta skedet
kartlägger och analyserar dagsläget, gör
en probleminventering samt lämnar ftirslag till lösning på de funna problemen.

Oprecisa frågor
Nyligen avslutade arbetsgruppen för
forskarftirfrågningar skedet med kartlaggning och analys av dagsläget. Och
man konstaterar bland annat att frågor

till arkivinstitudonerna ofta är oprecisa,
varlor komplettering är nödvändig ftir
den fortsatta handläggningen. Vidare

Arbetet med projektetvERK24 flortscitter och ovsikten ör
ott informera om detto på webben under odressen

http://www. ra.se/ralve rk24 lindex. htm
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att samma qp av fräga återkommer
ganska ofta. En tredje form av problem
är att frågor inkommer till fel institu-

tion.
För att komr.na till rätta med

dessa problem, loreslås att webbtekniken skall
utnvttjas bättre än i dag med mer information om arkivmaterialet samt möjlighet för frågestdllarna att via elektroniska
blanketter och formulär fä vägledning
fur att bättre kunna stä1la sina frågor.

Enkel och oberoende
En ambition lor den fran.rtida nebben
är att oavsett om inforr-r'rarionen tlnns
hos fuksarkivet eller err lanclsarkii- skall
ingånger.r till inlorn.iationen via rt'ebben
vara enkel och oberoende at' fi,sisk placering 'atlr äll r- t( organisarionen uran
.,erksamheten sätrs

i

fokus.

o

FA vrsar

rt

LI

n

efter
satsnin gar på proj ekt
Text:Theres Heidrich

Ordförande I ngvar Söderström
inledde FA:s årsstämma i
Grängesberg den 26 maj med
att hälsa ombuden välkomna.
lngvar passade på att nämna
att det nästa år är 35 år sedan
första stämman. "Väl värt att
komma ihåg".
Uno Sköld från Stockholms
Föreningsarkiv valdes till stämmans ordförande och i en rasande fart valdes även Rigmor
Hagström,ARAB, till stämmans
sekreterare.

Gräv på nytt

dernas dåliga uweckling. Göran Henriksson från Folkrörelsernas Arkiv för
Örebro Län, meddelade att oavsett fondernas uweckling under året kommer
stipendiet utdelas nästa år.

Oförändrad avgift
FA:s styrelse rekommenderade årsmötet
att behålla medlemsavgiften oförändrad,
viiket beslutades. De medlemsavgifter
som finns är 1 200 kronor Ibr riksorganisationer, 800 kronor för regionala
organisationer samt 300 kronor för
lokala floreningar. Oforändrad är även
ersättnings- och resereglementet.

Verksamhetsplan

Bergman, Folkrörelsernas Arkiv i Örebro Län, om projektet "Grd.v på ni,tt".
Det har genomförts konferenser runt
om i landet, en skrift har tagits fram
som r,ägleder studiecirklar och det är
cirka 100 cirklar som pågår. Gräv på
nvrr är en lbrtsättning av Grdv där du
står. \i'onne lortsatte med att prata
ekonomi. FA har minusresultat fur
fursta gången på lange. Vissa projekt
har kostar en del samr den sarsning som
gjorts på hemsidan.

innehåller mycket. Bland annat vili FA
att samarbetet mellan de nordiska Iänderna ska stärkas och uwecklas ytterligare. Verksamhetsplanen utrycker
också det målet att medlemmarna skall
engagera sig mera. Bland annat finns
hemsidan som skulle kunna få en knuff
framåt genom att medlemmar skriver
texteq kommer med önskemål om innehåll med mera.
Något som ordförande Ingvar Söderström nämnde speciellt var att FA har
behov av att öka medlemsantalet. Vi
är 190 medlemmar i dag och det finns
så många fler vi borde få in i organisationen. Detta projekt skall starta
under året.

Stipendium nästa år
haft några stipendiater under 2001 och
2002. Ekonomin har påverkats av fon-

kursverksamheten.

Val av styrelse
När det gäller alla personval, både gällande FA samt Madli Kurdves minnesfond, ar det enbart wå förändringar
som skett och det äl att Bo Malmgren
som varit ordinarie ledamot i Madli
Kurdves minnesFond avsagr sig uppdraget och ett fyllnadsval på ett år
gjorde Barbro Eriksson till ledamot
samt att Monica Gustavsson valdes till
ersättare ftir revisorer både fc;r FA och

Madli Kurdves minnesfond.

Under dagordningens punkt
"Verksamhet 2002" beruttade Yvonne

Madli Kurdves minnesfond har inte

Vad som är nytt är den snygga folder
som tagits fram över utbildnings- och

Verksamhetsplanen för 2003 samt 2004
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Text;Anneli Bihl, arkivarie vid Kalmar läns Arkivförbund
Foto: Karl'Erik Gustavsson

l'T{va dasar i mai samlades ctt
l r.r.dårkivintresserademedI lemmar i Folkrörelsernas
fukir.{<irbund i ett vårfagert Grängesberg för att hålla årsstämma och delta i
seminarier. Vid seminarierna behandlades så vitt skilda ämnen som Riksidrottsförbundets 100-årsjubileum och
aktuell forskning rörande de svenska
folkrörelserna.

Aktuell forskning

Först ut var Lars Pettersson vid Högskolan Dalarna som talade om den
forskning som bedrivs kring folkrörel-

ftirhistoria, alltså de rörelser som
uppstår i mitten av 1800-talet och är

sernas

föregångare till de massrörelser som
växer fram kring sekelskiftet 1900.

Forskningen gdller framftir allt Svenska
Nykterhetssdllskapet, vilket bildades
1837 och vars s)&e var att skaPa ett
riksforum för de lokala nykterhets- och
måttlighetsföreningarna ute i landet,
och de bildningslorbund som uppstod
under 1840-talet.

T\

åde Lars Pettersson och Lennart
i

(.;oh*r,.ron, Kronobergsarkivet

I-lVe-;tl,

av vilkens den senares
forskning presenterades av Margareta
Stfil, utgår i sina arbeten från hur
enskilda individer eller grupper, aktörer,

kan åstadkomma förändringar i samhället genom sitt agerande. I Lennarts
å11 rör det sig om studier av den regionala kulturen ur olika teoretiska infallsvinklar. Genom att se på likheter och
olikheter mellan olika orter och hitta
orsaker till dessa kan man studera den
sociala ekonomin och dess struktur.
Ofta kan man urskilja hur starka aktörers agerande, genom sitt engagemang i
olika folkrcirelser och föreningar, kan ha
en stor berydelse för ett lokalsamhdlles
uweckling.

Tolode om forskning. Aktuell forsk'

ning presenteras av Lars Pettersson'
Margareta Ståhl och Ulf Magnusson.
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gerande demokrati. I det senare fallet
menar han att graden av medborgerligt
engagemang är avgörande, varför foreningslivet har en stor berydelse och
dven kan ftirklara en del av den ekonomiska uwecklingen i ett samhdlle.

Föreningslivet förändras
Det svenska fiireningslivet har varit
berydande, men sedan 1980-talet
minskar antalet medlemmar i de flesta
{breningar, undantaget pensionärs- och

patienföreningar. Man kan dzirfor frfua
sig om detta ryder på att fiireningslivet
och demokratin är i kris? Något som
forskningen pekar mot är i stdllet att de
frågor som engagerar fördndrats och att
även flireningslivet ändrat skepnad.
Rörelserna har inte längre lika fasta
organisationer och lämnar inte längre
lika mycket spår i form av bland annat

arkivbildning.

ll forskning är beloende av det

källmaterial son'r bevaras till
efterr,ärlden, och om vi i framtiden ska kunna studera loreningslivets
lorändring behövs aktiva arkivarier som
går ut ocl-r dokumenterar vad som sker'
Men arkivarierna behöver också identifiera intressant material som finns i
arkiven och informera forskarna om

Nutida persPektiv

detta.

Ulf Magnusson, Högskolan Dalarna,
har i ett projekt studerat folkrörelserna i
ett mer nudda persPektiv. Några av frågorna man stdllt sig är: vilka är dagens
Folkrörelser, hur frngas de upp och vilken roll spelar föreningslivet for en fun-

Få kan vdl ha undgått att Sveriges futr<sidrottsftirbund i år firar 100 år. Med
anledning av detta var Amanda
Creutzer fran RF med i Grängesberg

Riksidrottsförbundet

ffiHäri återfinns naturligwis dven den
historia som har skapats under de gångna årens verksamhet. Också temat ftir
Arkivens dag, "Idrott, kropp och hälsa',
är valt med tanke på jubileet.

Enskilda byrån
Katalin Gere från fuksarkivets enskilda
byrå informerade om den verksamhet
som RA bedriver vad gdller de enskilda
arkiven, vilket även inbegriper folkrörelse- och ftireningsarkiven. Enskilda

byrån tar framftir allt emot enskilda
arkiv av riksintresse och ftir närvarande
uppgår beståndet

till

18 000 hyllmeter.
även Nämn-

Vid Enskilda byrån finns

den för enskilda arkiv dit folkrörelsearkiven kan vända sig för att söka
bidrag rill sin verksamhet.

100 år.
Amanda Creutzer, Riksidrottsförbundet, informerade om aktiviteter som
pågår runt om i |andet under jubileet.

| /aralin

Gere redogjorde även för

I\:.*'rJli,ä:'.*:"ffi

- nu och i framtiden har ett

l,lÅ1ä,,

eget avsnitt

fiir den enskilda arkivsektorn d:ir folkItir att informera om de aktiviteter som
pågår under jubileer runt om i landet.
Man har valt att lyfta fram tre huvudlinjer: barn- och ungdomsidrott, ideellt
ledarskap och idrottens samhällsny'tta.

rörelsearkivens situation behandlas.
Båda RA och FA har lämnat remiss-

lttrande på utredningen. Ordning och
reda är en utredning om den lagstiftning som styr hanteringen av allmd.nna
handlingar främst inom den offentliga
sektorn. Aven om vi inom foll«örelsesidan inte berörs direkt av lagstiftningen
kan det vara bra att känna till.

Framtida verksamhet
Seminarierna avslutades med att FA:s
ordftirande Ingvar Söderström berättade
om de planer som finns för ftirbundets
framtida verksamhet. En viktig del i
detta är att öka antalet medlemmar.

Man ska även arbeta för att stärka ftirbundets ekonomi. Syftet med detta är
att i framtiden kunna anstdlla en konsulent som ska kunna hj?ilpa medlemmarna med rådgivning och service.
Det nationella arkivsamarberet som
påbörjats ska fortsätta. Arbeter är viktigt
ft;r att ge arkivsektorn en rydlig röst,
dven om de olika särinrressena inom
{ä"r suddas ut.

sektorn inte

Enskilda orkiv. Katatin Gere,
Riksarkivet, informerade om RA:s verksamhet som rör de enskilda arkiven.

lutligen hälsades a1la medlemmar
välkomna till Fc;rbundskonferensen som i år kommer att hållas i
Varberg den 7-8 oktober.

Konferens
om e-arkiv
Den l3 november i år arrangerar Arkivrådet AAS en

arkivkonferens om e-arkiv från teori till praktik. På konferensen kommer bland annat
en digital arkivlösning att presenteras. Dessutom kommer
Riksarkivet och statskontoret
att tala om hur de ska möta
behovet av elektronisk arkivering.

Anmäl Er tillAAS om Ni är
intresserade att höra det
senaste inom området
e-arkiv.

Registratorskonferens
Årets registratorskonferens
äger rum den22-23 oktober
på Aros Congress Center i
Västerås.

Konferensen kommer bland
annat att ägnas åt praktiska
exempel på elektronisk
ärendehantering, den nya
offe ntl igh ets agstiftn i nge n
I

och myndigheternas e-posthantering.

)7

Arkiven och
användarna på

årets FALK-

rens

Text: Hans Ramstedt. Foto: Håkan Gustavsson

Kommunal samrådsgruPP
- exemplet

Årets FAlK-konferens ägde rum
den 20-22 maj i Gävle.Temat för
konferensen var arkiven och dess

Om den lilla människan

användare. Några användare av
arkiv gav sin syn på erfarenheterna från forskningen.

- station till det närbelägna
,Dåä1äT,?låil::'Hl:
Sveriges Järnvägsmuseirm ddr
L
konferensen öppnades av FALK:s ordförande Jan Östergren. Landstingsrådet
Ingrid Liljegrds hdlsade alla vdlkomna.
I sitt tal tog hon bland annat upp upplevelserna och intrycken hos de resande
och de anstdllda på och omkring järnvägarna. Efter en vandring i museet
bjtids på buff6 till tradlazz- och dixiemusik.

Arkivmaterial

i

orbetet. ulf lvar

Nilsson berättade om konsten att
göra journalistik av arkivmaterial.

Anders Hellberg - i den stora massan
talade Theresa Johnsson, doktorand vid
ekonomisk-historiska institutionen vid
Uppsala universitet.
John Toler, lärare och historiker från
Kungsholmens gymnasium, Stockholms
musikgymnasium, berättade om hur
man i undervisningen i miljöhistoria
använt sig av arkivhandlingar.
Rolf Hagstedt från den kommunala
samrådsgruppen redogjorde för arbetet
med bland annat serien råd och anvisningar för arkiv- och dokumenthanteringen.

Forskning och

viktutveckling
Ondagens konferensdag inleddes med
ett föredrag av Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid

Stockholms universitet, om lagtrohet en förutsämning {tir medborgarnas tillit.
Under onsdagen gavs också wå exempel
på lokalhistorisk forskning i Gävle.
Ingvar Henricson, Iokalhistorisk forskare, berättade om seglationen i Gävle
under gångna tider och journalisten och
forfattaren Ulf Ivar Nilsson beskrev hur
han använt arkivmaterial i sitt arbete.
Läkaren Bo \Terner och professorn i

Trodjazz- och dixiemusik sup6
med musikunderhållning vid Sveriges
Järnvägsmus6um i Gävle
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statistik vid Örebro universitetssjukhus
redogjorde för hur han studerat viktutvecklingen hos barn genom att studera
barn- och elevhdlsovårdsjournaler.

Lagtrohet. Cecilia Magnusson Siö'
berg pratade om att lagtrohet är en
förutsättning för medborgarnas tillit
till samhällsfunktionerna.

AAS vill önska
FALK vill önska
NLA vill önska
ftiljande välkomna
följande välkomna
följande välkomna
som nya medlemmar: som nya medlemmar: som nya medlemmar:
Johan Nööjd, Halmstad
Annette Strömsten, Göteborg
Henrik von Schoultz, Stockholm
David Leidenborg,Vällingby
Staffan Svärd, Stockholm
Görel Bergqvist, Stockholm
Cathrin Edholm, Härnösand

Marie Andersson, Kinna
Urban Franz6n, Pilgrimstad
Anders Hanzen, Sävsjö
lnga Kullgren, Karlstad

Thera Bergman, Stockholm
Göteborg Energi AB, Maria

Pernilla Mattsson, Söderköping
Margareta Sandberg, Säffle

Ralip AB, Magnus Dahl
Sydkraft Vattenkraft AB, Ewa Skjöld

Samuelsson
Hallands Arkivförbund

nla

NÄntNosttvers anrlvnÅo, ruta
Nikolaigatan 3,702 l0 ÖREBRO
Tfn:019-1201 95.Fax019-6ll 81 20
Hemsida:

m.nla.nu .

E-posrnla@nla.nu

Ordförande:
SiYert Gustafsson

Bofors SupportAB
Tfn:0586-815 5l
E-post: sivert.gustafsson@boforssupport.saab.
Saab

Tora Kristiansen, Hjärup
Tony Båving, Hägersten
Bo Svantesson,Västra Frölunda
Fia Ewald. Karlstad
Ulla Karlsson, Emmaboda
Åsa Halin. Emmaboda

lng-Britt Lundgren, Örebro
Peder Svenby, Stockholm

ARKIVRÅDETAAS

Ny hemsida och årsmöte
Tänken var att FAIK:s nya hemsida
skulle presenteras, men tekniken svek
just då. Adressen till hemsidan dr
www.falkarkiv.org.

FALK höll i sedvanlig ordning sitt årsmöte under konferensen.

Hemlig ort
Efter FAIK:s årsmöte avgick bussar till
en hemlig destination. MåIet for resan
var Mackmyra bruk utanftir Gävle.
Tidigare bedrevs her jarn- och kvarnindustri sedan medeltiden. Numera
återfinner vi här världens nordligaste
whiskydestilleri, Svensk §7his§. Vi fick
dock inte avsmaka destilleriem whisky.
Det ldr vi fä vänta på ltterligare några
år. För att inte bli helt utan whislcy
bjr;ds det på medhavd ftirtäring ute i
bruksparken.

Box 390, l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pettersson
Tfn/fax:08-41 I 49 30

Kvällen avslutades med middag i Gävle
konserthus. Jonglören och varietdartisten Johan -Welton bjod på underhållning med assistans av FAlK-medlemmen Berit Klintbom.

Ordförande:
Lars Erik Hansen

Riksförsäkringsverket
Tfn: 08-786 90 00

Ny lagstiftning
Torsdagen inleddes med kanske konferensens mest intressanta ftiredrag.
Regionarkivarie Bo Thaldn redogjorde
för huvuddragen av ftirslaget till en ny
lag om hantering av allmänna handlingar. Tidpunkten ftir lagens in{iirande är

preliminärt I |uli 2004.
Arkivforteckningarna tycks bli kvar i sin
nuvarande form medan dokumenthan-

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIYFÖRBUN
Box 3501, I03 69 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström
Tfn: 08-4 I 2 39 00 . Fax08-4 I 2 39 90

teringsplanerna rycks få en renässans.

Ordförande:
lngYar Söderström

Konferensen avslutades och möjligheter
dll studiebesök på Lantmäteriet
och Landstingsarkivet.
gavs

PI

380 B, 3 I O 42 HAVERDAL

Tfn:035-51623
E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.sr

.{
)

A

t

(

t

FALK

c/o Erik Lindblad

Avslutning.
Kvälten avslutades
med middag i
Gävle konserthus.

Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA
E-posc erik.lindblad@uppsala.se
ffn:018-727 I I 75. Fax 018-727
84

ll

Ordförande:
Jan Östergren

Malmö stadsarkiv

Tfn:040-1053
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E-post: jan.ostergren@malmo.se

Personalskvaller
.

Ny redaktionsmedlem
Nomn: Roger Löfgren

juni arkivarie

på Naturvårdsnärmast
kommer
verker. Han
från UD.

. Hans Ramstedt

i Stockholm, Enheten

sekretariat.

Den 1 september borjade

Carita Rösler

som arkivarie

på Södertörns högskola.

.

Kammarrätten i Stockholm har
tillsatt tjänsten som arkivarie
med Torgny Rousk och från
och med den25 augusti Anna
Cederlöf som biträdande
arkivarie.

.

Vörsto orkit'ynd; Lokala

för dokumenthantering
lJtbildning: Fil. magister

Fantastiskt!
S

projektdokumentation (varken tilllämpning av den sekundära eller tertiära proveniensen kunde råda bot på

i etnologi,

arkimtbildning vid Stockholms

detta kaos, blott användandet av den

universitet, j ägarexamen

kvartära)

Fritidsysslor: Husbyggnation och
nostalgiska exkursioner

är ny lands-

tingsarkivarie i Värmland sedan
11 augusti. Han kommer närmast från tjänsten som stadsarkivarie i Umeå kommun.
Organisatoriskt sett tillhor
Ramstedt Landstingskansliet

.

"
ryggetiketten arkir&irteckning".

Riksfors atrin gsverket

Mitthögskolan.

är sedan 1:a

Bösta orkivfynd: Pärm med

Arbetsplots:

info rmatio nsvetenskaP vid

Lätt lastbil, Rod Ford Tiansit av

1980-års modell

Åtder:36 är

Från och med den 1 augusti är
Patrik Wallin anställd som
universitetslektor i arkiv- och

. Peter Nilsson

Bil:

Filmarkiv
I slutet

av

juli

Redoktionellt materiol till Temo Arkiv

i

ftirstördes Tiiangelfilms

arkiv och filmlager i Malmö i en h?iftig
brand. Enligt de fiirsta uppgifterna förstördes cirka 380 biofilmer plus kopior.
En noggrannare inventering visade dock
att många filmer klarade sig. Bland
annat fi1mer av Emir Kusturica och
Krzysztof Kieslowski. Tlots en del rökoch vattenskador räknar filmdistributören med att kunna visa filmerna dven
fortsättningsvis.

på sång...

Landstingsservice i Uppsala har

anställt Donald fonsson som
landstingsarkivarie.

7-8110

sko skickos till;
Isa Olsson c/o Tema Arkiv,
Eriksbergs sateri, 374 96 Tlensum,
eller e-post: aspa@swiPnet.se
Honorar for publicerade artiklar
urgår normalt i Form av fem ex av
det nummer som bidraget Publicerats i. Redaktionen förbehåller sig
rätten till redigering av insänt materia1. För insänt ej bestailt material
ansvaras ej.

FA:s förbu ndskonferens.Varberg

r5/l0 Svenska Arkivförbu ndets temadag
"Flera herrars tiänare' arkivarieyrkets etiska dimensioner",
Stockholm
22-23110 AAS registratorskonferens

Västerås

8/l

Har du bytt iobb?
Berätta om det lor dina kolleger.
Skriv några rader till
Tema Arkiv c/o Åsa Olsson,
Eriksberg, 374 96

tensum.

Eller e-posta:

aspa@swiPnet.se
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... i arkiven

I

l3/ll
20-zllll

Arkivens dag

AAS arkivkonferens om e'arkiv
Stockholm
ABM-konferens, Sundsvall Svenska

Kommunförbundet

,2112 TemaArkiv nr 4

Manusstopp den 3 november
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Kommuner,
Bo Thol6n, regiono
Stotlig och privot
Lors Höger, Wimo
Se görno och bestöll

19 60
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Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

www.odb- konloret. goteborg. se
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