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Denna tidning trycks på miljövänligt pappe.
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Har du tänkt på vad viktigt det är att delta i nätverk? Arbetar du ensam inom din organisations

arkivverksamhet så är det av ännu större vikt att
träffa yrkeskollegor.
Nätverk kan finnas på många olika plan. En del
nätverk deltar man i, andra är man kanske med
och driver. Viktigt i ett nätverk är att alla drar sitt
strå till stacken och engagerar sig. Annars kommer nätverket att falla.
Utifrån min kommunala erfarenhet tänkte jag
beskriva några nätverk som jag deltar i. Dessa
nätverk finns på olika nivåer i eller kring Alingsås.

rk!

både arkivarier och lT-chefer/strateger. Det har
varit mycket berikande för båda yrkeskategorien
na att under ett par år träffas för att gemensamt
fundera kring rutiner för digitala leveranser och
hur ansvarsfrågorna ser ut.
Det är också värdefullt för arkivverksamma

att träffas över organisationsgränserna. I Göteborg finns sedan ett antal år tillbaka föreningen
Arkivarier i Väst. Den vill fånga arkivverksamma
inom alla typet av verksamheter. Vi träffas ett par
gånger per år för studiebesök eller kvällsträffar
med ett intressant föredrag samt efterföljande
samkväm.

lnom den egna organisationen är det viktigt att
skapa nätverk för att driva arkivfrågorna framåt.
I min kommun har vi under rätt många år haft en
grupp som heter centrala administratörer. Vad
döljer sig bakom detta byråkratiska namn? Jo
det är ett nätverk för många olika administrativa frågor inom arkiv, dokumenthantering och
nämndsarbete. Här dryftas till exempel frågor om
postöppning, sekretess, rutiner av olika slag och
skrivning av protokoll. Deltagare är nämndsekreterare, registratorer, några administrativa chefer
och arkivansvariga.
Komsam ät ett nätverk för frågor om långtidslagring av digital information. Komsam startades
av Mölndal, Kungälv, Partille och Hänyda och
på senare tid har även Trollhättan, Vänersborg,
Lerum och Alingsås deltagit. Det fruktbara med
detta nätverk är att där har hela tiden deltagit

En annan typ av samverkan är den med andra
aktörer i kommunen. Tillsammans med Alingsås
museum, biblioteket och folkrörelsernas arkiv
har vi bildat Hembygdsnätet. Här träffas person e r frå n h e m byg dsfö re n i n g a r, i d rotts h i sto ri ska

sällskap, släktforskarföreningen och andra
med intresse av lokalhistoria. Det är inte någon

paraplyorganisation utan ett löst sammanhållet
nätverk. Vi delger varandra vad som är på gång
hos institutioner och föreningar. Ofta möts vi på
någon plats i bygden där det finns något intressant att titta på.
Dessutom finns ju våra nationella arkivföreningar!

Eva Karlsson, ordförande FALK

Prenumeration:
Helår {fyra nummerl 275 kronor.
KoDtakta Äsa Olsson, se ovan.
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ubriken skulle kunna
Iäsas som en beskrivning
av detta nummer av Tema
Arkiv, men syftar i ftirsta
hand på samarbetet
mellan de nationella kulturarvsinstitutionerna. Förses rubriken med frågetecken leder den till funderingar om hur
centralt ABM-tänkandet är i kulturpolitik, kulturarvspolitik och utbildningspolitik. Hur ser det ut i teori och
praktik på nationell, regional och lokal
institutionsnivå? Jag återkommer kort
till frågorna men börjar med att beskriva samarbetet på central nivå.

ABM-centrum
Yären 2004 inledde Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens

kulturråd på eget initiativ ett samarbete med syfte att främja förståelse
och samverkan mellan arkiv, bibliotek
och museer, stimulera och utveckla

digitaliseringssamarbetet mellan

kulturarvsinstitutioner i Sverige och
främja användningen av ny teknik för
att göra samlingarna mer och lättare
tillgängliga.

Ett gemensamt sekretariat, ABMcentrum, har inrättats. Verksamheten
vid sekretariatet bedrivs inledningsvis
under tre år i projektform och finansieras av de medverkande institutionerna.
Idag har också Naturhistoriska Riksmuseet, Statens ljud och bildarkiv och
Nordiska museet anslutit sig till samarbetet. Sekretariatet är tills vidare
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Text: Christer Bogefeldt

Christer.Bogefeldt@ riksarkivet.ra.se

området. Målsättningen med arbetet
är att ta fram underiag fbr nationella
planer och policydokument för digitalisering

placerat på KB och organisationen består av en styrgrupp, en projektledare,
en ledningsgrupp samt arbetsgrupper
efter behov.

Verksamhetsområden
Fem verksamhetsområden har formulerats : omvärldsbevakning, kunskapsupp-

byggnad, strategiskt policyarbete, kunskapsspridning samt kontakt- och
främjandeverksamhet.
I omvärldsbevakningen ligger att folja
utvecklingen nationellt och internationellt inom digitaliseringsområdet och
ABM-samarbete i övrigt, exempelvis
genom kontakter med ABM-Utvikling i
Norge och MLA i Storbritannien.
ABM-centrum ska vidare identifiera
frågor av gemensam betydelse för ABMområdet och där svara för kunskapsuppbyg g n ad o ch annat utvecklingsarbete
genom egna arbetsgrupper samt stimulera och stödja konkreta projekt bedrivna
av andra ABM-aktörer.
Det strategiska policyarbetet syftar till
att tillgodose behovet av råd och strate-

gier vid olika delmoment inom digitaliseringsprocessen, det vill säga projektering, urvalskriterier, förberedelse och
efterbehandling av objekten, bildfångst,
registrering i databasmiljö samt lagring
och tillhandahållande på kort och lång
sikt. Sekretariatet skall informera om
nya metoder och "best practices" inom

-

att skapa principer för en sam-

manhållen digitalisering av det svenska

kulturarvet.
Ku nska pssprid n i ng \nnebär dels

in-

formation om utvecklingen nationellt
och internationellt framför allt genom
ABM-centrums webbplats, dels genomfbrande av konferenser, seminarier och
andra utbildningsinsatser.
Slutligen ska ABM-centrum genom
ko ntakt- och frä mia n deverksam het öka
möjligheterna för utbyte mellan yrkesverksamma inom ABM-sektorn. En central uppgift blir att utgöra en nationell
samlingspunkt för öppen koordinering
av det framväxande regionala ABMarbetet.

Vad är på gång
Det centrala ABM-samarbetet har hittills befunnit sig i ett definierings- och
etableringsstadium. Detta har bland
annat inneburit en lång rad kontakter
i nom A BM-Sverige med presentarioner
av och diskussioner om ABM-centrums

roll.
Ett välbesökt seminarium på KB i
december 2004, "Yadska vi ha ABMcentrum till?" handlade om vilka forväntningar och önskemål som finns runt
i landet. H<;gt på önskelistan står uppgiften att ABM-centrum ska fungera
som ett nationellt nav för det framväxande regionala samarbetet. Ett informellt
nätverk av regionala ABM-intressenter
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är under uppbyggnad och ett antal rräf-

lar mel[an decra och lörerrädare t-ör
ABM-centrum har ägt rum under 2005
i Stockholm, Karlstad och Härnösand.
Bland andra sakfrågor som diskuterats
finns behovet av gemensam kulturansportal och gemensamr agerande när det
gä1ler tillgång till det karrmarerial som
är en förutsättning för GlS-baserad
verksamhet.
ABM-centrums webbplats är ännu
ett embryo, men kommer under våren
2006 att tillfuras resurser {iir att bättre
motsvara ambitionerna. För art kunna
fungera som ett informationsnav när det
gälIer ABM-verksamheten regionalt och
lokalt kommer ABM-centrum emellertid arr vara helt beroende av inrapporrering från olika håll i landet.

Kunskapsspridning
När det gäller kunskapsspridning har
tyngdpunkten legat på digitaliseringsfrågor, där fyra seminarier hittills genomflorts. Det ftirsta i november 2004
hade rubriken "Nätverk ftir digitalisering - kvalitetsarbete i Europa och Sverige" och följdes under hösten 2005 av
en serie om tre - "Val och vånda" - om

urvalsprinciper ftir digitaliseringsinsatser. Syfrer med seminarieserien var att
belysa problematiken, inventera erfarenheter samt undersöka om det finns mo-

deller som kan vara utgångspunkt för
upprättande av policy i frågan. Deltagarantalet under hösten har varit mellan
50-120 vid varje tillftille. Kunskapsspridningen har d.ven gått utanft;r digitaliseringsområdet med det seminarium
om kulturarvet, tillgängligheten och
upphovsrätten som gick av stapeln i
januari 2006. Seminariet ftiranledde
bland annat en helsida i DN av Henrik
Berggren, om de delvis bisarra problem
som ABM-sektorn ställs inlor i spannet
mellan uppgiften att tillgängliggöra och
upphovsrättsreglerna.
Under våren 2006 tillsätter ABMcentrum två arbetsgrupper, en ft;r teknikfrågor och en för omvärldsbevakning.
Teknikgruppen har bland annat i uppgift att arrangera ett seminarium om
den teknikutveckling som skett inom
digitaliseringsområdet sedan projektet
Bilddatabaser och digitalisering avslutades 2002.

"Framtid

i Access"

Redan från starten för ABM-centrum
stod det klart att större projektsatsningar skulle krdva externt ekonomiskt tiilskott. TVå projektansökningar lämnades
in till Riksbankens jubileumsfond under
vären 2005 Handbok och utbildning
i digitalisering lor ABM-sektorn och
ABM-gemensam persondokumentation,

Båda ansökningar fick avslag, men innehållet i det första projektet återkommer
nu i början av2006 i en ansökan till

den arbetsmarknadssatsning med en
totalbudget om 500 miljoner som Kulturrådet hanterar under namnet Access.

ABM-centrum vill i projeket "Framtid i Access" skapa ett utbildningsprogram ftir digitaliseringsarbete, vilket ska
bidra

till att Access-projekt

får så god

kvalitet och långsiktighet som möjligt.
Detta ska ske genom översättning och
spridning av Minerva-handboken och
genom tvådagarsutbildning flir personer
som ska planera större projekt och en
serie endagars utbildningar framlor allt
riktade till projektledare och arbetsledare. De senare kommer att lorläggas i
olika delar av landet {tir att begränsa
deltagarnas resor. Hemsidan kommer
också att innehåila utbildningsmaterial.

ABM i centrum?
Avslutningsvis åter till de inledande frågorna. Utrymmet medger inte här vare
sig analys eller diskussion, men några
observarioner ska ändå göras.
Vill man uppnå ABM-synergi är

uppgifterna naturligt olika på nationell,
regional och lokal nivå. Överblicken,
den övergripande planeringen och de
stora systemen, exempelvis LIBRIS och
NAD, kan bara skapas på nationell nivå.

När det gäller digitaliseringsarbetet
samarbetar de centrala myndigheterna

=
E

av egenintresse ltir att lösa gemensamma

o

problem, någon nation ell politisk vilja
eller styrning är det knappast fråga om.
Söker man sådan får man bege sig utomlands eller till regionai eller lokal
nivå som exempelvis Västra Götaland
och Eskilstuna.

6

Access-medlen är ett tydligt exempel

- visst blir det sysselsättning, men genom sättet att på kort tid och med stor
spridning använda resurserna, lär man
vare sig få hållbar användarvänlighet
eller optimal kulturarvspolitisk valuta
flir pengarnal

med samrör arkiv,

Här ser vi
kommunalt

Ärkiv

Nrr.2006

FOTNOT: Christer Bogefetdt är kultursekreterare
på Riksarkivet och ingår i ledningsgruppen för ABMcentrum.

För mer information besök

www.abm-centrum.se
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Eskilstunapägär ett av flera ABill.,roiekt i lander. Här har man valr
,ik,, in sig på en i högsta grad
"r,
"fysisk lösning" genom en samlo-

kalisering där deltagande arkiv, bibliotek och museum går samman i en och
samma åstighet. Enligt planerna kommer den blivande ABM-byggnaden att
skapas genom en sammanslagning av
det nuvarande stadsbibliotekets lokaler
med den intillliggande Räddningstjänstens, då den flyttar till nya lokaler i höst.
Iddn om ett ABM-samarbete i Eskils-

tuna är inte ny. Mindre ABM-initiativ
har tagits i olika sammanhang och på
olika håll inom kommunen sedan slutet
av 1990-talet. Stadsarkivet diskuterade
tidigt samarbete med bland annat stads-

biblioteket rörande släktforskarfrågor
och Ann-Marie Asplund, arkivchef vid

i Sörmland, berättar
om samtal med Eskilstuna museer rörande utökad kontakt, för att nämna några
Företagens Arkiv

exempel.

En handlingsplan fcir ABM Eskilstuna
utarbetades med hjalp av utomstående
konsult rnder 2004, under överinseende
av styrgruppen. Samtidigt tillsattes, vid
sidan av styrgruppen, även en projektgrupp med uppgift att informera och
förankra ABM-tanken inom de olika
deltagande organisationerna. Ytterligare
ett steg togs i juli 2005 dästadsarkivet
flyttade sin administration och forskarservice till stadsbibliotekets lokaler.

Iioteket i Eskilstuna, menar att den medftir en ökad tillgänglighet till Eskilstunas
kulturarv då arkivens, bibliotekens och
museernas samlingar återfinns på ett
och samma stäIle, något som kommer
både allmänhet och personal till godo.
Lokalfrågan vad gäller forvaringen är
inte heller helt utan betydelse menar

Ann-Marie Asplund, Företagens Arkiv i
Sörmland. I de nya lokalerna planeras
en större depå för forvaring av främst

Fem aktörer
I dagsläget består ABM Eskilstuna

av

fem aktörer; Eskilstuna stads- och länsbibliotek, Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna stadsmuseum, Företagens Arkiv i
Sörmland samt Svenskt Barnbildarkiv.
Med i bilden finns också utomstående
organisationer vars verksamheter berörs,
mer eller mindre, av ABM Eskilstuna,
till exempel KulturArv Eskilstuna samt
Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening.

Förstudie

ö*ad tillgänglighet

småningom ledde intresset for ABMfrågor till att representanter från de tre
sektorerna Arkiv, Bibliotek och Museum
bildade en styrgrupp under hösten 1998
för att aktivt arbeta for frågan. Marknadsltiring av ABM-iddn gentemot den

Vad hoppas då ABM Eskilstuna att vinna på den planerade samlokaliseringen?

Så

Nils Mossberg, Eskilstuna stadsarkiv,
och Björn Lindwall, Stads- och lansbib-

arkivalier men även vissa föremål. Här
kommer också att finnas ett klimatanpassat utrymme ftir förvaring av fotografier och dylikt, något som få av deltagarna annars skulle ha haft tillgång till.
Aven andra resurser såsom vaktmästeri,
arbetslokaler och visst arbetsmaterial
kommer att kunna delas mellan deltagarna och resurskrdvande arrangemang
såsom utställningar, temadagar med
mera kommer också att kunna samordnas. Samlokaliseringen möjliggör också
längre öppettider, något man idag
ibiand wingas dra ner på då tiden inte
riktigt räcker till.

kommunala ftirvaltningen, Iedde till att
kommunledningen under 1999 tog ini-

tiativ till en forstudie rörande ABMsamverkan inom Eskilstuna kommun.
Förstudien slog fast att syftet med
samverkansprojektet var - och dtrl - att
"bättre ftirvalta, formedla och tillgängliggöra Eskilstuna kommuns historia".
Efter att kultur- och fritidsnämnden
godkant förstudien fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att driva
arbetet vidare. För att underlätta ABMsamarbetet inom den kommunala sektorn överftirdes också Eskilstuna stadsstyrelsen till kultur- och fritidsförvaltningen under 2002.

6

Del av det

hlivande

,ABM.

huset"

i

Eskilstuna.
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under samma tak
Eldsjälar och kantaher
Vad krär's då för arr dra igång err projekt
som ABI'I Eskilsruna?
Eldsj:ilar och err brerr konraktnär säger Nils och Björn. Årr redan från srart
veta att deltagarna har någor att vinna
på samarbetet och atr projekret har, el1er
kan få, en ekonomi som tillåter ett fortsatt arbete. Gruppen bör också 'veta vad
man vill", se heiheten och se bortom
sina egna revir. Här är det också viktigt
att på ett tidigt stadium få med personalen men även politikerna i ABM-tanken,
menar de.

Viktiga punkter

Ann-Marie, Nils och Björn listar
några viktiga punkter:

1. Sätt upp ett tydligt mål: Vart ska
vi? Vad vill vi med det här? Finns det
ett behov av en samordning?

2. När ni väl har bestämt er: marknadsflir och {tirankra ABM-tanken
genom alla instanser på lokalplanet;
myndigheter, {tireningar, företag, allmänhet - och glom fc;r allt i världen
inte bort er egen organisationl

3. Hitta en arbetsgrupp dar deltagarna går in i arbetet med lika värde,

6. Slutligen: Ställ in er redan från
b<;rjan på att planeringsarbetet kommer arr ta lång tid. Då är det extra

viktigt att hålla ABM-tanken vid liv
bland personal och allmänhet. Genom För visningar, utsrällningar, studiecirklar med mera där ABM-begreppet finns med. Låt personalgrupperna träffas via studiebesök,
fester, arbetsgrupper med mera.
Text: Lena Bohlander

foreningsarkivet.sormland @telia.com

utan att bevaka egna revir och där
deltagarna kan se helheten.

Till slut: Med utgångspunkr från vad ni
själva erfarit från ABM Eskilstuna så här

4. Lös problem vartefrer

långt: vad vill ni råda andra som funderar på attpåbörja liknande projekt?

5. Tirta över organisationenl samordna med fiirdell

de dyker

upp. Byråkratisera inte!

FOTNOT:

Vill du veta mer om
stu na. se/a bm.

ABlt/l Eskitstuna. qa

tn

på www. eskil

ABM-proiekt wffiffiwfuffiffi#=
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Blekingearkivet i Bräkne Hoby skall tillsammans med länsbiblioteket och
Blekingemuseum lyfta fram kulturarvet på en gemensam internetportal.

Ärkiv

Nri.2006

Under våren öppnar en portal på Internet där historiskt material från arkiven,
biblioteken och länsmuseet i Blekinge
samkörs, www.abmblekinge.se.
På den gemensamma portalen ska det
bli lätt att hitta historiska handlingar,
böcker, fotografier med mera som finns
hos Blekingearkivet, Länsbiblioteket
sydost och Blekingemuseum. Så småningom är det meningen att dven andra
institutioner skall lagga in material på
portalen.
Tanken med portalen är att den skall
yara en informationssajt ftir besökare,
men även samhällsinformation/samhallsGlS är en del av det hela.
Portalen ska byggas upp under tre år
och finansieras av Statens kulturråd och
Region Blekinge. De lorsta sökningarna
i ABM-databasen kommer att kunna
göras under första kvartalet2006.

7

Då undertecknad är arkivarie och museiman, och dessutom iobbat
dettid som institutionsbibliotekarie under två år, om an länge sedan,
kanske det kan vara en lämplig bakgrund för att försöka utvärdera
ABM-samarbetet som hållit på sedan 1992.

/

,
,

fl8 åtr
dags för centrala medel

A'et stå, för arkiv, B,et fot bibliotek
och M'et ftir museum. Det finns uppenbara överlappande beståndsdelar hos
nästan varje institution i dessa huvudgrupper. Arkiven har ofta ett bibliotek
med referenslitteratur, samtidigt som
det förekommer att böcker betecknas
som arkivhandlingar i de olika arkivbestånden. Därutöver förekommer också
att enstaka föremål tas med i arkivkartongerna och ltjrteckningarna. Biblioteken å sin sida har ofta arkivhandlingar i
sina samlingar, medan det är ovanligt
med ftiremål. Museerna i sin tur har
ofta både bibliotek och arkiv, de förra
som referenslitteratur flir besökare och
personal, de senare {tir att det ofta forekommer arkivhandlingar i samband med
ackvisition av loremål till samlingarna'

Potential för samarbete
Överlappningarna enligt ovan innebär
en potential för samarbete. Men att man
kan samarbeta innebär naturligtvis inte
att man ska samarbeta, dven om "samarbete" är ett positivt värdeladdat ord. Det
måste ju vara pä det sättet att de ingående delarna i A, B, M har något att Yinna
på samarbetet, som Keith'Wijkander
påpekat i en antologi om ABM för några
år sedan (1). Samtliga dessa olika huvudkategorier utgör egna eller separata
professioner där olikheterna dominerar,
vilket föranleder slutsatsen att ABM i
{tirsta hand inte bör ses i termer av att
institutionernas likhet, utan i belysning
av andra Itirdelar.

8
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Samtliga yrken jobbar med informaavseende, oavsett om det
handlar om arkivhandlingar, böcker
eller foremål. Både i analog- och digital
form och i form av en utåtriktad verksamhet. Man jobbar också samtiiga med
kulturarvet. Flertalet av ABM-institutionerna är också offentligt finansierade.
Vidare arbetar samtliga med att vårda
handlingarna, böckerna och ltiremålen.
Ibland brukar man tala om att något
blir större än summan av de enskilda
delarna. Mycket tyder på att ABM-samarbetet är en sådan ftireteelse. Man har
sett en potential utanför respektive område, och sedan jobbat {tir att etablera

tion i något

samhet än idag. Detta med tanke på
dess stora betydelse

Itir framtiden lor

samtliga ABM institutioner. Kanske
kan detta specialfdlt inom ABM nå en
större krets med en sådan utbildning.
Men ABM-samarbetets potential får
sannolikt störst utbyte om samarbetet
består av professionella institutioner
med professionell arbetskraft inom
respektive sakområde, även om man
inte helt ska utesluta att några ABMöverbryggare också skulle kunna bidra.
Av sådana finns redan tusentals utbildade i Sverige. Akademiker inom kultur-

området har ofta fleråldig ABMkompetens.

den.

Genomslag

ABM-utbildning

Till

Undertecknad tror att det är bra med
olika yrkesutbildningar för ABMområdets olika institutioner, ty professionalism inom ett ämne brukar garanrera ett bättre utfbrt jobb an motsatsen.
Man måste därför inledningsvis uttrycka tveksamhet till särskilda ABMutbildningar på högskolenivå. Det
vore olyckligt lor samtliga inblandade
ABM-delar om man skulle se dem som
en enhet där det går bra med en generell

över

utbildning för allting. Det är trots allt
mycket olika verksamheter, och varje
område kräver specialkompetens.
Vid Uppsala universitet, bibliotekarieutbildningen skall ABM-pedagoger utbildas. Pedagogik ft;r barn inom ABM
Itirtjänar onekligen större uppmärk-

en början funderade jag mycket
ABM-tankens genomslag inom
dess respektive delar, väl vetandes att

min kompetens främst ligger inom
museiområdet och arkivområdet. Det
jaghar kommit fram till är att den haft
ett lågmält men påtagligt genomslag.
De flesta inom ABM-området känner
till ABM och att det står för en idd om
samarbete. Undertecknad tror att detta
beror på att A, B och M-folk i gemen är
lite informationsbesatta, samtidigt som
man tycker om att skriva om sådant
man brinner ltir. Inom ABM-samarbetet
finns eldsjälar som envetet drivit samarbetstanken "underifrån" i många år.
En viktig slutsats i sammanhanget är att
sådan envetenhet brukar ge resultat, och
så är också fallet konkret.
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Projekt
Artikellorfattaren har ej haft möjlighet
att göra e n total research på hela ABlr{samarbetet. Jag har dock 1äst en del

slmrnanställningar rom utgivirs i artiav olika antologier och
s:rm m anfattnir-rgar, samtidigt som jag
giort en relativt omfattande sökning på

kciform i form

In

terne r.

Det har

rcl rlcl

en ABM-komponent. Jag tänker här på
det skanningsprojekt ar. gamla kartor
som Lantmäteriverket bedrivit under
många år.
Inte heller finns alla böcker vid biblioteken tillgängliga digitalt, men där kan
man sedan fleru är skönja en tydlig utveckling - alltmer av böckerna digitaliseras

r,Lnder

proje

allir I3 år fr-rnnits en

kt i Sverige sor.n realiserat

\B\ [-s,urerbeter. i'ilket kor.rkret visar
li: rrln rlr cker r':il k:rn san-rarbeta n'red
gor-i i;.,.rlt.t:. ,\lrn k:rn rill cxempel noterå .itr ticr mr.r k;rr.rkreristiska tbr ABX,{
varit oiika di gir.11i serinqspro jekt, det r.il I
säga irt r-r-i a r-r .li gir:rl i s cr,rde a rk ivh a nd-

lingar, torograticr. biicker ocl'r föremål
som ett led ;rrr öka tillgäneiigeör:rndet
via Internet. Cirka 100 sådana. rner eller
mindre stora, projekt i.rar urFörts.
N4ånga utfdstelser har sirmtidigt gjorts
att man skall lagga ut hela musecrn.ls
samlingar på webben, och dylikt, men
dessa ambitioner har sedan relativt
snabbt fallit, eftersom det tar tid och
är'dyrt att fotografera och skanna av de
loremål som man vill lägga ut till allmänheten.
Likaså är digitaliseringen inte särdeles
omfattande vid arkiven. Det furekommer mig veterligt inte att samtliga handIingar i ett enda arkir, linns inskannade
och tillgängliga via webben. Eller'är
sökbara vid tolkande inskannade dokument (OCR-skanning). Däremot före-

kommer digitaliseringsprojekt av arkivhandlingar uranför ABM sorn ändå har

o

till

hela textinnehållet vilket sedan

blir sökbart via Internet. Google har
också börjat OCR-skanna alla engelskspråkiga böcker sedan något år tillbaka,

varvid dessa blir fullt sökbara till innehållet via webben. Och sedan 7-8 år
finns alltfler vetenskapliga tidskrifter i
e-format.

Regionala proiekt
De mest fruktbara ABM-projekten
haft en regional {tirankring ute i landet. Det är inom den
kontexten som jag tror art potentialen
är som allra störst. För enskilda kulturinstitutioner utspridda i landskapet
och i mindre städer i en region kan ha
svårt att synas i mediebruset. Genom
att samarbeta kan man dela marknadsföringskostnader och dven samordna
verksamheterna till större årslånga
projekt, som automatiskt uppmärksammas mer än om man enskilt försöker få
uppmärksamhet. Sådana regionala och
relativt storskaliga ABM-projekt har
genomförts med gott resultat i bland
annat Skåne, Blekinge, Västra Götaland
och i Västernorrland. Vissa av dem bedrivs vidare fortlöpande, som i Vdstersynes yara de som

norrland.

Totalhistoria
inte hur många det är som sett
teveserien Utgrdvarna hösten 2005. Eftersom jag studerat arkeologi fiir många
år sedan tänkte jag {lirst att programiddn var ganska d<;dft;dd, eftersom det
handlade om sådant som man redan

Jag vet

kande till - samtidshistoria. Varftir slösa
pengar på sådant, när det finns hur
många förhistoriska platser som helst i
norra Sverige som behöver undersökas
och som man inte vet mycket om? Men
poängen visade sig snart vara en annan,
och en mycket attraktiv sådan. Genom
utgrdvningar av mycket sentida lämningar, huvudsakligen 1900-talshistoria,
skapades en fokus som också involverade alla ABM-delarna. Programmet har
sneglat på den makalösa engelska teveserien Time Team som gått i flera omgångar på Discovery, men man skiljer
sig en hel del eftersom Time Team
huvudsakligen grd.ver förhistoriska
lämningar. I Utgrävarna lägger man till
och med in dokumentärklipp från SF:s
arkiv. Resultatet måste betecknas som
tämligen oemotståndligt. En slags totalhistoria skapas. Genom det konkreta
grävandet erhålls en fokus som andra
delar (ABM) kan kopplas till.
I Vdstra Götaland har man också
med framgång lanserat'Arns rike", som
en uppftiljning till Jan Guillous framgångsrika böcker om den medeitiden
personen Arn. Man kan besöka platser
som redogörs lor i Arnbockerna, och
platserna är särskilt iordningställda for
besök. En rypisk A BI\4-satsning egenrligen. Likaså har hans senaste reveserie.
"Häxornas tid", redan resulterat i regionala projekt som "hakar på", bland annar i Häriedalen.

'

ö

Forts. nästa sida

som en del i ett stort
olika beståndsdelar,
samt anläggningar

vackra naturmiljöer
sådana objekt med
museernas och bibliotekens,
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ABM och Ekomuseam
Forts. från sidan

ABM-samarbetet påminner vidare inte
så lite om Ekomuseitanken, i varje fall
om man ser till de regionala projekten.
Där ser man de gamla industrilämningarna som en resurs i ett större område
eller landskap, som man sedan lanserar
tillsammans med besöksmål som är fina

ur natursynpunkt. Ett välkänt sådant
exempel i Sverige är Ekomuseum Bergslagen, som fungerar ypperligt som undertecknad kan intyga som besökt fera
av dess platser i många år. Ett internationellt gott exempel är Iron Bridge ekomuseum i England som artikelforfattaren också besökt med stor behållning.
Ekomusderna kan kombineras på ett
påtagligt sätt med ABM.

Centrala medel
Det finns också en internationell verksamhet inom ABM, åstän detta kallas
med delvis andra namn i Norge och
England, de två länder som jag funnit
uppgifter om. I båda dessa länder satsar
man stora centrala medel, men styr också upp samarbetsprojekten mer än här,
utvärderar verksamheten med mera.
I England har man också insett att
nationalismen spelar en stor roll, lor de
festa ABM delar har en ganska kraftig

nationalismkomponent, vilket blir allt
mer tydligt i en globaliserad värld, med
stor invandring, mångkultur etcetera. I
England ser man alla ABM-institutioners samlingar som en enda, fastän den
är distribuerad på olika håll i landet.
I Sverige finns ingen central samordning eller centrala medel, men diskussionen är igång, samtidigt som det länge
funnits en informell sammanslutning
med namn ABM-gruppe n. 200 4 blldades dock ett formellt kansli under en
försöksperiod, ABM-centrum, vars
verksamhet skall utvärderas efter tre
år. Ute i landet finns vidare regionala
ABM-sammanslutningar, se hemsida:

http ://abm-centrum.se.
Det vore kanske inte så dumt med
centrala medel ftjr olika ABM-projekt,
som i England och Norge. Särskilt inte
när vi nettobetalar så mycket ltjr att vara
med i EU. Några miljarder tillbaka av
dessa till ABM-projekt, Ekomuseiprojekt och dylikt, vore väl ändå rimligt.
Och anstäIl fer fast anställda med hr;g

10

kompetens på ÅBM-ilstitutionerna, så
att kulturen får det vdrde i samhä11et
som den förtjänar.

§

Synlighet
Till

sist, av A- B- och M-institutionerna
har biblioteken ofta det överlägset
fysiskt bästa läget, ofta i de centrala
delarna av städerna och tätorterna, fliljt
av museerna och sist arkiven. Undertecknad vet ej om det är en tillfallighet
eller inte, men utvärderar man också
synligheten hos A, B och M, hamnar
arkiven längst ned på skalan, därefter
museerna och mest synliga är biblioteken. De senare har också flest besökare'
Man kan också se att A, B och M har
olika besökskategorier. Hos arkiven dominerar äldre, släktforskande besökare,
hos museerna och biblioteken är det mer
blandat. Museerna har vidare få invandrare som besökare och så är ännu mer
fallet med arkiven. Biblioteken däremot,
har besökare från samtliga kategorier.
Biblioteken och arkiven har alltid varit
gratis. Nu blir också alltfler museer
gratis, vilket är tacknämligt. Statistik
från Historiska museet visar att fri entrd
också innebär att man når en del invandrare, som annars nästan helt lyst
med sin frånvaro, samt betydligt fler
ungdomar.
Samtliga ABM-inst irutioner syns
också via webben, men ibland är det
ganska dåligt bestallt med väsentlig

information, exempelvis saknas kartor
var institutionen är belägen i många fall.
Till sist, arkiven har etr anonymitetsproblem då inte alla vet vad ett arkiv är
för något. ABM skulle otvivelaktigt göra
arkiven synligare. Arkivhandlingarnas
stora flirtjänst är att man via dem kommer människor i historien in på livet på
ett oöverträffat sätt, samtidigt som de i
egenskap av unika handlingar ligger till
grund ftir vår hisrorieskrivning.
Text: Ove Hal6n

ohk@swipnet.se

REFERENSER: t-wiikander, K.2001. ABtvt - avvaktande på central nivå. I red. Almerud, P. Arkiv,
bibliotek, museer. Rapport från ABIVI-forum 2000,
sid 25-30.
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till lokal
historia kan
vara många
preoch spännande.
senteras de olika ABM-institutionerna
och vad de har att erbiuda skolorna.

Arkiv, bibliotek och hembygdsmuseer
institutioner där historia
lorvaltas och ftirmedlas. Tillsammans
utgör de en resurs ft;r alla som vill veta
mer om platsen där man bor, arbetar
eller går i skolan. ABM-institutionerna
skulle dock kunna användas i betydligt
större utsträckning än vad som är fallet idag, särskilt i skolundervisningen.
Denna artikel ger några exempel på hur
arkiv, bibliotek och hembygdsmuseer
kan utgöra en samlad resurs ftir skolan.
Ar 2002 initierade Karin Sjöberg,
arkivpedagog på Skånes Arkivftjrbund,
och Pia Sander, hembygdskonsulent på
Skånes hembygdsforbund, ett lokalt
ABM-projekt i Hässleholms kommun.
I projektet ingick Hässleholms kommunarkiv, Hässleholms folkrörelsearkiv,
Hässleholms bibliotek, Skolbibliotekscentralen i Hässleholms kommun, Bjärnums fornminnesflirening, Hästveda
hembygdsftirening, Nävlinge hembygdsförening, Sösdala hembygds- och
fornminnesförening, Västra Göinge
hembygdsftirening och Vdstra Torups
hembygdsförening.
d.r nägra av de
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Text: Karin Sjöberg, arkivpedagog pä Skånes Arkivförbund och Pia Sander, hembygdskonsulent på Skånes hembygdsförhund

Lokalt samarbete
Syftet med projektet var .rtr prör a oclr
utveckla ett samarbete mellar-r -\8,\l-

institutioner/föreningar på lokal n ili.
Viktiga mål inom projektet r ar art
synl iggöra A Bl\.4-i n.r ir rrr iorr.rnL .onr r rsamlad resurs fbr skolornir och tä lärare
art använda rig lr drrl .ont cn inregrerad del i undervisningen. Tanken var
är.en att utforma ett srudiemateri:rl med

lokalhistoriskt inneh:ill fr;in de olika
A BM-insrirur ioncrn:r/lbren inga rna.
En arbetsgrupp bildades av eit tjugotal
personer med representanter från ovan
nämnda föreningar och institutioner.
Arbetsgruppen träffades ett femtontal
gånger under två års tid. Mötena var
kombinerade arbetsmöten och studie-

be'ök på de A B,\.4-insr ir urioner''om
ingick i projektet, vilket bidrog till att
deltagarna fick en inblick i varandras
verksamheter.

Minnesverkstäder
Arbetsgruppen beslutade tidigt att man
skulle göra temaväskor rörande skolan
{tjrr och vardagen i Hässleholm under
andra världskriget, samt en resurskaralog. Detta var teman som väckte många
minnen hos arbetsgruppen om mörkläggning, överfygningar av bombplan,
finska krigsbarn och om ftirhållandena
i skolan. För att särskilt lyfta fram dessa
minnen var några möten utformade som
minnesverkstäder. Till nästan varje möte lämnade deltagare i arbetsgruppen in
lokalt material såsom egna eller andras
nedtecknade minnen, fotografier, litteratur, kopior av ltiremål och dokument.
Materialet var ämnar åt de tilltankta
temaväskorna. Gruppen gjorde även studiebesök på andra kulturarvsinstitutioner till exempel Folklivsarkivet i Lund.
Med ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i Hässleholm blev det så
småningom möjligr för projektet att
producera sex stycken temavdskor med

Ärl«iv
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lokalhistoriskt innehåll och en resurskaalog, Vägar till lokal historia, som trycb

tesi2000exemplar.
I resurskatalogen presenteras de olika
ABM-institutionerna och vad de har
att erbjuda skolorna. Här erbjuds temavisningar och praktiskt inriktat arbete
i kulturhistoriska miljoer, men även
kyrkogårdsvandringar, "päragillen",
tidsresor, handledning i arkivarbete och
informationssökning. I katalogen finns
d.ven information om temaväskorna.

Temaväskorna
De sex temaväskorna handlar om Vardagen i Hässleholm under andra utirld.skriget, Sholan uid sehehkiftet 1900 och
Sbolan

på 1930-

och

4?-talen. Syftet

tyder på en stor efterfrågan av denna
typ av material. Arkiv och hembygdsItireningar har också involverats i nya
skolprojekt.
Den utvärdering som har gjorts visar
att projektet blivit mycket uppskattat av
såväl de medverkande föreningarna/institutionerna som de skolklasser som har
använt temaväskorna i sin undervisning.
Viljan till samarbete och ambitionen
att fiira ut den lokala historien till skoleleverna har varit en styrka i projektet
liksom det faktum att projektet åktiskt
har producerat någonring som nu skolorna kan ta del av. Vidare kan det stöd
projekt ABM-Hässleholm fick av både
kultur- och utbildningsförvaltningen i
kommunen inte underskartas.

med väskorna är bland annar art visa
vilka historiska källor som finns på de

Lokal,4..BM-samordnare

olika ABM-institutionerna i Hässleholm
och vilken information man kan hämta
ur dessa källor. Temaväskorna rörande
skolan är fyllda av tidstypiska klader
och ltiremål (kulramar, trägevär, griffeltavlor), arkivhandlingar (skolbetyg,
ordningsregler, scheman), skolfotografier, skolbricker (katekes, lasebok) och
minnesberättelser. Vdskan om vardagen
i Hässleholm under andra världskriget
innehåller främst arkivhandlingar,
tidningsartiklar och minnesberättelser
utifrån ftljande teman: Finlands sak är
vår, Ransoneringen, Minnesberättelser,
Bombplanet i Höjalen och Flyktingar.
Som komplement till väskorna har Skolbibliotekscentralen i Hässleholms kommun färdigställt tematiska bokpaket
med skön- och åcklitteratur.

Vad kommer arr hända medABMHässleholm nu när projektet är slut?
I ett kort perspektiv kommer säkert
kontakterna mellan arkiv, bibliotek,
hembygdsmuseer och skola att fungera. Men på lång sikt krävs det andra
ftirutsättningar ftir att driva ett fortsatt
samarbete i Hässleholms kommun.
Precis som i andra kommuner finns det
i Hässleholm ftirutsättningar ftir samarbeten mellan ABM-institutionerna
och skolan. Problemet är att det saknas
samordning, helhetssyn och samverkan
mellan ftirvaltningar, museer, arkiv, bibliotek och skolor. Det skulle behövas en
lokal ABM-samordnare i varje kommun
med pedagogisk kompetens och god
överblick över de olika ABM-insrirurionerna och skolan. Tillsammans skulle

Uppskattat projekt

de kunna finna nya spännande vägar
den lokala historienl

Från och med år 2005 distribueras både
resurskatalog och temaväskor av Skolbibliotekscentralen i Hässleholm. Enligt
uppgifter från Skolbibliotekscentralen
har de olika temaväskorna varit utlånade
tjugofem gånger under 2005, vilket

till

FOTNOT: erop*tet finns beskrivet isin hethet i rapporten "Vägar till lokal historia - ett samarbetsprojekt
mellan arkiv, bibliotek, hembygdsföreningat och skola
i Hässleholms kommun" Ar
ka r i n. s j o b e
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intresserade kontakta
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ycket
"Det kan vara rätt sPännande
att rota i arkiv..." Så lyder er.r litet
:

:-',

.1nL1e

tidr-rir-rgskommentar efter

-,:.-:r e ns clag :005. Det börjar alltså bli
..ri,:i prri mediirfrontenl I år hittar jag
t-...ti.kt inee d:rn-rmiga arkiv eiler gråna-

:. ::kir arier i klippen' (lch kanske

är

Årkivens dag så sakteliga börslg ett av sina måI, nämligen:r.irn'L:t
'..:
..:. rkapa ok-ad lorståelse för- arkiven och
-.,:.irk.r ta bort bilden av mossigt och
:i,r,ec;rt son-r blott;r ordet "arkiv" väcker
,',r.,i-rr1nq,r människor'
\rkit'erls dag 2005 var den åttonde
i Lr:rlninqen. lntresset håller i sig både
:r:,', ark,.en och fiån Publiken' Detta
ar. iiksom irret innan, san-rverkade runt
llu in.rirtrriorrcr. Arkiren är mororer i
de lokala begivenheterna - utstäl1ningar'
arkivrundvandringar och fr I mvisningar'
N{an samarbetar på många hå11 med

:ir:

s.1

.1tr

hibliorek' mrrseer och Föreningal ar
olika slag, främst hembygdsloreningar,
och slaklforskare. Den lokala marknadsföringen är massiv, med evenemangstips
och annonser i lokalPressen'

Alla varianter

Marknadsföring

Det skrivs mycket och positivt i tidningarna och både lokalradio och tv sänder
intervjuer med arkivarier och besökare'
Vi ,", detta som årets stora mark-

-

nadsföring av folkrörelsearkivet - även
om inte fJk ko-*.t, så hör de av sig
och vill komma en annan dag' komi
menterar man från Folkrörelsearkivet

Lidkoping.

O.h arä.t inte just

så som

vi vill att

Arkivens dag skall fungera?

Publiksiffärna visar både det ena och

det andra. Man kan verkligen fråga sig
hur man skall räkna. " Värmlandsarkiv'

till exempel, hade förlagt sina aktiviteter
dll ett kdpcentrum utanför Karlstad'
Där var det ungefat "normala" besökssiffror - det vill saga25 000-30 000
kunder.
Jan Löfgren från Värmlandsarkiv

kommenterar det så att:

oss' men
- Alla besökte lyckligtvis inte
vi är ändå nöjda. Och tillägger att ftirvå-

nansvärt många besökare var lorberedda
med uppgifter och frågor'

Storslaget och storsatsat eller mera

modesioch i all enkelhet, alla varianter

förekommer. Sammanräkningen pekar
oå närmare l5 000 besökare' Till derra
lkrll laggrt de oräkneliga värm1än.,i.rnrriå' i Bergviks köPcentrum och
,lla"d.m som b1söker utställningar i
stadshus, kommunalhus och bibliotek
som finns kvar att beskåda långt efter
det att Arkivens dag är över'
Som alltid är resultatet ojämnt fördelat över landet. Sveriges arkivgeografi är
ett kapitel for sig. I vissa län är aktivite,.n .,å, och eldsjalarna många, i andra
ju
är intresset magrare. Storstäderna har
ett
alltid haft svåri att konkurrera med
stort utbud av begivenheter' Glädjande
nos vat da, battti besökssilrfror än Förra
åre"r. Stockholms län hade denna gång
ungefdr tusen besökare, vilket får räknas
som ett gott resultat.
Till d; gemensamma ekonomin
bidrog artÅ län samt RA, FA' FALK
r§ar. I de tre län, som av olika skäl
".f,
inte kunde bidra denna gång, har dock

Iroro: f orsl<ningserlivcL,

puhliken.

t;al

Llmei unirersiter

.:

ffi
a

Många gtada besökare
passade På att ta del
av arkivens skatter På
Arkivens dag.

,#
l, n i ve rs itetsa rkiva ri e B i rg itta
Olsson visade t96o-talet i Umeå'

Nr,.2006
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Ärkiv

o

på Arkluens dag
åtskilliga arkivinstitutioner

Mat och dryck

hållit öppna hus och

Ar 2005 hade temat "Det skall vi firal
- jubileer och märkesdagar". Det har

haFr en

intresserad publik.
Arkivens dag har också
kommit att bli en dag då man
kan engagera människor ftir
insamling av arkiv. Der berättar man om i flera av de rap-

,o

E

poner jag fått. Vidare har man
kunnat tillfora samlingarna ny
information till bland annat
foto- och filmmaterial.

funnits mycket att fira. I Alingsås fick
alla besökare som hade lodelsedag på

Arkivens dagvar sitt bokpaket! För
övrigt har man tagit vara på alla tänkbara jämna dagar. Det kan ha varit en
Itirening, en hembygdsgård, en dansbana eller en lokalbrandkår som fyllt
jämnt. Och man har dukat kaffebord
och bjudit på tårta.

Det finns all anledning att var nöjd
med Arkivens dag2005.I år infaller
den lördagen den 11 november och
årets tema är "Mat och dryck".
Text: Birgitta Stapf, nationell samordnare

En av stadsbibtiotekets

inkunabler, tryckt i Venedig t484, visades på Arkivens dag
är påven Bonifacius Vtll.

Birgitta.Stapf

@

riksarkivet.ra.se

i östergöttand. Författare

t-

Arkivens dag
på Bergviks köpcentrum

Ff-fill skillnad från ridigare arranI eerade Värmlandsarkiv den 5
I iou.-b., 2005 tillsammans
med Landstingsarkivet, Emigrantregistret, Folkrörelsearkivet och Kommunarkivet i Karlstad och i samarbete med
Värmlands släktforskarförening Arkivens dag på Bergviks köpcentrum.
Tidigare år har Arkivens dag ägt rum
på Arkivcentrum. Med denna satsning
kunde vi nu nå ett mycket större antal människor. Det sägs att dagligen
besöker cirka tjugofemtusen personer
Bergviks köpcentrum.

Förutom bokbord presenterades ett
antal databaser där intresserade kunde
få en lorsta inblick i bland annat släkt-

forskning.

Arkivinstitutionerna och Vdrmlands
släktforskarforening riktar ett stort tack
till Bergviks köpcentrum för att man
upplåtit plats.
Värmlandsarkiv flyttade ut Arkivens dag till ett köpcentrum.

Arkiv

Nrr.2006

Text: Hans Ramstedt
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Skånes Arkiuförbund får nationellt uppdrag
Regeringen har utsett Skånes
Arkivförhund att ander treårsperioden 2006'2008 i nneha
det nationella uPPdraget inom
d et arkivpedagog iska o m råd et.
Skånes

Arkivflorbund är ett regionalt

arkiv lor folkrörelse-, förenings- och
iokalhistoria. Arkivet kom tidigt att
lyfta fram det arkivpedagogiska arb-etet
och har sedan 2000 en heltidsanställd
arkivpedagog.

Skånes

Inom ramen flir det nationella uppdraget vill Skånes Arkivfc;rbund, i
saÅe.ka., med arkiv-, kultur- och
utbildningsinstitutioner i landet, anordna seminarier och fortbildningskurser
rörande arkivpedagogisk verksamhet.

Utgivningsplan

bidra med material

även verka

medvetenhet om arkiven och dess innehål1.

FAKTARUTA:
År 2005 bestutade riksdagen, i entighet med regeringens förslag, att
inrätta ett nytt tidsbegränsat nationellt
uppdrag inom det arkivpedagogiska
området. I regeringspropositionen

till detta.

Rapport och bok
Arkivförbund vill dessutom

sprida de metoder och idder som har
uivecklats inom den arkivpedagogiska
verksamheten till landets lärarutbildningar. Detta skall arkivet göra dels
genom att sammanställa en rapport som
ger en överblick över vilka samarbeten
io* fir.t. mellan arkiv och lärarutbild-

Arkivfråg

o

r

[20 04/ 0 5 : t 24) fra m g å r

att det arkivpedagogiska arbetet inom
arkivsektorn bör stärkas, att kunskaper och erfarenheter ska spridas
runt om i landet och insPirera fler
på
a rkivo rg a n isation e r ti I I satsn i n g a r
området.

:::

2,006

Nr L: L5 mars.
Deadline 3 februari.
Nr 2: 15 iuni.
Deadline 5 rnaj.
Nr 3: 27 septemberDeadline 18 augusti.
Nr 4: 12 december.
Deadline 3 november-
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Arkivförbund vill

för att utveckla Arkivpedagogiskt
Forum och utarbea en gemensam hemsida med ett digitalt undervisningsmaterial. Ambitionen är att alla arkivinstitutioner, oavsett vilka resurser man
förfogar över, skall ha möjlighet att

Skånes

Seminarier och kurser

ningar och hur dessa samarbeten ser ut,
dels genom att publicera en arkivpedagogisk bok. Syftet med boken är att
ia.k" storre intresse fbr och en ökad

Dessa skall naturligtvis anpassas efter
de förutsättningar, behov och önskemål
som finns i landets regioner och län'

MÅR

Boka

I
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ETRGS

AfiKIV*YRÅ

juni 2006!

Temadag orn arkivering av
räkenskaper och
räkenskaPsinfornnation !
Föreläsare:
Oia Eriksson, kanslichef. Föreningen Sveriges.
Kommunalekonomer, samt Jan Appelqulst, arKlvane'
Mariebergs ArkivbYrå
Plats: Stockholm
piis: Z S0O kr exkl moms, inkl lunch och kaffe
uei intörmation: 08-698 Ö6 03 eller 08-698 06 04

I{AR]EBERGS
Da!agatan 7
111 23 SOCkH0LM

dili 08-698 C6 0l
f"xr 08 698 06 02

viww,slpu,se/ma.ieberq

e-rost: nai€bsg(O5iPu !c

c.qnil

556111-9C99
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Dokumenthantering från A till Ö

Document Management Services

3'
t'

Artivering av dokument
I

och plats
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10 år.

I

arkivdepåer är dina dokument i säkra
händer. Vi sköter arkiveringsprocessen
och hanteringen från början till slut. Det
innefattar hela kedjan av tjänster med allt
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lnformation Management hanterar

såväl fysiska som digitala dokument,

,,

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

Dokumenthuset Recall AB
Box 30245, 10425 Stockholm
Telefon 08-657 43 00

www.recall.com

{,*c

*t f#-

TOTAL INFORMATION MANAGEMENT

SYSTEA\ FOR
KRETSI-,OPPSF{ÄI\TTE RING

ÄVINFOB,MÄTION

VI

SER

ÄI(KIVET SOM TN LEVÅNDE ORL,,\N]S

\\

1

DII ,ry NtlllT OCH Stl'\\
DÄR\\l n.\\A\l-f \YiTEMÄtlSl tu\: I JP \l-t
l]F ltrr r 1ii
se ÅN
D ET-IÄ

liOD t.lKTER

R IiPRESE

N1-I Rr\R LI DÄNDE

DOKLIÅ'\ENT, FOTO OC}I FOREÅ,IÄI. DETTÅ

GES MOI I-IC H T.f ATT T]U,GÅNC.}LIC G.)RÅ
ELT

l']

f ] ]- LVE RK\ RI ÅV SKAN].\ E 11SY5TE I\'\ OCH PI1O DU K.fER
FOIIÄRKIVEITING OCH FÖRVÄRINC ÄV

D V S EN NÅTURL1C

INFORÄIAfIONEN OM EN VICKr\

B,\\

NiN {j

3

DÄR vt
,KRITSI.OPPET" F}L\N SKANN]NG. VtÄ

RINC, MIKROIILÅ\NtNC OCH
E\-KEL ÄfER.SÖKNING

vEnKSnMHET
SI\''L\TT OCH DÅR

r,,Ät<

RIKSÄRKIVET

TIIL

STORT TII,L
RA}l OCFI LIT'

CSYSTIM

BIIDAR

PA

R!RAR ÄRKIVETIKETTER
TGHETIR,

FORE'

#iffg}x..;

'r1r.tr;ÅNa-;'
rr 6{]öE^

loo
tr*u

§r

ÅRKiV

I

ÅRKIVBOXÅR

#t
t$

r*lKRLlt'li.§1

TTE R
B E STÅI,L KO STNÄD S F RITT P ROVÄRK ÄV ÄRKIW TI KE
PÅ VÅR HEMSIDÄ
FINNS
PRODUKTSORTIMENT
VÅRT
HEIÄ
PÄ
ETIKETTXRNÄ.
I,OGO
SÄ IÄR NI ER EGEN
www.abmprodukter.se oCH DAR KÄN NI Ä\TN KAN uÄmfnvÅl PRISI,ISTÄ'

ffiZ:I

A*åJ?S*FåEL
1

rl s

!i.

!?5

F ll

E

3
3

KO,\\BINEI(ÄS Å'1ED IC] EN L]]\/ECKI.INC]
),L\\ I KJ\St rl_ l-TlÅNit t:p tNo.\\ ÄHKlV r\r'H
FÖRVÅRINC.

KRryLR E N IN FORÄi-ATIONS I-OGIS'fl K'
pÅ ng,r't-p Rclp UKTE It lt rtÄR.s «,rp rtr r.r

o

1

{1.{:.1 $Tf N

info@abmprodukter'se
ABM-Produkter, tel 070-581 66 26, O7O-585 10 63, fax018-30 41 72, www 'abrnprodukter'se' e-mail:

uÅfÅ

lnformationsförvaltnirg I 20 p
Ett utbildningsprogram ftir dig som vill vara med att forma och utveckla
dagens och morgondagens lT-samhälle. Det är ett tvärrretenskapligt program
som ger en bred och kvalificerad utbildning. Utbildningen är flexibel med

till

specialisering mot arkiv- och informationsvetenskap eller
informatik. Efter examen kommer du att arbeta med strukturering, styrning,
arkivering, ftirnraltning och tillgängliggörande av information i ftiretag,
myndigheter och andra typer av organisationer.

möjlighet

Enorma mängder av information i form av databaser, dokument, bilder och
ljud uppstår dagligen i ftiretag, myndigheter och andra organisationer. Stora
delar av informationen har till uppgift att ftirmedla och bevara kunskap, samt
att fungera som kontroll- och styrinstrument i det dagliga arbetet. En rationell
ftiwaltning av information är en ftirutsättning ftir att arbetet i en organisation,
oavsett vilken, skall kunna fungera effektivt.

Behörighet:
behörighet

till

C.l samt Matematik B. För
lnformatikinriktningen i ål( 3

Sb

Anmälan:
www.miu n.se/utbi ldni ng/antagnin g

krävs också Ma C

Kursfakta:

Kontakt:

Helfart, Härnösand

patrik.wallin@miun.se

Anmälningskod:

MIU-03206

Sista anmälningdag l5 april

övriga utbildningar i Arkiv- och informationsvetenskap vid
Mittuniversitetet, Campus Härnösand
Arkiv- och informationsvetenskap A-D 20 p

Grundläggande arkiwetenskap 5 p

halvhrt, distans

halvfa6 dagtid

Dokumenthantering fiir registatorer 20 p

Handskriftslåisning 5 p

halvårg dagtid, distans

halvärt, distans

Dokumenthantering - kartor och ritningar l0 p

Kunskapsorganisation 5 p

Iarartsfurt, distans

halvhrg dagtid

Dokument- och arkivhantering 5 p

Lagstiftning och ftirvaltningskunskap 5 p
halvä6 dagtid

halvfart, distans

Elektronisk dokumenthantering 5 p
halvårg distans, sommarkurs

M ittu n iversitetet
MID SWEDEN UNIVEfiSITY
www.miun.se Tel:0771-97 50 00
i
I

ril

a8*
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Diabas är Sveriges ledande produkt för diarieföring,
ä rendeha ntering och dokumenthantering, Nu lansera r
vi version 5 av Diabas.
Diabas ger stöd för allt från diarieföring till publicering av
ärendehJormation och dokument på intranät eller Internet.

Det nya användargränssnittet ger högre effektivitet och
snabbare tillgainglighet till ärenden, dokument och beslut.
Användaren kan sjiilv anpassa utformningen av gmnssnittet
efter egna behov.

TietoEnator

@

Building the lnformation Society

a

AS

Man kan enkelt definiera vilka aktiviteter som skall ingå i
ärendeprocessen. Detta resulterar i en effektiv handläggning
med god kvalitet. Handläggare karL ge förslag på beslut som
beslutsfattare kan hantera på digitala sammanträden.
Nya Diabas 5 är mer än ett vanligt IT-stÖd. Det är ett
helhetskoncept för ärende- och dokumenthantering som ger
ökad service såvä1 internt som till medborgare.
gå in på rnrnryv.tietoenator.se/diabas elier
kontakta oss via e-post på government@tietoenator.com'

I'ör mer information,

iga verksamheter
s av brand va rje ciagidu förberett din
plats?

:,,

Secura 5A 580

Tiderna förändras. Arbetssätten och arbetsplatserna förändras och
kräver nya rutiner för säker förvaring och arkrvering.Tidigare byggde
man i större utsträckning k assade närarkiv r fastigheterna, men med
dagens krav på flexlbilitet och möjlighet att förändra lokalernas funk
tion sker inte det i samma utsträckning. Det medför att pågående
ärenden ofta förvaras oskyddade ute pä arbetsplatserna och i förråd
som inte ger det skydd som kraven anger.

vanlig missuppfattning är dessutom att myndigheten endast har
krav på sig att skydda slutbehandlade ärenden medan i själva verket
kraven är lika stora på att skydda de pågående ärendena. Man glömmer
kanske att dagens arbetsinsatser blir morgondagens arkiv.
En

Secura brandklassade arkivskåp kan med lätthet användas som närarkiv då de tack vare vår unika brandisolering har tunna väggar, små
yttermått och låga vikter. Inredningen är flexibel och anpassas till era
förvaringsbehov. Om verksamheten flyttar, kan skåpen följa med och
inredningarna förändras.
Secura har mer än 60 års erfarenhet av utveckling, produktion och
försäljning av brandklassade skåp. Det gör att vi kan ge er rätt och
saklig information som kan vara till hjälp när ni förbereder er verksamhet för brand.
Prata gärna med oss om hur vi tillsammans kan göra er verksamhet
säkra rel

Securo
.

info@secura.se

know it

LARA" Doku me ntha nteri n g
Årkivredavisning eeh dokuå"r"rentplän.
Webbpubl!*eri*g ceh webbklient.
Integr*ring rirsd iår#nd*- c*h d*kurn*nth*nt*ring
K*rrtaktm *$§ fuir m*r inf*rmati*n.

IT Karlstad AB, Västra Torggatan 18, 652 24 KARLSTAD, Tel: 054 - 69 07 50

www.secura.se . Tel 018-34 95 55

J nom arkivprofessionen och därmed
I också förvaltningen finns en regel
l.o- innebär att kopior av original inte behöver bevaras (Riksarkivets
RA-FS 199l 6, med senare ändringar).
Självklart en mycket bra regel eftersom
det annars skulle innebära minst det
dubbia antalet pappershandlingar om
det fanns en kopia av originalen, och än
mer om kopiorna vore fler. Samma situation skulle också innebära minst dubbelt
så mycker arbete ltor arkivarien.
Granskar man kopiorna i samhället
i stort Förstår man snabbt att jusr
mängden handlingar är besvärlig och
kostar mycket att hantera. Det sägs tiil
exempei att enbart Försäkringskassan,
av landets totalt sett över 600 myndigheter, hanterar tiotals miljoner handlingar per år. Exempelvis 9 miljoner
siukpenningsärenden och 2.5 miljoner
tiilfallig foräldrapenningsärenden. Skall
flera medarbetare på myndigheten ha en
kopia på dessa flirstår alla vilka extrema
volymer handlingar det skulle innebära.
Men som nästan allting här i världen är
problematiken om de "jobbiga" kopiorna inte lika enkel som man kan tro.
Det finns nämligen många aspekter på
kopior.

lnkommande handlingar
De inkommande handlingarna upprärtas ofta av andra myndigheter digitalt.
Sedan skriver de ut en papperskopia

20

som skickas med snigelposten

till en

ras med att vederbörande behöver

annan myndighet. På många myndigheters registratorskontor har tyvärr en
rutin utvecklats, som innebär att den
inkommande registrerande handlingen förvaras i anslutning till registratorskontoret, samtidigt som man tar en
kopia och skickar den till respektive
enhet eller handlaggare. Vi får darmed redan från bc;rjan 1 kopia på alla
handlingar som inkommer (egentligen
2 eftersom den redan är en kopia hos
den som upprättade den), i stället ftir att
som minst lika många myndigheter har
gjort, ha en rutin där man skickar originalhandling till den det berör för att
dar handlaggas, förvaras i närarkivet for
att sedan fyttas till centralarkivet och
så småningom till riksarkiv eller landsarkiv. Utan någon kopia.

a

f,

lVl

änga myndigheters registra-

:nf

:;:H,

:l;

ll,,:
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enhetschefer, samt ledningsgrupp, skall
ha en kopia på inkommande handlingar
av viktigare slag, vilket kan vara en betydande del av all inkommande post beroende på vilken myndighet det är fråga
om och vilka ärenden en sådan handlagger. Vi har då en situation, om vi tar
fallet med myndigheten som tar kopior
på alla inkommande handlingar, att kopiorna totalt sett blir många fler, men
detta ftirhållande kan kanske försva-

hål-

las informerade. När väl den inregistrerade handlingen sedan anländer till
enhetens brevkorg, brukar lorst chefen
gå igenom dagens post, för att sedan {tjrdela den direkt till olika handläggare,

alternativt via ett kort morgonmöte där
man snabbt går igenom dagens ärenden
och sedan fördelar dem. Ibland tycker
enhetschefen också att vissa handlingar
vore bra fc;r alla medarbetare att ta del
av, varför han väljer att snabbt kopiera
upp dem {tir kännedom. Är man då 20
stycken på enheten förstår alla att det
blir en del kopior.

Upprättade handlingar
Om vi sedan går över till de upprättade
handlingarna på alla myndigheter, vet
man att dessa generellt sett är kraftigt
underregistrerade, detta med hänvisning
till regeln att de inte behöver registreras
om de inte ar fåga om sekretesshandlingar och om de kan hållas ordnade
på annat sätt. Vilket lett till att det är
svårt att begära fram allmän handiing
eftersom man inte vet om att de existerar. Många fitiga myndighetstjänstemän, ursprungligen kallade byråkrater
elier administratörer, upprättar många
handlingar varje dag på jobbet, for olika
ändamål, utkast fur korrektuq en kopia
till chefen for feedback och dylika skäl.
Dessa upprättas naturligtvis fbrst på
datorn digitalr. sedan skriver man ut

Nrr.2006

Ärkiv

dem för sig sjä1r'och rill andra nredarbetare som kan tänkas behö.-,r c'lerr-r. -\lan
skickar också kopior rili alla nröjiisa
personer i periferin. for säk.rhets sku11.

". '
l'" '

nhetscheferr-r:r h;rr ocks;1 en tbrkerlek atr skicka r.rt d,rgordninq

..=:,. .: via e-posten

till ,rl1a möj1iga

möten till alla medarberare sonr sk,rl1
deltaga, vilket r.rog, kanske. iir p:r sin
p1ats. Särskilt vikti ga l-rar.rd li r-r ga r s or.r.r
skall behandlas kan h:rn ocks:i skick,r
kopior på i form en clcktronisk bil;rsa
via mejlet, men för arr var;1 "hjiilpsam'
tar chefen med sig nåera kopior tili dem
som ej hunnit printa ut sina respektive
kopior.
Vi har natr-rtligtvis ocks:i alla dess,r
handlinear son-r uppr:irras i san-rband
med olika projektsn-rda projekt, c{är inte
säl1an 20-50 sidisa doklrmcr.rr skrir.s i-rt
inte bara i version I.0, r-rtan i 2.0, 3.0,

Pappersberget växer lavinartat med
datorernas segertåg över världen, vilket
till stor del är en funktion av alla kopior, samtidigt som de digitala originalen
ryms på allt mindre utrymme genom
datorernas minnesutveckling. Skulle det
då inte räcka med att ha digitala kopior
av digitala original, eller åtminstone fler
sådana. Jo visst, men då kanske inte den

digitala utvecklingen, alla dokumenthanteringssystem, alla datorsystem, alla
programvaror med mera, skulle utveckIas som de göa trots att de skapas just
fi;r att effektivisera verkligheten. Man
anar här att kopiorna i hög utsträckning driver den tekniska utvecklingen. Vi lever idag i ett gigantiskt digitalt
papperssamhälle. Sannolikt uppemot
hundra miljoner kopior på handlingar
upprdttas både digitalt och i pappersform varje år hos myndigheterna i Sverige.

4.0,5.0,6.0, 7.0 ercerera. Ti11 sig själr.

till alla i projektet som inte sällan
består av 8-15 personer. Både i utskrivet

EU:s kopieberg

skick och digitalt, blir kopiorna kolossalt många. Vi finner således ett flirigt
kopierande också av de upprättade handlingarna på myndigheten.

tillsammans med några andra länder,
omfattade EU 15 medlemsländer och
25 000 kommuner. Idag består antalet
medlemsländer av 25 och över 40 000
kommuner. Man pratar redan om nästa
utvidgning, t1l| 34 lander.

och

D ig italt pap perssa m hä I le
hur ftrhåller det sig då med det
papperslösa samhället? Det skulle ju bli
ett resultat av den digitala utvecklingen, IT-samhället, särskilt efter Internets
genombrott 1993-1994, där man kan
kommunicera direkt mellan två datorer eller flera genom ett nätverh, utan att

När Sverige blev medlem i EU 1995

det och lortecknandet av pappershandlingen, ändå är kopia. Här ser vi således
att vi bevarar kopian, inte det digitala originalet. Ser vi på digitala original
och digitala kopior, kan man via den så
kallade loggen på datorn se vilket som
är vilket. Ibland kan det vara en tidsödande process att avgöra om det är ett
digitalt original eller en digital kopia.
Som med papperskopiorna är det enda
som skiljer dem åt, tidsfaktorn.

\

Ta,

Sverige kanske så småning-

N :jx,'#;fi

Jll n:i: f :i,*':

digheterna digitalt, via e-posten, som
Danmark börjat med sedan några år
(bravo!), och sedan vidarebefordrar dem
digitalt inom myndigheterna, via
e-postens bilagefunktion, kanske de
också kommer att hantera dem helt

digitalt därefter. Möjligen kan dven
pappersmängden minska, men man
skall inte ta detta för givet eftersom

vill ta ut dven dessa heldigitala
handlingar på papper lor att "det kan
vara bra att ha". Samtidigt behövs ju
inte det digitala originalet idag, utan
många

papperskopian av det duger också som
original med underskrift, stämplar, Iogotype med mera.

X4en

skicka pappershandlingar.
Inte mvcket, det produceras mer pappershandlingar än någonsin fbrr, samtidigt som ller och fler skrivare säljs för
att skriva ut papperskopian av det digiralt upprär tacie origi naler.
et finns studier som visar att
bara skrivarna med kringkostnader, förbrukning av papper
och service står ltir 3 procent av en

organisations- ft;retags- eller myndighets kostnader. Räknar man då in hela
Myndighetssverige, med kommuner,
förstår man att det handlar om miljarder bara för denna post, skrivare för att
skriva ut kopior. Kanske lika mycket till
ftir kopiatorerna.

O amridigr skall alla länder ha kopior
\ på de centralt upprärtade dokuU rn.r,..r. lnre nog med der, massor
med kopior till alla myndigheter i
varje land, även om kommunerna sedermera får en kopia internt inom landet.
Med fler medlemsländer upprättar EU
centralt allt fler dokument. EU måste
också ha kopior på det som händer och
beslutas i alla medlemsländer, vilket
innebär att kopior skapas om och om
igen varför man bör kunna tala om ett
EU:s dokumenthantering som ett
monstruöst kopieberg.

Bort kopia, bort!
När arkivarien ordnar och ftirtecknar ett
material märker denne förstås om det
finns kopior, varvid dessa också gallras.
För det är inte meningsfullt att bevara också en kopia. Samtidigt med detta
finns i många fall det digitala originalet kvar på den tjänstemans dator som
en gång upprättade den, varför ordnan-

Bevarade kopior
I den

ansedda vetenskapliga

tidskrif-

ten Science, presenterades 2005 (vol
302 sid 1305) en intressant undersökning som visade att anledningen till att
så mycket av det europeiskt medeltida
materialet idag finns bevarat, vilket på
kontinenten räknas från romartidens
upphörande vid 400-talets slut, beror på
att skrivarna kopierat originalen i sådan
stor utsträckning som de uppenbariigen
gjorde.

rkiverade originalhandlingar
ftirstörs ofta med tiden om det
om långa tidsrymder,
flera hundra år eller tusentals. Arkivbyggnader och lokaler brinner ned,
översvämmas, lorstörs genom vulkanutbrott och jordbdvningar och dylikt.
Eller förstörs vid flyttning av administrativa centra, eller avsiktligt för att
säkerställa en viss mer samtida tolkning
av allehanda ting, ett folks historia till
Forts. nästa sida

Ärkiv
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exempel. De tålmodigt skrivna originalen gick i många fall till spillo, men som

tur var hade skrivare hunnit kopiera
dem inte bara en gång, utan fera gånger,
om och om igen genom århundradena.
Ett slags migrerande av kopior. Därmed
bevarades också originalet på ett sätt,
d.ven om det bara finns kvar i kopierad

form.

Kopiepalatsen
Genom boktryckarkonsten, kunde
handskrifterna kopieras snabbare och
mångfaldigas i större upplagor. Gutenbergs tryckpress från mitten av 1400talet innebar faktiskt att kopian institutionaliserades mer än i skrivarnas salar.
Alla böcker är nämligen sedan dess
kopior i form av en upplaga, medan de
för hand upprättade originalen tillhör
arkivområdet. Biblioteken är idag stora
kopiepalats, dven om de var och en ftir
sig kanske bara har en kopia av originalet i form av en tryckt bok.

T\å 1700-talet kom de ftirsia enkla
I /kopi..ingsmaskinerna och med
I
dessa kunde man tillverka en eller
några kopior med några arbetsmoment
emellan. 1939 uppfann en amerikan
tekniken bakom dagens kopieringsmaskiner, det vill säga att med hjalp
av en elektrostatisk process få trycksvärta att hamna på exakt samma ställe
som på originalet genom att denna avskannades med en ljuskalla, inte olika
dagens skannrar. Men teknikutveck-

iingen ftir kopieringsmaskinen dröjde
på grund av kriget, och behövde utvecklas ytterligare under hela 1950-talet
innan de på bred front lanserades i början pi 19 60 -talet. Fortfarande var
de dock relativt sällsynta på kontoren
och hos myndigheterna. Det var egentligen ftirst pä 1970-:alet som de slog
igenom i Sverige. Fram till dess kopierade man handlingar med stencileringsmaskiner.
lektriska skrivmaskiner blev i
slutet av i960-talet vanligare,
men slog också de igenom på
1970-talet. N4en redan långt tidigare kunde man lägga ett karbonpapper
ernellan origir.ralet och iropian för att få
en kopia.
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Det produceras mer kopior nu än någonsin tidigare i historien. Man kan verkligen

tala om kopians betydelse för samhätlsutvecklingen, men också om kopians

A rrikelförfartaren iobbade i en
A ,r-rffar i Srockholm i sluret av

I Ltgzo-rrl.,. Under denna rid kom
folk in och ville ha inramat kopieringsmaskinkopior på sina egna händer och
ansikten som de stoppat in under locket
till kopieringsmaskinen. Trots den usla
kvalitdn och trots att de såg groteska ut.
Man undrar om de fortfarande har dem
upphangda på väggen.
Idag står både stora effektiva kopieringsmaskiner och laserskrivare bredvid
varandra hos myndigheterna. Båda spottar ut kolossala mängder kopior, men då
kopieringsmaskinskopiorna är något billigare, produceras de flesta kopiorna där.
IT-samhället handlar således inte bara
om digital information utan kopierad-,
spridd- och delad informarion.

Färgkopior
Fram till omkring år 2000 kopierade nästan alla kopieringsmaskiner och
skrivare allting i svartvitt, dven om originalet var i fdrg. Det har emellertid
funnits både fargkopiatorer och färgskrivare längre än så, cirka 15 år, men
dessa har varit så dyra att nästan ingen
haft råd med dem och därför har de
också blivit mycket fätaliga. En annan

kopieaspekt är att fdrginformationen

i

en handling kanske inte är så viktig.

Huvudsaken är i stället att den avbildar
innehå1let.

Munkskrivare och andra skrivare
kopierade handlingar för hand även
långt efter tryckkonstens genombrott.
Ännu omkring 1850 skrevs alla handlingar för hand med penna. Informationsmängden i samhället steg med
industrialiseringen och man behövde
skriva handlingar snabbare, men också
sprida informationen tiil fer. Via kopior
som framställdes i allt effektivare kopieringsmaskiner och tryckpressar. Samma
process upprepades senare i IT-samhallet som kan anses ha böriat mer påtag-

ligt på 1970-talet med persondatorns
genombrott. Snabbare och snabbare informationsproduktion, bättre och bättre
maskiner, mer och mer handlingar, men
nu mer kopior än någonsin tidigare i
historien. Man kan verkligen tala om
kopians betydelse för samhällsutvecklingen, men också om kopians himmel

&

helvete.

Text: Ove Halen

ohk@swipnet.se

Nr,.2006

Ärl«iv

I nfo r m ati o n s ko nfe re n s
I

I

Sveriges Kommuner och
La ndsti n g a rra n g e rade den
l-2 december 2005 en informatio ns ko nfe re ns fö r a n svariga för landstingens centrala
arkivfu n ktio n, på H ög be rg a
Gård på Lidingö utanför
Stockholm.
Drygt ett trettiotal arkivarier samlades
ftir att diskutera aktuella arkivfrågor ute
i landstingen. Vädret var kanske inte
det bästa, men konferensanläggningens

karaktär och läge bredvid den centrala
vattenvägen in till Stockholm kan ingen
motstå.

lT-frågor dominerade
För att sammanfatta årets informationskonferens dominerades det av frågor
rörande olika IT-projekt for digital
långtidslagring. Såväl landstingsarkiven

i Stockholm, Uppsala, Göteborg och
Region Skåne redogjorde ftjr sina projekt på det området.
Ulla Lc;nnqvist Endre, jurist från
kommun- och landstings{tjrbundet, inledde konferensen med att redogöra flir
ett antal aktuella juridiska frågor såsom
rrya lagar och utredningar.
Gunnar Sundberg från Riksarkivet,
rapporterade från arbetet inom Samrådsgruppen för kommunala frågor.
Ett ftirslag till nya gallringsfrister för

patientjournalhandlingar presenterades
av Håkan Gustavsson från Regionarkivet i Göteborg. Förslaget ska nu gå
ut på remiss under ett antal månader.
En central frägaär om vi ska bevara
journaler från en del andra yrkesutövare
inom hälso- och sjukvården än vad som
tidigare varit ållet.

Datainspektionens rapport 2005:l angående ökad tillgänglighet till patientuppgifter. Rapporten bygger på ett antal
tillsynsbesök hos olika landsting.
En viktig fråga for oss arkivarier är
den om organisatorisk inplacering i den
landstingskommunala miljön. Landstingsarkivet i Stockholm presenterade
sin arkivorganisation.
LDB-projektet i Boden fortsätter och
har nu bildat ett LDB-centrum. Mari
Runardotter som är doktorand vid Luleå
Tekniska Universitet berättade om sitt
projekt och gjorde en snabbenkät bland
oss arkivarier om våra arbetsuppgifter.
Agneta Sundstrand, landstingsarkivarie. var som vanligr arrangör av
konferensen. En konferens som av de
deltagande bedömdes som en av de
bästa tack vare innehållet med konkreta,

aktuella frågor.

Bra innehåll
Diahann Joseph, jurist och handläggare
från Datainspektionen, presenterade

Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv.se

kuinnoarkiu!
liten "kommentar" till artikeln i Tema Arkiv nr 3 2OO5
angående "Tunnsått med
kvinnoarkiv".

Anita Gradin, Elise Ottesen-Jensen,

bestånd finns redovisat på den gamla

Anna-Creta Leijon, Moa Ä4artinson,
Alva Myrdal, Lisbet Palme, Maj Britt
Theorin och Inga Thorsson. Och om
drygr dubbelr så många organisarions-

NAD-CD-skivan från 1998, däremot
inte i NAD:s nätversion. En inte

Det är lite tunnsått med kvinnoarkiv
också på Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek, en institution som inte nämns

arkiv, till exempel Sveriges socialdemokratiska kvinr.roförbund och 98
kvinnoklubbar, Syndikalistiska kvinnoI'orbunder, Svenska kvinnors vänsrer-

En

i artikeln. Men vi har i alla fall279

(av

sammanlagt 5220 arkiv) - ibland rätt
så omfattande - kvinnoarkiv respektive
arkiv eFter organisationer som organiserar kvinnor. Det rör sig å ena sidan
om 90 personarkiv, till exempel Anna
Branting, Kata Dalström, Hulda Fiood,

Ärkiv
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förbund, Kvinnor fc;r fred, Hembiträdes{roreningarnas centralkommittd och
lokala hembiträdesloreningar, Grupp
8, Föreningen hem och hjalp åt ensamsrående a rbetssökande kvinnor.
Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks

uppdaterad enkel beståndslista över

vårt bestånd finns på vår hemsida

För aktuell information se vårt beståndsregister och våra förteckningar
på Upplandsgatan 4. Välkommen till
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek lor
att ta del av våra kr.innoarkiv.
lVartin Grass, Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek
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I den här boken, som handlar om ett
gränsområde mellan Sverige och Norge,
av fyrfärgs- och tvåfdrgsbilder. Något som man inte är van vid och
som ger ett omedelbart positivt intryck.
Naholiv är ett svenskt-norskt samarbete
mel lan Vdrmlandsarkiv, Folkrörelsernas
arkiv för Värmland och Statsarkivet i
Hamar. Författare är Alain Droguet,
Per-Öivind Sandberg, Cecilie Stang,
Peter Olausson, Ragnar Pedersen,
Thomas Kr.arnbratt, Jan Jörnmark,
\lartin Stolare och Berith Sande. Det är
en prvdligt producerad bok med layout
ar- Perer Olausson och dertili vackert
illustrerad med fina färgteckningar av
Tore Andersson.

vimlar det

Tidare är bildmarerialer iövrigr

\ / t',,rr.rffligt vilker vi.ar arkiren.
Y po,.n.irii olika kulrurhisroriska

sammanhang. För det är med utgångspunkt i arkiven i svenska Vdrmland, respektive norska Hedmark som en brokig
men intressant historia presenteras. En
historia som inte primärt handlar om
perioden då Norge och Sverige hörde
samman, 1814-1905, och ej heller om
perioden därefter, utan hela den långa
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Det är sällan som man ser en
sådan påkostad bok om historien i ett gränsområde mellan
två länder, som denna Nabolivsbok, även om de förekom'
mer, som Olof Hederyds och
Yrjö Aramäkis böcker om det
sve n s k-fi n s ka To rn e d a I s o m rådet visar (l).

f

§

perioden mellan 1600 och 1905. En
något udda avgränsning, men som trots
d.i inte på något sätt är tveksam. Året
1905 och tiden strax före dominerar
sammanställningen om folken på ömse
sidor gränsen.

en nationell och administrativ gräns,
men hur många vet att denna med tiden
också utvecklades til1 en kulturell gräns.
Det hade varit välkommet med en
diskussion om gränsen som fenomen i
medvetandet hos människorna på ömse

sidor gränsen.

Var går gränsen?
Gränsen ja, den presenteras egentligen
inte, dven om man i en mening i hela
boken får reda på att den bestod av
en uthuggning i skogen, ungefdr som
romerska Limes såg ut till en början,
samt att denna åtminstone på vissa stäl1en också hade gränsrösen, detta i form
av två små bilder.
För utomstående hade det varit bra
om det hade funnits en tydlig presentation av gränsen. Fanns det polis-,
militär- och tullstationer vid större vägar
över gränsen, skyltar eller någonting
annat? Befästningar? Och har gränsen
förändrats genom århundradena, både
till utseendet och sträckningen? Hur
mättes den ut, när och varför? Har
den bevakats? Har det ftLnnits en väg
parallellt med gränsen?
Skalet till den begränsade gränsinformationen är säkerligen att man vill betona samhörigheten, likheterna på ömse
sidor gränsen, i samband med hundraårsiubileet. För man är ju nabor - grannar.

Förekomsten av en gränsdemarkation
är dock intressant när man talar onl
ett gränsområde som detta, en a, tre
geografiska punkter i Sverige som varit
mest omtvistade över huvud taget. De

andra två har bestått av nordöstligaste
och sydligaste Sverige. Alla förstår säkerligen att gränsen handlar både om

Ordentligt markerad
Som ett exempel kan nämnas att undertecknad paddlade med en fiskekamrat
ned mot ryslr-finska gränsen i r-rorra Finland l'l-s. Några hurrdrr meter innan
gränsen svepte en lågllygande militär
helikopter ned och blinkade med ljuset.
Vi hade således blivit upptäckta nära
gränsen trots att vi paddlade i obebyggt
land i övrigt och ej sett några människor
över huvud taget på tre veckor. När vi

kom fram

till gränsen

några hundra

meter längre ned såg vi att träden var
markerade med gult längs en tre kilometer bred gränszon innan själva grär'rsen vidtog. Vi gick in i gr-änszonen för
att vi tyckte det var spänr.rande och såg
på håIl finska gränsbevakningstorn och
ett gränsstängse1. I bakgrunden kunde
man på kvällen i tä1tet höra dova artillerisalvor från ryska trupPer som övade,
vilket gjorde hela gränsen oerhört manifest i medvetandet.

Konflikter
Tanken med att inte berätta om själva
gränsen och i stället framhålla brödrafolkstanken - vi är av samma sort och
vi har a11tid levt fredligt sida vid sida
- är naturligtvis trevlig, men tlots a1lt
delvis felaktigt. För alla vet att Sverige
och Norge bekrigat varandra många
gånger. Dels r-rnder perioden Norge var
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gemensamt med Norge-Danmark som
nation, dels i samband med händelserna
som ledde lram tiIl att Norge bler. en del
av Sverige l8l4.om en konrpen.arion av
att vi förlorade Finland 1809. Vidare var
det nära att årerigen braka loss i sam-

band med atr Norge bler. självständigt
1905. Aven langre rillbaka än som här
omnämns har området varit föremå1 för
konflikter länderna emelian (2).
et torde också ha ltorekommit spiinninsar på ömse sidor
gränser av andra skäl än de
nationella. gällande resurser son-r delades. Exempelvis n-rir-rdre virttendrag som
ranrr från Norge/Hedrnark till Sverige/
Värn.r1and, där n'rjö1- och sågkvarns-,

tiske- och forrningsanläggni ngar intervenerade och påverkade fler än den
egna gruppen. Betesmarker lor korna
på skogen och på l?ibodställen är'andra
exempel, vilka bör ha inneburit smärre
konflikter då och då, med tanke på att
sådana i lokalsamhället i andra delar
av Sverige och Norge genom århundradena var oerhört vanliga, dven i mycket
glesbefolkade områden. Detta framgår
av otaliga arkivhandlingar, till exempel

domstolsprotokoil

Saknar samerna
När man dessutom inte finner en anteckning om samerna i det hedmarkska- och värmländska landskapet på
1600-talet, som faktiskt levde där med
sina tamrenar vid denna tid, tycker
man både att det är lite tråkig och att
man inte ansträngt sig tiilräckligt. För
r.i håller ju trots allt på med att göra
upp med den gamla nationalistiska
bilden dar iänderna bara beboddes av
ett enda folk. Både i Sverige och Norge
har historikerna haft förtvivlat svårt arr
erkänna en sydsamisk exisrens. lrots arr
en begynnande forskning just i arkiven
visat att så varit fa11et, som forskare som
Zachlisson och Svanberg på svensk sida
visat (3), men också andla, som Christer

Westerdahl, i sin fina bok om Vrinern
som kom ut 2003 (4). Westerdahl redovisar just en 1600-talskälla om ett möre
melian en adelsman och några samer
med renar nära Vänern. Men kanske är
detta fortfarande lor kansligt. Samernas
närvaro i Värmland och Hedmark var
kanske inte så stor på 1600-talet, men
det är trist att radera ut den ännu mer
genom att inte i något av de 15 bidrager.r
i boken nämna dem. Som bekant är det
just genom ett omfattande bruk av na-

Nabolivsboken är ett intressant
exempel på vad som kan åstadkommas med grund i arkivens
handlingar. Det är ett potpurri
av goda texter och fina bilder.
Hade man vågat redovisa lite
mer av skillnader och själva
gränsen samt också tagit
upp en del av alla de reella
b efo I kn i n gs p ro b I e m e n so m
existerat och inte bara fokuserat
på samarbetet, hade den fått högsta betyg.

tionalism i kombination av kolonialism
(fr;r de nordliga deiama) som samerna
systematiskt osynliggjorts i både Sveriges

och Norges historieskr-ivning. Som

Ingrid Zachrisson fur Sveriges del, och
Gjutolm Gjessing för Norges del, tydligt
visat (5).
ndertecknad saknar också en
diskussion om den finsktalande

befolkningen i Vrirmland, sorn
var relativt stor alltsedan den finska
invandringen till Varmland br;rjade på
1500-talet, och som var livaktig och
särpräglad ännu i början av 1900-talet
(6). De "två" brödrafolken var därmed
egentligen fyra.

Etniska skillnader
Man

skr-rlle också kunnat önska err mer
etnologiskt- ellel antropologiskt synsätt,
exempelvis problematiserat grär.rskontakterna utifrån Fredrik Barths tankegångar om etniska grupper och gränser
(7). Hur var hedmarksborna jämfört
med värmlänningarna och hur forholl
man sig gentemot de fåtaliga samerna
i området - och mot finnarna - grupper som bevisligen hade egna kulturella
uttryck. De värmländska och finska
nybyggarrelationerna var ti11 exempel
inte alltid så vänligt be tonade. Exempelvis ville man på flera håll bränna
ned de finska nybyggena och byarna lor
att man uppfattade deras obegripliga
språk som ett hot, som framgår av en
statlig utredning om rasismens historia
i vårt land presenterad förra året, SOU
2005:56. Fanns det någon skillnad och
vad bestod de av i sådana fali? Hade
man olika kIädedräkter till vardags,
olika materiell kultul i övrigt, exempelvis vad beträffar jordbruksredskapen,
och var husen annorlunda på ömse sidor
gränsen? Och innebar dessa delar, om
de nu var olika, att man upprätthöll en
etnisk markering mot varandra trots att
man på flera andra plan var lika, hade
goda kontakter med varandra, idkade
omfattande handel och dvlikt?

Det goda dominerar
Undertecknad kanske begär for mycket
och är orättvis i sin bedömning. Sådana
studier kanske trots allt passar bättre
inom den akademiska sfären och inte
Forts. nästa sida
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i en arkivistisk- eller kulturhistorisk
"folklig" kontext som denna. Men
klarar inte folk av att också ta till sig
lite mer problematiska eller teoretiska
resonemang också i böcker av utvidgad
hembygdskaraktär som denna? Självklart gör de det om de bara skrivs och
presenteras bra enligt det hc;gklassiga
sätt som boken på alla plan i övrigt är
ett mycket gott exempel På.

Arkiu

hår.dar att boken är nationalistisk. Bara
att det hade varit intressant att ta del av
någon typ av problematisering av gränsområdet också gällande en utvidgad

mångfaldighet vad gälier folken där, när
man nu ändå kostar På. Boken fYller
ytligt betraktat sin funktion på ömse
sidor gränsen i samband med hundraårsjubileet av unionens upplösning, som ju
berodde på att norrmännen inte längre
önskade höra samman med Sverige, med
sina "bröder" och "systrar" i öster, sina
nabor. Men dven andra kan hitta delar
som är intressanta, då antalet bidrag är
så många.

Man kan också lära sig en hel de1 av
ett sådant har jubileumsboksprojekt,
nationella jubileum med regionala manifestationer inträffar ju trots allt då och

s d o ku m e nthantering - En arkivhandbok,
2OO5 av Sara Naeslund, Viveca
Nyström och Katharina Prager,
sta d sfö reta g

en

Författarna Sara Naeslund och
Katharina Prager arbetar som arkivarie
i Stockholmshem respektive BRA
Arkivkonsult. Viveca Nyström är bibliotekarie med kompletterande arkiv-

överraskande och oväntat
Inom arkiwetenskapen efterlyses ständigt aktuell arkivlitteratur. Denna bok
har utöver de allmännyttiga och kommunala bostadsbolagen även arkivstudenter på grundnivå som målgruPP.
Både Sara Naeslund och Katharina

utbildning och verksam i Göteborg.
Boken är en utvecklad och reviderad
upplaga av den försra versionen' som

utkom inom SABO år 1998. Den nYa
versionen upptar 136 sidor.
Vi som anmälare av boken rePresenterar den enskilda företagssektorn
(Carina) och den kommunala sektorn

Prager är föreläsare vid Stockholms
universitet, och här finns flera avsnitt
som är mycket användbara ft;r blivande

(Rol0.

arkivarier.
En betydande svaghet är dock att
boken brister i fråga om det offentligrättsliga regelverkets innebörd och

Arkivhandboken har ett rejält format
med tydliga kapitel och överskådlig disposition. Det enda kapitel vi hade pro-

konsekvenser for de kommunala
(bostads) bolagens dokumenthante-

rings- och arkiveringsskyldigheter.
Detta är överraskande och oväntat,
och efter att ha läst den mYcket

fr;rtjänstfulla instruktionen på sid

fördra.
ohk@swipnet.se
O. & Atamäki, Y 1991-te99
Tornedalens historia vol l-4, (2)-Schoug, v. G. 1984.
Värmtändsk historia, sid 66-76, (3)-Zachrisson, I'
lggg. Möten i gränsland: samer och germaner i

NOTER: [t)-Hederyd,

§

blem med var det första - Att arbeta i
arkivprojekt. Det är ett nytt intressant
grepp dar författarna sam manfattar
åli[a delmoment under projektrubriker
och hänvisar in i bokens olika avsnitt.
Det bör placeras, eller åtminstone läsas,
som sista kapitel, det är då det kan
fungera bäst.

då i Sverige med grannländer. Lära av
både bokens goda delar, som dominerar, såväl av de mindre goda, som mest
handlar om att ett ämnesval med delvis
andra utgångspunkter nog hade varit att
Text: Ove Hal6n

n

II

i omar
Bo

T f ndertecknad vill Poängtera art
I
I hrn i och med ovan redovisade
,ynprnkter inre Pä nägot sätr
V

§

wguw

41

till konsulter

om deras hante-

ring av allmänna handlingar, är

Ln arkivhandbok

M el la nska nd inavien. Statens historiska m useu m,

Monographs, Nr 4, Svanberg, L l98l. Sockenlappar:
en etnologisk studie av bofasta samer och deras
nomadiska förfäder i lt/lellansverige Etnologiska institutionens småskriftsserie, nr 31, Svanberg' I. 1999.
H ä sts I a kta re o ch ko rg m a ka re : re s u rs utny tti a n d e
och livsstit btand sockenlappar. Skrifter utgivna av
Johan Nordtander-sällskapet, nr 21, (4) -Westerdahl,
C. 2003. Vänem: tandskap, människa, skepp, (5)Zachrisson, se not 3, Giessing, G. l973 Nordmen i
Sameland, Zachrisson , [6)-Scoultz, v. G se not 2, sid
52-65, (7)-Barth, F. lg1g. Introduction, i red: Barth.
F. Ethnic Groups and Boundaries, sid 9-38.
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Arkivhand boken täcker väl
grundaspekterna På dagens
dokumenthantering och
arkivering. I boken finns flera avsnitt som är mycket
använ d ha ra fö r b I iva

n

de

Nr,.2006

a
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det dessutom obegripligt. På åtskilliga
ställen i boker.r saknirs tr.dlie hänvisning
ifråga om gallrinssbeslut mec'l rr-rera till
kommunens arkivn.rr.r.rclighet eller kom-

-

munalkiv.

tydligt hur nära dokumenthanterings-

Användbara modeller
De avsnitt som srår för förnyelse finns i
kapitlen som behandlar vilken information som behövs inom bostadsföretaget,
elektronisk arkivering, arkivredovisning
samt dokumenthanteringsplan och gallringsutredning. Här finns åtskilliga användbara modeller och utmärkta sammanställningar i tablåer, till exempel
Riktlinjer ftir bevarande och gallring
fc;r ästighetsforvaltning och byggande

dels utifrån Allmänna Arkivschemat
dels utifrån en processorienterad arkivstruktur Gid 85). Det är en mycket intressant jämförelse, som gör det väldigt

planen den processorienterade arkivredovisningsmodellen ligger.
Ämnet arkivorganisation och arkivansvar är ständigt lika viktigt atr ra upp.

Det är eljest ett åktum som handboken
inte alls lyfter fram i den omättning
som det förtjänar. I inledningen till det i
övrigt {tirtjänstfulla ftirsta kapitlet om
att arbeta i arkivprojekt nämns inte ens
arkivmyndigheten och kommunarkivet/
kommunarkivarien som en nödvändig

skillnader mellan elektroniska doku-

Samspel och insikter

projektdeltagare, åst de givetvis måste
fiirmodas besitta komperens arr nyttiggöra och, inte minst, är formella kravställare som inte vare sig kan eller får
kringgås.
Sammanfattningsvis menar vi att
Arkivhandboken är utfiirlig och dess
materia är lätt att ta in med en övervägande bra disposition. Den täcker väl
grundaspekterna på dagens dokumenthantering och arkivering. När kommunens bestämmande roll flir bostads-

mentlagringssystem och arkivsystem på
ett mycket pedagogiskt sätt (s. 102).
Med sådana översikter blir boken också
en hjalp i argumentation och dialog
med arkivbildarna.
I avsnittet om arkivredovisning finns
en tydlig genomgång och jämförelse
mellan två olika särt am {tirteckna arkiv

Utan ett bra samspel och insikter på

bolagens hantering av sina dokument

varie nivå i organisationen, faller en hel
del stolta ambitioner i denna Arkivhandbok. I avsnittet om arkivansvar
finner vi det tydligast uttryckt art bostadsbolagets dokumenthantering och
arkivering är underställd den kommunala arkivmyndigheten och dess tillsyn.

blir ftirtydligad, kan vi rekommendera
den Itir sin målgrupp - kommunala
bostadsbolag och arkivstudenter.

Gid 55). En annan tablå sammanfattar

Inom ett bostadsbolag fbrdelas arkivansvaret på flera nivåer, och bra ftirslag till
arkivinstruktion lämnas också. En invändning kan dock yara, att i sådana
dokument är det sannolikt bättre om
ansvar av olika slag läggs på befattningar i organisationen, inte på namngivna personer.

Text: Carina Sjögren och Rolf Sjögren

carroll@algonet.se

a a aoa aaa ao aaa aaa aaao

ir,

Gentrulm
en sjunde och helt omarbetade utgåvan av Släktforska
steg för steg har nu utkommit. Författare är Per Cle-

mensson, tidigare {tjrste arkivarie vid

Landsarkivet i Göteborg, och journalisten och historikern Kjell Andersson.
Tillsammans har de givit ut ett antal
böcker om släktforskning, bland annat
Slaktforska vidare, Emigrantforska steg
ftr steg och Hembygdsforska steg for steg.
Slaktforska steg för steg är urgiven på
bokförlaget Natur och Kuitur. Den har
en vacker och tilltalande formgivning
och är generöst utformad med olika
dokument. De tidigare svartvita kopiebilderna har ersatts av skannade fyrfargsbilder ur originalböckerna.

Ärkiv
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Boken som är pä 144 sidor,
har utökats med flera nya aysnitt: om de allra äldsta kyrkböckerna, om 1900-talers
källor, om emigranthandlingar och om hur man
forskar med datorns hjälp.
Den första utgåvan kom
ut 1983. Sedan dess har
innehållet i boken fiirändrats i omgångar. Kärnan
i boken har dock hela
tiden varit densamma:
ett åskådligt verkligt
exempel, som ger handfast vägledning om hur
man läser och tolkar de
viktigaste källorna.

-="-
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Vi vilt önska föliande välkomna som nya medlemmar:
Servando Law AB, PhiliP Ajeenah
Nynäs Refining AB, Aya Lundqvist
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Ylva Am16n, Ementor
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Sivert Gustafsson
Saab Bofors Support AB
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Kansli: Annika Pettersson
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Lars Erik Hansen
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Tfn: 08-786 90 00

Audrey Lebioda, Tyresö
Annika Freed, Hisings Kärra
AFA, Christina Persson
Gitt Lundin, Enskede

Niklas No16e. Stockholm
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Paperboard AB
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Anna-Lena Ahlmark, Umeå
Malin Andersson, Vadstena
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Signhild Sköld, Hässleholm
Kristian Gunnfors, Lidingö
Renata Strzelecka, Posten AB

Jessika Eklund, Hägersten
Patrik Thelin. Stockholm
Anders Appelqvist, Karlsborg
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Tomas Stark, Luleå

Vårt a&rnta tack
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alla inom arkiwärlden som har hedrat

minnet av

Lena Flinck-Machel
Tack for alla edra bidrag

till Madli

Kurdves

Minnesfond fur Nordiskt och Baltiskt arkivsamarbete.
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Arkivfirbund
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Carl, Anna, Rolf
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Flinck-Mechel

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcenlrum i Örebro län
Nikolai 3,702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn:019-611 29 00 . Fax:019-611 81 20
E-post: yvonne.berg man @ arkivcentru m.se

Besök föreningarnas hemsidor!

Ordförande:

www.arkivradet.org

www.nla.nu

lngvar Söderström
PI 3BO B. 310 42 HAVERDAL

Tfn:035-516 23
E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

www.faf.nu

www.falkarkiv.org
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FALK
c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, 753 75 U PPSALA
E-post: erik.lindblad @ uppsala.se
ffn:018-727 11 75 ' Fax 018-727 11 84

Namn:

Lars Ilshamrnar

illder:4t ir
Arbetsplats:

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Bakgrund: Joumalist och historiker, frl dr vid Orebro
unir.ersitet.

Ordförande:
Eva Karlsson
AIingsås kommun
Tfn:0322-616 114
E-post: eva.karlsson @alingsås.se
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ABM-tema på FArs konferens
rkivförb u n ds
(FA) höstkonferens gick av
stapeln i Eskilstuna den 4-5
o kto be r m ed Fö re n i n gsa rkivet
i Sörmland som värd.
Fo I krö re I se rn a s A

,-r
I
I

E

E

,-cmat ror Konrerensen var

och delragarna, ett
50-tal represenranrer fiir landets foreningsarkiu fick bland annat
lyssna till Björn Asker, Uppsala uni,f SfrA

versitet, som redogjorde for ABM-utbildningen vid Uppsala universitet;
kommunarkivarien Eva Königsson
samt pr-bibliotekarien Björn Lindwall
som berättade om arbetet med ABM
Eskilstuna; Tomas Olsson från Västra
Götalandsregionen som informerade
om ABM-samarbetet där samt ekonom-

historikern tillika Rudolf Meidnerstipendiaten Rebecca Svensson som
talade om sin forskning kring 1920talets arbetslöshetspolitik.
Deltagarna fick också information om
ABM-centrums verksamhet samt forskningsläget på folkrörelsefronten.

En av möteslokalerna, 101 år löre höstkonferensen 2OO5.
Stadsfullmäktige, Stadshuset i Eskitstuna I gO4.

På kvällen bjöds sallskapet på guidad
museivisning samt middag i Ångmaskinhailen vid Faktorimuseet i Eskilstuna
och fick där njuta av god mat, trevligt
sällskap samt an{tjranden av Bror-Erik
Ohlsson och kommunalrådet Kristina
Eriksson.

aa a aaa

nder l.ri)stlor.et bjöd Skånes
irrk ir.förbr-rnd in fritidsbarr-r och
irlirn;ir-rhet

rill

en Harry Pot-

ter inspirer:rd arkilr-ar.rdring. 400 barn
be sökte ,rrki. cr tiir irrt iä \'era mera om

tinq i v:irt f'örgångna.
Ied utq:inqspr-rnkt från populära
Harrr- Potter och De Vises Sten berättar Karin Siöberg, arkivpedagog, att
det inte bara är i sagorna som det har
r-nvsriska

\

funnits tro]lkar'lar och trollgummor,
trollformler, svartkonstböcker och per'galnenr. I arkiven finnr massor av spännande dokumenr som berättar om dessa
loreteelser.
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Fotot finns med i KulturArv Eskilstunas
bilddatabas:
www. ku lttr ra rv. es ki I stu n a. se
Text: Lena Bohlander

foreningsarkivet.sormland @telia.com

a aa aa a

Trolldryck

Stort intresse

Under arkiwandringen får besökarna
bland annat lära sig hur man botade
bölder förr, vilket även Harry Potter 6ck
lära sig under en av sina trolldryckslektioner. Utifrån ett tingsprotokoll från
1500-talet får man reda på vad den

Intresset ltir vandringarna i arkivet
som pågår under fem dagar är stort.
Fritidshemmen i Lunds kommun
bjuds in och i år var det cirka250

d<;mda trollkvinnan blandade ner i sin
trolldryck. Besökarna får även prova

att skriva med laderpennor och grönt
bläck, skriva magiska formler på trollstavar och fylla påsar med linfrö. De så
kallade trollpåsarna skulle enligt folktron skydda mot spöken.

fritidsbarn som hade anmält sig

till

detta spännande arrangemang. En
eftermiddag var det öppet ftir allmänheten och då köade 150 barn.
I fjol kom det cirka 70 barn då det
var öppet för allmänheten, och året
innan cirka 40.
Skånes arkivftirbund arrangerar
dven påsklovsaktiviteter ftir fritidshem
och allmänhet.
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Ulle T,rpio-Sjöblom är arkivarie i Gisla-

Man sparar tid, ingen omflyttning

. eds kommun sedan fem år. I arbetet
inqår lrt h:rntera stora mängder papper.
Eirer att ha ådragits en arbetsskada har
ir..n tillsammans n-red sin son tagit fram
:ii hi:ilpmedel, en stålpinne med en
iircn birj i änden som gör att man kan ta

rq b,rkom pärmen eller arkivkartongen
l:h di:r ur den från hyllan. På det sättet
riskerar man inte att nageln viker sig
med blödning under nageln som foijd.
r

och redaktionsmöten.

Arkiu

.

material til I

Eriksberg, 374 96 tensum.
Eller e-post: a§Pa @swipnet.§e
Honorar för publicerat material utgår normalt i form av fem ex av det
nummer som bidraget publiceras i.
Redaktionen lorbehåller sig rätten
till redigering av insänt material. För
insänr ej bestallt material ansvaras ei.

Tiänsten som chef lor Vdrmlandsarkiv i Karlstad är i skrivande stund
(februari 2006) fortfarande inte

tillsatt. Tillforordnad arkivchef är
Thomas Kvarnbratt. En tidigare
rekryteringsomgång resulterade inte

Finnveden Nu)

Tema Arkiv ska skickas till:
Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,

Ett stort tack
ftir att vi får låna deras fina
lokaler när vi har våra styrelse-

assistent.

Text: Hans Ramstedt

till detta är hämtat ur gratistidningen

till Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek, ARAB, i Stockholm

län. Hon har tidigare haft ett vikariat som arkivarie på tillsynsenheten
och en projektanställning som arkivarie på Kista stadsdelslorvaltning.
Före arkivarieutbildningen har
Maria arbetat på Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek som expeditions-

av

pärmar eller boxar behövs fbr att få tag
på rätt volym.
Dessutom sparar man både utrymme
och slitage på pärmar och arkivkartonger. För detta har hon fått hjalp av Almi
Företagspartner. Tillverkning av kroken
har nu kommit igång och Ulla funderar
på hur kroken ska marknadsföras.

Reda kti o nel lt

Tenta

1

på Landstingsarkivet i Stockholms

§r.

(Information

januari 2006 tillträdde Maria
Litton en tjänst som tillsynsarkivarie
Den

i att någon ny arkivcheftillsattes.

.

Under 2006 kommer arkivutbildningen vid Mittuniversitetet att ha
besök av en gästforskare. Hon heter
Karen Anderson och kommer från
Edith Cowan University (Perth)
i Australien, där hon jobbar som

universitetslektor i arkivvetenskap.
Vid \4ittuniversitetet kommer hon
att arbeta med att ytterligare utveckla och bygga upp forskningen
kring elektronisk dokument- och

På gång 2006 ...

1615

FALK stYrelsemöte.

Sundsvall.

I6-I8/5

FALK-konferens. Sundsvall.
Tema "Dokumenthantering
för 24h".

7516

Tema Arkiv nr 2.
Deadline 5 maj.

23-25.1a Nordiska Arkivdagar
Uppsala.

arkivhantering, men även med
undervisning och kursutveckling.

Har du bytt iohb?
Berätta om det för dina kolleger.
Skriv några rader och mejla till

aspa@swipnet.se
Bifoga gärna ett foto av dig sjalv.

11111

.,. i arkiven
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Arkivens dag. Tema Mat och
dryck.

Nrr.2006
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VISUAL ARKTV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Yisuol Arkiv:
Här kan du skapa fullsrdndiga arkivredovisningar
och återsöka information
på ett effektivt sdtt.

Det enklar professionella arkiwredovisningssystemet
Visual Ärkiv utvecklas för att administrera ditt arkiv på bästa
sätt och tillgodoser alla de krav du kan ställa på ett arkir..redovisningssystem. Visual Arkiv är enkelt att hantera för den mer
ovane användaren men samtidigt ett fullgott verkqrg för den
som kräver lite mer. Visual-serien består av olika moduler som
kan kombineras eller fungera var for sig.

Visuol lnternet:
för den som
vill förenkla åtkomst till
En modul

informationen iVisual
Arkiv och tillgängliggöra
den via intrandtet eller
via lnternet.

Yisuol Dol<plan:
Gör det möjligt för
förvaltningar, bolag m fl
att arbeta rationellt med
dokumentplaneringen.

Så

här satsar vi ftir framtiden:

'

Visual Arkiv och Visual Dokplan anpassas för att
samverka i en mer fullständig arkivredovisning, där
användarnas krav på alternativa förte ckningsmo deller
tillgodoses.

Vi startar

en gemensam databas på Internet för våra
kunder. Genom att publicera gemensamt uppnår wi
större effektivitet och en ökad uppmärksamhet på

vad arkiven har att er§uda. I detta samarbetar vi med
NAD-proj ektet på Riksarkivet.

' Vi satsar vidare på användarutbildning i Visual

Arkiv.
Vår februarikurs blev snabbt fulltecknad, men ytterligare ett kurstillfälle planeras den 25-26 april som svar
på det stora intresset.
Anmäl er till Gunnel Andersson tfn 031-701 50 57 eller
till Regionarkivets reception tfn 051-701 50 00.

Regionarkivet övertar nu det formella ägandet av
Visual Arkiv medan ADB-kontoret Göteborg fortsätter att stå för den nödvändiga IT-kompetensen.
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www.vi

su

al - s e ri e

n.gote bo rg.s e

. www.va

rl<iv.gote bo rg.s e

Beställ demoversion

besöksadress: Otterhällegatan 5

telefon 03 l-701 50 00
fax 031- l3 09 96
e-Post
arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg,se

www.regionarkivet.se

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande utveckling som är på gång?
Kontakta: Bertil Axelsson, produktansvarig
E-posc bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se . Mobil: 07 02-7 3 28 29
Håkon Gustovsson, enhetschel Regionarkivet
E-posc hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se . Tel:03 l-701 50 70,0705-69 l9 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

ffiffic'Y,
lsabella suckade djupt, det var inte forsta gången den här månaden chefen rivit upp
himmel och jord och påstått att viktiga e-postmeddelanden försvunnit. Han ansåg att
alla på kontoret bar ansvaret.
Jagär säker på attjag fått dem och nu är de bara borta! Vem tar ansvar för det här?
Det här avtalet kommer att kosta oss mycket, rasade han.

-

"Och vad kan jag göra åt det?"tänkte lsabella uppgivet och tittade frånvarande ut

genom fönstret.
Lösningen för lsabella var inte långt borta, en vecka senare hade hon kontaktat
ALP Data.

Nu gormar inte chefen längre och det har inte försvunnit ett e-postmeddelande på
flera månader.Varför? Jo, nu direktregistreras all e-post i ALP lM lntranet. Där lagras

både e-post och dokument.
lntranet ingår e-poststöd och dokumentarkiv.Det kan kompletteras med bland
annat beslutsstöd, e-arkivering och publicering för externa anvöndore.
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