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Arkivorier onses ho gansko mycket gemensomt
med begrovningsentreprenörer
de tor vid nör
livet slutor. Mångo orkivarier delor inte olls
denno jömförelse, eftersom orkiven olhid har ett
liv, öven om det ovklingor. Likheten stämmer allts<i inte helt, men orkivens fortsatto liv förutsötter
orkivoriens orbete.
Posten orkiv, som påbörjodes I 636, ör ett
exempel på detto. Redon i börjon befordrode
Posten brev, vilket under I 800-tolet öven kom
ott omfatta poket och trycksoker. Under fromftr
olh 1900-tolet utvecklode de en omfottonde
verksomhet ftr in- och utbetolningor. Posten blev
en rikstäckande verksomhet, vilket visue//t visot
sig i vorje liten och stor stod genom de mångo
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september 1999 signolerode emellertid en
påtaglig ftröndring -"Allo postkontor löggs ner:
5000 anstölldo måste sluto".Av den efterftljande debotten att dömo trodde inte löngre
Postens /edning att det gick ott få lönsomhet i
postkontoren, utan idag ör det lnternet som olltmer tor över. Den moderna mönniskan sköter
och kommer ott sköto sino offärer från sin
dotor.
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Vod hände dä med Postens orkiv? Detta ör
en principiellt viktig frågo, eftersom fromtidens
historiker sökert kommer ott voro liko intresserode ov ott studera orsakerna bokom de nuvo ronde somh ällsft rönd ri ngo rn o,som dogens
historiker vorit upptogno med frågor som hondlor om övergången från jordbrukssomhölle till

industisomhölle. De konske
stöller frågon: Hur påverko-

de upplösningen av industrisomhöllet och informotionssomhöllets anstormning
olika verksomheter i
Svenge? Eller: Vilko effekter
fick lnternet på traditionella
syensko ftretog?
Desso ftröndringor omfanor inte boro Posten.

Många ondro bologs historio fyller en sentido
betroktore med viss nostolgi,illl exempel tidigare
Assi Domrjns,Telio med flera. Den kontinuitet
som fromtröder i orkivbildningen hos desso
tidigore myndigheter ör fropperonde, men också
ftröndringor i deras verksomheter under myndighetstiden kon spåros. En huvudorsok till
kunskopen om deros verksomhet är tillgången
till informotion vio deros arkiv. Historiker hor
olltid vorit intresserode av epokskiften
övergången från ett somhril/ssystem till eu annag
från en produktionsform till en onnon etcetero.
Aven vår tids uppbrolt och ftröndringor kommer

-

ott bli kritiskt gronskode av historiker. Dörför ör
jag glod ott Postens arkiv ör völ omhändertaget
ov orkivmyndigheten.

90,4,6(,k!,'^'-Lors-Erik Hansen, ordftronde i AAS
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Text: Ove Hal6n

ohk@swipnet.se

en hör ortikeln skoll inte
hondlo om översvömmode, bortblåsta eller
nedbröndo befintligo gomlo orkiv,
vilket som bekont drobbor en del
ov orkiven över tid, uton tor i
sto//et upp problematiken med
"kotostrofernos orkiv", de som bildos på oliko sött som ett resultat
ov sjölvo kotostroferno. B/ir desso
sökboro, och om inte,vod kon
mon göro åt det?

det verkligen är fräga om fenomen som
storskaligt påverkar människor, infrastruktur och ekonomi.
Det finns också andra typer av händelser som terrorism och enstaka statsmannamord med mycket långtgående
verkningar som kan rubriceras som
katastrofer. Den 11 september 2001
kapades fyra passagerarplan lor att störtas mot olika symboliska och viktiga
byggnader i USA, \7orld Thade Centers
willingtorn i New York, försvarshögkvarteret i Pentagon och kanske rent av
Vita huset, vilket vi aldrig är veta eftersom det fiärde planet störtade efter att
ha rvärvänt i luFten i riktning mor

Mycket i vår egen vdrld och i omvärlden

rWashington. Antalet människoliv som
Itirolyckades av denna överraskande
attack motsvarade ndstan 3 000 personer. Inte särskilt många jämfört med
Sydostasiens tsunami, men många för
att vara en uwecklad, vdstlig industri-

haodlar sedan fyra, fem år om katastrofer, vilket skapat något av en global
orostid och en dålig start på det nya
årtusendet. Orkanen Katrina i USA i
augusti, stora skogsbränder i Spanien
i somras, översvämningar på andra håll
i Europa, orkanen Gudrun i södra
Sverige i februari och tsunamikatastrofen i Sydostasien julen 2004. Den senare
skördade omkring 3 I 8.000 människoliv
varav drygt 500 svenskar.
Samdiga av dessa händelser utgör

naturkatastrofer, det vill sdga vindar, eld
och vatten slår plotsligt till med en sådan
sryrka och med sådan omåttning att

4

och informationsnation.

Återverkningar
Någon har rdknat ut att kostnaden ftir
denna politiska terrorattack eller katastrof ftir det amerikanska samhdllet,
motsvarar ca 5.000 miljarder kronor,
8-9 ganger Sveriges statsbudget. Katrinakatastrofen som så hårt drabbade New
Orleans, beräknas kosta de nationella

och federala myndigheterna i USA 390
miljarder kronor och {tirsdkringsbolagen
ca 700 miljarder. Bland annat resulterade orkanen i 200.000 förstörda hus.
Kostnaden ftir stormen Gudrun har
berdknats till ca 4 miljarder kronor, en
stor kostnad för ett litet land som vårt.
Kennedymordet 7963 och Palme-

mordet 1986 fick också delvis katastrofala återverkningar, men av ett
annat slag. Statsmannamord sätter
demokratin delvis ur spel dven om
nationerna har rutiner för att fortsätta
så gott det går. Politiken ftirändras också
genom sådana illdåd, samtidigt som
hela befolkningar chockas. I både
Kennedy- och Palmeälet skapades ett
slags långvarigt nationellt ffauma, eftersom man aldrig lyckades lösa vem som
1åg bakom morden. I Anna Lindhs åIl
undanröjdes en trolig framtida statsministerkandidat.
Förutom dessa katastrofer inträffar då
och då ekonomiska och medicinska
katastrofer med världsomfattande eller

nationell påverkan av stora mått. Pesten
under medeltiden som reducerade befolkningen i Europa med en tredjedel är
ett sådant exempel. Den påverkade både
mdnniskorna direkt i och med att så
många dog, men också hela ekonomin
under lång tid. Spanska sjukan 1918
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dodaJe nrellan l0-50 rniljoner människor. L)ch idag ralar man om att om
tågeiint-luens,rr-iruser muterar, kan mellan --i0 nriljorLer avlicla som en foljd av
siukdonrcrL. Siledes en iirrligare variant
av den rrliga influensan som drabbar de

också egna och samlade felgrepp hos de
nationella makterna kan påverka hela
världsekonomin i negativ riktning, som
under depressionen i slutet av 1920-

ilesta l,ir-rder i r äst v:rrje år.

Sveriges beskärdo del

Krigsår
Krigs,ir bruk;rr också innebära svåra
prör ningar iör' ekonomin som både
ror'-r.,- , '-lr .rnJra r Jrld.kriget visar. inre
bar,r under i<rigsårer-r utan även lång tid
dåretr;r', -\tt Sverige stod utanför båda
[:r'ic.n. Llrom ]rr vi erporrerade järn och
andr.i ,..-:or iijr nriljarder till Tyskland i
bäec. kj-crn. l-i.rde er-r betvdelse för att
ekonc.nrin blrr srrrkare tidieare hos oss
än i :indr,.- ]..-:r.i;r. r ilket i sin tur möjlissr,lrdr ;n sn:5L.are och bredare vältiird.::t-, a:r:J Jn andra 1är'rder. Ett
sör-id.:t i,:::r:ri Europr:r behör,de några
;lrriorLi.:t l.; stg arr ,irerhämta sig. Men

talet och början av 1930-talet.

Undertecknad uppfattar att katastroferna tidigare var mindre frekventa än de
varit de senaste fem åren och att de
oftare drabbade andra länder. Men hur
vanligt är det egentligen att Sverige
drabbas av en katastrol?
Det beror lite grand på vilka kriterier

man uppstdller fur katastrofer, men om

vi räknar med de qrper jag hittills tagit
upp, finner vi ftiljande: 1986 ägde
Palmemordet och Tjernobylolyckan

rum, 1993 drabbades Sverige av massarbetslöshet och uwecklandet av en
gigantisk statsskuld som sedan endast
skjutits fram{tir oss utan att lösas - en
långverkande katastrof 7994 kom

Estoniakatastrofen, 2003 Anna Lindhmordet, 2004 tsunamikatastrofen och

2005 Gudrunstormen. Den senaste
19-årsperioden, från februari 1986 till
februari 2005, visar att landet på olika
sätt drabbats av sju katastrofer av olika
slag, alla mer eller mindre långvariga
och med olika magnitud, en katastrof i
genomsnitt en gång per 2 är,8 månader
och 2 veckor. Vi måste således räkna
med att större katastrofala händelser
intraf{ar med några års mellanrum.
Statistiken ovan visar emellertid också
att det både 1986 och 2004-2005
inträffade wå katastrofer inom bara
några månader.

Katastrofer tar ingen hänsyn till vardag, helgdag eller tidpunkt på dygnet
och heller inte till statistiska genomsnitt. Den värsta tänkbara katastrofdagen hittills måste tsunamin förra året
representera. Juldagen är ingen bra dag
för att ta itu med en katastrof eftersom

Stig Hööks satirteckning är hämtad från M, Leche-Löfgren,
Härd tid, Stockholm 1946 (färglagd), Den får dels illustrera att
katastrofer inte bara består av naturkatastrofer, utan också är

kulturellt- och socialt betingade, som krig, terror och statsmannamord, men också att de i vissa fall går att förhindra. I
bildens fall lyckades vi undgå andra världskriget genom eftergivenhet.Att bygga bort tänkbara katastrofers verkningar går
också till en del, men om det skall gälla hela befolkningen i alla
Iägen inser vi snart att det är ett omöjligt företag, kostnaderna

blir astronomiska.
Forts. nösto sido
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Forts.från sidon 5

ndstan alla då ar jullediga, inklusive alla
myndigheter. Aven mordet på Palme en
sen fredagskväll innebar stora svårigheter att kicka igang verksamheten och
ta itu med händelsen med sina vittgående ftiljder.

med tsunamikatasrrotir-1.

eller inte

Hondfollenhet
Det har i samtliga ä1, utom det an{tirda ekonomiska exemplet, tagit tid ftir
myndigheterna att komma igång och att
uwärdera vad som hänt och framft;r allt
snabbt fä fram hur storskalig katastrofen
varit. Samtidigt fär vi inte glömma bort
att stormakter som USA, med oiindligt
mycket större resurser än Sverige, har
drabbas av en liknande handållenhet.
Det tog lång dd ftir USA att reagera på
omfattningen av orkanen Katrinas
effekter. Till en relativt stor del berodde
detta på samordningsbrister. Man ville

lokalt i de olika federala staterna som
drabbades inte att den nationella, statliga nivån blandade sig i. Samtidigt vet
vi att till exempel Italien hade den överldgset basta organisation {tir att ta

itu

,\l.d .i r:.-

beredskapsrnr-ndighet r-r-rec'c,.to g.:r r:ei
att sjäh,ständist beslura om .naibr
åtgärder, och icke son'r i Srerice och i
USA, utsprirr mr-ndighetsanslar. där
beredskapen ber.isligen iungerade s,imre
a1ls.

Syensko katostrofo rkiv
Vad händer med det arkivmaterial som
genereras som en loljd av dessa historiska katastrofhändelser? I Sverige har de
olika myndigheterna alla delegerat katasrrofansvar, varftir handlingarna som
genereras hos dessa hamnar i respektive
myndighets arkiv, vilket sedermera
hamnar hos landsarkiven och riksarkivet. Frågan drbara under vilken
benämning i seriebeskrivningen och
beståndsöversikterna. Finns det till
exempel en serie hos alla dessa myndigheter som heter tsunamikatastrofen?
Frågan är intressant, ftir om det inte
finns något metadataled, rubricering
eller kategorisering, hur skall man då
hitta igen informationen som rör kata-

9

o

.rroten i tiåga? Till exempel om en
liknande karasrrofär på gång igen och
man behör'er titta igenom handlingarna
tiån en iöregående katastrof fur att fbrbereda sig. Börja i ena änden på n.ryndighetsarkivet och gå igenom volym för
r-olr.m? Eller beta av varje serie med
r.naterial från åren de olika katastroferna
inträffade?

Stotsmonnomord
Vad beträfär Palmematerialet finns ett
polisutredningsarkiv på fuksarkivet som
inte är tillgängligt ftir allmänheten.
Frågan är om det någonsin kommer att
bli det efiersom det dels handlar om
känslig personinformation, dels handlar
om ny lagstiftning som är på gång som
säger att mord aldrig kommer att preskriberas. Så lange Palmemordet inte är
löst kommer såIedes detta material
aldrig arr tillgängliggöras.
Vad gäller det producerade arkivmaterialet rörande den mördade utrikesministern Anna Lindh, känner undertecknad
ej till hur det ftirhåller sig, men man
kan anta att det vilar som utredningsmaterial hos Polismyndigheten. Ett
folkligt "deltagandematerial" i form av
brev och kondoleansböcker bör finnas
bevarat

i

regeringskansliets arkiv.

Radioaktiw regn
Tjernobylolyckan fick stora återverkningar i Sverige, större än vad man kanDet var det område
utanltjr Vitryssland som fick det största
nedället av radioaktivitet. Dagen efter
olyckan sköljdes mycket av detta material ned i form av ett radioaktiw regn

ske foreställer sig.

över norra Sverige.

Undertecknad akte bil i fem timmar i
detta regn. Både bilen och kanske även
jag blev då radioaktiv. Liksom marken,
där vdxterna tog upp radioaktiviteten,
fur att sedan ätas och anrikas av grdsoch örtdtande djur. Gränsvärdena i köttet passerades med råge inte bara samma
år som olyckan inträffade utan under
Stora skogsbränder har
i sommar härjat i
Spanien. Bilden är dock
från en mindre skogsbrand i Södermanland
som räddningstiänsten
har kontroll över.

6

många år därefter. Köttet klassificerades
till en början som otjänligt som människofoda varefter nästan hela rennäringen slogs ut, men efter en tid hojde man
gränsvdrdena! Många svenskar har via
kott, fisk och annan ftida ått i sig radio-

aktiw material och rent statistiskt kom-

Nr4.2oo5
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forskningen till

sri många, några

tiotal.

Hur ör].rillcr det sig med Tjernobylarkir eri \liq lererligr finns ej något samlar sådanr marerial någonstals i Sverige. Kanske

har myndigheten
StråIs§ddsinspektionen ett större
samlat material.

.

Ekonomisk
kotostrof

foreningar inte bara i r'arrt land uran
också i andra länder. I dessa sparas
säkerligen en hel de1 tsunamimarerial
som sedemera, om allr går rä1. hamnar
i något landsarkiv eller hos Riks,rrkivet.
\4ed Estonia
är situationen lite

katastrof (ä'f)

-en -er s.
plötslig omstörtning el.
förstörelse; sam manbrott;
svår olycka

L-rre l-reller f-inns nåqot

samlar ,rrkii om den ekonomiska katastrofsom Sverige drabbades av 1993

(utlaningskarusellen under en lång foljd
av år med både vänster- och högerregeringar), som ledde fram till den bestående massarbetslösheten och statsskulden som Sverige idag lider av mer
än någonsin.
Med säkerhet finns det ett ordentligt
material på Riksbanken, Ekonomistyrningsverket och Finansdepartemen-

tet, men med vilken serierubricering
och är det över huvud taget tillgängligt?

I Tryckfrihets{brordningen 2:2 stipuleras
nämligen flera undantag från rätten att
ta del av allmän handling, bland annat
handlingar som rör: "...rikets centrala
finanspolitik, penningpolitik eller

annorlunda.

När jag
slår på

Estoniaarkivet i
Google hit-

tar jag
som handlar om brev i samband med
E stoniakatastrofen. Utredningsmaterial
finns likaså på Sjöfartsverket och andra
myndigheter.

En tänkbar lösning
Av ovanstående kan man se att det från
statsmaktens sida inte upprättas några
särskilda katastrofarkiv ämnade fttr allmänhet och forskning att ta del av i
framtiden. I stdllet dr materialet utspritt
på landets över 600 olika myndigheter.
Det är utspritt och i flertalet åll mycket
litet enär flertalet myndigheter ej varit

involverade

i någon större grad, utöver

vissa delar, som arbetet med att ftirsöka

beräkna antalet saknade, skadade och
döda svenskar i Estonia- och tsunamikatastroferna.

Hur skall någon hitta igen ens en
bråkdel av katastrofernas primärmaterial
som fbrvaras på alla dessa myndigheter,
om man om femtio år vill forsöka kartlagga de här nämnda katastroferna?
Visserligen kan en hel del inhämtas via
tidningsarkiven, men då nås inte primärhandlingarna. Skulle det inte därför
vara en god lösning att samtliga myndigheter var och en lor sig serielägger
katastrofrelaterat material tillsammans.
Ett sådant förfarande innebär inte att
proveniensen nödvändigwis går ftirlorad. Inte heller att en sådan serieläggning blir renodlat ämnesinriktad, som
lite överdrivet och missriktat och av
historiska skäl, blivit något av en rödfl agg inom arkivprofessionen. Genom
att seriebenämna handlingsmaterialet
efter de olika katastroferna hos respektive myndighet kombineras i stdllet de
båda principerna och blir därmed sökbara på ett helc annat sätt, än om materialet sorterades in i befintliga serier
med helt andra namn.

-*
C
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Noturkotostrofer
Gudrunorkanen ledde till att 250.000
mär-rr-riskor blev av med elen

mitt i

sm:illkall;r vintern och tusentals skogsägare bier- av med basen fbr hela sin
ekonomi. Händelsen ledde också ti1l en
protesrrörelse n-rot elbolagen eftersom
de rar tor l:ir-rqsamma att reparera nedf,rlLna ledning:rr. I denna proteströrelse
fi nns pLi märhandling:rr som uppstått
sonr .ir resulrar av katastrofen och verks.rnrhcren d,irefier, fbruton'r det material
som beraras i reler.isionen och hos tidlringarrLa. \len hur är det, bevaras något
san-r1ar ,rrkiv on-r Gudrunkatastrofen hos
mr-ndigheterna? Det föreåller inte så.
-\Ien rsunamin då, denna världsmegahändelse, också för Sverige, måste väl
ändå ha resulterat i ett redigt svenskt
tsunamiarkir.i Vid sökning på Internet

finner man att det finns anhörighets-
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En flera hundra år gammal

tall i ett naturreservat i
Blekinge, var bara ett av
hundratusentals träd som
knäcktes i södra Sverige av
den omfattande stormen i
januari,

7

Uppbyggnad
I

efter tsunamin
vå orkivorier från lndonesien, Desi Protiwi och
Yodo Sumrahyodi, deltog

i årets Sido-kurs "Records
Management in Service of
Democrocy".Vid tsunomin skododes orkivbyggnaden ollvorligt i
Aceh,liksom storo delor ov moteriolet som nu ör i stort behov ov
vård.

Behovet ov ny personol beror
inte enbort på den storo återuppbyggnoden, uton öven på att
mångo ov den befintligo personalen dog i sombond med kotastrofen.

Desi Pratiwi och Yadi Sumrahyadi var
antagna redan till 2003 års kurs. De
fick inte utresetillstånd på grund av en
konflikt mellan Indonesien och provinsen Aceh. Utreseftirbudet {tirklarades
med att ledaren {tir provinsens separatiströrelse (GAM) bor i Sverige och att
fredsfc;rhandlingarna bröt samman i

mq 2003.

Aceh4.rovinsen
Provinsen Aceh på Sumatras nordspets
var nog fciga kand i Sverige fram till
annandag jul 2004, när tsunamin slog
sönder det mesta som kom i dess väg.

En naturkatastrofsom ledde till ofattbart lidande. Tsunamin ledde även till
en ny fredschans på den ndstan 30 år

handlare Hamid Awaluddin, Finlands
tidigare president Martti Ahtisaari och
Malik Mahmud, GAM:s exilledare ett
fredsavtal i Helsingfors. Ahtisaari konstaterade i samband med fredsavtalet att
"mycket hårt arbete återstår".
Det gdller även för alla dem som är
med och bygger upp Aceh efter tsunamin och fbrsta prioritet är självklart
mat, vatten och bostäder for de drabbade. Men dven andra samhdllsfunktioner
behöver snabbt komma på plats, inte
minst ftir att undanröja hindren för en
varaktig fredsprocess. Japan har anslagit
biståndspengar till arbetet med att
rädda vissa viktiga handlingar såsom
fastighetshandlingar och andra ägandedokument.

långa konflikten. Och den 15 augusti

undertecknade Indonesiens chefsför-

Äteruppbyggnod
"If

we loose our archives, we loose our
memory''.
Yadi är avdelningsdirektör för
"Archival Research and Development"
på indonesiska riksarkivet. Han har den
svåra uppgiften att planera och samordna återuppbyggnaden av provinsarkiven.
Projektet kan delas in i tre huvuddelar:
1. restaurering och konser-vering av
skadade arkivhandlingar,
2. renovering av arkivbyggnaderna
och

3. rekrytering och utbildning

Yadi och Desi från
lndonesien på
avskedsmiddag i
traditionella kläder.
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av

arkivpersonal.
Aceh-provinsen fick viss autonomi
1999 och då fl1.ttades viktiga arkivhandlingar från riksarkivet i Jakarta till
ett regionalt kontor i provinshuvudstaden BandaAceh.
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Rengöring av dokumenten är första steget efter tsunamin
Acehprovinsen O National Archives of lndonesia 2005.

Stora delar av materialet är nu skadat
och i stort behov av vård. I likhet med
många andra byggnader skadades arkivbyggnaden allvarligt under rsunamin.

Särskilt bottenvåningen blev hårt drabbad. Behovet av ny personal beror inte
enbart på den stora återuppbyggnaden
utan dven på det faktum att 75 o/o av
den befintliga personalen dog i samband med katastrofen.

Sväro uppgifter
Yadi hoppas mycket på att den projektplan som han arbetade fram under kursen kommer att utgöra underlag {tir att
söka om bidrag hos Sida och andra
biståndsorganisationer for det svåra
återuppbyggnadsarbetet.
Tywärr är Yadi inte ensam om att ha
svåra

uppgifter i sin arkir,.vardag. Temat

i

ftir en annan deltagares projekt är hur
man ska hantera situationen när stora
delar av personalen är drabbad avhivl
aids. Bland årets projekt finns dven ftir
oss mer näraliggande ämnen, såsom
e-postpolicy ftir Riksbanken på Jamaica
och dokumenthanteringsplaner ftir
universitet i Pretoria. Yadis kollega på
indonesiska riksarkivet, Desi Pratiwi,
arbetar med ett implementeringsprojekt
som syftar till art få insritutionens motsträviga medarbetare att använda ett
nltt ärendehanteringssystem. Vilket nog
känns igen av de flesta som ftirsökta
införa nya system.

Räddningsinsatser med hjälp av japanska biståndsmedel. @ National Archives of lndonesia 2005.

ligt att de kommande årens kurser riktar
in sig på deltagarnas projekt. Från och
med ndsta år måste ett projektfiirslag bifogas till kursansökan. Projektplaneringen kommer att ftiljas upp efter kursen i
Sverige genom att kursledningen kommer att resa runt och besöka deltagarnas
projekt. Åven om projektarbetena varit
uppskattade har det visat sig att ä blir
genomfiirda på grund av krånglig byråkrati. Därfor hoppas kursledningen att
den nya inriktningen med uppföljning
på plats ger {ler genomförda projekt och
i ftirliingningen ökad insyn och demokrati.
Katharina Prager och Hanna Eriksson

Proiel«planering
Uwärderingarna från alla tre åren visar
att arbetet med projektplanerna är vdldigt uppskattade. Ddrför blev det natur-

katta@braarkiv.se
hanna.eriksson@riksarkivet.ra.se
Fotnot: Det är för tredje året i rad sorn
fuksarkivet har genomlort Sida-pro"Records I\4anagement in
grammer
Service of Democracy''. Liksom tidigare år var intresset stort och över 200
ansökningar kom in till de 25 platserna. Kursens popularitet har gjort att
Riksarkivets kontrakt med Sida har
lorlängts med wå år, åst med en något
annorlunda utformning.

Leo Woode från Ghana tillsammans med
kollegor från Gambia.
Leo i radiointervju om det svenska övervakningssamhället: "Society is supposed
to be a father and a mother to its citizens.
A mother knows her children, their
names, their schools, even their terminal
reports.You should be proud of it!"

Ärkiv

Nr4.2oos

o

r

-,.V-

arkivseminariet
Måndagen den 10 oktober 2005 dr en
märkesdag fiir Arkivvetenskapen i Sverige. Då samlades för första gången
lärare och studenter på C-nivån i Arkivvetenskap från Stockholms och Uppsala
universitet samt Mittuniversitetet för ett
gemensamt seminarium. Vdrd var Arkivvetenskapen vid Srockholms universiter.
Bakgrunden var att vi som är verksamma i ämnet sedan en tid tillbaka
l«int behov av att uweckla utbildningen.
Med så få studenter pävarje utbildningsort åstadkoms inte den "kritiska
massa" som är nödvändig ftir en kreativ
seminarieverksamhet. Våra tankar fick
en knuff framåt i den ämnesuwärdering
som Högskoleverket gjorde nyligen, vari
man uttryckligen påtalade behovet av
närmare samarbete.

Text: Berndt Fredriksson

berndt.fredriksson@foreign.ministry.se
expandera, måste det ske på bekostnad
av något annat ämne, och hela universitetet är utsatt ftir kraftiga besparingar.
Konuasten är särskilt stor i jämförelse
med Mittuniversitetet som har det unga
universitetets flexibilitet parad med
starkt ekonomiskt stöd från länsstyrelsen

(Västernorrland -arkivlänet).
Uppsalas arkivutbildning sker vid
ABM-institutionen. Man har ännu inte
gjort så mycket ftir att kni.ta sarnman
utbildningarna i de tre dmnena arkiv-,
biblioteks- och museivetenskap. Men
det faktum att de samsas inom en instiuwecklingsmöj ligheter.

ngående artikeln i senasre numrel
-1'l-^, Tema arkiv om kvinnoarkiv i
Nationella arkivdatabasen, vill Malmö
stadsarkiv påpeka att uppgiften om
vilka arkiv som finns på Malmö stads-

arkiv rörande kvinnor inte är riktig.
Det finns här tio olika föreningsarkiv
som enbart är "kvinnoarkiv". Om du
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Försto

i en serie

Vi
Representotiv bild
Seminariet som leddes av undertecknad,
Björn Asker från Uppsala och Patrik \ValIin från Mittuniversitetet uwecklades till
att ge en rePresentativ bild av den högre

utbildningen i fukiwetenskap.
The studenter från Uppsala ventilerade
uppsats-PM om så skilda ämnen som
marknadsforing av arkiv inom SVAR:s

Flera kvinnoarkiv
/

ningen vid Mittuniversitetet. Man kan
inte annat än beundra hur vdl ämnet tar
hand om de resurser det tillftirs för en
aktiv forskning i internationell samverkan. Jag är imponerad!
Seminariet avslutades med en diskussion om en i Arkiv samhdlle och forskning publicerad artikel om gallring av
undertecknad. Jag fick många värdefulla
uppslag och idder att arbeta vidare inom
detta så viktiga men ack så ftirsummade
område i den arkiwetenskapliga forskningen.

tution erbjuder onekligen inrressanta

Universitetsmiljön
Inledningsvis redogjorde respektive uni'
versitet fr;r sin uppläggning av den
hc;gre utbildningen i Arkiwetenskap.
Innehållet i utbildningen är påfallande
likartat, men universitetsmiljön sätter
sin prägel på respektive ort.
Stockholm representerar det gamla
universitetet med stor och stelbent administration. Skall ämnet Arkiwetenskap

verksamhet, IT som grund for att etablera ett nytt paradigm inom arkiwerksamheten samt uwecklingen av arkivsökportaIer. Patrik \7a11in gav en analyserande
översikt av den arkivvetenskapliga forsk-

söker på frn (Malmö stadsarkiv förkort-

ning ftir foreningsarkiv) hittar du dem
bland våra andra föreningsarkiv. De är
foljande: Bunkefl o kvinnliga beredskapskommit tö, 19 40 - 19 43, Internationella kvinno{tireningen i Malmö,
197 0-1999, Kvinnoloreningarnas beredskaps- och samarbetskom mitte, 19 39'

som deltog konstaterade avslutningsvis att detta seminarium var det första i
en serie. Vi antog arbetsnamnet "Allsven-

Lund, Göteborg
och Karlstad får ursdkta. Stockholms
universitet åtog sig att vara värd för
dessa seminarier. Vi bestämde att träffas
på n1"tt i februari-mars, då det br;r finnas underlag i form av uppsats-PM ftir
ett mer traditionellt seminarieupplägg.
ska arkivseminariet".

19 64, Malmö damsiillskap, 1903-199 l,
Malmö KFUK, 1892-1967, Malmö
kvinnliga övningsklubb, 1907 -l9l 5,
Malmö Zontaklubb, 1948-1977,
Skåneförbundet för lcvinnans politiska
rösträtt, L908-1921, Sydsvenska
KFUK-distrikt er, l9l9 -19 67 och
Malmöflickorna 19 55-1997 .
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i Amsterdam

Text:Anneli Sundqvist

anneli.sundqvist@miun.se

-

sen.lsre åren har intresset för
arkilutbildr-ring ökat i hela
r'ärlder.r. Utbildningfrågor har
också hog prioritet inom ICA, International Cour.rcil on Archives. Detta har

också akrualiserar behovet av interna-

;.

tionell samverkan och sedan ett antal år
anordnar ICAs Section for Archival
Amsterdam

Educators and Tiainers, SAE, regionala
konferenser fiir utbildningsanordnare.
Den 30-31 augusti 2005 var det dags
för den tredje europeiska konferensen,
som denna gång holls i ett högsommarvarmt Amsterdam med Archiefschool
som värd.

?,,

visade sig från
sin bästa sida

t

när europeiska
utbildningsan-

ordnare träffades i slutet av

l

augusti för att
konferera.

Bolognoprocessen
Efter ett spirituellt inledningsanförande
av professor Eric Ketelaar vid universitetet i Amsterdam, som slutade med uppmaningen "Låt oss leva!", ftiljde ett
antal presentationer. Temat denna gång
var "One Archival Europe..." och givetvis kom diskussionerna till stor del att
handla om Bolognaprocessen.
I korthet går denna ut på att skapa ett
gemensamt europeiskt område ft;r hogre
utbildning bland annat genom att inftira ett system med rydliga och jäm{örbara examina och ett gemensamt poängsystem.

Det loreäller emellertid som att vi
inom arkivområdet har ganska långt
kvar innan Bolognavisionen kan bli
verklighet, eftersom variationen är stor
mellan olika lander och även mellan

olika utbildningsinstitutioner.
Det framgick bland annat i en utredning presenterad av Jose Ramdn Cruz
Mundet av de europeiska masterutbildningarna. En tydlig skiljelinje går mellan dem som anser att arkivarieyrket är
specifikt knutet till en viss miljö och

Ärkiv
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ftirvaltningstradition, och dem som
menar att det finns en grundläggande
kunskapsbas som kan generaliseras och

vid behov kompletteras for att tillgodose

lokala behov.

Här kan nog

sägas

att vårt svenska

system med fristående kurser har stora
fiirdelar. Det möjliggör både generali
sering och specialisering, samt fort- och
vidareutbildning, och underlättar anpassning till uwecklingens krav.

Gallring och kompetens
Andra programpunkter var mer traditionelia frågor som digitaliseringens roll
i kursplanerna, gallring och arkiwetenskaplig forskning.
Det sistnämnda exemplifierades av
den forskning som bedrivs vid Archiefschool, vilken kan sammanfattas som

tilLimpad forskning kring

access,

doku-

mentsystem och gallring/bevarande. Ett
exempel är projektet E-depot Rotterdam, där fuchiefschool i samarbete med
Rotterdams kommunarkiv urvecklat ett
digitalt långtidsarkiv.

Vidare behandlades den intressanta
fragan kompetens, det vill siiga kombinationen av kunnande, förmåga och attiryd i utft;randet av arbetsuppgifterna.
Vilken kompetens behöver en arkivarie
och hur tillgodoses detta i utbildningen?
Slutligen formulerades ett antal programpunkter för det fortsatta utbildningssamarbetet: identifiering av kärnkompetens, uweckling av transparanta
och allmänt tillgängliga kursplaner, ökat
samarbete mellan den engelsl«pråkiga
världen och övriga språkområden, samt
verka ftir utbyggnaden av arkivutbildning i samband med Bolognaprocessen.

Plottform
Tyvärr kom ytterst ä av de cirka 40 deltagarna i konferensen från de södra och
östra delarna av Europa, sannolikt beroende på språkbarriären.
Syftet med konferenserna är att skapa
en plattform fur de europeiska utbildningsanordnarna att diskutera gemensarnma intressen, något som br;r inkludera så många som möjligt.
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Praktik på stadsarkivet

i Wien:

Arkiuen stiftar sina
Text: Martin Ståhl
m arti n. stah l@astr azeneca.co

,p pnder vårterminen 2004, däiag
§ / Iasre B-kursen i arkiwetenskap
ä.J vid Stockholms universitet. tog
jag initiativet att förlagga min praktik
till stadsarkivet i \7ien, Wiener Stodtund Londesorchiv, har {iirkortat \X/SILA.
Då det visade sig att ingen student på
denna kurs tidigare hade utnyttjat möjligheten att praktisera på ett utländskt
arkiv var det hela narurligrvis en extra
stimulans för mig. En enkel förfrågan
hos ert antal arkiv i Tysldand och Ösrerrike resulterade i att jag blev erbjuden en
praktiktj:inst hos flera arkiv. Valet fr;ll
till sist på stadsarkivet i \7ien. Nedan
följer mina reflektioner kring praktiken
sarnt en redogörelse ftjr de stora skillnader som föreligger mellan det österrikiska och svenska arkilrrdsendet.

m

Arkiwärdigt moterial

Logstiftningen

Stadsarkivet i §7ien, som sedan 1922

En flyktig jämforelse mellan arkivsystemen i Sverige och Österrike visar att de
gemensamma nämnarna ar farre dn
skillnaderna.
Det forsta som slår en är hur oerhört
decentraliserat det österrikiska arkivvdsendet är. Österrikes motsvarighet till
Riksarkivet, Österreichisches Staatsarchiv, dr ingalunda överordnat de nio
landsarkiven. Dessa åtnjuter en anmärkningsvärd självständighet. De har till
exempel rätten att stifta sina egna arkivlagar (hittills har tre landsarkiv infbrt
sådana, bland dessa WSTLA). För att

d.ven

fungerar som ett landsarkiv (detta

år blev \7ien nämligen upphojt

till ett

självständigt forbundsland), har sina
rötter i 1200-talet. Arkivets hemvist var
från denna tid fram till år 2001 i rådhuset. Detta år flyttades det på grund av
en ständigt tilltagande platsbrist till ett
k-märkt före detta gasverk från 1800talet, beläget i stadens utkanter.
\X/SILA förfogar över cirka 35 hyllkilometer handlingar, framför allt myndighetsspecifikt material. På VSTLA
obh österrikiska arkiv i allmänhet ftirvaras bara material som genomgått en
värderingsprocess och som befunnits
vara "arkir,wärdiga'.

kompensera avsaknaden av en gemensam arkivlagstiftning finns arkivalie-

s§ddsplikten i stället loreträdd i kulturminneslagen.

I
ö

1.;-.:-

Wiener Stadt- und
Landesarchiv, gasoD, i byggna-

meter

den till vänster.

t2
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Som ännu ett utslag av den österrikiska federalismen kan det åktum att
landet inte har något centralt fastställt
regelverk for ftirteckningsregler ses. Det
finns således inget "allmänt arkivschema'. Alla arkiv och myndigheter fuljer
sina egna ftireskrifter. Vid leveranser av
arkivmaterial övertas också respektive
myndighers Förteckn i ngsvarian r, om
denna nu inte uppvisar stora brister och

g

F

\7ien. Arkivbegreppets
väsentligt sndvare
uttolkning i Österrike
har resulterat i atr anralet
arkivariestuderande är
berydligt fdrre än i
Sverige. Den numera
wääriga utbildningen

måste ändras.

Slutenhet
Lagstiftningen torde överhuvudaget
vara det område där de flesta skiljepunlterna mellan det österrikiska och
wenska arkiwdsendet står att finna.
Ytterst främmande lor en svensk betraktare, van vid en sedan gammalt tillämpad offentlighetsprincip, ter sig den
slutenhet som är så påtaglig på arkiv

och myndigheter i Österrike. Att gå in
på en österrikisk myndighet och be att
ä ta del av dess diarium eller inkomna
skrivelser vore helt otänkbart. Dock
finns det exempel på handlingstyper
som är tillgängliga fiir allmänheten.
På landets arkiv existerar något som
brukar kallas lor "Schutzfrist" eller
"Archivaliensperre", vilket innebär att
det måste ha gått ett visst antal år innan
allmänheten år ta dei av handlingarna,
det vill säga de som inte omåttas av
personuppgiftslagen; här ser bestämmelserna nämligen annorlunda ut. Denna
tidsfrist varierar från arkiv till arkiv och
kan uppgå till 50 år, beroende på vilket
arkiv det rör sig om. Fristen kan dock
antingen lorkortas eller helt tas bort,
återigen skiljer sig här reglerna mellan
de olika arkiven, om besökaren har tillräckligt goda skal att an{tira, till exempel forskningsändamå1.
_

Aven reglerna kring arkivbesök uppvisar flirvånansvärda skillnader.
Arkivbesök är hos vissa arkiv i Österrike, till exempel dess fuksarkiv, avgiftsbelagda (dock inte hos WSTLA). Besöksproceduren på österrikiska arkiv är
strängt reglerad. Bland annat måste
besökaren ange vad det beställda arkivmaterialet ska anvdndas till.

Arkiv a ri e ut b i I d n i n ge n
Den österrikiska arkivlagstiftningen är
olikartad i jämftirelse med den svenska.

Ärkiv

På samma sätt förhåller det
sig med arkivarieutbildningen som bara ges i
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(tidigare varade denna
tre år) präglas starkt av
de historiska vetenskaperna. De flesta studenter har också läst historia som huvudämne
innan de påbörjar kursen. Utbildningen är
uppdelad i en grundocÄ e, fortsätt]

ningskurs. EFter den
ftirsrnämnda fär srudenterna själva välja

inrikrning på

sina
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Äldsta handlingen på stadsarkivet iWien: ett år 1208 utfärdat privilegium för
fl

amländska handelsmän.

E

fortsatta arkivstudier.
Frånvaron av en professur eller doktorandtjänst i ämnet kan säkerligen ha
bidragit till att den arkiwetenskapliga
forskningen i Österrike inte har fortskridit i någon nämnvärd omättning.
Som i Sverige är det i regel ett krav att
man ska ha gått arkivarieutbildningen
för att få bli anställd på ett arkiv.

Arkivp ral<tik uto m I o n ds
Vistelsen i \7ien utgör ett mycket värdefullt element i min arkirwetenskapliga
utbildning. Det var intressant att få
)amfora de båda ländernas arkir.väsenden. Båda rymmer såvdl ltir- som nackdelar. I Österrike har man inte kommit
så långt på ADB-området. Även slutenheten som råder på österrikiska arkiv
och myndigheter kan från svensk sida
uppfattas som något negativt. Dock
varseblev jag till exempel hur mycket
man hade gjort på \Tiener Stadt- und
Landesarchiv för att tillgodose tillgängliggörandeaspekten. I detta avseende
kan \7StlA betraktas som föregångare.
En prakdk på ett utländskt arkiv ser
jag som ett annorlunda, men inte desto
mindre berydelsefullt, uttryckssätt fiir
de internationella kontakterna arkiven

emellan. Den ger en unik möjlighet att
lära känna och öka fbrståelser.r fbr
arkir,.väsendet

i

ar.rdra l:ir.rc'ler.

liksorn

c'Lcn

också fungerar som err rilhiille arr sritia
nya bekantskap... Är'.,r on'r skilln,rdern,r
i de olika länden.ra kar.r te sig oör'erskJclliga finns det fortfarande en del sor.n
förenar oss. Jag tror arr vi kan iära oss

mycket av varandra. För franrtiden r.ore
det kanske önskr,ärt om det skapades
bättre möjligheter arr praktisera på arkiv
utomlands och att denna ltoreteelse uppmärksammades mera än vad fal]et hitti1ls har varit.

Fotnot:Jag hade tur arr få lön av arkivet när jag praktiserade. Lönen var på
I 000 Euro och täckte därmed alla
mina omkostnader. Det verkar vara
lite olika från arkiv till alkiv på denna
punkt. Jag blev erbjuden praktiktjänst
på flera hå11, bland annat i Ltibeck,
Niirnberg, Linz och Miinchen, och
kunde välja det erbjudande som passade mig bäst. Jag tror dock att merparten av arkiv inte betalal ut någon
lon till praktikanter.
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Uidga
med kompetensbidrag
Text: Susanne Strangert

susanne.strangert@ssa.stockhol m.se

Varför inte söka bidrag och
stipendier för att höja din kompetens,vidga ditt vetande och knyta
nya, yrkesmässiga kontakter? Du
kanske vill gå en kurs, delta i en
konferens eller göra en studieresa? Eller också har du långtgående planer på att starta ett projekt, dra igång ett yrkesnätverk,
skriva böcker eller kanske rent av
att forska?
Med lite tur kan dina önskemål ltirverkligas med bistånd från arbetsplatsen.
Om ekonomin ddremot sätter hinder,
kan du pröva att i stället söka kompetensbidrag från föreningar, stiftelser eller
intresseorganisationer.

För medlemmarna i Arkivrådet AAS,
FALK och FA finns det särskilda medel
för kompetensbidrag. Villkoren ftir bidrag varierar från förening till forening.
Sedan år 2000 har AAS delat ut flera
stipendier, FAIK:s ekonomi har hindrat
utdelning under de senaste åren medan
FA regelbundet ftr in ansökningar inltir
varje egen träffeller konferens.

Ansökningarna
I allmänhet gdller ansökningarna

ersdtt-

ning fcir resor och deltagaravgifter till
kurser och konferenser. Aven näwerk på
olika håll i landet har sökt pengar till
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egna konferenser och utbildningsändamåI. De medel som delas ut kommer

antingen från olika fonder, som stiftats
till minne av arkiwjänstemän, eller från
foreningarna själva genom vissa, årliga
anslag.

För arkiwetenskaplig forskning, stu-

dier och resor finns ett antal fonder som
utlyses gemensamt. Mest kända är fcir-

modligen Stiftelsen fuksarkivarie Åke
Kromnows Jubileumsfond respektive
Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond. Aven Stiftelsen Riksarkivets
samfond ft;r vetenskapligt ändamåI tillhör denna kategori.

Utökd och fördjupa

En annan fond bildades efter Estoniakatastrofen 7994 :ill minne av Madli
Kurdve, dåvarande chef lor Folkrörelsearkivet i Blekinge län. Fonden, som
byggdes upp av insamlade medel, har
till andamål att utöka och ftirdjupa
kontakterna på arkivområdet mellan
Norden och Baltikum.
Mitt urval av fonder och bidragsmedel
gör inget anspråk på att vara heltäckande. Det mesta av informationen har
inhämtats från Internet, med vissa kompletterande uppgifter från de olika arkivfureningarnas representanter. Vill du
vera mer bor du därlor vända dig direkr
till respektive arkir.ftirening eller stiftelse.

Leif Paulsens stiPendi efo n d
Administreros ov: Arkivrådet AAS sryrelse.

Sffie: Stödja AAS medlemmars utveck-

ling i arkivarieyrket genom att ge ekonomiskt stöd till fortbildning, studieresor eller liknande.
Vil/kor; Stipendiet ska inte ersätta arbetsgivares s§ldighet att stå för kompetensuweckling, utan användas {tir sådant
som en arbetsgivare inte kan tänkas ha
inrresse av att finansiera. AAS tar därltir
stdllning till vad stipendiaten vill göra
med pengarna och vilken ryp av anstdllning den sökande har. En eller flera

stipendiater kan komma ifråga, och det
går bra att söka stipendiet flera gånger.
AAS styrelse beslutar om hur stipendiaten ska rapportera hur pengarna har

I normalälet krävs en skriftlig
rapport, som ska kunna publiceras i till
anvdnts.

exempel Tema Arkiv eller på AAS webbplats.
Ansökon: Se fondens stadgar på AAS

webbplats: www.arkivradet.org
Ans ökni n gsti d : Ndsta ansökningstillftille
äger rum i augusti 2006, och kommer
att utlysas i Tema Arkiv samt på AAS
webbplats.
Kontoktperson: Per-Ola Karlsson, e-post:

p-o.karlsson@foretagsminnen.se
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FALKs kompetensutvecHingsbidrag

Stiftelsen Riksarkivarie Ake

Administreras ov; FAIK:s sryrelse.
for särskilda

Administreros oy: Stiftelsens stFrelse.
Bidrag till svenskt arkiwäsen i
vidaste mening, svensk folkminnesvård

Syfte; Ekonomiska bidrag

aktiviteter i kompetenshöjande s1&e,
dels

till enskilda medlemmar och dels

dll lokala och regionala näwerk.
Villkor

-

Enskildq medlemmar: Kan g?illa

arkivpraktik eller utbildning. Ekonomiskt stöd utgår som ersättning {tir
resor, uppehdlle och deltagaravgift.

Skriftiig rapport och ekonomisk redovisning (bifoga kvitton) till sryrelsen
senast 3 månader efter genomftird

aktivitet.
Villkor

-

Lokolo och regionolo nötverk:

Mer än hiilften av deltagarna ska vara
FAlK-medlemmar. Ekonomiskt stöd
utgår som ersättning lor kostnader ftir
föredragshållare. Skriftlig rapport och
ekonomisk redovisning till styrelsen
senast 3 månader efter genomford

aktivitet.
Ansökon: Blankett kan skrivas ut från
hemsidan www.äkarkiv.org eller rekvireras från FALK:s sekreterare. Fyll i
uppgifter om syfte och målsättning, var
och när, samt kontaktperson/handledare.
Ansökningstid:

Till och med 30 seprem-

Kontoktperson: Erik Lindblad, FALK:s
sekreterare, e-post:

erik.lindblad@uppsala.se
Se FALK:s hemsida www.äkarkiv.org,
se Handlingar.

FA:s kurs- och

konferensbidrog
Administreros oy; FA:s styrelse.

till deltagaravgifter och
FA:s egna kurser och konferenser. fuktar sig främst till de mindre arkiven, men alla FA:s medlemmar kan
söka bidrag.
WIIkor: Gdller enbart de kurser och konferenser FA anordnar.
Ansökon: Skickas till Folkrörelsernas
Sffie: Ersättning
resor

dll

Madli Kurdves minnesfond

till historisk och arkiweten-

Administreros oy; Fondens styrelse
(styrelsen utses av FA).
Syfte: Bidrag

till nordiskt och baltiskt

samarbete på arkivområdet.
Villkor: Kan sökas av institutioner,

I
I

foreningar, organisationer, ft;retag och
enskilda personer med anknytning dll
arkivsektorn inom de nordiska och
baltiska länderna.
Ansökon: Stipendierna kommer att urlysas i Tema Arkivs julnummer 2005.
Ansökan ställs till Madli Kurdves

Minnesfond, c/o Arkivcentrum,
Nikolaigatan 3,702 lO Örebro.

Till och med 28 februari

Ansökningstid:

2006.
Kontoktperson: Göran Henrikson, e-post:

goran.henrikson@arkivcentrum.se

ningstillfiillet. Återrapportering ska

till fonden.

anvisningar. Se ovan.

Ansökon: Utformas

enligt särskilda

Ansökningstid: l-2 gänger per är
(2005 var sista ansökningsdatum den
15 april).
Kontoktperson; Louise Lönnroth, e-post:
louise.lonnroth@landsarkivet-goteborg.ra.se

Nr4.2oo5

till

Ansökon: Utformas enligt sdrskilda
anvisningar. Se ovan.
Ansökningstid: l-2 gärger per är
(2005 var sista ansökningsdatum den
15 april).
Ko ntoktperson ; Olle Forslund, e-post:
olle.forslund@riksarkivet.ra.se

Administreros oy: Stiftelsens styrelse.

skaplig forskning inom det svenska
arkiwäsendet. Stipendium kan dven
beviljas for framjande av arkiwetenskaplig forskning. Stipendiet kan sökas
av enskild person verksam vid svensk
arkivinstitution eller under kvalificerad
utbildning i arkiwetenskap. Även
annan enskild eller juridisk person kan
komma ifråga vid särskilt skäl. Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökanden.
Villkor: Fonden utlyses gemensamt med
Sdftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows
jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivets Samfond för vetenskapligt
ändamål, bland annat på fulaarkivets
webbplats: www.ra.se och i Tema Arkiv.
Se särskilda anvisningar som rekvireras
från Riksarkivets reception infor utlys-

ska göras

fonden.

Stiftelsen Riksorkivorie
lngvor Anderssons fond

Ansökningstid; Inför varje FA-arrangemang.
Kontoktperson: Yvonne Bergman, e-post:

Ärkiv

tillftillet. Åt..r*ppo.t.ring

15 april).
Kontoktperson: Ewa Berndtsson, e-post:
ewa.berndtsson@ri ksarkivet. ra.se

göras

Se FA:s hemsida: www.faf,nu

Sffie: Bidrag till vetenskapligt ändamål
såsom utgivning av Svenskt diplomatarium och andra historiska handlingar
samt till arkiwetenskapliga och andra
studier och studieresor.
Villkor; Fonden utlyses gemensamt med
Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows
jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond, bland annat
på fuksarkivets webbplats www.ra.se
och i Tema Arkiv. Se särskilda anvisningar som rekvireras från Rilsarkivets
reception inltjr det årliga utlysnings-

och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer.
Vil/kor: Fonden utlyses gemensamt med
Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar
Anderssons fond och Stiftelsen
Riksarkivets Samfond för vetenskapligt
ändamål, bland annat på Riksarkivets
webbplats www.ra.se och i Gma Arkiv.
Se särskilda anvisningar som rekvireras
från Riksarkivets reception inftir utlysningstillPillet. Återrapportering ska
göras till fonden.
Ansökon: Utformas enligt särskilda
anvisningar. Se ovan.
Ansökningstid; 1-2 gånger per år
(2005 var sista ansökningsdatum den

Arkivfttrbund, c/o Arkivcentrum,
Nikolaigatan 3,702 10 Örebro.

yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Administreros oy; Stiftelsens styrelse.

ffie:

Syfte: Bidrag

ber 2006.

Stift elsen Riksorkivets
so mfo n d f<ir vetens kopli gt
änddmål

Kromnows I ubile u msfond

tock
till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, i Stockholm för att vi får
låna deras fina lokaler när vi har våra
styrelse- och redaktionsmöten.

Temo Arkiv
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Madli Kurdves minnesfond ftir nordiskt och baltiskt arkivsamarbete
är instiftad 1995 till minne av fiirra ordföranden fiir Folkrörelsernas
arkivförbund, som omkom i Estoniakatastrofen'
Fonden syftar til1 utökade och fordjupade kontakter på arkivom-

Arkivutrustning

rådet mellan Nordens och Balticums alla länder
Stipendium ur fonden kan enligt stadgarna sökas av >>institutioner, Iiireningar, organisationer, företag och enskilda personer med
anknytning till arkivsektorn inom någon av Nordens och Baldcums

Förvaringshjälpmedel

olika nationer«.
Stipendier ur fonden om r5 ooo kr utlyses härmed. Ansökan sker
på särskild blankett, som rekvireras från nedanstående adress, dit
också ansökningar stälIs, Hela e1ler delar av stipendiesumman kan
sökas. Ansökan skall vara inne till fondens styrelse senast första mars
zoo6,
Beslut om stipendium fattas senast under maj månad och
stipendiet utdelas i samband med Folkrörelsernas Arkivförbunds
årsstämma under försommaren'
Madli Kurdves Minnesfond
c/o ArkivCentrum Örebro l?in
Nikolaigatm 3, 7oz ro Örebro
Tfirr o19-611 29 oo + Fui 019-611 8r 20
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Ny lösning för kopiering, skanning och kopiering
Den nya Oc6 TDS450 är ett system som effektivt hanterar dina
svartvita dokument i storformat. Det ger dig snabb och enkel utskrift.
kopiering och skanning av ritningar, kartor etc. Med Oc6 Colour Logic
uppgraderar du din skanner till en fullfärgslösning.

Produktivitet, en självklarhet
Oc6 TDS450 är framtagen för att vara produktiv

- automatisk växling
mellan pappersrullar ger lång oövervakad drift, Oc6 lmage Logic@
förbättrar automatiskt kvaliteten på kopior och inskannade dokument,
ingen uppvärmningstid gör att systemet är redo när du behöver det,
automatisk avkänning av originalets storlek gör att du undviker flera
manuella inställningar etc, Dessa är bara några av de egenskaper
som gör Oce TDS450 till en produldiv lösning.

När ni hellre vill jobba
I stoft sett vem som helst kan använda Oc6 TDS450 utan att först
behöva göra en massa inställningar. Det är därför en lämplig lösning

för organisationer som hellre vill fokusera på kärnverksamheten
istället för att krångla med att få till rätt utskrifter eller kopior.
Några fler fördelar med Oc6 TDS45O
r Unikt användargränssnitt på svenska
I Uppgradera skannern med stöd för färg och
snabbare inskanning
IAutomatisk avkänning av originalstorleken ger enkel
kopiering och skanning
För mer information besök www.oce.se
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lutl andet
Man funderar då forstås under vilka furutsättningar forskningen kan bedrivas.
Kan andra länders politiska uweckling
ha påverkat tillgängligheten till arkiven?
En förfrågan skickades till ett drygr
trettiotal militära arkiv runt om i världen. Frågor om tillgänglighet och nyttjande av arkiven {tir utländska medborgare stdlldes. .Sarskilt

udtirliga svar kom

från några arkivinstitutioner.

Kontokt ftire besök

Behöver man i fiirväg kontakta arkiv-

institutionerna innan man kommer? Ett
vanligt svar är att man något dygn i ftirväg ska ta kontakt med arkivinstitutionen innan man kommer. En arkivinstitution lät meddela att antalet besökare var
så stort att man rekommenderade hela
wå månaders ftirvarning. Det intryck
man får av svaren är att man snarare
rekommenderas ta kontakt {tire besöket
för att arkivinstitutionen i god tid ska
kunna ta fram de handlingar som efterfrågas, än att man av mer formella skdl
ska anmäla sig.

Genomgången av flirutsättningarna
fur nyttjandet av de utländska militdra
arkiven visar att det inte loreligger några
speciella hinder fiir att nyttja huvudparten av dem.
Man kan ändå från vissa arkivinstitutioner få en begdran om att man skriver
till arkivinstitutionen och närmare beskriver syftet med sin forskning. I något
fall fordras der också att man gör en särskild begäran hos en högre statlig myn-

18

dighet. Det kan då röra sig om forskning rent generellt eller beträffande vissa
typer av handlingar.
Några enstaka arkivinstitutioner av
mer privat karaktär tar åktiskt inte
emot forskare.
Det fiirekommer också att det tas
individuella beslut om forskarens nyttjande av arkivinstitutionens handlingar.

Utländska forskare
Det tycks inte flireligga några speciella
hinder ft;r utländska forskare. Ett van-

ligt krav är dock att man identifierar

sig.

Förutom att man använder de instruktioner fiir ny'ttjande av arkivhandlingar
som man återfinner på varje arkivinstitution, finns det ofta inga speciella krav
på hur materialet är användas.
Man kan hos vissa institutioner mötas
av kravet att det material som efterfrågas dels ska vara avhemligat dels publicerat

i

verenskaplig press.

För att få ta del av hemliga handlingar krävs det på vissa arkivinstiturioner

legitimation.
Ett annat hinder ft;r att ta del av handlingarna dr om de är i dåligt skick.
En rutin som kan ftirekomma är att
man inte är ut några originalhandlingar
utan handlingarna måste vara kopierade. Tänken kan vara afi man inte ska
slita på originalhandlingarna.
Dessutom ställer vissa arkivinstitutioner kravet på att man som forskare
ska ha ett väl genomtänkt s1fie med sin
forskning.

Personokter
Niir det giiller tillg?ingligheten till personakter har flera militära arkivinstitutioner
satt upp olika gränser. Tidsgränserna för

t
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Efter att ha forskat i flera år här
i Sverige har tanken väckts att
kanske fortsätta forskningen
utomlands.
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dllgänglighet kan variera mellan så
mycket som 30-150 år efter personens
d<;d. Man kan oclaå göra skillnad på
om det är personakter ltir officerare eller
underofficerare och soldater. Tillg?ingligheten till olika personarkiv kan åktiskt
i vissa länder yariera mellan olika landsdelar. När det gäller vissa åmiljearkiv
kan det oclaå ftirekomma speciella hinder i tillgängligheten.
Tiderna för sekretess skiljer sig åt. Det
kan röra sig om 25, 30,50,100, 120
eller 150 år.
Am ta del av hemliga handlingar under
vissa {tirbehåIl rycks generellt vara en
omöjlighet. Här tycks det inte göras
några skillnader mellan utländska och
inhemska forskare.

Generella srutsotser
Om man tittar på tillgängligheten till
och nyttjandemöjligheterna på arkivinstitutionerna och {tirsöker dra några allmänna slutsatser, rycker jag atr inte
finns några större hinder flir en utländsk
forskare att ta del av handlingar i utlandska militära arkiv. Till de grundlaggande förutsättningarna för att nyttja
arkiven ftir alla forskare är forstås de
enskilda ländernas arkivlagstiftning.
Men det finns {tirstås skillnader mot

ftirutsättningarna {br forskning i
Sverige. Kravet på att identifiera sig är
ett exempel på detta. Likaså att s§ddet
ftir personuppgifter rycks vara så starkt
dven om det {tirstås skiljer sig åt i tid
mellan länder. Att dessutom behöva
redogöra lor s1&et med sin forskning är
inget vi känner igen.
Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@liv.se
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Arkiwårdskonferens 2006
torsdagen den 26 januari 2006 i Stockholrn

Under dagen tar vi bl a upp nyheter som rör

arkivering av räkenskapshandlingar.

Har publiceras föreskrifter och allmänna råd i
anslutning till arkivlagstiftningen for de statliga
myndigheterna samt allmänna råd till
kommuner och landsting.
Pre n u m era

tion

f)r

2006.

Pris:428:- @5a:-). Best.nr P360.
I ?riset ingår porto/frak.t.

Konferensprogrammet hittar du inom kort på vår
hemsida www.sipu.se
Där kan du också anmäla dig, samt läsa mer
om övriga utbildningar.

I"1ÅRiEBERGS AR(IVBYRÅ
Dalagatan 7
111 23 STOCKHOLT4

tfn: 08-698 06 03
faxr C8-698 06 02

e-postr [jåiieLeiEG)srpu,se
orqnr: 556111"91199

Abonnera på
Riksarkivets rapponserie
Riksarkivet publicerar en rapportserie
med kommentarer till bestämmelserna i
arkivlagen om gallring och annan arkivhantering.
Du kan automatiskt fä a1la kommande rapporter
i serien genom att teckna en stående order.
En stående orderfaktureras vid vaje utskick och löper

tilk

den sägs upp hos Kundservice.

Dokumenthantering
från A till Ö

Best.nr 50392.

Bevarande av

Recall är världsledande

inom lnformation
Management.

Vi hanterar såväl
fysiska som digitala
dokument och finns i
27 länder och på fem
kontinenter.
Vårt globala nätverk av
informationsanläggningar har till uppgift
att skydda våra kunders
data och öka dess
genom förbättrad tillgänglighet.

Pris: 1

Beställ direkt via fritzes.se

Dokumenthuset RecallAB, Box 30245,104 25 Stockholm
Telefon 08-657 43 00

rec(Ilr'"
www.recall.com
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J'r.r.: 03 (r9il 91 9{l F u: 08-b90 91 9i
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uid Estlands historiska arkiu
Det är ett år sedan jag senasr var i Tartu, Estlands studentstad. Under fem månader deltog jag i ett projekt vid Estlands historiska arkiv kring svensktiden i

Text: Katrin Askergren

Baltikum och arbetade med material från det svenska generalguvernementets
arkiv. Då blev det mest diskussioner kring stormaktstiden med de svensktalande
historikerna Birgit Kibal och Enn Kung. ldag återuänder jag, som nyutexaminerad
arkivarie, med nya frågor.

Vi

träfTas på ett av de nybyggda cafeerna vid Rådhusrorget. Väggarna täcks av
svarwita fotografier från 30-talets Tärtu
och arkivarien Birgit Kibal visar en bild
där studenter vandrar nedför det rådhustorg som då hette Adolf Hitlers torg.
Det är tydligt att landets komplexa
hisroria är närrarande på ett sätr som
varit omöjligt för 15-20 år sedar.r. Då
var Tarru stängt for utländska besökare
och tillstånd krdvdes lor att forska i
arkiven. Tiden kan tyckas avlägsen idag,
när turister rör sig över Rådhustorget.
Kanske är det närheten i historien, det

- Oftast är det utlänningar och personer ftidda pä1930- och -40-talen som

Frän 1940 och fram till 1980-talet
fanns ingen universitetsutbildning ft r
arkivarier i Estland, vilket innebar att

Söker sina rötter

historiker, exempelvis professor Helmut
Piirimäe, arbetade på arkiven. De första

besökarna.

- Här finns en särskild sldktforskarft;rmedling ltjr de som kommit till Estland {tir att söka sina röttet berättar
Birgit Kibal. Många använder sig utom-

t
*

e#tl

lands dessutom av "Saagd', en databas
med digitaliserad mikrofilm som srartade på nätet i år. När KGB-arkiven i
Tällinn öppnades blev det möjligt att
söka information från 1930- till 1980talen. Personliga uppgifter, giillande

Arkivboxarna från kommunisttiden asbesttestades förra året, efter begäran från personal vid landsarkiven. Även om asbest ofta
användes som isoleringsmaterial var de här
ok.
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medborgarnas studier, resor, politisk
tillhorighet, vistelser och eventuella
deportationer är vdldokumenterade.

är intresserade av kommunisttiden. De
mest populära böckerna i Estland nu
handlar om deportationer och krigsåren. Det beror nog på att människor
har minnen från denna tid. I min generation ser vi hellre framåt. Varför älta
det som varit?

Mitt personliga intresse kan sdkert delvis lorklaras med det faktum att min
mamma och morfördldrar flydde från
Ösel 1944. På arkivet i Tärtu har jag i
tyska jordebc;cker spårat sLikt på Ösel
tillbaka till slutet av 1700-talet.
I arkivets forskarsal utgör utländska
och estniska släktforskare en stor del av

äktum att utvecklingen har gått så
snabbt, som gör den sovjetiska perioden
så fascinerande. Birgit Kibal kan till viss
de1 fbrstå min nyfikenhet.

katrin@braarkiv.se

Arkivariens roll
Hur har arkivariens roll uwecklats?

10 - 15 ester som avslutade studier vid
Moskvauniversitetets arkirwetenskapli ga
institution bc;rjade arbeta först i mitten
av 1970-talet och fick lära upp dem
utan utbildning. Tartu universiret startade en specialkurs 1993, då ingick
arkivkunskap som en valbar inriktning i
en magisterexamen. Dagens ettåriga
påbyggnadsutbildning bcirjade gälla är
2000 och är framtagen med de nordiska
Iänderna som ftirebild. Det faktum att
utbildningen leder till en högre akademisk examen har helt ldart professionaliserat arkivariens yrkesroll.

Tidigore prdxis
För att ta reda på vilken arkiwradition
som gällde innan frihetstiden talar jag
med historikern Enn Kiing och filologen och översättaren Helina tmman
som båda har arbetat vid arkivet under
kommunisttiden, utan någon arkivarieexamen.

- All information som ansågs viktigt
för det sovjetiska vdldet, uppgifter om
exempelvis jordbruk eller partipolitisk
tillhörighet, värderades högt, berättar
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Här var fullt av folk som skulle fä tillbaka landområden från den forna
Sovjetstaten. De kom hit för att spåra
sin sldkts rättigheter till jord.
v ä rd e ri n gsp robl e m otik
Der verkar som om man inte genom-

Ny

Birgit Kibal och kollegan Kristi Lemmik
vid Utvecklingsavdelningen (Department
of development)

Helina Tamman. Staten hade inga s§ldigheter gentemot allmänheten att spara
information kring den egna verksamheten. Hon minns inte att materialet ordnades efter något sdrskilt system.
- Proveniensprincipen var en av flera.
Främst ordnades materialet tematiskt

och kronologiskt. Eller Benom volymernas nummerordning.

Enn Kiing visar hur traditionerna
från sovjettiden foljt med in i nyare ftirteckningar.
- Numreringen av volymerna från
exempelvis svensktiden gjordes inte ut-

ifrån någon särskild kronologisk eller
geografisk princip. De märktes utifrån
hyllplacering. Nu anvdnds den gamla
märkningen parallellt med ordningssystemer från 1992, mest ftir att den underIättar vid sökning av enskilda volymer.

Arbetssitu otionen
Jag ber dem jämföra sin arbetssituation
idag och for 15 år sedan.

- Då jobbade arkivarier ndstan enbart
med utlämnandet av material, sdger
Enn Kiing. De forskare som hade ätt
tillåtelse att forska i sitt ämne hade bara
tillgång till uwalt material, något som
kontrollerades av ansvariga arkivarier.
Här publicerades v:ildigt ä vetenskapliga
verk och det var en komplicerad process
att få tillstånd aff ge ur b-ocker. Inie forrdn för ungeär tio år sedan började trtus
arkiv på allvar publicera egna vetenskap-

liga texter. Idag skrivs artiklar, böcker
och monografier av såväl arkivarier som
historiker.
- Den mest kreativa perioden var för
tio år sedan, menar Helina Tämman. Då
var allt n1,tt; arkivet öppnades ftrr allmänheten och nya projekt påbörjades.

Ärl«iv

Nr4.2oos

gående lorkastat arkiveringspraxis från
kommunisttiden. Hanno Vares, arkivarie och rådgivare i dokumenthanteringsfrågor, sitter med som en av sex medlemmar i den nationella värderingskommission som bildades 2004 i syfte

att hantera värderingsproblematik.
- De rutiner som gäller vid exempelvis insamling av material bygger på sovjetisk tradition, berättar han. När vi nu
skapar nya metoder for dokumenthantering är det omöjligr arr inte ta
hänsyn till aldre traditioner. I allmänhet
kan man säga att informationen tidigare
värderades utiFrån sovjersratens institu-

tioner, där industri- och jordbrukssektorer var viktiga att dokumentera. Idag
värderar vi ju kdllorna på ett annat sätt,
utifrån funktion och i enlighet med
vissa kriterier.

Enligt finsk arkivtradition, vilken influerat den estniska, sker urvalet i enlighet med olika vdrderingsprinciper. Informationen bedöms utifrån dess plats i
samhdllshierarkin, utifrån tidsperioden

för dess dllkomst, udfran materialets
forskningsvdrde, fysiska användbarhet,
om tillhörande metadata finns, samt om
data anses meningsfull att bevara.
- Som exempel kan nämnas att information från ministeriet ur ett samhdllshierarkiskt perspektiv anses vara viktigare att bevara än den som gdller enskilda
skolor. Viktiga historiska händelser kan
också vara avgörande vid värderingsprocessen. Just nu pågår i Estland en omvandling av tidigare sovjetiska offentliga
institutioner till privata organisationeq
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arkiv bildades.
bland annat inom jordbrukssektorn.
Här kommer det bli vikigt att dokumentera såvdl statliga som lokala skeenden.

D oku m e nth o nte ri n gsp roj e kt
Vilka dokun.renthanteringsproiekr är
aktuella?

-

Värderingskonrmissionen hå1ler på

att ta fram gallrir.rgsscheman rill sterlis,r
institutioner. så arr rJldc in!(r .l\ ir)formarion kan skc rcJ,rt ttt. i orgrr i..ttionen. Detta möjliggör tian.rtida beräkningar av den mängd material

son-t

kommer in till arkivet.
Problematiken kring digital 1ångtidslagring är ständigt aktuell. Här ses XML
som en lösning. N4en den digitala biten
kan vara komplicerad lor arkivarier: utan
teknisk bakgrund. Digitaliseringen kan
dven sägas ha pås§ndat arkir''verksamhetens integrering i samhället.
- Informationen var som mest till-

gänglig elrter det att sovierregim(rr upphört, menar Birgit Kibal. Idag kan man
r-rppleva det som om datadirektiv från
slutet av 90-talet och 2005 års bestämmelser gällande personsekretess åter har
begränsat tillgången till viss information. Men detta är ju ett allmänt problem i de flesta uweckiade demokratier.
Det är dock svårt att idag föreställa
sig det historiska arkivet i Tartu som det
en gång var; en sluter-r verksamhet där
informationsutbytet med omvärlden
kontrollerades Lrtifrån.
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Arkiuering
Riksarkivet informerade ftire sommaren, på ESVs Lilla redovisningsdagen
och en av Riksarkivet arrangerad temadag, om de nya arkivregler om gallring
och utlån av rdkenskapshandlingar som
trätt i kraft i år. I korthet är den största
forändringen jämftirt med tidigare att

digital information i redovisningssystemen från och med år 2001 ska bevaras
så att den även i framtiden kan presenteras som grund- och huvudbokforing,
som reskontror och anläggningsregister.
Balgrunden till Riksarkivets ställningstagande framgår av de utredningar som
föregått de nya reglerna och som finns
på webben for den som är intresserad.
Riksarkivet har även nyligen kommenterat de nya reglerna i en tryckt publikation, som också finns tillgänglig på
webben. Publikationen har skickats till
samdiga deltagare på ovan nämnda
temadagar.

Bevarandemålet
Det nya bevarandemåIet som grundar
sig på arkivlagen och Riksarkivets policy, "Bevarandet av nutiden", har väckt
viss uppmärksamhet. En del anser att
det är for vittomåttande, medan andra
menar att det är naturligt att bevara informationen digitalt eftersom den existerar i den formen. Kommunikationen
av det rydliga bevarandemåIet har också
visat att det har funnits en del missuppåttningar om att information ur redovisningssystemen måste skrivas ut på
papper. Det digitala bevarandet kan
därför ses som både ftirnuftigt och i

tiden. Och det sammanfaller med regeringens inriktning sedan år 2001 mot
e-förvaltning.

Text: Häkan Lövblad, Riksarkivet

vändig att upprätta och ber ara för atr
kunna plesentera och iolka intbrmationen i framtiden. I rapporten föreslås
dock att frågan om vilket fbrmat som
rekommenderas för datirfiler och dokumentation utreds vtterligare för att
optimera effektir.iteten.

Testor olika formot

Rilsarkivet har, efter att ha samrått med
ESV om förslaget, beslutat att under
hösten testa uttag av digitala uppgifter
ur Agresso och leverans till Riksarkivet i
wå olika format (sekvensiella filer respektive XML). Testet syftar till att jämftira
de olika formaten i hela den processen
Itir att kunna rekommendera ett av
dem. Arbetet organiseras i Riksarkivets

projekt Långsiktigt Digitalt Bevarande

(LDB), som drivs i samarbete med

digheterna enkelt kan hantera dessa
informationsuttag.
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Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2004:3) om gallring
och utlån av räkenskapshandlingar
Be,rarande av räkenskaper,

Kommentarer ti1l RA-FS 2004:3,
Rapport 200 5 :1, Riksarkivet

I

Avställning av räkenskapshandlingar
ur AGRESSO fcir bevarande,
Rapport 2005-06-30, fuksarkivet
dnr RA 20-2005/858

AIafinnspåwebben
httpl//www.ra.se/ra. Och de wå första
kan dven beställas i tryckta versioner
från Fritzes.

Arkivetikett 45 mm x 90 mm
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och behandlingshistorik som är nöd-

n

arbetet ska vara genomltirt fijre årsskiftet. fuksarkivets förhoppning är givewis
att leverantörer av redovisningssystem
uwecklar rutiner i systemen så att myn-

Anpassade för utskrift

uppgifter ur redovisningssystemen som
ska bevaras och i vilka strukturer. Och
den kompletterande dokumentation

E

n

I detta

Kammarkollegiet och Riksarkivet ett
arbete med en kravspecifikation för det
digitala bevarandet. I rapporten från
gruppens arbete finns {tirslag om vilka

la bevarandet av uppgifter ur systemen.

bland annat Luleå Gkniska Universitet,
och avser att liksom under vårens arbete
involvera Ekonomistyrningsverket och
Kammarkollegiet. Målsättningen är att

Utmaningen blir att ftirverkliga det
nya bevarandemålet på ett effektivt sätt.
syfte inledde under våren en
grupp med representanter fran ESY

Arkivbildningsplan
Myndigheterna bör med anledning av
de nya reglerna givewis se över sin arkivbildning knuten tili den ekonomiska
redovisningen. Ett bra sätt att planera
och styra denna är att upprätta en arkivbildningsplan, i vilken de handlingar
som uppstår beskrivs och hur dessa ska
hanteras. Många myndigheter har upprättat sådana planer och då gä1ler det att
anpassa dem efter de nya reglerna. Det
är dven lampligt att se över att den systemdokumentation och behandlingshistorik som ska upprättas är uppdaterad
och bevaras for att mtrjliggöra det digita-

i

Arkion
Klara
Word
Bästa häftningsförmåga på
arkivboxar av bestruket
papper med jiimn yta

Artiketnummer:

sss 50

12 etiketter per ark
100, 200 eller 1.250 ark per förp.
För laser-och bIäckstråleskrivare
Prisuppgifter; besök vår hemsida

ABM Produkter
Malma Ringväg 64 B
756 45 Uppsala
Tel:070-5816626
070-5851063
e-mail: info @ abmprodukter.se
hemsida: www.abmprodukter.se
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AX-Snet r nätverk för tillgängliggörande
Text:Anneli Sundqvist

Den 21-23 iuni i år hölls en workshop
på temat informationssökning, användning och tillgänglighet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Sl.ftet med workshopen var att samla ett antal forskale
med intresse fu r tillgängliggörandefrågor för atr utbr-ta erfarenheter, presentera aktuell fbrskr.ring och diskutera
teoretiska och metodologiska frågor.
Deltagarna r.ar Ian Andersson, Universiw of Glasgorv, \7endy Duff,

Universiry of Toronto, Berndt Fredriksson, Stockholms Universitet, Anne
Gilliland-Swetlarrd, UCLA Graduate
School of Education & Information
Studies, Raivi Ruusalepp, Estonian
Business Archives, Elizabeth Hallam
Smith, The National Archives UK,
Anneli Sur.rdqvist, MitttLniversitetet, och
Helen Tibbo, Unir.ersity of North
Carolina.
Ä-n.n som behandlades var bland
annat online-tjänster, användarstudier,
standarder och utvärdelingsmetoder.

an

neli.sundqvist@m iun.se

Användarperspektivet
Tladitionellt har arkiwertr<samheten fokuserat på bevarandefrågor. Tillgänglighet,

användning och sökbarhet har hittills
uppmärksammats i mindre omåttning.
Användarperspektivet har emellertid
kommit att uppmärksammas allt mer
på senare tid. Delvis som en ftiljd av en
politisk diskussion kring transparens
och tillgänglighet, delvis till ftljd av
informationsteknikens uweckling som
möjliggör spridning och tillgängliggörande av arkivinformation på ett helt
annat sätt än tidigare.
Forskningen på området ä.r fortfaratde av begränsad omfatming och bedrivs
vid ett fåtal institutioner, daribland
Mittuniversiterer. Mötesplatser för kunskapsutbyte mellan forskäre och mellan
forskare och praktiker är nödvändiga lor
att uweckla ämnet.

Raivi Ruusalepp, Estonian Business
Archives, var en av deltagarna i workshopen som hölls vid Mittuniversitetet
i Härnösand.

Som ett resultat av workshopen identifierades §.ra områden av gemensamt
forskningsintresse: OAIS-modellen, användarna, metadata och interoperabilitet.
Slutligen beslutades att ftrrmalisera
samverkan i ett nätverk AX-Snet, fol att
stärka forskningen inom området, skapa

samverkansmöjligheter och un'eckla nr.a
gemensamma forskningsproj ekt.
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på J(arolinska institutet
Det är i samband med Riksarkivets tillsyn över landets hcigskolor som detta
kommit fram och också genererat hård
sida.

Huvudregistratorn beklagar detta i ett
brev till RA och konstaterar att "vi har

härförleden.

nu kanske ft;r all framtid ftirlorat en

Totalt räknas det med att över hälften, 110 av cirka 200 arkiv, kan ha ftrsvunnit. Detta skall enligt uppgifter

stor del av kdllan till KI:s historia och
ftir KI:s del är det givewis ett storr problem".
Från ledningens sida på KI rycks man
dessvärre vara helt oförstående in{tir

antagligen ha skett i samband med en
omorganisation i början av 1990-ta1et.

Ärkiv
L

fukiven har i detta ä1 varit ftirtecknade

Hård kritik

kritik från arkivmyndighetens
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Oförstäeligt

Text: Lars Lundqvist

er än hälften av arkiven på
KI befaras vara borta.
Därmed kan en stor mängd
allmänna handlingar ha gallrats. Detta
har lramkommit i den rapport som
skickats till fuksarkivet och som vi
kunde ta del ar. i ett TT meddelande

problematiken och den administrativa
direktören, anger till TT att det mest
har rört sig om administrativa handlingar av begränsat värde. Och forskningsresultaten tror han skall finnas i

och är alltså ordnade, vilket gör det hela
än mer oftirståeligt. Något paradoxalt är
det också att forskarvärlden ofta tenderar att ha svårt att lorstå innebörden av
allmänna handlingar. Dessutom är ofta
sammanblandningen stor mellan handlingar ifrån institutet och sjukhusets
sida, sdrskilt som forskningsunderlaget
ofta bygger på material ifran den senare.
Till detta skall laggas att många av dem
som är anstdllda på institutet också
arbetar inom sjukhusvården. Det finns
med andra ord en hel del att göra fiir
att ä en fungerande arkir,'vård.
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Mlgrerlngsprofekt
Sveriges Television och Utbild ningsrodion
ska tillsommons med Stotens Liud- och

Bildarkiv (SLBA) söko bidrog från /önsstyrelsen med flero,ftr lokolisering ov
migrering ov sino"respektive arkiv till nytt
digitolt format i Ange kommun,
Vösternorclonds lön.

SVI UR och SLBA

tr

I
kommer att beslutas av olika parter.
Den totala omslutningen beräknas

avser, ft)rutsatt att
bidrag beviljas, att genomftira ett treårigt migreringsprojekt. Projektet s1&ar
primdrt till att föra över innehållet på
dldre bandformat till digital form. Under
projektet kommer möjligheterna, att

under en treårsperiod bli cirka 85 mkr.
Cirka 25 personer beräknas komma att
anstdllas i verksamheten, varav merparren bedöms kunna rekry'teras inom

uteckla verksamheten till att

D i gita I i se ri n gsfo b ri k
Landshc;vding Gerhard Larsson och
Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson är båda mycket nöjda efter beskedet
att intressenterna strdvar efter att bygga
upp och genomftira denna verksamhet i
Vdsternorrlands län och Ånge kommun.
- Länsstyrelsen initierade i vintras en
försrudie som nu resulterar i ett gemensamt projekt för digitalisering, säger
landshövding Gerhard Larsson. För
SVT och UR är en utlokalisering en
möjlighet att intensifiera migreringsverksamheten med total fokus på just
denna uppgift i arbetet med programarkiven. För vår del breddar denna satsning arkivlänet Västernorrland, samtidigt som verksamheten kan få god
nytta ay Mittuniversitetets utbildning/
forskning inom IT och arkiv. I Ånge

avse dven

andra intressenter med behov av att
migrera ljud- och bildmaterial, att värderas.

Projektet ska delfinansieras av medverkande parter som nu söker stöd hos
länsstyrelsen och Mål 1.
Det dr ett viktigt kulturarv aft bevara
ljud- och bildmaterial som idag finns
hos SLBA och programbolagen SVT
och UR. För SLBAs del handlar det om
att göra material fortsatt tillgängligt ftir
forskningsändamåI. Och fc;r SVT och
UR att föra över materialet så att det i
Framtiden kan användas i programproduktion och on demandtjänster över
Internet.
För visst material måste migreringen
ske så snart som möjligt då vissa band
riskerar att fiirstöras och uppspelningsmaskiner inte kan hållas i drift på grund
av att reservdelar inte finns att tillgå.

25 anställdo
Huvudman ftir projektet planeras bli
Sveriges Radios Förvaltnings

AB (SRF)

som är ett av SVI, UR och Sveriges
Radio AB gemensamägt bolag med
ansvar för olika stöd och servicefunktioner.

En forutsättning fr;r att SRF ska starta verksamheten och forlagga den till
Ånge är att de regionalpolitiska stöd
som länsscyrelsen angett som möjliga
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regionen.

finns dessutom goda lokalmöjligheter
och kompetens. Tillsammans med medarbetare på länssryrelsen och representanter från Ånge kommun har intressenterna sammanställt sina kravspecifikationer.
- För min del ser jag positivt på att
bidrag ska kunna ges från länsstyrelsen
och att även Mål 1 kommer att besluta
om stöd. Till detta kommer ytterligare
några aktörer som uttryckt beredskap
att medverka som finansiärer lor uppbyggnaden av detta projekt, tillagger
Gerhard Larsson.

Det här är ett stort projekt och vi
framför oss en form av "digitaliseringsfabrik' växa fram, säger Ånges
kommunalråd Sten-Ove Danielsson.
Vi är tacksamma för stödet från både

-

ser

landshövdingen och länssryrelsens
tjänstemän som varit aktivt delaktiga i
processen och ser nu fram emot att nya
arbetstilllällen skapas efter årsskiftet.

Viktigt kulturarv
SVT:s

VD Christina Jutterström

ser

positivt att SVT nu hittat former I?ir att
snabbt genomföra en migrering av SVT
programmaterial.
- För SVT:s del handlar det om att
rädda vårt äldre programmaterial, ett

viktigt kulturarv, för såväl forskning
som ftir framtida programproduktion,
säger Christina Jutterström.

Vår avsikt

är dessutom att föra över material som
Iigger på mer modernt format for att
kunna gå över till en helt filbaserad
användning av SVI:s arkiv. Den migrering vi nu strdvar efter att genomföra i
Ånge blir därmed en mycket viktig
pusselbit i den modernisering av arbetsformerna som innebär att SVT övergår
till filbaserad produktion och utsändning. Under projektets gång kommer
vi att undersöka förutsättningarna för
att i ett senare skede dven förlägga
andra funktioner i arkivhanteringen dll

Åog".
- Utbildningsprogram i TV och radio
har under lång tid haft en stor berydelse
ftir utbildningen och folkbildningen i
Sverige och utgör en viktig del av kulturarvet, sdger URs VD Christina Björk.
För Utbildningsradion är det väsentligt
att utbildningsprogrammen kan sparas
och göras dllgängliga i framtiden. Ut-
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bildningsprogram i public service kommer i det flexibla lärandet att få en än
mer berydelsefull roll ftir skolan och i
det livslånga lärandet.

Räddningsinsotser
Radio- och TV-programmen är en
omistlig del av 1900-talets svenska kulturarv och ett mycket viktigt källmate-

-

snabba och målinriktade räddningsinsatser. I ett samarbete med programbolagen finns det goda förutsättningar
för arr bygga upp en e[Fekriv migreringsverksamhet i Ånge.

rial ftir dagens och framtidens forskare,
GD Sven Allerstrand. Det

säger SLBAs

dr mycket gladjande att SLBA nu, genom
att riksdagen tilldelat särskilda medel,
kan starta ett systematiskt arbete for att
s;ikra tillgången till deta material för
kommande generationer. En stor del av
de band som vi har i samlingarna riskerar att snart bli ospelbara, och det krävs

Källa: Pressmeddelande från länssryrelsen i Vdsternorrland, Ånge kommun,
S\,-I, UR och SLBA 27 oktober 2005

a
Under våren 2005 har elever vid nio mellanstadieklasser vid Lundby'
skolan i Eskilstuna svarat på frågan "Yad är arkiv?". Meningen med
enkäten är att få ett intryck av vad barn i mellanstadieåldern känner
till om arkiv.Yad är arkiv för dem?
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Text: Lena Bohlander
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Pojke elva år.
Pojke snart

i landet pågår arkivpedagogiska projekt, ofta riktade mot just
grundskolebarn på hög- och mellansta-

nymt, endast kön och ålder har angetts
och barnen har själva ätt välja om de
vill beskriva sitt svar i ord eller bild.

dier - så är.en i Sörmland. Denna enkät
är ett enkelt lorsök till att ge oss yrkesverksamma i länet en bild av vad de barn
vi riktar r,år verksamhet mot, redan vet
om ämncr. Sraren har lämnats in ano-

Föreningsarkivet i Sörmland, som står
bakom enkäten, har fätt tillstånd att
publicera några av svaren i Tema Arkiv.
Kanske kan de ge oss en tankestdllare?
Påtagligt många har svarat att de inte
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Flicka elva år.

år.

På många hål1

Ärkiv
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tolv

L/r,ll

har en aning om vad arkiv iir, Iika
många har en uppfattning om att arkiv
"har med papper att göra". För några
beryder arkiv "stdllet där man sparar på

datorn'.
Fler skolor kommer att få svara på
enkäten. En noggrannare sammanfattning av resultaten är där{tir vänta.

)<

o

Olika aspekter p a
En ny antologi har givits ut av landsarkivet i Härnösand, Information, förvaltning och arkiv - en antologi (Arkiv
i Norrland 20). Skriften presenterar en
rad vetenskapliga uppsatser, med minst
sagt olika aspekter på arkiwetenskapen.
Ämnets spretighet visar också Annelie
Sundqvist i sin uppsats om "Arkiv- och
informationsvetenskapen", där hon försöker ge en beskrivning av dess uweckIing och innehåll.
"Ett ärendes gång" beskriver Jan
Samuelson och förklarar ett ärende
rörande patronatstriden i Dala pä 1720talet och påpekar behovet av ftirvaltningshistorisk forskning.

I

en undersökning om leveranser av

§rkohandlingar mellan 7970- och

1990, gör Marie Törnquist en djupdykning och framför allt landar i problemet
med oviljan att leverera och hur detta har
behandlats från arkivmyndighetens sida.
Synen på statliga arkiv, diskuterar

Daniel Bergström och vilka åtgärder
som föreslagits ftir att sdkra ett bevarande av dem.
Elektronisk informationsförvaltning
behandlas av Patrik \flallin och pekar på
den problematik och de behov som uppstår i samband med den digitala världen
och relaterar detta till några forsknings-

Gallringsutredningar
pä t940195O-talet fordjupar sig Louise Nyberg i och pekar på
att den grad av subjektiva tolkningar
som förekommer.

Slutligen gör Patrik Höij ett ftirsök
att definiera arkivpedagogiken.
En antologi som alltså pekar på en
rad intressanta områden inom arkivvetenskapen.
Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@bredband.net

och uwecklingsinitiativ.
ooaaaoaaaaaa
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genom

arkiv- och informationsvetenskapen
Text: Katharina Prager

...

katta@braarkiv.se

=@
I

somras

var det dags för nummer
19 i serien Arkiv i Norrland, som ges ut
av Landsarkivet i Härnösand. "7 kapitel

om arkiv- och informationsvetenskap"
är skriven avTorbjörn Kjolstad, tidigare
bland annat chef ftir Näringslivsarkiv i
Norrland, universitetslektor och leda-

mot inom ICA, International Council
on Archives.

I inledningen beskriver ftirfattaren att
bokens sju kapitel speglar hans egen väg
till en uppfattning om arkiv- och informationsvetenskapen som ämne. Vdgen
har gått via såväl rena institutions-

miljoer som "organisationsmiljöer",
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men dven via blandformer som både
haft institutionens och organisationens
mål/medel for ögonen.
Särskilt angelägna, ur mitt perspektiv
som arkivkonsult, var kapitlen "arkivoch informationsvetenskap" och "Den
administrativa informationen". Där går
Kjölstad bland annat igenom kommunikationens berydelse for dagens organisationer. Begrepp som synkrona och
diakrona perspektiv ger en mer vetenskaplig touche till det faktum som
Kjölstad beskriver så här: "Utomstående
har svårt att koppla samman arkivens
innehåll med det dagliga flödet av elektronisk information, handlingar och

arbetspapper eller omvänt att se hand-

lingar, datalistor (..) som blivande arkivbestånd vare sig det handlar om analoga
eller digitala dokument."
Vidare finns ett avsnitt om "söklogikens konsekvenser" som kan intressera
alla som funderar över det alternativa
redovisningssättet som är i vardande.
Författaren är knappast ensam om att
ha gått dessa vägar. De flesta som arbetar med arkivfrågor på olika plan och
inom olika organisationer bör känna
igen sig i de sammanhang som både
uttryckligen beskivs i texterna och
som, så att säga, går att ldsa mellan
raderna.
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Handhok

r

ftir Näringslivshistoria
!enrrum
-

har gett ut en handbok för
arbetslivsmuseer: Fram med
arkivet! Arkivhandboken är
\.,
skriven av Pia Leminen, arkivarie och
fil. lic. i ekonomisk och social historia
samt Per Dahl, fiI. dr i id€- och lärdomshistoria och chef fiir Centrum
för Näringslivshistorias forskningssekretariat.

'fl
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Arbetet är ett resultat av ett omåttande arkivprojekt vid Pythagoras industri-

museum, vilket var en del av Riksantikvarieämbetets program Svenska
industriminnen - berättelser om vårt
samhdlles historia.
Handboken ger en praktisk instruktion till alla som arbetar vid eller engagerar sig i industriminnen och dven ftir
andra som kommer i kontakt med historiska arkivhandlingar och fotografier.
Läsaren ffir även ta del av intressanta
berättelser och fotografier fiån P1'thagoras

Motoråbrik i Norrtiilje.

oataaaaaataa

Personuppgifter
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.ffi

i forskningen

§,r"*o,n*.

Text: Hans Ramstedt
Statistiska centralbyrån, Datainspektionen och Socialstyrelsen har tillsammans gett ut en slrift om personupp-

§

s_

tu

gifter i forskningen. Skriften mr upp
sådana frågor som

,*

hur en forskare ska
-1

hantera integritetskänsligt material i sin
forskning eller när en forskare kan fä ut
uppgifter från en myndighet.
Skriften beskriver ocl«å vilket regelverk som giiller vid behandling av personuppgifter i forskningen, kraven på

Pers*nr.ippgiitrr

säkerhet och om vad som speciellt galler
om genetiska forskningsstudier. I skriften finns en checklista som med ftirdel
kan användas inftir behandling av personuppgifter i forskningsproj ekt.
Skriften kan bestallas från
www.datai nspekti one n.se
www.socialstyrelsen.se och

,ri.

,{

s
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_ viika regler
gäiler?

www.scb.se

ryska arkivhandlingar
Text: Hans Ramstedt

I Riksarkivet finns en samling
arkivhandlingar frän ryska städer
från det tidiga 1600-talet.
Genom ett samarbetsprojekt med
arbetsnamnet "Novgordiana Stoclåolmiensia' mellan olika universitets ryska
institutioner - Stockholm, Uppsala och
Lund - och ryska vetenskapsakademien
har målet varit att ta fram en fullstiindig
katalog över arkivmaterialet.
Sedan 1995 har Elisabeth Löfstrand
och Laila Nordquist arbetat med katalogen. Till deras hjiilp har de haft Anatolij
Turilov från Moskva. Del 1 av 2 har nu

Ärkiv
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från Novgorodstaten 161 l-1617
och ger en ingående
beskrivning av såvdl
det vardagliga livet i
regionen och stads-

kommit ut:
Accounts ofan
occupied city.
Catalogue of the
Novgorod Occupation Archives

organens arbete. Ndr

1611-16t7.
Arkivmaterialet
utgör den största
samlingen av
ryska dokument
från denna tid

ftirvarade utan-

flir

Accounts of an Occupied City
,
11i1,, :ri.

:, ,

i:,, ij.!:t.,

. !::: : ri iil.,jit.i..!i

Ryssland.

Materialet består av administrativt material

:6: I iCj,

det ockuperade området skulle överlämnas till Moskva återlämnades inte materialet till de ryska
myndigheterna. Det
är oklart varför det
blev så.
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omorganisation

Registratorn

Text:Annika Rodhe och Anneli Liunglöf Sundqvist

et vor två fontostisko brittsommordagor i oktober nör
nöstan 80 registrotorer
somlodes i Uppsola ftr vidoreutbildning på Arkivrådet AAS årligo kon'
ferens

80

ft r

registrotorer.

stärrdiga försäkri ngskassor bl ev nr'1isen
en enda r-r-rvr-rclighet. mecl ett riksgemen-

samt diariun'r. Registratorn fick er-r nv
roll son.r projektledare fbr ett omfattande projekt där det togs fram en gemensam diarieplar.r och er.rhetliga rutiner För
vad som skr-rlle diarieföras.
Från Sandvikens kommun bidrog
arkivstrategen Eva
Lindelöw Sjö<; med
sina erfarenheter från
en omorganisation då
kommundelsnämnderna avskaffades och
ndmnder och förwaltningar lorde parallella
diarier. Hon beskrev
hur en situation med
oklar arbetsfordelning
och oorganiserad
dubbelregistrering
§ kunde vdndas till god

registrotorer somlode i ftrekjsningssalen på Atrium

i

UPPsola.

fi
fl
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ordning. Föredraget

belyste också skillnaden mellan en stor

statlig myndighet diir
Vad händer med registratorn och diarieföringen när en myndighet omorganiserar? llmnet var angeläget och svaren lika
mångskifiande som det fanns föreldsare.
Håkan Sundberg från Mittuniversitetet
inledde med en grundlig genomgång
av vad processorientering innebär.
Många kunde nog känna igen sig i beskrivningen av processorientering som
"hypad". Björn Lindgren från Skatteverket guidade oss i en annan organisationstrend som Skatteverket nyligen
anslutit sig till, nämligen kop- och s:ilj(beställar-utförar) modellen. Där finns
registraturet inom verksamhetsstöd, och
kårnverksamheten är teckna avtal och
betala ftir d iarieltiri ngen.

Riksgemensamt diarium
Registratorn Britt-Marie Dahlin och
Eva-Liz Åkerlund, IT-produktansvarig
Itir diariet, kom från Försäkringskassan
och delade med sig av sina erårenheter
från sin senaste omorganisation.2l qälv'
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registratorern a dgnar sig åt diarieföring
på heltid, och små kommuner dar diarieföring ibland bara är en sidosyssla för
den administrativa personalen.

Livlig debatt
En mycket viktig ingrediens i Arkivrådet AAS registratorskonferens är utb1.te av erärenheter mellan registratorer,

Därför är gruppdiskussionen en återkommande programpunkt.
Den stora behållningen av
dessa diskussioner är nya kontakter och nya infallsvinklar På
de utmaningar registratorer

Föreläsarna Ewa Eriksson och Mai'Britt
Lindroos från Lantmäteriet ska visa hur
de lagt ut diariet på lnternet.

ått många myndigheter att överväga nätpublicering, och några myndigheter har tagit steget. Lantmdteriet är en
av dem och vi fick ta del av en presentahar

tion där registratorn Maj-Britt Lindroos
och IT-uwecklaren Ewa Eriksson visade
den alldeles nylanserade webblösningen.
Föredraget ledde till livlig debatt om
syftet med att publicera diarierna på
Internet och de juridiska konsekvenserna. Många olika uppfattningar ventilerades, men en sak är säker: registratorn är en alldeles oumbarlig person om
en myndighet ska starta ett"24-timmars'
myndighets-projekt" där diarierna ingår.
Konferensen visade rydligt att registratorns yrke och roll är i förändring. Här
deltog registratorer som projektledare,
IT-uwecklare och debattörer. I det perspekrivet var det särskilt intressant art
höra Björn Asker från Uppsala universitet berätta om registratorns historia
från medeltid till våra dagar.

möter i sin vardag. Det visar
sig att man ofta brottas med
likartade problem och flirändringar, men har hittat olika
lösningar.
Ska man lägga ut diariet på
Internet? Frågan har diskuterars i många år. MåJsättningen

Kvällsmingel före den gemensamma middagen.

med 24-timmarsmyndigheter
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Förändringen

arkivfråga och funderade på
vem som egentligen vill vara
arkivarie? Av honom fick vi en

lektion om ursprunglrgt skick
och hur arkivarien med hjälp
rkivrådets arkivkonferens
ägde rum den 1-2 noverrl-

ber i \)/estmanrka palarser i
Stockholm. Temat var digital
arkivering och den röda tråden
,ar [ör'ändringen av alkivariero11en.

Eva Königsson, Eskilstuna

kommun, inledde med en skildring av arkivverksamheten och
arkivariens roll inom den kommrrnala sektorn under tre decennier. Ti'ots att den digitaia
uwecklingen ställer den klassiska arkivkunskapen på sin
spets, anser hon ändå att vårt
perspektiv håller.
Parrik Wallirr, Mirru n iversitetet, redde ut begreppet records
som är bra art ha i åtanke när
man ställer krav på system.
Han talade om hul viktigt det
är att kunna göra sig forstådd
och att ijälv vera vad der är
man menar.
Per Furberg, Settervall Advokatbyrå, tog i stället utgångspunkt i vad som inte är en

uweckla kompetens inom
området digitalt bevarande
genom samverkan. lrorskning
och utveckling.

av enkla och självklara grunder

Ledningens stöd

slipper luras in irekniska

Magnus §flåhlberg, Försäkringskassan, talade om vikten

detaljer.

Praktikfallet lvor
En stor del av konferensen
ägnades åt Försäkringskassans
digitala 1ångtidsarkiv - Ivor
och OAIS-modellen. Roger
Lövgren, Försäkringskassan,
beskrev utvecklingen av lvor.
Jennifer Post visade tillsammans med Anna Andersson,
Försäkringskassan, hur lvors
registervård fungerar.
lvor är Riksarkivets fursta

praktikfali i deras projekt Långsiktigt Digitalt Bevarande,
LDB-projektet. Borje Justrell,
Riksarkivet, talade om LDBprojektet som en inledning till
ett nytt sätt att hantera digitala
leveranser. Efter projektets slut
övergår verksamheten under

2006 till ett nationellt kompetenscenrrlrm. Målet är att

NÄRtNGsLrvETs

anxtvnÅo, Nta

Nikolaigatan 3, 702 l0 OREBRO

Tfn:019-1201 95 'Fax019-6ll 8l 20
Hemsida:www.nla-nu' E-postnla@nla.nu

Ordförande:
Sivert GusGfsson
Saab Bofors SupportAB
Tfn:0586-815 5l
E-posr sivert.gustafsson@boforssupport.saab.s

av en aktiv forvaltning av digitala arkiv och tipsade om
"semistabi la' fi lforn-rat.
Ingela Algotsson, Skatteverket, berättade om sina erfarenheter av E-arkivprojektet på
Skatteverket. Hon konstaterade behovet av standardiserade
metadata och att det inte går

att driva projekt utan samordning och stöd från ledningen.

Om det nödvändiga med att
ha ledningen bakom sig talade
också Täge

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

Ordförande:

Lindberg, Simberg

& partners, i sitt

anförande

om digitala dokumenthante-

Lars Erik Hansen
Ri

ksförsäkringsverket
Tfn: 08-786 90 00

ringsprojekt.
Av Göran Samuelsson, Mittuniversitetet, fick vi veta mer
om andra länders arkivarierrtbildningar och vilken ryp av
fortbildning Sverige har att
erbjuda.

Text:Anna Kusar
an n a.

nla

kusar@forsäkri n gskassan.se

Folkrörelsernas

Arkivfirbrurd
FoLKRÖRELSERNAS ARK!vFÖRBUNI
Arkivcentrum r Orebro lan
Nikotai 3, 702 l0 ÖREBRO

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
FALK:
Karolina lacobaeus, Klippan
Charlotta Tengbert, IVIölndal
Eva Fagrell, Stockholm
Anna-lena Amundson, Solna
Emma Hagberg, Linköping

AAS:
Helöne Lindström, Härnösand
Anneli Andeer, Stockholm
Charlotta Floberg Cardenas, Västerås
David Sundström, Boden

Matilda Ekström, Hägersten
Philip Ajeenah, Stockholm
H6löne Gabel, Stockholm
lng-Marie Bromander, Stockholm
Kristina Andersson, Uppsala
Gunnel lvarsson, Borlänge
Birgitta Andersson, Borlänge
Ulla Vinkele, Sollentuna
Carita Rösler, Saltsjö-Boo
Kristina Ros6n, Hägersten
Lotta Karlsson, Norrköping
Laila Öster. Farsta
Marita Bjelkendal, Stockholm

lnga-Britt Eriksson, Stockholm
Birgitta Appelstam, Härnösand
Anna-Kristina Andersson, Enskede
Boel Burman, Vällingby
Anneli Fredriksson, Solna
Thomas Högberg, Huddinge
Björn Skog, Saltsjö-Boo
Henrik Ek, Saltsjö-Boo
Andreas Holmström, Saltsjö-Boo
Anna Thor6n, Göteborg
Britta Wallner, Uppsala
Gunnar Bertjlsson, Göteborg
Ann-Katrin Flood, Nyköping
Gunilla Hansson, Luleå
Ulla Oppman, Umeå
Lotta Lindberg, Stockholm
Håkan Pettersson, Umeå
Anastasia Lund, Stockholm
Kaija Annala, Örebro
Henrik Johansson. Stockholm
Carita Rösler, Huddinge
Eva Tollet Stockholm
Jörgen Johansson, Luleå
Ulla Sandström, Gävle
lrene Appell, Borlänge

Elisabeth Dahlström, Stockholm
Lina Berglund, lVlalmö
Carina Ahlqvist, Kungsbacka
Linus Broström, Göteborg
Krister Collin, Göteborg
Annika Fred, Hisings Kärra
Taissia Goriounova, IVölndal
lvlats Gulin, Västra Frölunda
Andreas Gyllenhaupt, Trollhättan
My Jansson Linde, Hisings Backa
Ulrika Johansson, Kungälv
Maria K Kahn, Göteborg
Susanna Karlsson, 0rby

Kansli:Yvonne Bergman
T{n:019-61 I 29 00. Fax:019-61 I 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande;
lngvar Söderström
PI 380 B, 3 I O 42 HAVERDAL

Tfn:035-51623
E-post: ingvansodersrrom@mailbox.swipner.s

IVlaria Larsson, Kungsbacka

Sofija Prtenjaca, Göteborg
Anna Svensson, Göteborg
Jonatan Svärd Bonnever, Göteborg
Elisabeth Swenneby, Göteborg
Sofia Särdquist, Alingsås
Magnus.Tjärnström, Västra Frölunda
Anders Akerfeldt, Skene
lVikael Sjöberg, Uppsala
Ola Hammarlund, Bandhagen
Rolf Björkman, Falun

FALK
cio Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiu 753 75 UPPSALA
E-posc erik.lindblad@uppsala.se
U
7ln:Ql8-727 I I 75'Fax Ql8-717

ll

Ordförande:
Eva Karlsson
Alingsäs kommun
Tfn:0322-616 I l4
E-post: eva.karlsson@alingsås.se

Personalskvaller

Itly
huludän'r

Namn: Anna Kusar

r-re

t-r

Lmveter-rskap.

. Mona Olsson lämnade den 15 september Nutek i Stockholm för en
nyinrättad tjänst som projektledare
for ett nytt diarieforingsprogram
samt arbete med heia dokument-

Curatorutbildning och arkiv-

Ålder:28 år
Arbetsplats:

vetenskap.

l-fltld: l-or.oKqr lJra mlg
konsten att klippa film.
Utör,er det gillar jag att sPela
tennis och åka skidor.

Försäkringskassan

Bakgrund: Filosofie
magisterexamen på

Kulturvetarlinjen med

hanteringsprocessen på Livsmedelsverket.

.

rie den 5 september efter att ha arbetat vid Linköpings stift. Eva-Lisa
Holmström efterträder som stifts-

Ett missat

arkivarie.

.
om läsare har påtalat saknas EPD
diarium och siecialdiarier för
byggiov o.h Åillohrr-,tering i
,"rrrrnrrriå11l,ingen i

nummer a'

T.Å

lor.gå..rd."

Arkiv. betta har

korrigerats i den förteckning

nu

Marie Pettersson btrrjade på Migrationsverket i Norrköping som arkiva-

diarieforingsprogram som finns på

www'arkivalpha'se' Denna uppdateras löpande och ytterligare synpunkter mottas tacksamt av under-

Den 17 oktober borjade EvaToller
på RA och IT-avdelningen. Huvudarbetsuppgiften är att ansvara för det
elektroniska arkivmaterialet' Eva har
tidigare bland annat arbetat på Försvarets forskningsanstalt och som

konsult i det privata näringslivet'

tecknad, h.o@arkivalpha'se'

över

Håkon Olsson

Hor du bytt iobb?
Berätta om det for dina kolleger.
Skriv några rader och mejla till

Redaktionellt material
TemaArkiv ska skickas till:

aspa@swiPnet.se
Bifoga gärna ett foto av dig sjiilv.

Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,

Eriksberg,

37

4 96 Trensum'

Eller e-post: asPa@swiPnet.se
Honorar för publicerat material utgår
normait i lorm av fem ex av det nummer

'om bidrager publiceras i.

Redaktionen lorbehåller sig rätten till
redigering av insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej

[Jtgivningsplan 2006
Nr"l: 15 mar§.
Deadline 3 februani.

upp i rök
Ett lager fyllt med rekvisita och
modeller till de animerade fil'
merna omWallace & Gromit
totalförstördes vid en brand i
oktober.Wallace & Gromit är
aktuella på bio med filmen

30

Varulvkani nens förbannelse, som
gick in på förstaPlatsen På den
amerikanska biotoPPen. Lagret

tillhör Aardman Animations och
vid branden förstördes hela före'
tagets historia.

Nr 2: 15 juni.
Deadline 5 nnai.
Nr 3: 27 september.
Deadline 18 augusti.
Nr 4: 12 december.
Deadline 3 november.
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- lika enkelt som professionellt
IVISUAL ARKIV kan du:
o

skriva ut etiketter

o

få ut förteckningsblad
söka på olika sätt i systemet

.

. få överblick

.

hålla reda på inleveranser
. få kvittens direkt efter grov
registrering
r se hur mycket som kommit in
under året
r se hur stor andel som är oför-

I

Visua! Arkiv kan du göra allt dst du kräver av ett vamligt arkivsystenn och myeket

mer därtill. ilet är ett enke[t systerfi för den ov&ne användaren fficn samtidigt en

guldsruva för den som kräver lite m+r. Visual-serien bcstår av olika mCIduler
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om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
förändra), arkivförtecknat material.

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

Om du är intresserad av VISUAL-serien kontakta:
Bertil Axelsson, produktansvarig
bertil.axelsson@adb-kontoret.goteborg.se tel 031 - 61 32 25

UTBILDNING

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.

Kommuner, landsting och folkrörelsearkiv, kontakta:
Bo Thal6n, regionarkivarie
bo.thalen@arkivnamnden.goteborg.se,

tel 031 - 701 19 60

Statlig och privat sektor, kontakta:
Lars Häger, Wima Dok
lars.hager@wima-dok.se, tel 018 - 30 41 72

Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

.

besöksadress: Rosenlundsgatan 4
Göteborgs Stad ADB-kontoret, 403 31 Göteborg
telefon:031 - 61 30 00 . telefax: 031 - 13 80 27. www.adb-kontoret.goteborg.se
f örvaltn ngsbrevlåda: adb-kontoret@adb-kontordt. goteborg.se
i

POSTTIDNING B
Returer

till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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ALP Data i LinköPing AB..
Industrigatan 5 58277 LINKOPING
013 - 35 85 00 info@alp.se www.alp.se

