TEMA

%-Y-&

*
al

*
ili

*#

t

Inte rnationelJfl,"*_
standarder
*l

*

Arkivkongress

iWien
*

j

{-.,.*It ' :*"*-.:
,s§ffi

\e {Y
}I
a!

-:

E#

=

g=
=

,,.i

,:!::1

: |;

)

ri:irtra:.r1,.:

ii. +,

L*flr

1

l.

iåi..i:r.l§i.,,lJ:
;$å-lllll:

r:i.::r,

ii

i.i
;:i

i

i.:

,ir'§,,1[

å$
i ltt

'l"ii ::

::u;'si

.*r::ä
i:'.111

Innovativ arkivering

. från kontorsarkivering till riksarkiv
. för manuell körning till helautomatisk drift
. för funktionell design i anpassad färg och form
Kontakta oss för en åefiotrs analys
COfVSIRUCTOR §YER'GE

§tockholm
TeL A8-47O Ag 30

Fax. A8-83 4A

OG

Göteborg
Tel. O37-777 96 OO
Fax. O37-777 96 96

Malmö
Tel, O4O-52 O0 56
Fax. O4O-18 96 56
powered by CONSTRUCTOR

www.constructor.se

TEMA

Arkiv
utges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema

Arkiv är

för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NlÅ),
Arkivrådet för arkiwerksamma inom satliga sekorn (AAS).

föreningstidning

i Landsting och Kommun (FALK)

Föreningen arkiwerksamma

o.h Folkrörelsernas Arkivförbund

Det egna språket

at

(FA).

AnsvariS utgivare: Eva LindeLöw Sjöö, ordfömnde

i

Föreningen Svensk Arkiwidskrift
E-posc eva.lindelow-sjoo@lg.se

Chefredaktör/redaktion:
Asa Olsson. c/oTema Arkiv
Eriksbergs sä.eri

. 374 95 TRENSUI4

Tfn:0454-601

ll

E-post: aspa@swipnet.se

0

Redaktionsgruppi
Michael Frankius (FALK)

ffn:070-651 l4 94
E-posr mikael.frankius@relia.com
Hans Rämstedt (FALK)

Tfn:054-61 41 73.070-570 41 73
E-posr: hans.ramstedt@liuse

Ove Hal6n (AAS)
E-posc ohk@swipne!.se
Roger

Löfgren (AAS)

Tfn:08-786 93 03
E-post: rogenlofgren@rfu.sfa.se

lngrid Söderlund
Tfn: 08-40

I 80

7

I

E"posc ingrid.soederlund@swipnet.se
Katharina Prager (NLA)

Tfn:08-662 86 60
E-post katta@braarkiuse
Lars Lundqvisr (NLA)
E-posr: lars.lundqvist@bredband.net
Lena Bohlander (FA)
E-post: lena.bohlander@swiprer.se
Kerstin Söderman (FA)
E-post kerstin.soderman@riksarkivet.ra.se

Annonser: Harriet Kvist
Tfn:08-634 08 50 . Fax:08-634 99 35
E-post kvist.4k@swipnet.se

Lös då och då i Birger Stolpes kåseronde
ordbok. Den ör informotiv, nyttig och öven
rolig.Det viktrgoste ov olltftr ollo som vill
anvöndo orkiven, ör nömligen ott löra sig

Tidningor ger ofto tillbokoblickar,som kon ge
nyttigo repetitio ne r ov
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Text: Roger Löfgren

roge

r.

I

ofgren@rfv.sfa.se

lighet och insyn för medborgarna. Utan

arbete med standarder inom området.
I det loljande ges en summarisk genomgäng av några av dagens mest omtalade
internationella standarder och projekt.
Sist i artikeln finns en lanksamling for
dem som vill ha mer inFormation.

regler lor hur information ska kommuniceras, struktureras, märkas upp och
göras sökbar kommer emellertid inte

ISO 15489-1 fastslogs 2001 av den

ågra av de viktigaste skälen till
satsningarna på elektronish
informationshanteling är tron
på ökad effektivitet, besparingar och,
vad gäl1er myndigheter, okad tillgang-

dessa

lonäntningar att infrias. Effek-

gler
inte

att inf
tivitet kommer att vändas till ineffektivitet. Gjorda investeringar kommer
inte att betala sig. Medborgarnas insyn
kan inte garanteras. Framtida generationer kommer att få bristälig kunskap
om sin historia.
För att åstadkomma en fungerande
elektronisk informationshantering,
pågår ett omfattande internationellt

4

rso
internationella standardiseringsorganisationen (ISO) till "records management"
standard och antogs sedermera av det
svenska standardiseringsinstitutet (SIS)
till svensk standard fiir dokumenthantering. Den består av en allmän del som
utgör sjdlva standarden, och en teknisk
del med rikdinjer ftjr inftirandet av
standarden. Standarden omfattar alla
ryper av dokumenthantering oavsett
format och media samt ger definitioner
av centrala begrepp i dokumenthanteringen. Den utgör ingen metadatastandard utan ger rekommendationer for
hur man åstadkommer en effektiv och
säker dokumenthantering. Standarden
går igenom dokumenthan teringens
fördelar; policys, riktlinjer och flordelning av ansvar; krav på dokument-

hantering och dokumenthanteringssystem; samt hur dokumenthanteringen
iämpligen processkartläggs, sryrs och
fr;ljs upp.

För beskrivning och implementering
av metadata inom ramen fttr ISO
15489-l antog ISO 2004 en ny närIiggande standard med beteckning
23081-1. Denna anger i en första del
principer för dokume.rtmetadata och
avser i kommande delarna konkretisera
implementeringen av metadata.
Standarden anger att antal ryper av
metadata som krdvs fr;r att uppfylla ISO
15489-7: metadata om sjdlva dokumentet, metadata om bestämmelser för
dokumentet, metadata om aktörer för
dokumentet och metadata om processer

dokumentet gått igenom. ISO 23081-1
pekar även på ett antal närliggande
metadataområden, till exempel {tir
e-handel, tekniska bevarandemetadata
och metadata lor arkivredovisning. ISO
23081-l har inte antagits som svensk
standard när detta skrivs.

Moreq
Moreq står for MOdel REQiurements
for the management of electronic
records och är en omåttande allmängiltig specifikation ftir funktionella krav
på elektroniska dokumenthanteringssystem. Den avser att integrera fördelar
från andra standarder, specifikationer

och uwecklings- och forskningsprojekt.
Moreq identifierar och beskriver också
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icke-funktionella krar'. mer end,r:t på

?

en övergripande nir'å ettersom dcssa
varierar beroende p,i rnilio. \loreq innehilller dr.en en on-rt:rttande m.tådataspe-

c

cifikation.

.rW'

t\'foreq är en allmän och n'rodulär specifikation, r.ilket inr.rebiir ,rrt r.t.ian kan ta
bort eller bvgga tili n.red tunktior.rer eller
elenrent firr att anpassa den till aktuell
miljö. \loreq kan anr':indas i båcle prir-at och ollentliq sekror.
Arbetet med \iorecl piböriades 1996
på ir,itiatir' .rv DL-\l-tbrum (Document
Littcr-cle mln;1gem.nt l. har un'ecklats
inonr IDÅ llntercharrge oi data benveen
Adnrir-risrrarions). Der-r presenterades
2002.

Dublin Core
Dublin Core är ett generellt metadataschema framraget ftir i första hand
biblioteksvärlden och metadata-

märkning av information på webben.
Den information man avser beskriva
bendmns som "electronic resources"
eller "documentJike objects". Begrep-

pen avser omfatta der mesta som är
lagrat i digital form (till exempel ett
webbpublicerat elektroniskt dokument).
Namnet Dublin Core kommer sig av
att en fiirsta workshop kring detta
metadataschema ägde rum i Dublin,
Ohio i USA. Core s14tar på kärnan i en
beskrivning av en elektronisk resurs.

Ett grundläggande mål med Dublin
Core är att åstadkomma en enkel universeli uppsättning av metadata som gör
det möjligt lor dem som skapar eller
publicerar information att använda sig
av, ftir att beskriva sitt arbete och därmed underlätta återvinningen av informationen. Detta åstadkoms med 15
grundelement, som grupperar efter
1) element för resursens innehåll 2) element ftir resursens ursprung 3) element
fur andra väsentliga uppgifter om resursen. Elementen kan upprepas, är valfria
och bör anpassas efter vilken typ av
resurs man avser att beskriva. Ytterligare
element {är laggas till, under förutsättning att dessa inte orsakar fel i de sys-

afi informera anvdndaren eller program-

oAts

met om hur elementen ska tolkas.
"Scheme" och "Type" är wå allmänna
qualifiers. Scheme anger i vilket sammanhang ett element ska tolkas (exempelvis en referens till ett externt tolk-

Dokumenthantering som begrepp får

tem som bara kan läsa standardresurser.
Elementen tar sikte på att beskriva
resursens "intellektuella innehåll"
respektive dess "fysiska forrn'. Varje element kan ha "qualifiers", vilka syftar till

ningsschema). Type är en underavdelning till det element det sorterar under.
Dublin Core antogs 2003 som ISOstandard 15836, och har godtagits som
svensk standard.

ofta en sndvare berydelse än vad det ftirtjänar. Dokumenthanteringen tar inte
slut flir att dokumenten stdlls av från
kärnverksamheten och flyttas över till
ett arkiv. Em dokument är aldrig dött,
det är endast behovet av åtkomst och
ftirsråelse av dokumentet som varierar
över tid. För att den del av dokumenthanteringen som sker inom arkivåsen
Forts. nristo sido

Ärkiv
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ska fungera, krävs en grundläggande

firnktionalitet av arkivet som system.
Den inom arkir.världen numera vdlkända OAls-modellen, som är en ftirkortning på Open Archival Information
System, är en referensmodell för arkiveringsprocessen. Den togs ursprungligen
fram av amerikanska NASA och fastslogs 2003 som ISO-standard 74721.
OAIS definierar sex nödvdndiga funktioner inom ett arkiv. En mottagningsfunkrion (ingest) där informationen tas
emot, en lagringsfunktion (storage) där
den lagras, en metadatahanteringsfunktion (datamanagement) där metadata
om informationen koordineras och en
åtkomstfunktion (access) som mottar
frågor om arkivet och sänder ut efterfrågad information. Dessa fyra utgör de
"hårda' funktionerna och är i elektroniska arkiv i huvudsak tekniska till sin
karaktär. Vidare finns en administrativ
funktion (administration) som ansvarar
för am arkivets funktioner fungerar som
helhet och en funktion ftir bevarandeplaneringen (preservation planning),
som bland annat ansvarar för den
tekniska planeringen. Dessa wå funk-

tioner utgör de "mjuka' funktionerna i
berydelsen att de {tirutsätter regelbundet
mänskligt arbete.

De viktigaste {tirdelarna med OAISmodellen är: 1) den identifierar och
beskriver nödvändiga funktioner för
arkivhantering, vilket bland annat dr
till nytta i kravstdllning vid framtagandet av ett arkivsystem 2) den kny'ter

ihop

dessa

funktioner till en process-

beskrivni ng över

i

n

Formationens

(dokumentens) och metadatas väg vid
arkivering och återsökning 3) den tillhandahåller en grundläggande struktur

ftir hur informarionen bör paketeras
och vad dessa paket bör innehålla
4) den ger en begreppsapparur för
arkiveringsprocessen.

Cedars
OAIS inbegriper inte någon metadatastandard ftir långtidsbevarande av information. Däremot tillhandahåller OAIS
ett ramverk flir vilken bevarandeinformation (Preservation Description
Information = PDD en given informationsmängd (Content Information)
behöver för att förstås och vara möjlig

6

ningen av informationen i ett arkiv. I en
ambition att låta arkivredovisningen
avspegla arkivbildarens verksamhet,
skapas nivåer efter hur informationen
vdxer fram och grupperas i verksamheten, till exempel efter arkiv, ärendeprocess, akt och dokument. Beskrivningselementen utgör delar av beskrivningen
av en nivå, tili exempel namn/titel på
arkivet (arkivnivån) eller datum på
dokumentet (dokumentnivån).
Överföring mellan myndigheter, ftiretag eller andra organisationer av bevarandeinformation som defi nierats
med stöd av ISAD (G) måste ske på ett
standardiserat sätt. För ISAD (G) kan
detta ske genom Encoded Archival
Description (EAD), vilket är ett XMLbaserat utby.tesformat/dokumenttypsdefinition (DTD) med specifikationer.
EAD 1.0 äststdlldes 1998. EAD version 2002 g:iller for närvarande

att söka fram över tid. Den givna informationsmdngden kan exempelvis bestå
av innehåIlet i ett dokument. Bevarandeinformation, som utgör information
om detta dokument, kan vara att det tillhör en akt från en given handläggningsprocess vid ett visst fbrsäkringsbolag.
Inom Cedarsprojektetl, som är ett
europeiskt samarbetsprojekt kring metadata fiir langtidslagring, har man anknutit till OAIS gruppering av bevarandeinformation vid arbetet att ta fram en
metadataspecifikation. De grupper som
anges är: 1) Context Information, som

information om hur informatiotill annan information
2) Provenance Information, som avser
inFormation om inFormationens uravser

nen relaterar

sprung, ägarskap och förändrings-

historik 3) Reference lnformation. som
avser information för identifikation av
informationen 4) Fixity Information,
som avser information om vilka autenticeringsmekanismer som gäller/gällt för
information, som exempelvis checksummor, kryptering och digitala signaturer. Cedars har inom dessa fyra
grupper sedan definierat ett antal typer
av meradata. Cedars utgör ingen inrernationell standard för bevarandemetadata, men är värt att nämna som ett
intressant projekt inom området.

i

attande
rn ionellt arbete
me d stan
pågå

,SAD (G) och EAD
ISAD (G) står för General International
Archival Descriprion, och urgör en
internationell standard för arkivredovisning. Den togs fram {tir att komma till

,SAAR 4C,Pr) och EAC

rdtta med en del av problemen med

ISAAR (CPF) är en fiirkortning av
International Standard Archival

konventionell arkivredovisning infr;r IT:

Authority Records for Corporate

utbredningen och antogs av International Council on Archives (ICA) 1993
(uppdaterad 7999). En arkivredovisning
utgör en logisk beskrivning av information (dokument eller andra handlingar)
i ett arkiv och möjliggör ftjrståelse och
återsökning av informationen, framftir
allt på langre sikt. Arkivredovisningen
består med andra ord av logiskt ordnad
bevarandeinformation, lor att tala i
OAIS-termer.
ISAD (G) är uppbyggd med beskrivningsnivåer (levels of description) och
beskrivningselement (elements of
descriptions). Beskrivningsnivåerna
utgör olika abstraktionsnivåer i beskriv-

Bodies, Persons and Families, och är
dven den framtagen av ICA. Den anger
hur man på ett srandardiserat sätt
beskriver "auktoriteter", vilket avser
juridiska eller frsiska personer, som
bidragit dll eller haft annan koppling
till den information som finns i arkivet.
Till exempel ar varje myndighet/arkivbildare i egenskap av egen juridisk person afi betrakta som en auktoritet. Ett
s1&e med att upprätta standardiserat
beskrivna auktoritetsposter är att underlätta återsökning i ett givet material
genom att ldnka detta till auktoriteter.
I likhet med ISAD (G) måste över{iiring mellan myndigheter, företag eller

Nr4.2oo4
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andra organisationer av bevarar-rdeinformation som definierats nred stöd av
ISAAR (CPF) ske på ett standardiserat
sätt. För ISAAR (CPF) kan detta ske
genom Encoded Archival Context
(EAC), som också det är ett XMLbaserat utbytesformat. När detta skrivs
finns det ingen formellt godkänd version al EÅC. Ärbetct är emellertid långt
gånqer. en berar-ersiotr finns och det
dröjer sannolikt inte alltför länge innan
en eodkänd versiot-t kommer.
Yarken ISAD (G) eller ISAAR (CPF)
utgör lSO-standarder, rnen har ändå
internationell standardstatus på arkivredovisningsområdet genom att de
tagits fram genom ICA.

lnterPARES
InteTPARES står lor International
Research on Permanent Auntentic
Records in Eiectronic Systems och är ett
omfattande internationellt samarbets-

att det inte gick att åstadkomma en allmängiltig kravrypologi för autenticitetsbärande delar

i elektroniska dokument.

I stället ansåg man att kravrypologi
borde utformas utifrån vilken typ av
system, auktoriteter eller funktioner den
kommer ifrån.

Yilken standard?
Efter denna översiktliga genomgång av
några av de just nu mest omtalade standarderna och arbeten kring elektronisk
dokumenthantering, är en naturlig fråga
vilken man egentiigen ska använda sig
av. Något allmiingiltigt svar finns inte,
utan svaret beror på var i dokumenthanteringskedjan man befinner sig och
vilka behov man har. Ska man upphandla eller kvalitetssäkra ett dokumenthanteringssystem bör man titta på
dokumenthanteringsstandarden ISO

15489-7 och Moreq. Handlar det om
märkning av webbaserad information
eller elektroniska dokument br;r Dublin
Core vara av intresse. Bevakar man
arki#asen i dokumenthanteringen är
OAIS, Cedars,ISAD (G) och ISAAR
(CPF) av intresse. Funderar man på
autenticitetsfrågor kan INTERPaTes ge
inspiration. Och passar inte dessa kan
man trösta sig med:
"The nice thing about standards is
that you have so many to choose from.
Furthermore, if you not like any of
them, you can just wait for the next
yeart model"
(Andrew Tänenbaum, Computer
Nerworks, 2nd edn. Sjd. 254)
1

C.d"t, rir en förkortning

av CLIRL Exempiars

in Digital Archives. CURL står lor Consortium of
Rcsearch l-ibaries

projekt kring autenticitetsfrågor för
långtidsbevarande av elektroniska dokument (electronic records). Centralt ftjr
InteTPARES ar frägar om elektroniska

dokuments autenticitet över tid. InterPARES talar om "preservation of the

authenticity of records created in electronic systems" och inte om "the preservation ofelectronic records". Poängen är
att elektroniska dokument i sig inte kan
bevaras. Ambitionen måste i stdllet vara
att i möjligaste mån bevara ftirmågan
att återskapa det elektroniska dokumentet, eller upptagningen, såsom det en
gång såg ut i struktur och innehåll.
I en första ås som pågick 1999 till
2001 fokuserade InteTPARES på bevarandet av autenticiteten hos icke-aktiva
(non-current records), det vill säga upptagningar som inte längre behövs för
vertsamheten som skapat dem. I en
andra ås, som påbörjades 2002 avser
man ftilja upp ett elektroniskt dokuments hela livscykel och titta närmate
på frågor kring reliabilitet och noggrannhet. I första fasen av projektet
utgick man från den kdllkritiska vetenskapen "diplomatiken' och definierade
delar av ett idealt elektronisk dokument. Därefter värderade man vilka
delar som var relevanta for att bedöma
dokumentets autenticitet. Efter ett antal
fallstudier konstaterade man emellertid,

Ärkiv
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ISO 15489-1, ISO 23081-1 www.iso.org
Moreq: http://europa.eu.int/ISPO/ida
Dublin Core: http://dublincore.org/
OAIS: http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/wwwclassic/
Cedars:http://www.leeds.

ac.

uk/cedars/indexold.htm

ISAD (G), ISAAR (CPF): http://wwwica.org
EAD : http //www.loc. gov/eadl
EAC: http://www.library. yale.edul eacl
:

InterPares: http://www.interpares.org/

Moreq, Cedars, ISAD (G) eller InterPares?
Det finns inget generellt svar vilken standard man ska använda, utan beror
på vilka behov man har.
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Text: Lars Lundqvist

lars.lu ndqvist@bredband. net

orkivkongressen
f% en /5je
E §i blev en lvckod tillstöllA**" ning med över 2 000

deltogore från I

l6

lönder.

Det har knappast kunnat undgå någon
att det i år har varit den stora internationella arkivkongressen som ordnas var
larde år av ICA. Värdland för den 15:e
arkivkongressetwar Ö.terrike och evenemanget gick av stapeln i Wien.
Syftet med evenemanget kan till lika
delar sägas vara att skapa kontakq.'tor,
utbilda, uweckla och dela med sig utav
erfarenheter. Att mycket därför koncentreras till de rekniska utmaningarna
är föga florvånande. Den digitala uwecklingen var dock inte något huvudtema
för kongressen, utan kom naturligt in i
de olika huvudtemana. Upplagget med
många parallella seminarier och endast
en halvtimmes gemensam ltireläsning
per dag, medförde också att programmet blev brett. Det kan därför inte
sdgas att någon särskild trend speglades
i upplägget, utan snarare gavs delegaterna ett spektrum på vad som sker i

arkiwärlden.
Tydligt är också att fokus blir olika
beroende på hur arkiwäsendet ser ut
runt om i världen, likvdl som övriga
förutsättningar gör att olika fenomen
står i fokus. Formen måste därftir sägas
ha sina furdelar. En nackdel kan å andra
sidan vara att der är lärt att missa intressanta områden på kongressen.

8

Det tredje temats område rörde ser-

Programmet var uppbyggt kring tre
huvudteman, orkiv och minne, arkiv och

vicen

till

samhället, access och legala

aspekter. Något som uppvisade stort
intresse var inte minst idderna kring
arkivens dag, som spritt sig till alltfler
iander. Olika intressanta sätt att göra

kunskop och orkiv och somhölle.

Sla/dd mot attocker
Under arkiv och minne kom en rad
föreläsningar att röra frågor som inte är
så vanligt att höra vid konferenser på
hemmaplan. Om hur man gör när arkivet blivit {tirstört i jordbävning, eller
hur det skall kunna s§ddas gentemot

arkiven tillg?ingliga på nätet presenterades också inom detta falt, likv:il som
tanken på olika typer av arkivcentrum,

terroristattacker, var exempel på ämnen
som avhandlades.
Temat arkiv och kunskap
fokuserade på uwecklingen
av professionen, standarder
samt forskning. Inte minst
var det inom detta område
en rad seminarier om ut-

9

r

t
.r§

I

4*

bildningen.

rt

.t:,.

@,.

Överblick.

..

::.:,

''

Deltagarna

på arkivkongressen i
Wien gavs ett spektrum
på vad som sker i arkiv-

världen.
(Bilden är tagen vid en
utflykt till Heurigen).
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Stondordisering
En stor del av ICA:s arbete handlar om
att finna standardisering i olika former.
Därfor var en intressant iaknagelse ifrån
konferensen att samtidigt som rapport
efter rapport om standardisering presenterades, var resultaten i de fall som lades
fram, att projekten inte foljt aktuella

Utbildningsfrågor
n

standarder. Resultatet verkade vara att
man tittat på de andra och de standar-

Text:Anneli Sundqvist

der som funnits, inte blivit nöjd och
därmed gjon sin egen variant.
Att frågorna och arbetsvillkoren för
människor ifrån olika delar av världen
ändå är rätt berydande, mdrktes av att
det var ovanligt ä ifrån de andra världsdelarnas delegater som syntes på de
seminarier jag besökte. Detta kan fiirstås också förklaras med att endast ett

åtal seminarier var tolkade till flera språk
och att detta därfiir naturligt begränsade
möjligheterna ftir dem an. vd,lja.
I ntern ati o n ellt p e rsp el<tiv
Det internationella perspektivet dök
upp på ett seminarium om oral history,
där några ifrån den afrikanska kontinenten ifrågasatte just terminologin.
Där vdst blev oral history, medan utvecklingsländerna fick nöja sig med
benämningen oral tradition. Detta gav
ett perspektiv, förstås utifrån en etnocentrisk syn på källoa men ddr diskrepansen manifesterar komplexiteten i

metodologins fundament.
Till det positiva intrycket av kongressen 1år sägas vara att det var bra diskussioner på många av seminarierna.
Genom att använda sig av en form av
opponentet ställdes frågorna lite på sin
spets. Däremot var det stor skillnad på
kvalitdn i de exempel, eller "case" som
presenterades. Medan vissa verkligen
visade nya sätt att angripa problemen
pä, var lika många "case" tämiigen ointressanta, utan att komma med speciellt
mycket nytt vare sig idder eller resultat.
Sammantaget kan dock den 15:e
arkivkongressen sdgas ha blivit lyckad.
Det breda programmet gjorde am det
fanns något lor respektive intresseområde. Kanske en nödviirdighet med
tanke på ländernas skilda {tirutsätt-

ningar, där det primära för vissa länder
snarasr är att finna Lmpiiga arkivlokaler, än att diskutera lampliga lagrings-

[ormat lör digimJa handJingar.

Arkiv
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Anneli.Sundqvist@mh.se
Arkiv, minne och kunskap var temat

Schweiz. Dess uppdrag är bland annat

ftir ICA:s kongress 2004. Ert viktigt inslag i det sistnämnda deltemat är utbild-

att befrämja samverkan mellan utbildningsinstitutioner, bidra till uweckling

ning, som ätt relativt stort utrymme
under kongressen. Ett flertal seminarier

av läromedel, och verka lor utblte
mellan forskning och utbildning.
Sektionen driver ett antal projekt:
"Tlain the trainers", ett utbildningspaket ft;r kursanordnare, en forskningsdatabas, en databas över foreläsare,
bevakning av pågående forskning, en
bibliografi över kurslitteratu! och en
ft)rteckning över utbildningsanordnare
(finns rillgänglig på www.ica-sae.org

och flireldsningar hölls på temat, omåttande till exempel planering och uwärdering, distansutbildning, digitalisering,
harmonisering av grundutbildning framft;r allt inom Europa, samt fort- och

vidareutbildning.
Det senare inte minst viktigt i Linder
där det ännu inte finns någon etablerad
grundutbildning. I synnerhet i länder
utan{tir Europa och Nordamerika finns
en stor efterfrågan. Som parentes kan

att Sverige ligger långt framme,
med en v:il utbyggd grundutbildning
och ett ganska stort utbud av fort- och
vidareutbildningar via till exempel
branschorganisationerna och fristående
utbildningsanordnare.
sägas

ICA:s Committee on Professional
har genomftirt en

taining (CPT)

vdrldsomfattande survey dar bland
annat problem som brist på inhemska
lärare, brist på litteratur, oklara kompetenskrav och inte minst höga avgifter
uppmärksammats. Behovet av att definiera standarder för kompetens, och
certifiering av arkivarier framhr;lls.

Driver proiel<t
Under kongressen hölls dven möten i
ICA:s sektioner och kommittder, bland
annat Section for Archival Education
and Tiaining, ICA-SAE. Till ny ordförande valdes Professor Hans Scheurkogel från Archiefschool Amsterdam.
I ICA-SAEs Steering Committee ingår
representanter från Tyskland, Australien,
Spanien, Filippinerna, Storbritannien,
Korea, Sverige, USA, Argentina, Kina,
Uruguay, Kanada, Japan, Kroatien och

"New Directory'').

In{tir kommande 4-årsperiod planeras
bland annat projekt rörande certifiering
och ackreditering av arkivarier, något
som dven diskuterats i Sverige, uweckling av Mastersprogram, samt en studie
av kursplaner vid latinamerikanska
universitet.

Strotegiskt område
Ett tecken på att utbildningsfrågor
betraktas som angelägna är att ICA:s
generalftirsamling beslutat att utbildning skall utgöra ett av ICA:s fyra
strategiska områden. De övriga är
beframjande av arkiv, elektroniska
handlingar, samt bevarande och s§dd

mot katastrofer.
Fortårande utgör emellertid arkivutbildningarna en liten grupp, både
inom arkiwärlden och inom utbildningsväsendet i övrigt. Internationell
samverkan, och samverkan med andra
aktörer, till exempel branschorganisarioner, är därför väsentlig ftir ny kun-

skapsbildning och kreativitet. Nagot
som är nödvändigt fiir att möta de krav
som modern arkir.verlsamhet ställer.
Fotnot: La. mera om den svenska arkirutbild.
ningen på sidan I l.

o

Dagbok från konferensen:

"[ilitt

B]lilI räddades au

underbora stod ligger
i

Sådono byggnoder

hör finns, vilken kulturstod. Könns
skönt ott voro hör. Sov gott och åt
en underbor hotellfrukost. lnser
dock ott det kommer ott bli en
tuff vecko ur BM!-indexsynPunkt.
Försra pr-rnkt på dagordningen blir att
åka ur tili konferensanläggningen för
re.etistrering. Invigningen är först på
kr.ällen. Ser till att ordna med registreringen redan på morgonen i forhoppning att sedan i lugn och ro ha tid att
gå igenom programmet.

Till skillnad

ifrån tidigare ICA-kongresser, består
den här till r,äldigt stol de1 endast av
parallella seminarier. Ett mödosamt
arbete tar rned andra ord r.id Ilor att gå
igenom alla programpunkter. töttnar
dock ganska omgående och bestämmer
mig for en titt på museiutbudet. En
intressant utställning om Michelangelo
och hans tid på Albertina fångar mitt
intresse. En de1 trevliga skisser presenteras och man kan inte nog förundras
över den skicldighet, att med några få
penndrag skildra den mänskliga kroppen. Den ordinarie r-rtställningen av
äldre ironst är inte så omfattande, men
ett r.ackert porträtt av den svenske porträttn'rålarens mästare Roslin (kand for
"Damen med slojan') fångar dock min
blick. Popkonstsamiingen i den nybvggda delen är också intressant. För
det är r,ä1 egentligen rätt benämning.
Aldre konst är vacker, modern konst
intressant.

Aftonen gör sin entrd och den stora
kongressalen är full av forväntansfulla
arkir.arier. Inledningstalarna gör vad man
lorväntar sig. Förutom att noggrant
redogöra för talarnas vackra titlar (ty
här qrks titelsjukan fortfarande göra sig
påmind), ges en del historia om §7ien
och dess berydelse och då inte minst på
det kulturella planet. Som inramning
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Text: Lars Lundqvist

lars.l undqvist@bredband.net

de Custard-projektet. tnken var att det
amerikanska och kanadensiska systemet
skulle harmoniseras ti1l en standard.
Resultatet blev dock wå nya standarder.

Om orsaken dartill at tvistade, men

till invigningen spelar en stråkkvartett
ifrån \X/ienfi tharmon ikerna, intågandes

ifrån de pågående festspelen i Saltzburg.
Därefter dukas det upp till en buffd.
Och den ovanligt tunna svenska delegationen böriar formera sig.

företrädaren från Kanada klagade på
amerikanarnas vana att dokumentera
ner till varje blad i arkivet, vilket dock
förnekades bestämt ifrån den Amerikanska representanten att något sådant
skedde.

Tisdag

Onsdag

Efter en god natt (vilket hör till ovanligheterna vid hotellvistelser) vaknar jag
upp och beger mig ti1l frukostrummet.
Tievligt nog har kl,paren lärt sig mitt
namn och hälsar mig väikommen. Från
frukostbordet har jag perfekt utsikt över

På morgonsamlingen är

den magnifika statsoperan. Börjar bli
rejält oroad för mitt BMI. Jag kan nog
inte avsluta frukosten varje dag med
tårta.
Kongressdagen börjar med en halvrimmei samling i den stora salen. Ät
fortfarande något osäker på vad jag skall
vä1ja för seminarier under dagen. Det är
lite färre folk an vid invigningen, några
r.erkar inte ha vaknat, eller i alla fa1l inte
gjort samma prioritering som jag. Ser

vi lite ftirre

än

på tisdagen, som var iite fdrre än på
invigningen. Tydligen verkar svftet vara

att presentera lite perspektiv utifrån på
arkir.frågorna.

Ett seminarium om hur man bevarar
elektroniska handlingar i Danmark, Finland och England var värt ett besök, där
våra nordiska grannar verkar lösa problemet på ett liknande sätt som i Sverige.
Den engelska varianten var dock något
annorlunda. Framfor allt då man valt
att bevara ursprungligt filformat också.
På kvällen blev det konsert i den
magnifika Stephansdomen. Om organiseringen var bra i övrigt, r'ar det vid

överdrivet känns det att få passet
beslagtaget i pant och jag 1ämnar tillbaka hörlurarna efter en kort stund (a1lt
är på engelska och tyska, så de kommer
ändå inte till mycket nytta.) Första
seminarier blir om etr traineeprogram
för arkivarier, ifrån en arbetsgrupp inom
ICA (Committee on Professional
Tiaining). Iddn är det ir.rget fel med,
problemet är väl snarare hur det skall
kunna appliceras i realiteten.
Lunchen intas gemensamt vid sittande bord för 2 000 deltagare och det får
väl sägas att de lyckas väl med detta.
På eftermiddagen besökte jag ett
seminarium om att harmonisera stan-

detta tillfitlle något mindre lyckat.
Tanken var att cirka 1 500 delegater
skulle få rum i en, fört isso rätr sror
katedral, tillsammans med alla vanliga
och ovanliga turister. En vipingåne hade
ordnars, men den inneb:rr inte .om mln
kanske skulle kunna tro att vi fick gå in
ltore de andra. Tvärtom tog det längre
tid att komma in den r'äsen, vilket
innebar ståplats. Dessutom låg denna
ingång bredvid den plats där alla av
hästar drivna droskor stod och väntade
på att få köra runt i turistkvarteren.
Med andra ord var inte vare sig doften
den godaste eller trottoaren den renaste.
Orgelkonserten var dock bra och det
var min enda musikkonsert under
veckan, där det gick att undvika Strauss-

darder för arkivbeskrivning, det så kalla-

klanens toner.

till i förväg att skafTa tolkhörlurar:. Lite
r.ä1
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Torsdog
Förvisso kan det vara trevligt med iite
Wienervalser till bal och på nyår, men
detta ständiga surrande från högtalarna
ti1l frukost, är väl enda räddningen tiIl
att inte BMl-kurr.an gick än mer brant

uppåt.
På morgonloreläsningen är vi lite
f,irre än vi r.ar på onsdagen, som var lite
lilrre är-r som var på tisdagen, som var
lite lärre än som var på invigningen.
Ändå måste jag tillstå att detta nog var
det intressantasre morgonpasset. Börjar
undra vad alla gör som inte är på konfbrensen.

Får äntligen en plats vid en dator i
mässalen [ör arr kunna läsa e-posren.
Endast för att upptäcka att deras
effektiva filter medlorde att webbmailen stoppades av spam ibland breven, som tydligen innehöll ord vilka
inte ansågs lampliga ltor kongressdeltagarna att åse.
Lunchen som serverades var som
vanligt wienerschnitzel i någon form.
Undrar just hur de som inte äter fläskkött fick näring under veckan. Samtidigt måste man imponeras av att man
klarar av att servera över 2 000 gäster
utan några lorseningar.
Kr.ällens utfl1,k1 *i.p till en Heurigen
dit vi bussades. Så r.äldigt genuint kändes nu inte det hela och särskilt inte när
orkestern btrrjade stämma upp iAbbalåtar och Taube på dragspell En riktig
grisfest med andra ord!

får duga. Nyfiken på om några andra
har anammat valet av frack. Vi var wå
personer på hela balen som kom i
denna klädsel. Så kan det gå. Hur som,
värden var mycket glad och klappade
sina händer och skrek "bravo" när jag
anlände. Balen uppvisade ett spännande
slags blandning av klädsel. Det stod
ändå att klädseln skulle vara elegantl
Här hade man väntat sig att folk skulle
lda sig i harliga folkdräkter och så, men
inte då, jo en skotte kom åktiskt i kilt.
Det var väl al1t. Andra kom i kortarmade skjortor, undrar var det klädesplagget går som folkdräkt? Maten var
som vanligt wienerschnitzel, men som
komplement serverade dock några torra
hamburgare.

Lördag
Dagen tillägnas kulturen i alla dess former. Går på ett annat av konstmuseerna
med lite mer modern konst, där en utställning med Goyas skisser dven visas,
vilket blev en stor behållning. Underbara skisserl Sedan resan planerats hade
jag grämt mig över att operans första

föreställning för säsongen skulle borja
först dagen efter hemresan. Fick darfur
hålla mig till en lt4ozarrkon.ert i operahuset. Gladeligen såg )ag att det inte var
något Strauss i programmet, men naturligwis kommer An del Schönen Blauen
Donau ändå som extranummer, och
som avslutning självklart faderns marsch
med det pliktskyldiga klappandet. Om
det var ointresset över detta som fick
dirigenten att sätta sig och gråta på
podiet, är dock övel mitt förstånd att
begripa.

Söndog
Det tråkiga med resor är r,äl alltid hemresorna. Dagen blir styckad. Inte minst
då hotellrummet skall lämnas så tidigt.
Sedan går man och driver runt i sraden,
utan att riktigt veta \rart man är på väg
någonstans. Hemresa, trött men fvl1d ar,
nya inrryck ifrån en l,vckad kongress.

Fotnotj \flHO anr.änder begrcpprer Bo.I \f:rs
lndex , BM[, för art på ctt cnkclt s,ttt d.'t]nl:::
fetma.

Fredog
Konferensen är slut for min del. Under
dagen är endast ICA:s medlemsmöten,
där det som icke-medlem fanns föga
anledning att delta. Ägnade dagen i
stället åt Schönenbrunn. Ett sådant
underbart slottl Därefter återstår endast
att planera ftir det väsentliga: Balen i
Stadshuset. Som sig bör har jag förstås
tagit med mig fracken. Söker nu ett par
vita handskar, hittar ett par billiga som
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Eleganta damer. Gunilla Nordström

och Elke Frölander är festklädda

på balen i Stadshuset.
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får godkänt i granskning
utredare på BRA arkivkonsult
Text: Hanna Johansson, arkivstudent på Stockholms universitet och

hanna@braarkiv.se

ögskoleverket hor gronskot o rkivutbildningen. En
ov utvörderingens viktigoste slutsotser ör ott någonting
måste göros ftr ott få igång forskningen.

När man som

n)T

rtexaminerad arkivarie

träffar kollegor i olika sammanhang,
händer det ofta att man kommer att
diskutera arkivutbildningens upplägg
och innehåll. Frågor kring utbildningen
engagerar både pionjärer med många år
i yrket och de som nu loljer utbildningen på olika nivåer. Oavsett om man
förespråkar en praktiskt eller en teoretiskt inriktad utbildning, verkar de
flesta vara mycket måna om att vår
disciplin ska blomstra och ge goda

grundförutsättningar för yrkeskårens
professionalisering.

Kvolitetsgronskning

utbildningar på universitet och hög-

utbildningen f'ller sitt sy4te men' som
Norberg påpekar, är det viktigt att ge

allt från undervisningens innehåll och

det vetenskapliga ämnet forutsättningar

skoior i Sverige. Granskningen -omfattar
studentinflytande till arbetsmöjligheter
efter avslutad utbildning. Denna omfattande uwärdering har pågått sedan
2001 och beräknas Pågå till 2006.
I år kom så turen till ämnet arkivvetenskap. Arkirwetenskap upp till 40p
kan man idag l?isa på ett antal platser
runt om i landet, exempelvis i Göteborg
och Karlstad. De arkivutbildningar som
ingått i uwärderingen, vid universiteten
i Uppsala och Stockholm samt Mitthögskolan i Hdrnösand, har alla fortsättningskurser på 60- och/eller 80 poängs nivå'

Kommentor

Ordförande i bedömargruppen var Erik
Norberg (f.d. riksarkivarie, Stockholm)
och naijag talar med honom för att få
en kommentar till rapporten och bedömningsarbetet, framgår det att han är
mycket positiv till genomförandet av

Inriktningen ser av tradition lite olika
ut på olika lärosäten, beroende av exempelvis institutionstillhorighet och antagningsgrunder. Att ha olika utbildnings-

denna systematiska genomgång. Han
såg det som en fördel att dessa små
ämnen kom att granskas i samma
gtupp. A-nena är alla relatiw nyetable-

både vara en sryrka och ett
problem, speciellt för ett så "smalt" och
ielatiw nyetablerat ämne som arkivvetenskapen. Ett problem med variationen på grundurbildningar inom samma
ämnesområde, är att det kan vara svårt
som student, och arbetsgivare, att Yeta
hur nivån och innehållet är på de olika

iade och har gemensamma Problem
bland annat när det gäller att finna sin

prohl.. kan

inriktningarna.
För att försöka komma till rätta med
detta har regeringen gett Högskoleverket i uppdrag att kvalitetsgranska alla

t2

vetenskapliga identitet.
Norberg framhåller som en av utvärderingens viktigaste slutsatser, att
någonting måste göras för att få igång
forskning inom våra områden. Han
hänvisar till rapportens avsnitt om
forskarutbildning där det framkommer
konkreta idder, som samarbete mellan
institutioner både inom och över
dmnesgränserna. Den yrkesinriktade

att uwecklas utanför den mer praktiska
arkir,'världen. På så sätt kan man säkra
återvdxten av disputerade arkivarier,
både inom yrkeskår och utbildning.
A-nesgruppen för arkivvetenskap har
i övrigt bestått av, Kari Tärkiainen
(f.d. riksarkivarie, Helsingfors), Anna
Chrisrina Ulfsparre (professor emeritus
Stockholms universitet, f.d. landsarkivarie, Lund), Daniel Bergström (student,
Härnösand) och Maria Jonasson (student, Uppsala).

Plotsbesök
Varje institution har fätt tiilfiille att
Iägga fram en sjäh,wärdering och bedömargruppen har sedan gjort platsbesök för att tala med ledning, Iärare
och studenter. futikelforåttaren hade
nöjet att, i egenskaP av student På
C-nivå, delta i diskussionen under platsbesöket på Stockholms universitet. Flera
av de åsiker och ftirslag som där framkom, har tagits upp i bedömargruppens
rapport. Som student ser man detta som
.ti tt" b.ryg på öppenhet och ett fungerande studentinfll'tande.
Rapporten med bedömargruPPens
helhetiintryck och slutsatser går att ldsa
i sin helhet på Högskoleverkets hemsida,
www.hsv.se. Rapporten är vdlskriven

och lättillgänglig och kommer forhoppningsvis ait kunna utgöra ett bra underlag för vidare diskussioner.
Avsnittet om arkiwetenskap inleds
med en definition av ämnet och dess

olika teoretiska inriktningar. Man pekar
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på hur utbildningens fokus har kommit
att glida allt längre bort från den ur-

ling som dmne är det dock ett problem
som forsvårar möjligheten för dmnet, att

sprungliga, praktiskt inriktade formen,
till att bli mer teoretisk. De viktigaste
nationella och internationella diskussionerna och debamörerna belyses i rapporten. Detta ger sammantaget en bra bild
av var ämnet befinner sig idag och vilka
uwecklingsvägar som står öppna när det
gdller forskning och samarbete med
andra discipliner.

havda sig

Proktisko problem

i

akademiska sammanhang.

Enligt bedomargruppen kan en lösning vara ett ökat samarbete, nationellt
och internationellt. I rapporren nämns
Bolognamodellen och vår inhemska

forskarutbildningsutredning (SOU
2004:27) som utgångspunkter for en
vidare diskussion om hur man kan gå
vidare. Bedömargruppen lägger själva
fram tre tänkbara åtgärdspunkter för
hur man kan befrämja forskningen;

fiir ökade krav från arbetsgivarna; närma sig biblioteks- och
informationsvetenskapen; verka för
en gemensam nordisk professur.
Om vi ser på Högskoleverkets rap-

verka

poft som en diagnos över arkil,utbildningens h?ilsocillstånd, kan man bara
konstatera att formen är ganska god.
Patienten har stor uwecklingspotential och de problem som föreligger,
kan förhoppningsvis vara en sporre
rill vidareuweckling snarare än ert
handikapp.

Det är ett obestridligt faktum att arkivvetenskapen är ett "smalt" ämne och be-

9

dömargruppen konstaterar att detta innebär en del praktiska problem. Exempelvis dr urvalet av relevant litteratur begränsat och ytterst få studenter går vidare till
högre nivåer. Många studenter har idag
en gedigen utbildning med sig i bagaget
ndr de ldser arkiwetenskap, och medelåldern är reiativt h<ig. Ftir den enskilde
individen är det f<;ljaktligen dllräckligt
att uppfi.lla arbetsmarknadens krav på
40 poiing. För arkiwetenskapens uweck-

Flitens lampa lyser. Efter
avslutad arkivutbildning är det
ytterst få som läser vidare.

Lärarhrist hotar
Text: Cecilia Olsson, Högskoleverket

T
I
I

Borås finns den mest heltäckande
ucbildningen i biblioreks- och

infor-rtionsvetenskap. Där finns

också den bästa forskarutbildningen
som ges i samarbete med Göteborgs

universitet. Alla utbildningar ffr godkänt i Högskoleverkets granskning,
forutom en utbildning vid Linkr;pings
universitet.
Högskoleverket har granskat kvaliteten på d.mnena arkiwetenskap,
bibliotela- och informationsvetenskap,
bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård
och museologi. Både grund- och forskarutbildning ingår i granskningen.

För

få lärore

Gemensamt ftir många av ämnena är
bristen på forskaru$ildade lärare. Det

Ärkiv
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hotar den vetenskapliga kvaliteten och
Högskoleverket uppmanar högskolorna att göra mer för aft stärka lärar-

tionsvetenskapliga utbildningen med tillräcklig bredd och djup Itir att täcka in

Särskilt akut är lärarbristen i ämnet
informations- och medievetenskap vid
Linktrpings universitet. Där finns det
inte någon forskarutbildad, ämnesan-

alla väsentliga delar.
Många av de uwärderade utbildningarna ar påbyggnadsutbildningar på wå år.
Efter avslutad utbildning söker sig studenterna ut på arbetsmarknaden. Få studenter väljer att fordjupa sig genom att

svarig lärare överhuvudtaget.

läsa

kåren-

Bibliotekshögskolan vid Högskolan i
Borås har, i samarbete med Göteborgs
universitet, en mycket god forskarutbildning. Vid nästan alla andra h<;gskolor och universitet är forskarutbildningen svag med å doktorandtjänster.

Tunt underlog
Det är också i Borås som Högskoleverkets bedömargrupp hittar den mest

kompletta biblioteks- och informa-

C- och D-kurser. Underlaget för att
rekrytera doktorander och så småningom
högskolelarare är därlor tunt. Det gä1ler
särskilt dmnet arkiwetenskap.

Fotnot; Universitet och högskolor som ingår i
granskningen: Göteborgs universitet, Högskolan i
Borås, Linkopings universitet, Lunds universitet,

Mitthögskolan, Stockholms universiret, Uppsala
universitet, Umeå universiret och ViLxiö universitet
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Monogement var särskilt uppskattad av
de deltagare som strdvar efter ett mer
standardiserat arbetssdtt.
Elearonic Records Monogement
(ERM), var för många ett e{lerlängtat
avsnitt. Föreläsningarna var uppdelade

i wå deiar och tog bland annat

ir3 !ry:'"91 Rl !:akr"9i 9'! 511 "i'r Ll l"sg-Blr 1!y-e i "
katta@braarkiv'se
hanna.eriksson@riksarkivet.ra.se
r9t"

11

LI

I ven Riksarkivets andra omgång
A ^u Sida-prosrammet "RecoidrI Llurr,rg.*.it (RM) in Service oi
Democracy'' blev mycket lyckad.
Erårenheterna från foregående års kurs
(se artikel i Gma Arkiv I 2004) hade
gjort föreld.sare och kurssamordnare
bättre förberedda på att möta kollegor
från tredje världen.
Målen med kursen var att stdrka deltagarnas yrkesidentitet och tydliggöra
den professionella rollen, samt att öka
deltagarnas kompetens att påverka uppfattningen inom den egna organisationen om dokumenthanteringens berydelse för ett öppet och demokratiskt
samhdlle.

Mänga sökonde
Av de241 ansökningar frän46Länder
som strömmade in

till fuksarkivet

valdes 25 personer från 18 länder ut.
Det stora antalet sökande ledde dven i
år till en grupp med högt kvalificerade

deltagare. Liksom Itjrra året var målet
med rekryreringen att nå operarivt
verksamma arkivarier/records managers
med minst fem års erfarenhet.
Kursen varade i frra veckor och
ftirlades dels till ett hotell i centrala
Stockholm, dels till en kursgård i
Stockholms skärgård. Första kursdagen

inleddes med ett kort välkomsttal av
riksarkivarie Tomas Lidman och avslutades med en guidad vandring i
centrala Stockholm,
Introduktionsdelen inleddes med
P ublic Administrotion on d D emocrocyA Common Plotform, under vilken deltagarna lyssnade till en ftireldsning om
sambandet mellan RM och demokrati
och svensk ftirvaltningshistoria. På
eftermiddagen besöktes både det digitala och det "vanliga' arkivet På RA.

Efterlängtdt avsnitt
En ftireldsning om internationella RMstandarder The lSO-Stondord for Records

Höstlig promenad i fleece.
Välkomstpresenten, i form av fleece'
tröjor, blev mycket uPPskattade av
de långväga gästerna som är vana

vid betydligt varmare dagar.

t4

uPP
svenska erfarenheter med att skapa en

nationell arkivdatabas, och om grundIäggande frågeställningar som uppstår i

arbetet med elektronisk dokumenthantering. Några upplevde dock att föreläsningen om elektronisk dokumenthantering holl en for hog teoretisk nivå'
Andra ansåg att ämnet var mycket
aktuellt eftersom ERM-frågor redan
diskuterades i hemorganisationen.
fukivens roll i samhället belystes
vidare under en kvall då en journalist
berättade om arkivens betydelse ftir

"grdvande" journalister och om Personliga erfarenheter från sökande i europeiska arkiv. Föreläsningen var mycket
uppskattad och några ryckte att de fick
en ny syn på sin roll som arkivarie.

Att planera arkivProiel<t'
i Stockholms skärmed deltagarnas
arbetet
påbörjades
gård
På Ljungbergsgården

individuella projektplaner, som skulle
folja parallellt med övrig undervisning
under den resterande tiden av kursen.
Deltagarna fick bc;rja med att var och
en göra en kort presentation av det

ämne/problem som under kursen skulle
bearbetas i form av en projektplan.
Grunderna inom projektstyrning presenterades och det var ett n)'tt arbetssdtt
ftr många. En del valde att uweckla
projekt som redan var planerade eller
påbörjade i hemlandet, medan andra
formulerade nya områden.
Gemensamt ftir ndstan alla var att
behovet att sndva in och avgränsa de
olika projekten. Ett annat gemensamt
dilemma var bristen på finansiella och
personella resurser. Något som dven vi
svenska arkivarier ofta får kämpa med.
Vid kursens slut hade samtliga deltagare
Forts. på sidon I
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Här publiceras föreskrifter och allmänna rad i
anslutning till arkivlagstifningen för de statliga
myndigheterna samt allmänna råd till
kommuner och landsting.

Arkiwårds konferens 2005
Arkivredovisning på nytt sätt
Torsdagen den 2Tjanuari 2005 i Rädda Barnens
samlingslokal, Torsgatan 4, Stockholm
Konferensprogrammet hittar du på vår hemsida

wwwsipu.se
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1a tack, jag beställer en prenumeration au RA-FS
2005 för 412:- exkl.moms (437:1. I piset ingår
po,to-och frakt. Best.nr P360

Där kan du också anmåla dig, samt läsa mer
om övriga konferenser och ufbildningar.

Ahonnera på
Riksarkivets rappot'tserie
Riksarkivets publicerar regelbundet raportserie
till bestämmelser i arkivlagen
om gallring och annan arkivhantering. Du kan
automatiskt fä alla kommande rapporter i serien
genom att teckna en stående order.
med kommentarer

Box 70338
107 23 STOCKHOLM

tfni 08-698 06 03
lax 08 698 06 02

www sipu.se/mar eberq

eposl

mar eberg@slpu.se

orgnr:556111-9099

1a tack, iag beställer en stående order på
arkiu et s rapp ort s eri e. p wb likati on ern a s re sp. p ri s
och pofio faktureras uid leuerans. En stående ord.er
löper tills den skriftligen sägs upp. Best. nr 50392.
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Webbpublicering
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handlingar
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Vad välier du - madrass eller bank?

Om du har ett arkiv med ritningar, planer eller kartor så sitter
du förmodligen på en mindre förmögenhet. Det ligger nämligen
åtskilliga timmar investerade i dessa dokument. Flera av dem
är kanske också ovärderliga ur ett historiskt perspektiv? Frågan
är då, hur hanterar du din förmögenhet? Stoppar du den under
madrassen eller sätter du in den på banken? Förlitar du dig på
pappersoriginal och arkivskåp eller väljer du att skanna in och

Väljer du en liten okänd bank eller en stor och stabil?
Om du väljer att sätta in din förmögenhet på banken, väljer

c

då en liten okänd bank eller en stor och stabil? När du väljr
en leverantör som ska hjälpa dig att förvalta era ritningar or
dokument, väljer du då en liten okänd leverantör eller en stor o(
säker samarbetspartner? Oc6 är ett stabilt företag, vi har funnit:
över 125 år och är representerade i cirka åttio länder.

arkivera dem digitalt?
M

=

*
=

=
=

=

=
=
=

Det som behövs - hårdvara, miukvara och erfarenhet
För att digitalisera det analoga arkivet behövs en skanner och ett
system för att hantera de inskannade filerna. Oc6 kan erbjuda dig
fristående skanners för mikrofilm såväl som storformatsskanners
för original i svartvit och färg.
Hos oss hittar du även lösningar för att hantera statiska och
dynamiska arkiv. Sist men inte minst har vi erfarenhet från att

ha hjälpt kommuner och företag med olika skanningsprojekt,

Vinn ett eget digitalt arkiv

ffire Vill du vara med och tävla om ett eget digitalt

arkiv? Gå då t

www.ocekampanj.se och logga in med koden: temaarkiv0
Genom att besvara några korta frågor om er arkivsituation
du med och tävlar om en Apple iPod mini.

ffi

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att förvalta din
"förmögenhet", ring 08-703 40 00 eller besök oss på
www.oce.se

erfarenheter som kommer dig till nytta.
*S.E.A. Your Paper - A powerful solulion to bring your legacy data online
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Recalls

ökar.

lnformation Management hantsrar
eåväl fysiska oom digitala dokument.
Vl finne i27 ländar och på fem kontinenter, Vårt globala nåtverk av informa"
tionsanläggningar har till uppgift att
skydda våra kunders data och öka des*
värde genom lörbättrad tillgänglighet.

Dokumenthuset Hecall AB
Box 30245, 10425 $tockholm
Telefon 08-657 43 00

www.recall.com

t-cc#r#
TOTAL INFORMATIÖN MANAGEMENT

I

#

ffid
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Vi är inte som
alla andra...

r.

ffiry-r

ffi

w

.så låt oss göra
en analys och
utredning av
Er arkiv- och
dokument
hantering.

å"'

Och varför det då?
Vi har ett nytt och unikt
synsätt på arkiv som kommer
att rationalisera Er arkiv- och
dokumenthantering på ett
sätt Ni inte trodde var möjligt,
Vårt tänk tillsammans med den
bästa och modernaste tekniken
kommer att spara stora summor
pengar åt Er organisation.

Kontakta oss för mer information
0911-21 11 10 ' www.ndsa.se

Lönsam i nformationshanteri ng
aaaaaaaaaaaa
Forts.från sidon
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skapat ftirdiga projektplaner, och redan
efter några veckor kom ft;rsta beskedet
om att en projektplan, på universitetet i
Jakarta, blivit antagen.

Princip praldiserddes

Management i olika länder. Claes
Gränström, överarkivarie på RA med
internationella erårenheter, holl i seminariet. Sju deltagare (se sidan 19) nappade på erbjudandet att berätta om
arkivsituationen i hemlandet in{tir

Under wå dagar på temat "The Role of
Swedish Archival Instituations" fick deltagarna vdlja ett block om wå arkirr,

svenska arkivarier.

kopplade till varandra. De arkiv som
ingick var: Krigsarkivet och Försvarshögskolan, Regeringskansliet och UD
samt Stockholms stadsarkiv och

Deltagarna fick även bekanta sig med
svensk kultur och historia genom guidade visningar på Vasamuseet samt
Skansen och Historiska Museet. Under
vistelsen på Ljungbergsgården fick deltagarra prova på bastubad med tillhörande dopp i havet. Vidare ledde
kursansvarige Börje Jusuell en båttur i
skärgården, något som särskilt upp-

Katarina-Sofi as Stadsdelsnämnd.
På Regeringskansliet prövades offent-

lighetsprincipen i praktiken. Arkivarie
Maria Burman sökte fram en diarieförd
handling st:illd till statsminister Göran
Persson i besöksterminalen. Därefter
fortsatte gruppen till Rosenbad där det
aktuella brevet skulle visas upp. Succdn
var given ndr det visade sig att registratorn genast kunde hämta fram brevet
och att besökarna dessutom inte behövde visa legitimation.
Den 15 september inbjöd Riksarkivet
tillsammans med Svenska arkivsamfundet till ett miniseminarium om Records

18

Bastubod och ABBA

skattades av dem som aldrig tidigare åkt
båt. Deltagarna bjods även på svenskt
smörgåsbord hemma hos en av föreläsarna. Efier den uppskattade maten och
några traditionsenliga nubbar, borjade
några deltagare dansa värdinnans Abbaskivor.
Avskedsfesten arrangerades av kursdeltagarna sjdlva och de inbjudna
lararna bj<;ds på en ärgsprakande matupplevelse, gåvor delades ut och många
glada skratt hördes över Bogesunds
vandrarhem, där festen hölls.
Ett stort tack till Sida som finansierade och möjliggjorde prograrnmet.
Redan nu pågår arbetet med att ltterligare finslipa och förbättra nästa års
kurs.
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i kollegers heml an der
Presentati o n av

l:

fö re d ra g sh

å II a
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a vi d Ri ksa rkivets

m i n ise m i n ari u m.

5: År i yrkeP

Namn?

2: Land?

6: Arbete?

s: Åtder?

7: Frågor?

4: Utbildning?

8: lndividuellt projekt?

1: Somsuang
Prudtikul

2:

Pakkred, Thailand

3:

1: Linda Magula
2: Gaborone, Botswana
3: 33 är
4: Arkivstudier i
England

5:5är
6:

Records manager på Botswanas

4: AÄ<w- och biblioteksstudier i England, Australien,

8:

l:

Maruis Coetzee

2: ]ohannesburg, Sydafrika

3: 36 ir

4: Arkivutbildning i Sydafrika
): l4 rr

å, Record,

manager, §rinvatersrands

un ir.ersitet

7: Utveckling

riktade arkivutbildningar lor offentligar.rställda ltor att
skapa en bas för fartigdomsbekämpning, ökad rättsäkerhet, effektivt
användande ar- alln-ränna medel samt
an r i korrup ri o n \\t rJ tegi er.
8: Enhetliga resler och rutiner för hantering rr' .rudentdokumentation.

Ärkiv

behövs utbildade records managers i
varje organisation och hur ska man
uweckla samarbetet mellan dem som
arbetar med pågående arkivbildning
och dem som arbetar med historiska

8:

arkiv.
Redskap för att identifiera och indexera digitala dokument inom

universitetet.

1: Chrispin Hamooya
2: Lusaka, Zambia
3: 35 är
4: Biblioteksstudier i Zambia
5: 13 är
6: fukivarie päZambias Rilaarkiv
7: Yilka åtgdrder kan vidtas för att ge

irr-

Nr4.2oo4

professor, Sukhothai

Thammathirat Open University
7: H\r ska man siilja iddn om att det

sryr värderingen av

handlingar i Sverige och speglar
dessa värderingar den demokratiska
samhällsuwecklingen i landet.
Rikrlinjer för implemenrering av
ärende- och dokumenthanteringssystem inom Botswanas statsförvaltning.

Alice Tukamuhabwa
Kampala, Uganda
44 är
s1r
fukivstudier i Sganda och Malaysia
22 är
Senior repords officer på lJgandas

utrikesministerium

7: Hur

ska man forbereda sig för en
katastrof.
8: Ett fungerande records center ftir
utrikesministeriet.

USA och Thailand

5: 12 är
6: Biträdande

Riksarkiv

7: Vilka principer

l:
2:
3:
4:
5:
6:

8:

digitala dokument ungeår samma
autenticitet som traditionella dokument,
Digitalisering och tillgängliggörande
av nedtecknade historiska berättelser
från de invandrade stammar som
utgör en stor del av Zambias
befolkning.

1: JoelThaulo
2: Lilongwe, Malarvi
3: 48 it:
4: Arkivstudier i indier.r

5:5är
6: Senior arkivarie

på i\'lalari is

fuksarkiv

7: ]Hrr ska man värdera dieitala

dokr,L-

ments bevisvär'.le i err rärreg.tttg.
8: Inventering och leverans av dokrr-rent
från fä statliga bolag son.r har privatiserats.

1: Kago Ramokate
2: Gaborone, Botswana
)i )) at

4: Arkivstudier i
England

5:7är
6: Senior arkivarie

på Botswanas

Riksarkiv
7: Användningen av ISO standarden på
dokumenthantering och arkivredovisning.

8: Rikrlinjer fiir implementering av
ärende- och dokumenthanteringssystem inom Botswanas statsförvait-

ning.
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Filmarkivet

i Grängesberg

suensk srnalfilm
Text:

Tommie Hildman, arkivchef

tommie.hildman@sfi.se

Bakgrund
Under 1990-talet urreddes den dokumenterande, icke-fiktiva, svenska smalfilmen. I Bengt Nyströms utredning
"Bevara dokumentärfilmens kulturarv",

SOU 1999:41, uppskattas den totala
volymen dokumentär film i Sverige till
cirka 100 000 000 meter. Frågan hur
man skall bevara denna filmskatt har
länge diskuterats i olika sammanhang.
2001 beslöt riksdagen att ge Svenska
Filminstitutet i uppdrag att etablera ett
filmarkiv i Grängesberg fiir att rädda
den icke fiktiva filmen. En organisationskommittd bildades och Dalarna,
Norrbotten, Skåne och Värmland utsågs
till pilotlan {tir inventering av icke-fiktiv
film. Länsmuseerna i dessa län fick stöd

fbr att genom{tira inventeringarna i
respektive län.
Man ville ha svar på ftljande frågor:
Hur mycket film finns?

.
.
.

Var finns filmen?
I viiket skick befinner den sig?
Under 2002 etablerades Filmarkivet i
Grängesberg i Gruvkontorets gamla
lokaler. Filmteknisk utrustning inköptes
och personal anstdlldes. Den nuvarande
personalstyrkan uppgår till nio anställda.

Del- och slutrapporter har inkommit
från pilotlänen, som speglar erfarenheter
från inventeringsarbetet. Ute i länen
finns mycket film. Cirka hälften består
av film på 16 mm. Resten är film på
8 mm. Aven en del film på 9,5 mm har
påträffats. Den bästa öveiblicken har

20
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Arkivchef Tommie Hildman

man av de 16 mm filmer som finns hos
museer,

AV-centralet vissa företag och

ftireningar. Medel till inventeringen har
beviljats av Statens Kulturråd inom
ramen för uwecklingsbidraget till länsmuseerna. fiots att länen sökt och ått
pengar till ftirlangning av projektet, är
själva inventeringsarbetet ännu inte
avslutat i alla pilotlän. Nästa steg är att
samla in film. I regeringens reglerings-

brev for är 2004 anges att medel kan
beviljas för insamling av film, dock ej

till inventering.

f:irdig film om dagen per scanner. Filmarkivet kan så.ledes optimalt producera
5 timmar fiirdig film om dagen och 25

timmar film per vecka.
I Bengt Nyströms utredning

(se ovan)
är totala volymen dokumentär film i
Sverige uppskattad rill närmare
100 000 000 meter film. Med Filmarkivets berdknade kapacitet skulle det
ta cirka 154 åLr att åtgärda den mängden
fiim! Mot den bakgrunden är det angeläget att urarbeta prioriteringsordning
För

insamlingen av film.

Modern byggnod
En av Europas modernasre byggnader
fiir ltirvaring av film har byggts i
Grängesberg och stod klar i början på
2004. Byggraden är byggd ftir att
säkert ftirvara den brandårliga nitratfilmen, men kommer också att rymma
den film som bevaras av Filmarkivet i
Grängesberg. På sikt räknar vi med att
en särskild byggnad ställs i ordning flir

Yerksomheten

denna film.

Film som lämnas till Filmarkivet kommer att scannas till annan informationsbärare. Originalmaterialet bevaras i
klimatkontrollerade utrymmen för att
hindra kemiska nedbry.tningsprocesser.
Kopior av filmerna på \GIS/DVD kommer att finnas hos donator/deponent,
Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA),
länsmuseer och Filmarkivet i Gränges-

I byggnaden kommer maximalt
30 ton film att kunna bevaras. Med
tanke på att den kommer arr rymma
nitratfilm stdlls särskilda krav. Der som
utmärker nitratfilmen är att den kan
sjdlvantända vid 38 'C och brinner
explosionsartat med en temperatur av
2000 "C. Nitratfilm {tirekommer
endast som 35 mm biograffilm.
Den nya byggnaden i Grängesberg
består av 20 kasematter (rum) och är
konstruerad efter principen att om fil-

berg.

Filmarkivet har wå srycken scannrar
med en kapacitet på cirka 2,5 timmar

Nr4.2oo4

Ärkiv

i en kasematt skulle antändas skall
elden ej kunna sprida sig till de övriga
kasematterna. Dessa är gjutna i betong
och står på plintar fritt från arkivdelens
golv, väggar och tak. Runt kasematterna
cirkuierar luft med en temperatur på
+ 5 'C. Byggnadens yttervdggar består
av 45 cm tjock lättbetong. Inne i kasematterna är temperaturen -5 "C. Luftfuktigheten är cirka 35 %. Arkivdelen
är byggd i helt obrännbara material.
men

I

Sommonfattning
Filmarkivet i Grängesberg har varit i
drift i 1,5 år och tusentals filmer har
redan deponerais i arkiver av privarpersonet museer, företag och foreningar. Samarbete har etablerats med flera
regionala museer som i ett inledande
skede inventerar omfattning av film i
respektive län. I nästa skede är avsikten
att samverka om insamling av film.
Under hösten 2003 inleddes samarbete med Örebro universitet och
Högskolan Dalarna. Sftet är att skapa

.

en bred kontakryta med forskarsamhället. Samarbetet skapar mr;jiighet tiil
gemensamma forskningsinsatser, där
Filmarkivet samlar in och scannar fil-

merna för att möjliggöra forskning.
Filmarkivets uppdrag är att ta hand
om och långtidsförvara filmerna i klimatkontrollerade utrymmen. För att
möjliggöra forskning och visning överft;rs filmerna till \TIS/DVD. Deponenten får en påseendekopia på sina filmer
utan kostnad ft;r att mojliggöra identifiering av innehållet.
Uppdraget till Filmarkivet i Grängesberg kan sammanfattas på ftiljande sätt:

o

.

Rädda filmerna från kemiska,
mekaniska och mänskliga hot.
Bevara och vårda filmerna på lång

.

Katalogisera filmerna

sikt

.
.

wwwsvenskfi I mdatabas. se.
Överfura filmerna till VHS/DVD.
Göra filmerna tillgängliga för
framtida forskning och annan slags
användni ng (ursrällningar. nyproduktion med mera)

Läs mera om filmarkivet i Grängesberg på

www.sfi .se/gran gesberg

Filmarkivet

Hör bevoros den dokumenterande, icke-fiktivo filmen, som speglor I 900talets historio.
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uid Götehorgs uniuersitet
Text:Andreas Ekelund, Marlene Lundberg och Anna Nygren

^n

öteborgs universitet ör

(-r' :: il::; ;; 3;;' I:: ;:";;;
och 5400 anstölldo,ftrdelode på
7l institutioner inom oliko ömnesområden. En intressont verksomhet med ett brett kursutbud och
vörldsberömda forskore, som
tyvörr olltftr söllon avspeglas i
arkiven.

- Arkivprojektet ör en unik sotsning som bringor ordning i Göteborgs universitets orkiv, sciger
universitetso rkiv a rie Ch riste r
Johonsson.

arkivredovisning, som behr;vde upptill de omorganisationer som skett. Därigenom påbörjades
ordnings- och fiirteckningsarbetet vid
de olika fakulteterna parallellt med att
information om arkir.vård och dokumenthantering spreds.
Under hösten 2004 har projektgruppen utökats. Nu arbetar 16 arkivarier med att skapa struktur för framtida arkivordning vid derra stora universitet. Stort och dyrt kan man tycka,
men med tanke på den oordning som
under åren uppstått på många institutioner och avdelningar, i kontorsrum,
förråd, skrubbar, kdllare och arkivlokaler, är det weksamt om man kommer
att hinna med den gigantiska uppgiften
dateras och anpassas

innan projektet avslutas ndsta sommar.
fulaarkivet har gjort flera inspektioner
och haft många synpunkter på arkivhanteringen vid universitetet. Försök
har tidigare gjorts att uppordna arkiven,
men dessa har i de flesta fall runnit ut i
sanden. Det här är bakgrunden tili att
man till siut beslöt att inom budgeten
åtgärda problemen, i form av ett arkivprojekt.

Den nytillträdde universitetsarkivarien och projektledaren Christer Johansson började omgående arbeta med dessa
problem, och tog fram riktlinjer och
till:impningsbeslut ftir att kunna styra

erårenheter och skiftande bakgrund
bildas grogrunden {tir en dynamisk
diskussion och arbetsmiljö.
Bemötandet från Göteborgs universitetspersonals sida har varit av mycket
skiftande karaktär. Vi upplever det som
om kännedomen om arkir,,vården, ute
vid institutionerna, inte ailtid har varit
tillfredsstdllande, vilket har gjort att
våra besök och vår verksamhet varit
välkomnat och uppskattade. Det har
under arbetets gång d:irför varit viktigt
att vi besitter goda sociala ftirmågor.

Vårt arbetssätt måste präglas av denna
hållning, lor att vi ska få de arkivansvariga ute på avdelningarna och in-

ä ftirtroende lor oss,
och kä.nna sig bekvama med det åktum att vi tar hand om deras material.
stitutionerna att

Bred bokgrund
Arkivprojektet har sitt kontor i Studenternas hus strax

intill Landsarkivet i

Göteborg. Härifrån utgår vi - till fots,
med spårvagn, buss eller cykel - till våra
olika arbetsplatser. Det är viktigt med
en bra arbetsplats för att i lugn och ro
kunna varva {tirteckningsarbete med
planering.
Arbetet bedrivs oftast vid flera olika
arkiv samddigt. Vi har många bollar i

luften på samma gång; tider som passar
alla inblandade ska bokas in, uppgifter

arkivbildningen, till exempel i form av

till alla arkivbeskrivningar

en dokumenthanteringsplan. Utbildning ftir viss personal i samarbete med
landsarkivet ska anordnas och på längre
sikt planeras en utökning av universirers

fram, frågor ska besvaras och arkivmaterial beställas. Viktigt är naturligwis
också att inom gruppen diskutera, jämföra erfarenheter och att gemensamt

arkivlokaler.

hitta lösningar.

Utökod projektgrupp

Vi som är anställda vid arkivprojektet
vid Göteborgs universitet, skiljer oss

Under våren 2004 ar.s:alldes sex arkivarier för arr arbeta med universiteters

inte endast rent åldersmässigt åt, utan
vi har också en bred yrkesmdssig och
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akademisk bakgrund. Med varierande

ska letas

Vikten av flexibilitet

Vårt arbete innebär dven att vi deltar i
institutionernas fordöpande verksamhet och vår uppgift är många gånger
att vi ger råd och vdgledning inlor
universitets framtida arkirwård. Vi ger,
genom upprättandet av nya arkivftirteckningar, den strukturella grunden
för det kommande arkivarbetet
parallellt med att vi ordnar och ftirtecknar de handlingar som under
historiens gång blivit eftersatta.
Det är ett varierande arbete som
innebär att vi måste ha kunskap om
både traditionella arkivfrågor som rör
det rent praktiska arbetet med att
ordna och ftirreckna, Frågor som rör
mer specifika arkivfrågor som exempelvis val av medier samt att ha förmåga
att kunna tala med personalen på ett
sätt som gör att miss{tirstånd undviks.
I den bästa av världar har naturligwis
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all personal kunskap om arkivhantering,
men t),värr fungerar det inte alltid så i
verkligheten. Därlor är det också viktigt
att vi i projektet på ett enkelt och rydligt sätt informerar myndighetens personal om nödvändigheten och nlttan av
en god arkiwård. Det är som sagt inte
alltid helt enkelt, men personalen brukar efter hand lorstå att vi ska fungera
som ett stöd och inget annat.

lobbar under tidspress

När man uppnått fbrståelse bland myndighetens personal och lyckats bryta ner
de fördomar som på förhand funnits

Tyvärr prioriteras oftast administrativa frågor lågt och det leder till att också
arkiven bortprioriteras i verksamheten.
Det innebär att tiden som ldggs ner på
arkivfrågor oftast är knapp ute på myn-

digheten, och den hj:ilp vi bidrar med
välkomnas därftir av många bland personalen.

I och med att vi jobbar under tidspress, då uppdateringen av arkivredovisningen skall vara färdig senast somma-

ren 2005, krävs en god förmåga att
kunna överblicka det material som finns
för att avgöra hur mycket arbete som
ska uträttas.

universitetet även i fortsättningen kan
ha ett gott samarbete.
Några av arkivarierna i projektet svarar
på frågan: Vad är det bästa med det här
jobbet?

Therese: "Det

bästa med det här arbe-

tet är att det är socialt, kreatir.t och att
man måste anpassa albetet utifrån olika
situationer som uppstår"

Levande arkiv

Lennart: "Man kdnner verkligen att
man gör nytta och detta är oerhört sti-

Vi som dr anstdllda vid projektet hoppas

mulerande"

om arkivhantering och arkivarier, flyter
arbetet mycket enklare och det leder
också till att man fär uppskattning för
det arbete som uträttas. Det handlar
alltså mycket om att informera och att
vara lyhörd för att undvika missförstånd
bland personalen. Lyckas man blir arbetet också viildigt stimulerande och
intressant.

kommer denna satsning att ge kunskap
om och prioritering av arkivfrågor, så
att arkivarier och övrig personal vid

att arkiven ska kunna hållas ievande och
fungera som arbetsredskap i framtiden.
Det är naturligwis också önskvärt att
projektet resulterar i ett ökat intresse för
arkir,.vård och arkivrelaterade frågor vid
Göteborgs universitet. Förhoppningsvis

Katarina: "Att det är fritt, man 1ägger
upp sitt arbete själv, också kul att ha
många kollegor

for

omvdxlings skull.

Arkivarier arbetar ju oftast

ganska

ensamt"

Kompletterar varandra. l6 arkivarier, med varierande erfarenheter och skiftande bakgrund, arbetar för att skapa ordning i Göteborgs universitets arkiv.

Ärkiv
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Företags historia
på wehhen
ICA:s historio finns på DVD.
Nu blir orkivet också webb-

Historiointresse

l8Å.§istsr{elr

plots.

lcAs hlslorla på egen webb

- ICA som varumärke S,ller

i;r.n §aei,!i,

+0 år i år, säger Anders Hallgren,
ansr-arig fol ICA:s historiska projekt på ICA-handlamas Förbund.
-O-talers tCAnder har blivit kulttrgur. Hela r.år histolia, som
-srr:ickcr sig ända från 1917, berör
niisr:rn varenda svensk.
För h'ra år: sedan fick
Föreninger.r Stockholms
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Företagsm innen r-rppdraget att
sanrl;r ICA:s historia fur- eftenärlden.

Resultatet blev 600 hyllmeter dokument
och arkivmate rial - 200 artiklar, 2 000
bilder och övet sex timmar ljud och

film.

självklara arkivet.
Uppskattningsvis kommer ett 40-ta1

artiklar och 1OO-talet bilder att förnyas
och fyllas på varje år.

att ta nästa steg. Den 26
oktober var det premiär ftir ICA:s historia och arkiv på en egen webbplats.

dagens populära och kritikerrosade

dags

- Ett företags historia tar aldrig slut,
säger Anders Hallgren. Den frlls stän-

rydlig trend hur svenska storföretag ser över och bevarar sin
historia.
- Inrresset för historia har
aldrig varit större, säger Edward
Blom, projektledare på
Föreningen Stockholms
Företagsminnen.
Många har utryckt att det
behövs mera forskning om handeln och

historia
Men for att forska behöver man
tillgång till arkiv och bra material, säger
Arders Hallgren. Handeln är också
mycket dåligt representerad i våra traditionella historieböcker. IKEAs Ingvar
Kamprad, H&Ms Erling Persson och
ICAs Hakon Swenson borde definitivt
höra hemma dar. De har samtliga bidess

digt på och därfor blir en webbplats det

Egen webbplats
Nu är det

Jan Guillou och Herman
Lindqvist är wå fiiråttare som
Iyckats berätta vår svenska
historia på ett nyskapande och
popuiärt sätt. Nu ser vi en

-

7O-talets reklamfigur ICAnder och

reklamfilmer i TV ar wå exempel på
vad som alltid kommer att ha ett historiskt värde.

-

dragit med verksamheter som i högsta
grad berör varenda svensk.

ICfu webbplats finns på

Föreskrifter om upphandl ingshandlingar
Den 1 november 2004
trädde Riksarkivets
föreskrifter och allmänna råd (RA-FS
2004:2) om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling i
kraft. Med stöd av denna kan myndig-
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heter (motsv.) gallra eller återlämna en
del av de handlingar som uppstår i ett
upphandlingsfiirfarande - dock under
förutsättning att vissa handlingar bevaras för framtiden. Exempel på handlingar som ska bevaras är inköpsgrundande handlingar (t.ex. beslut), annons,
florfrågningsunderlag, antagna anbud,

forhandlingsdokumentation, upphandlingskontrakt och beställning. Som
vanligt finns föreskriften, furutom i
tryckt form, i digitalt utförande och
sökbar via RA-webben.

Text: Peter Sivervall
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Digital ark ruerrng
I

n

I
Text: Hans Ramstedt

FALK:s årligo konferens ögde

rum den l4-16 september i ett
höst/ikt Norrtölje.Trots en del
ymnigo regnskuror under konferensen, vor humöret bro och ftrvöntningarno storo inftr de bådo
dogornos ft relösningor kring
ömnet digitol arkivering i proktiken. Antolet deltagore under året
konferens vor ett nittiotal.
Vi som kom

dagen före konferensen,

guidades av Erika Grann i Motor AB
Plthagoras verkstäder. Förutom verkstad och kontorsmiljö ånns under floretagets tid också arbetarbostäder i övervåningen till verkstaden. Företaget var
som mest aktiw under perioden 19201960.
Michael Blum tog sedan vid och guidade oss genom delar av stadsbebyggeisen
i Norrtdlje - även kallad Roslagens

huvudstad.
Kvdllen avslutades med en buffe i
matsalen Amorina på det nya högskoleområdet där ett antal leverantörer presenterade olika arkiwårdsprodukter.

Från kosern

till campus

Idagär det campusområde fc;r hogskolan i Norrtdlje, men till ftir några år
sedan var det kasernområde for Norrtdlje lulivärnsregemente. Konferensen

holl till i regementets gamla filmsal.
Konferensen öppnades av kommundirektör Mats Törnquist. Bo Thaldn
från regionarkivet

hans.ramstedt@liv.se

i år

i Göteborg inledde

sjdlva konferensen och sammanfattade

öveu-r
ÖVUE-ff

några decenniers datauweckling och
relationerna mellan oss arkivarier och

datafolket.

Tie goda exempel på digitala arkivlösningar presenterades under de båda
konferensdagarna.

Från regionarkivet i Göteborg kom
IT-samordnare n J erzy Misiewic. Vi fi ck
ta del av en mycket omfattande doku-

mentation för underlag lor framtagning
av kravspecifikation ftir leveranser av
data ur IT-system och rutiner kring
långtidsbevarande.
Från Stadsarkivet i Stockholm deltog Annika Rodhe, Julia Ålund och
Stefan Fogelvik. Man kan samman-

fatta deras erårenheter i orden utmaningar, tillkortakommanden och framgångar.

För dem bestod utmaningarna i att i
ett så tidigt skede som möjligt ä vetskap om vad som planeras på IT-sidan
i forvaltningar och bolag, att ta fram
tillämpliga checldistor och att klargöra
ansvar och uppgifter.
Till tillkortakommanden kunde de
bland annat räkna att det ofia saknas
bristftilliga beskrivningar av IT-system,
att fokus läggs vid gallring i stdllet för
bevarande och att gallringsutredningar i
ett senare skede måste omprövas.
Stadsarkivet kunde ändå anse att de
har nått framgångar i sitt arbete. Arbetet har gett dem ett större kontaktnät.
Man har ftrt ett större gehör ftir de
frågor man driver. Stadsarkivet har
blivit en mer sjdlvklar samarbetspartner.

är ett Iflsamarbete mellan
stadsarkiven i Örebro, Vdsterås, Uppsala

och Eskilstuna. I konferensen deltog
Steån Nilsson från Örebro, Sven Jonsson från Uppsala och Linda Hellberg
från Vdsterås.
Stefan Nilsson redovisade hur man
har arbetat i de olika momenten vid
digital långtidslagring. Att nå framgång
är till stor del beroende av i vilken
utsträckning man har kunnat ange
grundkraven vid systemupphandling
och tillgången till detaljerad systemdokumentation.
På stadsarkivet i Västerås har man
tagit emot ett flertal digitala uttag från
olika verksamheter i stads{tirvaltningen.
Man har vid arkivering av digitalt lagrade uppgifter sett dll att dessa struktureras och representeras på ett sdtt som
gör bevarandet oberoende av viss utrustning elier programvara. Särskilda pre-

sentations- och sökapplikationer ska
medfolja uttagen från det ursprungliga
ITlsystemet. Uttagen har gjorts i XML.
Fördelen med detta är att filerna endast
består av ren text, vilket möjliggör framtida konverteringar.

Integritet och tillförlit lighet
ska vi i de moderna medierna
kunna garantera informationens äkthet?
Hur bör signerade handlingar arkiveras?
Kan elektroniskt undertecknat material
långtidslagras - billigt och sdkert? Detta
var några av de frågor som Per Furberg
från Setterwalls advokatbyrå i Göteborg
ställde i sitt föredrag. Han ansåg att det

Hur

Forts. nästo sido

Ärkiv
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Efter en timmes båfird på kvdllen den
första konferensdagen bjods vi på middag ute på Lidö gård. Under middagen
underhöli Urban Johansson och Per
Carlsson oss med sånger av Bellman och

t
!
5

Täube.
Lena Nygren från Medelpadsarkiv i
Sundsvall, berättade om ett arkivprojekt

raktisk. Riksarkivarie Tomas
Lidman framhöll att det inte räcker
med att vi arkivarier är teoretiskt
utbildade.Vi måste lära oss det
praktiska i vårt arbete.
P

är nödvändigt att vi gör resultaten av
teoretiska analyser av rättsläget, tekniska
standarder och sdkerhetslösningar och
de tilliimpningar som nu sjösätts praktiskt användbara och begripliga. Men
kommer handläggare, arkivarier, domstolar, skiljemän, förvaltningsmyndigheter med flera att ge användningen av
ny teknik den juridiska innebörd som
aktörerna har avsett?
Tomas Lidman ny riksarkivarie sedan
ungefär ett år tillbaka, tog upp ett antal
frågestäilningar som ligger honom
varmt om hjärtat. Närmast kommer
Tomas Lidman från chefskapet fur
Kungliga Biblioteket. Han ansåg att

som haft "Söderskivan' i Stockholm
som forebild. Ambitionen har också här
varit att knyta ihop dokument, foto och
ljud. Vad som är speciellt med detta
projekt är att man i framtiden ska
kunna sitta hemma och söka information. På sikt är målet är att kunna starta
err länsminne. Det operativa registreringsarbetet har utförts av Sundsvalls
Registreringscentral. Sundsvalls tidning
har gått in som sponsor. Forhoppningen är am projektet ska kunna permanentas från och med 2005.
Gunnar Sundberg från Riksarkivet
som
ersatte Britr-Marie Östholm berättade om arbetet med arkivredovisning och registrering enligt den nya
lagen. Den nya lagen d:r tyvd:rr uppskjuten till år 2007, men Riksarkivet fortsätter dock revideringen som planerat.

LDB-projel«et
Vid tekniska universitetet i Luleå har ett
projekt påbörjats som i Itjrsta hand ska
uweckla möjligheterna

till ett långsik-

arkivens resurser behövs inom olika

tigt digitalt bevarande av digital infor-

universitetsutbildningar. Kan vi dessutom erbjuda material i digital form är
det bra. Ett annat område som berör oss
alla är att antalet kulturstölder ökar.
Här måste alla hjalpa till med åtgärder.
Tomas Lidman avslutade sitt loredrag
med att säga att det inte räcker med att
vi arkivarier är teoretiskt utbildade. Vi
måste också lära oss det praktiska i vårt

mation i Sverige. På längre sikt ska man
skapa ett nationellt kompetenscenter
som möjliggör en långsiktig forskning
och kontinuerlig uweckling för ett långsiktigt digitalt bevarande.
Vi känner alltfttr väl till bakgrunden:
Olika utredningar har pekat på stora
brister att tillvarata och bevara material
på lång sikt. Stora mängder elektroniskt

lagrad information finns redan idag och
ökar avsevärt. Få konkreta resultat finns

att tillgå trots pågående örskning. Delar
av digitalt material producerat de sista
ärer. är redan förlorat. Dokumentationen är alldeles för dålig. Många arkivarier d:r alltför passiva.
LDB-projektet är ett samarbete melIan flera olika aktörer. Riksarkivet, Luleå
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Tekniska Universitet, Riksförsakringsverket, kommun- och landstingsftirbunden och Bodens kommun.

To

tillfället i o,kt

Rolf Hagstedt från Svenska kommunförbundet och den kommunala samrådsgrlrppen rörande arkiv- och dokumenthanteringsfrågor berättade om det pågående arbetet. Rolf betonade att den
digitala situationen är en av de r.iktigaste utmaningarna vi har fram{tir oss.
Jag kan bara hå1la med honom om detta,
mot bakgrund av mängden digital information som inte är dokumenterad och
för vilka galiringsutredningar inte är
gjorda. Enligt Rolf är det hog tid nu att
ta tillf,illet i akt, eftersom kommunetnas
och landstingens ekonomier bedöms b1i
bättre under den närmaste tiden.
Ett antal nya gallringsråd är på \.äg att
ges ut. Det är bland annat gallringsråd
för räddningstjänsten och plan- och
byggverksamheten.

Efter konferensen fanns det möjligheter att göra ett studiebesök på

Norrtälje Stadsarkiv.
Jag tror att det val första gången som
en arrangör av FALK:s konferenser bad
oss att i/lla i en konferensutvärdering.
Kanske är det något som andra ska ta
efter?

Nästa år äger FALK:s konferens rum i
Alingsås.

arbete.

FALKs ärsmöte
Som avslutning den forsta konferensdagen var det dags ftir FALK:s årsmöte.
Årsmötet lockade ett lzrtiotal medlemmar. Bland de viktigaste punkterna kan
märkas att sryrelsen beviljades ansvars-

frihet ftir 2003 och att Ulrika Gustafson, Håkan Gustavsson och Erik Lindblad omvaldes som ledamöter i sryrelsen.
Som ny ledamot i sryrelsen valdes Torgny
Fransson, Helsingborgs stadsarkiv.
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Social. God mat

och

trevligt sällskap är alltid
ett trevligt inslag under
konferensdagarna.
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Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
FALK
Torgny Fransson, Helsingborg
William Försth, Trollhättan
Dan Holfue, Göteborg
Håkan Kolsmyl Tierp
Erzs6bert Westerberg, Akersberga

AAS
IVlaria Dalbark, Linköping
Barbro Kvlst Da hlstedt. Södertälje
Elisabeth Sundqvist, Ange
Vivi Lundslröm. Örebro
Anita Keijzer, Linköping

Kerstin Lundgren, Gävle
Ulla Erngren, Uppsala
Kerstin Haraldsdotter, Borlänge
Birgit Danielsson, Borlänge
Britt Alm, Uppsala
Maud L Sandberg, Timrå
Håkan Wirström, Sundsvall
Lena Nordqvist, Stockholm
Taina Ridell, Gävle
lngemar Carlsson, Bromma
Magnus Blomberg, Hässelby
Rikard Ek, Uppsala
Johan Ekdahl, Uppsala
Mikael Forssander, Hallstavik
Richard Fransson, Uppsala
Karin Hagekull Aberg, Uppsala
Anne Hallvig, Heby
Margit Pihl, Stockholm
Eva-Lisa Holmström, Uppsala

NLA

Sandra Hägglund, Täby
Hanna Höie, Bandhagen
Mathias Jonsson, Enköping
Jonas Kushner, Uppsala
Ellinor Käck, Upplands Väsby
Elin Lantto, Norsborg
Martin Lindberg, Bagarmossen
Karin Lokrantz, Hägersten
Barbara Lublinn, Farsta
Nina Lundin, Uppsala
Pia Lundqvist, Eskilstuna
Carl-0skar Lundström, Uppsala
Lina Marklund, Uppsala
Micael Mjöbäck, Uppsala
Marie Målberg, Uppsala
Anna Ruthström, Uppsala
Anna Maria Stjärnell, Uppsala
Sofia Svalmark, Uppsala
Tor Söderberg, Bålsta
Petter Söderström, Örebro
Camilla Vaara, Uppsala
Annica Valtersson, Stockholm
Marie Vesterlind, Märsta
Per Axelsson, Stockholm
lvona Elenton, Uppsala
Anna Frejd, Huddinge
Ragnhild Winbäck, Härnösand
IVlaria Eriksson-Sundström, Alnö
lnger Enquist, Stockholm
Ulrika Alander, Skara
Gunnar Wennerholm, Stockholm
Carita Gruner, Västra Frölunda

Eva Sundstedt, Sorunda

Swedish Meats ek föt Sune
Wallström
Eva-Karin Schönbeck
Banverket Produktion, Lena
Huring

rwb

NÄRINGsLIYETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 l0 ÖREBRO
Tfn:019-1201 95 .Fax019-6ll

Hemsida:

8l
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m.nla.nu . E-postnla@nla.nu
Ordförande:

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

Riksgäldskontoret, Britt-Marie
Larsson Venditto
BRA Arkivkonsult, Katharina
Prager
Utrikesdepartementet, Göran
Rydeberg
Agneta Johansson, SSAB
Tunnplåt AB
Hanna llandel Johanneshov
Trollhättans stad, William Försth
Gunnar Dafgård AB, Tenho
Carlsson
Svenska Handelsbanken AB, Ulf

Köping-Höggård
NDSA. Maria Fäldt
Näringslivsarkiv i Uppsala län,
Maria Thysell
Fora AB, Aleksandra Palmqvist

tåra aru4ovt^söru od4, l^äsare
qod,Jul wb eth qrtb Ngw Årr

VL 6usl<Ar
evtt

la

an«rvnÅoerlas
Box 390, l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pettersson
Tfn/fu: 08-41 I 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen

Riksförsäkringsverket
Tfn:08-786 90 00

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIYFÖRBUNI
Arkivcentrum i Örebro än
Nikotai 3,702 l0 ÖREBRO
Kansli:Yvonne Bergman
Tfn:019-61 I 29 00. Fax:019-61 I 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:

IIy redaktionsmedlern
Namn: Katharina Prager
Alder: 35 år
Arbetsplats: Det egna före-

Bakgrund: Kulturvetare med

dokumenthantering - en arkivhandbok' 1999 och forfattare till "Hantering av
handlingar i upphandlingsärenden i Stockholms stad"

inriktning mot

2003.

konswetenskap, bebyggelsehistoria och arkirwetenskap.
Borjade arkivariebanan inom
Stockholms 1äns landsting
och har dven jobbat inom
Stockholms stad.

Fritid: Renoverar t-ör närvarande vår husbåt, en liten

taget BR,A. arkivkonsult i
Stockholm, startat 1999.

Medlorfattare till
loto: \'iktor Rundlöf

"

BosradsFö retagens

isbrytare byggd 1913 i
Gävle. Utöver det är det
sambon, yoga och romane.r
som gäller på fritiden.

lngvar Söderström
PI 380 B, 3 I O 42 HAVERDAL

Tfn:035-51623
E-post: ingvansoderstrom@mailbox.swipnet.s,

E qU
FALK
c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiy 753 75 UPPSALA
E-post erik.lindblad@uppsala.se
84
ffn;018-727 I I 75 . Fax 018-727

ll

Ordförande:
Jan Östergren
Malmö stadsarkiY

Tfn:040-10 53

12

E-post: jan.ostergren@malmo.se
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höstkonferetade
Text: Eva Berntsson Melin, Folkrörelsernas arkiv i norra Halland

eva.berntsson. mel in@lansm useet.varberg.se

T {nder de två dogorno som
I § såvölftrtroendevaldo
som onstölldo från oliko
V
enskilda orkiv och orgonisotioner
vor somlade ftr höstkonferensen,
sken so/en.
Själva värdarkivet var Jc;nkopings läns
folkrörelsearkiv, Jfa, som under våren
flyttat in i sina nya lokaler - i en banks
gamla lokaler. Men det var i Jönköpings
hc;gskola vi samlades. Där välkomnade
Jfa:s ordftirande Ingvar Samuelsson oss
till, som han hoppades, ett par givande
konferensdagar. Och ett välmatat och
nyttig program fick alla cirka 60-talet
deltagare sig

till

livsl

ett rött öre till det arkivpedagogiska
arbetet! Tänkar om arkivpedagogiken
rogs ju upp i arkivurredningen. som nu

i närmare wå år, men det tycks
som om den utredningen inte förmått
göra några djupare avuyck.
På Riksarkivet har Kerstin Söderman,
val kand i våra kretsar, anstdllts lor att
arbeta vidare med den Nadonella Arkivdatabasen. fuksarkivet utannonserar nu
en tjänst som informarör, ett iniriariv av
den nye riksarkivarien Tomas Lidman.
Vidare nämnde Christer Bogefeldt
något om ICA:s /International Council
of Archives/ kongress i Wien där man
formulerat frra strategiska mål som
organisationen skall arbeta med, nämligen marknadsforning, elektroniska
legat

dokument, bevarandeaspekter och

" C h ri I I e s ku lt u rko mp

ott"

Först ut var kultursekreterare Christer
Bogefeldt, Riksarkivet, som bidrog med
senaste nltt fran bland annat statens
syn på arkiwärlden. Han berättade att
verksamhetsbidragen

till

länsarkiven

uppräknats och hänsyn tagits till de wå
senaste bildade länsarkivfiirbunden. En
positiv nyhet även om pengarna är små
i jämftirelse med vad andra länsorganisationer får inom exempelvis museivärlden. Så har det beslutats att 15 miljoner kronor permanent skall avsättas
för museipedagogiskt arbete, men inte

28

katastrofskydd samt den professionella
utbildningen av arkivarier. Det ftirsta
strategiska målet är ju något som äler
helt inom ramen ftir SASS:s /Svenska
Arkiv i samverkan/ arbete med bland
annat Arkivens Dag, nu en fiireteelse i
hela Norden.
Avslutningsvis uppmanade han oss gå
in på www.agendakulturarv.se ddr
kulturens berydelse för den regionala
uwecklingen hävdas. Undertecknad tog
åsta på uppmaningen och hittade texten "Nu är Agenda kulturarvs nationella
programförklaring {2irdig. Skriften har

skickats ut till ollo lcinsmuseer och lönsstyre/ser " (min kursivering). Man
undrar ndr myndigheter och andra skall
lära sig att se arkiven som kulturbärare...

Grävprojektet
Detta intressanta projekts olika delar
redovisades av Yvonne Bergman, Folkrörelsernas Arkivftrbund, Jonny Jakobsson, Sv Kommunalarbetareflirbundet,

Kjersti BosdotteE Sv Metallindustriarbetareftirbundet och Barbro Frankie,
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

)rvonne Bergman berättade att

\

grävcirklarna från 1970- och 80ralen inre avsatt några srörre spår
i arkiven. Men arkivmaterial från de
fackliga organisationerna som finns ute
i {tireningsarkiven skall ju användas. De
nya grävcirklarna skall med hjdlp av en
handledning lära sig ett kallkritiskt tänkande samt att inse att nutidens knappa
protokoll kan behöva kompletteras med
intervjuer. Att vi alla behöver stöd för
minnet och likt kloka kameler gå till
källorna - detta insåg inte Gösta
Bohman som i sina memoarer hänvisar
till uttalande han påstod Arne Geijer
gjort 1980, fast denne avled i januari
1979.

f
I

Jonny Jakobsson berättade att arbetarrörelsen och arbetslivets historiegrupp i
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det n. a pro jekrer har lbkuserar på de

''vita

till

uweckling. I grävprojektet ingår många

exempcl k-, r:::r.,.n, rclL : san-rh.ille t och arbets1r',::. i.lr .1.r .,I:i:r:1ig,l sekrorn är en
.t.:,: :: -..ts!:'.:ri. Fran bör j,rn \'aI det ett

av dessa samt arkiv, högskolor och folkbildare i cirkelverksamher.

:-1:r.r-:r-i- n-r. lan arki.. museer. fackliga

Från högskolans institution för medieoch kommunikationsvetenskap deltog
lärarna Staffan Sundin och Lars-Åke
Engblom och redogjorde ft)r forskning i
pressarkiv. Dels är ju tidningarnas arkiv
som vilka {tiretag som helst, men produkten i sig är ju också intressant. Dess
uweckling och det redaktionella arbetets
olika genrer samt tidningars berydelse
lor bygden och dessas påverkan på folkrörelsernas. En del tidningar har ju
foltr<rörelseanknpning genom sina ägare.
Innan 1960- och 7O-talen var många
chefredaktörer politiska aktiva med
olika förtroendeuppdrag, men idag är
rågången mellan politiker och journalister rydlig.
Korrespondensen menade man var
eft oumlttjat men spännande material
och dven prenumerantregistren kan ge
mycket. Faran är att tidningarna själv
uppfattar arkivmaterialet bestående av
redaktionell text och bilder som viktigare än det administrativa arkivet.

..L.eh-sr.r drick:rrn:r". son'r

organis,rrioner och ,\BF i tre orr-rråden i
iandet: \orrland. Dalarr.ia och Iönköpingstrakten. I.len derta l-röll inte utan
det blev ett landsomfartar.rde proiekt.
som år 2003 hade cirka 100-ta1et stu-

diecirklar sysselsatta med omkring
2 000 rnänniskor engagerade.
Han ar.slutade sitt anförande med atr
omtala att Kommunal skall skiidra sin
snart I OO-åriga historia och till det
syftet anställt tr.å historiker, som man
hoppas skall kunna engagera sår'äl
yrkesverksamma som pensionärer.

Eldsjälor
Den åkunnige kan rycka, sade Kjerstin
Bosdotter, art det är något märkligt att
Svenska Metallindustriarbetareförbun-

det arbetar med ett kvinnoprojekt, men
faktum är Metall är ett LO:s största
"kvinnoförbund" med 80 000 kvinnor
som medlernmar! Tiots att denna åckIiga organisation med drygt 100 avdelningar ofta och gärna producerat

jubileumsskrifier,

så lyser

kvinnorna

med sin frånvaro. Fast de funnits i alla
industribranscher, som invandrarkvinnorna på Scania i Södertälje, finskorna
från slutet av 2:a världstr<riget eller de
kvinnliga traversftirarna i stå.lverken.
Och i sådana mansdominerade industrier som yarven, vilka försvann ftir ungefär för 25 år sedan, änns kvinnliga
arbetare. Till och med i gruvorna arbetar kvinnor.
arbro Frankie gjorde en enrransteaterfureställning när hon packade upp en resr,äska. Med hjalp
av bilder och föremål gestaltade hon
hur man på statarmuseet i Skåne, i
närheten av Torups slott, med god hjalp
av frir.illiga, engaeerade och kunniga
eldsjä1ar berättar om Iantarbetarnas

villkor förr. Grur.rden till museet, som
invigdes 1995, r.ar 90 kunskapsbärande
personer som i en sann folkbildningstradition grävde i sin egen historia. I
Sverige finns I 308 registrerade arbetslivsmuseer som ägnar sig åt regional

Ärkiv
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Forskning

i

pressorkiv

enom en inventering kan konstateras att 71 tidningsarkiv
fördelar sig på tre museer, err
bibliotek och resten på olika arkiv varav
13 stycken är folkrörelsearkiv.
Pressarkir.et på Riksarkivet innehåller
cirka 2 km tidningsarkiv varav de flesta
har lorankring

till Stockholm.

Dr PUH-proiektet
Gun Arvidsson och Carina Swarts redogjorde lor detta projekt, som skall uttydas Dataregistrering Projekt Unga
Handikappade. Starten agde rum 1992
och var från borjan ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun,

både fram- och baksida av papperet.
Likaså arbetar man med Svensk LokalHistorisk Databas där såväl original som

avskrifter scannas. Eftersom man inte
"stidl" arbete från någon annan kan
tjänsterna tillhandahållas mot rimliga
priser.

Arkivarie Louise Högberg vid Handikapphistoriska föreningen slog ett slag
ftir handikappforskning, och uppmanade aila att hjälpa till med uppbyggandet av en kunskapsdatabas kallad
FUNKHIS, med referenser till litteratu! artiklil och arkiv med anknytning
ril I handikapphisroria.

Hembygdsrörelsen
och arkiven
Sist ut i Västbosalen var Kjell Nilsson
från Sveriges Hembygdsflorbund, som
arbetar som hembygdskonsulent i Stockholms län. Grolt sett finns hos de olika
hembygdsftireningarna, 12 000 hyll-

meter handlin gar, 2 mlljorcr fotografier
och 2 miljoner föremål och man förvaitar 9 000 olika byggnader. Detta framkom i enkät som man skickade ut 1998
som 90%o av ftireningarna svarade pål
Från fc;rbundets sida propagerar
man mycker For att Foreningarna
skall göra arkivinventeringar. Och man
uppmanar dem att lämna in arkiven
till säker förvaring hos närmaste
föreningsarkiv, om foreningen sjdlv
inte har fullvärdiga arkivlokaler. På
Sveriges Hembygdsfcirbunds hemsida,
www.hembygd.se, kan man under
rubriken sryrelse och arbetsgrupper
hitta hembygdsröreisens arkivprogram
som en pdf.fil. Och, troligen i början på
nästa år, kommer en arkivhandledning i
skriftserien "Konsten att..." .

landstinget och ldnsarbetsnämnden.
Nu är kommunen ensarn huvudman.
50 personer per dag - både de med
medftjdda handikapp och de som tillfogats sådana - arbetar vid sina individanpassade arbetsplatser med att scanna
affischer och stora ritningar som s§dds-

filmning samt mikrofilma lönelistor och
rapporter för att spara hyllmetrar. En

film rymmer ungeår 8 000 A4-ark -

+

Höstkonfererande. Under två
dagar träffades förtroendevalda
och anställda från olika enskilda
arkiv och organisationer.

)c)

Uattenfall räddar gamla arkiv

Personalskvaller
.

Text:Annika Gustafson

Den 23 augusti bc;rjade Magnus

Jerlström som arkivarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, med
placering i den bemannade externa
depån i Grängesberg. Magnus har
tidigare varit projektanställd på

Handlingarna från mitten av 1940'
talet fram till borjan av 1960-talet har
förvarats i ett bergrum i Kilforsens
kraftverk. De var ganska fuktiga när de
kom till Näsåker, men har nu stått och
torkat i ndrmare ett år. Många handlingar är skadade av rost från häftklamrar och gem och en del dven av
mögel, vilket innebär att man måste
använda andningsskydd och slcydds-

3

,.
ä

folkrörelsearkivet i ArkivCentrum
Orebro.

. Göran Samuelsson,

tidigare Lantmäteriet Gavle, tillträdde den 1 oktober en tjänst som universitetslektor i
Arkiv- och informationsvetenskap vid
Mitthc;gskolan.

.

Vattenfalls gamla kraftverksarkiv
ska ordnas och förtecknas.

Lisa Qviberg har blivit anställd

i

1 november.

. William Försth

har bytt jobb från
Luftårtsverket Landvetter, till att bli
Stadsarkivarie samt att arbeta med
demokratiuweckling i Tiollhättan.

Hanes har {ått tjänsten

som arkivarie vid Attje, Svenskt Fjä1loch Samemuseum i Jokkmokk, och
borjade den 15 november.

.

under utarbetande skall skrivas in i

tukis II.

som arkivarie hos Utrikesdepartementet. Tjänsten påbörjades den

. Gertrude

dr:ikt vid arbetet.
Den arkivftirteckning som nu är

Den 1 mars tillträdde Christer
Johansson anställningen som
unir.ersitetsarkivarie vid Göteborgs
universitet. Han har dessfiirinnan
bland annat arbetat som arkivarie och
registrator vid Nordiska högskolan
for folkhälsovetenskap och vid
Chalmers tekniska högskola. Efter
Chalmers r.ar han projektanställd som
arkivarie vid GU fram till det att han
sökte och fick anställningen som
universitetsarkivarie.

I Ndsåker Sollefteå kommun i Ångermanland genomftirs för ndrvarande en
omfattande arkivsatsning. Det är det
Jokkmokkbaserade {iiretaget Picab, som
på uppdrag av Vattenåll, åtagit sig att
omhänderta Vattenålls gamla kraftverksarkiv. Till sin hj:ilp har man arkivarie Einar Petander från Uppsala samt
wå arkivassistenter från Ndsåker.
Cirka 150 hyllmeter av handlingar
och fotografier från Vattenäls kraftverftsbyggen i Ångermandlven skall ordnas och förtecknas. För närvarande har
cirka en tredjedel gåtts igenom och man
räknar med att vara fardiga till våren

2005.

- Bra ordning fanns redan i det gamla
arkivet. Vad vi nu gör är att skapa ett
underlag för framtida forskning, berättar Einar.
Kopieringsmaskinen kommer till
flitigt bruk under arbetets gång.

- Så fort jag hittar en intressant
handling kopierar jag den, fbr man vet
aldrig om jag hittar den igen, säger
Einar.

Projektet skall skapa ett underlag för
omhändertagandet av Vattenäls övriga
oförtecknade krafwerksarkiv. Totalt rör
det sig om cirka 1 000 hyllmeter.
Fotnot Vanenålls kraftstationer i Ångermantill norr: Fotsmo, Nämforsen,
Kilforsen, Lasele, Långbjörn och Stalon.
dlven är från söder

Har du bytt jobb?
Skriv några rader till

Berätta om det för dina kolleger.
Tema Arkiv c/o Åsa Olsson, Eriksberg, 374 96 Trensum.
Eller e-posta:

aspa@swipnet.se

Grattis!

På

såns

2005...

Ett stort grattis ti1l Föreningen

8-912

FA:s grundkurs i Ordna

och Förteckna föreningsarkira Lund

... i AfkiVen
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1513

Tema Arkiv

2s-26ts

FArK-konferens, Alingsås

nr I

Stockholms Företagsminnen

som

firar 3O-årsjubileum. Den 11 november
hade de jubileumsfirande med festligheter. Bland annat gavs ett flertal prov
på deras verksamhet: furedrag, utstä11-

ningar, filmvisning och guidningar
bland "skelett i arkivet". Efter att i 30 år
ha berättat andras historia, fick
Stockholms Företagsminnen äntligen
berätta sin egen!
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- lika enkelt som professionellt
IVISUÅL ARKIV kan du:
. skriva

ä

Visr*a[ Ank§v kari dur göra allt det

ut etiketter

*u kräver av ett van§lgt ärklw§y$teffi ech mysk#t

ett enkelt syst#itt f{år der.l sw*13& änvändaren

saffitidlst en

. få ut förteckningsblad

m*r dåårtl[l" ffiet

. söka

Sufdsruve f$r den ssm kr{*urer l§te rner" V*sum§"sen§en hestår äv o[ikä §neduler
§erm kärl kormhirleras eälen furagcra wär frår §i§.

på olika sätt i systemet

. få överblick
o hålla reda på inleveranser

än

r§"leffi

få kvittens direkt efter grov
registrering
. se hur mycket som kommit in
under året
. se hur stor andel som är oföro

tecknat

.

leverera till den Nationella
Arkivdatabasen NAD
o ta in sådant du ev. lagt in i

1S1
1991

ARKIA
Du väljer om du vill köra med en SQLserver-databas eller Oracle-databas.
Funktionerna är desamma oavsett vilket du
väljer.
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VI§UAL INT§RNET
är en tilläggsmodul som du kan använda

om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
f örändra), arkivförtecknat material.

VI§UAL DOKPLÅN
För att kunna leva upp till arkivlagens
intentioner om bevarande och gallring
behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteringsplan.
VISUAL DOKPLAN gör det möjligt för dig
att arbeta rationellt med upprättande,
implementering och löpande uppdateringar
av dokumenthanteringsplaner.

UTBILDId'NS
Göteborgs Region- och Stadsarkiv håller
varje höst och vår en kurs Förteckna med
Visual Arkiv, som är mycket uppskattad.
lntresseanmälan kan lämnas till Region-

och Stadsarkivet, receptionen
031-17 95 45 eller till arkivnamnden@
arkivnamnden.goteborg.se.
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Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

.

Göteborgs Stad ADB-kontoret,403 31 Göteborg besöksadress: Rosenlundsgatan 4
telefon: 031 -61 3000. telefax: 031 -138027, www.adb-kontoret.goteborg.se
goteborg.se
f örvaltnin gsbrevlåda: ad b-kontoret@adb-kontoret.

POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

.utngttja informationen maximalt
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Öppet åtta dagar

i veckan ?

Många letar just nu efter metoder och lösningar för att skapa en väl fungerande kommunikation och ett konstant
informationsflöde. Orsaken är att den nya tidens samhälle ställer allt högre krav på öppenhet och tillgång till data

än tidigare. ALP Data har utvecklat produkter, anpassade för 24-timmarsmyndigheten, med f unktioner som svarar
mot de krav som ställs på dagens myndigheter.
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Sökning i diariet, med hänsyn tagen titl sekretess- och personuppgiftslagen, för allmänhet och andra tntressenter'

Koncept för elektronisk ansökan via lnternet rnklusive utbetalntngsruttner.
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www.alp.se info@alp.se 013-35 85 00

