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politikerna.

av oss följer politiska debatter med stort intresse
Hur påverkar politiken oss arkivarier i arbetet?
Det som berör mig mest är politiska beslut

E postr mikael.frankiu§@telia.com
Hans Ramstedt IFALK]
Tfn: 054-61 41 73, a78-570 41 73

mitt företag. Sedan 2003 arbejag som arkivsamordnare på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). SKB:s uppdrag är
att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall från

E-postr hans.ramstedt@liv.se
Ove Haldn {AASI
E-post: ohk@swipnet.se

Anna Kusar IAAS]
Tfn:08-786 90 62.073-809

som påverkar

tagen i Sverige. Siälvklart har politiska beslut
påverkat utvecklingen av SKB och företagets
arkiwerksamhet. Många av SKB:s tidigare VD:ar
och chefer har iobbat politiskt. Detta har underlättat kommunikationen mellan vårt företag och

Valet 2006 närmar sig med stormsteg och många

Mlchael Frankius IFALK)

kärnkraft, industri, forskning och sjukvård på ett
säkert och miljömässigt bra sätt, men även att
överföra kunskap om avfallets placering, mängd
och farlighet till kommande generationer och

17 40

E-post: anna.kusar@lorsäkringskassan.se

lngrid Söderlund

där kommer jag och mina kollegor inom enheten
lnformationshantering på SKB in i bitden. Jag
arbetar främst strategiskt med ansvar för hela
arkivprocessen på SKB och delar av dokument'

Tfn;08-401 00 68
E-post: ingrid.soederlund.@swipnet.se
Katharina Prager [NLA)

Ttn:08-662 86 60

hanteri ngsprocessen.

E postr katta@braarkiv.se

E-post: lars.lundqvist@bredband.net

@telia.com

Lars llshammar [FA]
E-posti lars.llshamma.@arba.k;v.a.se

Tfn 08-634 08 50.070-49
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E-post: kvist.4k.0swrpnet.se
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att direktstråtning från det använda kärnbränslet
avtagit, men först efter 100 000 år kan man iäm-

ingår i handläggarnas vardag.
Avslutningsvis vill iag tacka NLA:s medlemmar
för förtroendet att få bli deras nya ordförande'
Det känns hedrande att få detta uppdrag.

föra radioaktiviteten hos avfallet med den mängd
uranmalm som en gång bröts, därav gattringsfrist
' på 100 000 år för vissa av våra dokument.
Redan i samband med bildandet av SKB kom
'. politiken in i bilden. Sverige har producerat el

'

.

och forskningsresultat finns bevarade i princip i
sin helhet. Till skillnad från många andra företag
och organisationer har vi valt att snarare bevara
för mycket, än för lite. Det innebär dock inte att
bevarandet är ostrukturerat. År 2003 startades
ett projekt på SKB, vars syfte var att hitta en
metod eller ett arbetssätt för att genomföra ett
strukturerat urval av information för långtidsbevarande. Projektets resultat utvärderas nu. Med

känns stort

il

'

Lena Bohlander [FA]

i våra arkiv. Detta innebär att företagets historia

att vara inblandat i långtids'
med en bestämd galldokument
av
bevarande
har nästan
ringsfrist på 100 000 år. Efter 1000

Det

Lars Lundqvist [NLA)

E-post: foreningsarkivet.sormland

Tack och lov har det inte inneburit någon stör'
re gallring. Det fylls konstant på med dokument

med kärnkraft sedan börian av 1970-talet. Tidigt
kom en lag som säger att den som producerar el
med kärnkraft också måste ta hand om avfaltet.
Därför bildades SKB år 1973 av kärnkraftsföre-

största sannolikhet kommer det att innebära

nytt arbetssätt på

ett

SKB, där ett informationsurval

Anastasia Pettersson,
ordförande NLA

Prenumeration:
Helår (fyra nummerl 275 kronor.

Kontakk Åsa Olsson. se ovanOmslaget: Valmaterial får pryda omslaget, då vi I det häI numret skriver om riksdagspartiernas arkivpolltik. Fotol Åsa Olsson
I\,4aterial som publiceras i Tema Arkiv är skyddat av Iagen om
upphovsrätt. Upphovs'ätlen til hol ar Likel'ortaltdrel'ecpeklive lotografen. \,4ånglaro gdqde, ^oo Fr ng. över.ålel5e osv
lö'Lrsdttp. lill"tå40 a\ Lppnovsnan.
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Text: Lars Lundqvist

lnför det stundande valet har Tema
Arkiv frågat riksdagspartiernas företrädare i kulturutskottet om deras
arkivpolitik och syn på den egna

Vi har även kollat upp var partierna har sina centrala arkiv, se faktarutor nedan.

historien.

l.

Vad har niför syn på Ert partis historia?

2. Vad vill Ni göra politiskt inom arkivsektorn?
3. Hur ser Ni på kulturarvets betydelse i relation till det publika
nyttjandet av kulturarvsinstitutionerna?
4. Hur ser ni på tillgänglighetsfrågan till arkiven allmänt och till det
egna partiets?
Vi

1. Partihistorien är en betydelsefull
del av vår samtidshistoria. Der är viktigt att forskningen får tillgång till hur
vårt parti har sett på de politiska frågorna genom tiderna och kan bilda sig en
korrekt uppfattning om det. I samband
med vårt lO0-årsjubileu m 2004 rlktades en hel del uppmärksamhet på vår
historia.
2. I samband med regeringens pro-

anser vidare att arkiven måste göras
mer tillgängliga ftir funktionshindrade.
En nationell strategi måste också utarbetas {tjr våra digitala kulturarv som
annars riskerar att försvinna. Avslutningsvis menar vi att det är allvarligt om
offentliga arkiv börjar verka på en kommersiell marknad när det redan finns
enskilda företag som bedriver sådan
verksamhet. Det gäller t ex Riksarkivets
planer på att lägga ut kyrkoböcker på
Internet och därmed dra undan matran
för privata {tiretag.
3. Det är väsentligt att vårt kulturarv
görs tillgängligt för allmänheten. Men
vi vill understryka att det inte får innebära att oersättliga delar av kulturarvet riskerar att förstöras. Att så inte sker

rion Arkivfrågor (proposition
2004105 124) presenterade vi ett antal ft;rslag som vi anser är centrala. Det
handlar om att också de kyrkliga arkiven måste ingå i det nationella uppdraget att tillgängliggöra landets arkiv.

och arkivens viktigaste uppgifter.
4. Det är självklarr centralt att landets
arkiv är öppna ftir allmänheten i möjligaste mån och med hänsyn tagen till
dess historiska och kulturella värde.

Moderaterna

posi

4

måste vara en av kulturinstitutionernas

kreterare och arisationen, berätre än 1986 skall
att nyare mahuvudkontor
m. I partiet arkivl, anges att syftydliggöra
het, men även
ing

Av arkivplanen
har tydliga regler
av dokument.
1904 och för att fira
e Riksbankens
kt i syfte att låta ett
för högerns roll i
högskola
Riksarkivet
i Nyheter från

arkiv 1999
såväl riksorganisa-

tionen som kvinnoförbund och ungdomsförbund har deponerat arkiv till Riksarkivet
liksom flera av partiledarnas personarkiv.
Torbjörn Nilsson, docent i historia vid
Södertörns högskola och ansvarig för projektet om högerns historia skriver at: det
finns många böcker om socialdemo<'amedan böcker om höär i det närmaste obefirin börjat fyllt luckorna "led
eller försvar? Högern i
1900-talet och Mel- moderata vägval under
Av allt att döma råkällmaterial, det
re och andra tar
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Folkpartiet
Fo I kpa rtiet I i be ralerna
1. Vår historia är mycket viktig för oss.
2.Det är viktigt att ge tydligare mål
och avsätta tillräckligt med resurser.
Så är det inte idag. Visserligen kan tillfalliga tillskott i form av arbetsmarknadspolitiska satsningar göra gott för
stunden, men åtgärdar inte långsiktiga
problem. Fp vill upprätta en handlingsplan ftir långsiktigt bevarande av digital
information, för bevarande av arkivalier och fur utbildning i hantering och
tillhandahållande av arkivalier. Vi vill
att de statliga arkiven ska etablera ett
samarbete med de kyrkliga arkiven. Vi
vill att Riksarkivet ska utveckla arbetsformerna fiir samarbetet med andra institutioner och organisationer i frågor
som rör dokument på de nationella och
andra språkliga minoriteters språk.
3. Arkiven har en mycket stor betydelse
både ft;r utvecklingen av demokratin,

för forskningen och för bevarandet av
kulturarvet. Det är överhuvudtaget vik-

tigt att betydelsefulla kulturinstitutioner
har ett uppdrag att sörja lor framtida
bevarande. Teatrar, orkestrar, studieförbund med mera måste få stöd och hialp
att ta hand om sitt historiska material så
att det kan överföras till arkiv eller mu-

seum För framtida forskning.
Vi har anslagit ökade resurser jämfört med regeringen om totalt 63 mlljoner kronor till "kulturarvssektorn",
varav 34 är öronmärkt till museer och
andra bevarandeinstitutioner för vård
av samlingar etc. Ytterligare 4 avsätts
lor att genomföra dels en inventering
av arkivalier utanför museer och offentliga arkiv, t.ex. i privata samlingar, och
dels att ta fram en plan fiir bevarande
av dessa.

Detta är kontinuerliga an-

slags{tirstärkningar och inte tillfalliga
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
4. Digitaliseringen av arkivens material
gör detta lättare tillgängligt ftir allmänheten och dven ftir handikappade och
bör därftir påskyndas. Men arkiven bör
även i fysisk mening vara tillgängliga
och därför handikappanpassade.

a arkivhandlingar
finns bevarat

handlingarna finns
och korrespondens
del äldre valfilmer och
likaså valaffischer. Aven riksdagsgruppens handlingar har levererats till Riksarmaterialet är placerat
av institutioner ute i lanutav arkivalierna finns på
men en del finns ockoch i vissa fall
ksarkivet finns även
material från
olms län. Arkivet
g med undantag för
enskilda personer och
or. Totalt omfattar arockså föregångasinnade landsfördet enligt NAD
hyllmeter bevarade från
parti, den utbrytning
1923-1934, som en

rycksförbud

Forts. nästa sida

arkiv utgör självfallet oerhört
med källmaterial om svensk
historia, om id6ernas historia
Foto: Ove I"{aldn
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Forts. från sidan 5

Vänsterpartiet
sitt arkiv-

1. Den ska utforskas och klarläggas och
redovisas öppet ftir alla som är intresserade.

2. Vänsrerpartiet står bakom regeringens
proposition om arkivfrågor från förra
året, den som blev resultatet av utredningen 'Arkiv ftir alla". For vänsterpartiets del vill vi gå längre när det gäller
de nationella minoriteterna, så att var
och en av dessa får möjlighet att hålla
sig med en egen arkivverksamhet. I dagsIäget är det främst sverigefinnarna som
lyft fram ett sådant behov, eftersom de
inte anser sig ha goda erfarenheter av att
vara ett enskilt arkiv under Riksarkivet.

politiskt centers arbete lor att bevara
handikapporganisationers historia måste främjas.
Vi har bl.a. i samband med budgetpropositionen är 2005 tillsett att särskilda medel avsatts ftir ytterligare personal som behövs till museers och arkivs
samlingar och arkiv, för art systematisera, katalogisera,bevara och vårda dessa.
3. Riks- och landsarkiven är de ytterst.a garanterrta fiir att kunskapen om arkivs vikt och betydelse sprids och att
metoder utvecklas om arkivering, arkivs

b

som är

ligt för forsk-

4. Tillgängligheten till arkiven är en

viktig fråga som bör prioriteras högt.
Det gäller digitalisering och migrering
och det gäller samarbete mellan arkivsidan och bibliotek och museer.
aaa

aaaaa

aaa

aaa

arkivalierna
på de olika

a

Miljöpartiet de Gröna

mation. Vi anser också att Handikapp-

partilokalerfrån föreistiska parti
hyllmeter, därtill
från riksdagslevererats till

tydelse.

a aaaa

1. Det är viktigt för partiet att dokumentera viktiga ställningstaganden och
skeenden, något som väl uttrycks i bl.a.
partiets arkivplan.
2. Miijöpartiets politik inom arkivsektorn har senast sammanfattats i partimotionen Kulturens kraft och motkraft
(motion 2005106:Kr 382). Därav foljer bl.a. att vården av statliga och kommunala arkiv måste prioriteras (dvs. få
ytterligare medel), att ftäg n om hur
offentlighet och insyn i verksamhet som
av privata aktörer bedrivs på entreprenad m.m. från det offentliga, måste florbättras, att riksarkiven skall få ett särskilt uppdrag att arbeta med historiskt
materials bevarande (särskilt från 1600och 1700-talet) och att en lagstiftning
som bl.a. fiireslås av Offentlighet- och
sekretesskommittdn i delbetänkandet
Ordning och reda bland allmänna
handlingar (SOU 2002 :79) genomftirs,
för att säkra tillgången till digital infor-

relsens
har kvar den

3. Frågan är något kryptiskt ställd, men
vi antar att det handlar om ifall vi anser att institutionerna är tillräckligt tillgängliga i {tirhållande till den betydelse
de har, innehållsmässigt. I så å11 är svaret att tillgängligheten måste bli bättre
- eftersom kulturarvet har en stor be-

aldrig hos RA liksom inte heller motioner, interpellationer och skriftIiga frågor i riksdagen. Medlemsregister
därftir att de är hemliga och det övriga
materialet därför att de registreras hos
Riksdagen.
Offentliga arkiv är öppna med stöd
av offentlighetsprincipen och vi anser
att även material som skapas i offentligtfinansierad entreprenadverksamhet och
ras dock

bevarande och upprättande. RA:s vikt
ftir de privata arkiven får aldrig glömmas samtidigt som vi värnar folkrörelse-

arkiven.

Utan arkiv ingen historia. Det arkiverade materialet måste där{tir vidmakthållas, bevaras och hållas i utomordent-

ligt god ordning. Detta ftirutsätter

såväl

en väl utbildad arkivariekår som en engagerad och insatt

politikerkår.

Mot denna bakgrund inser vi den kon-

flikt

som finns mellan bevarande och
tillgängliggörande. Allmänheten måste
kunna forska, journalister måste kunna
gräva och revisionen måste kunna granska. Samtidigt får inte det arkiverade
materialet Itirstöras. Vi anser därför att
såväl RA som LA, tillsammans med lokala och regionala offentliga aktörer,
skall verka {tir en, så långt som möjlig,
digitalisering av de offentliga arkiven.
Mikrofilmningen har haft och fyller

viktig funktion men den håller inte
i längden. Nya digitala metoder måste
därför utvecklas, så att arkiven kan bli
en

än mer tillgängliga för allmänhet m.fl.
4. Miljöpartiets arkivplan anger att allt
arkiverat material skall översändas till
RA efter 10 år. Det är därefter offentligt och allmänt tillgängligt. Av sådant
material som har översänts, bevaras kopior i de äll handlingen är av stor vikt
eller betydelse. Medlemsregister arkive-

dylikt måste tillgängliggöras. Exakt hur
detta skall ske är en komplex fråga som
berör allt från fiiretagshemligheter och
ekonomi till frågor om allmänhetens
tilltro till privata aktörer inom den
offentligtfinansierade sektorn. Vi anser
således att tillgängligheten skall vara så
stor och så omfattande som möiligt.

har levererat sitt centrala arLrkivet och har tillsammans

utarbetat en arkivbildningsomfattar också sidoorgantsaUngdom, Gröna Studenter
Forum eftersom det är orgaär nära relate.ade til parämnda fallen är det
med relativt
av anställda och fÖrtroar) varfÖr partiet vill
för deras arkrvruti ner.
har ett diarium men
och språkrörens

flesta skrivelser från
ren till dem bevaningarna har eget
öppet för forskning

Nr2.2006
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Centerpartiet
1. Vi anser att de r :ir mvcket vikrigt
att bevara centerparriets historia av två
anledningar: der .ir av stor likt arr forvalta det arv vi h,rr tiån pirrriets historia,
samtidigr 'ortt dcr o.k..t lt scnom att
titta på partiets l.ristori,r li kan fä hjälp
att forma fiamtidens politik. Dessutom
är det viktigt att parriets hisroria fir.rns
ti11gänglig iör alL.r.ränheter.r f-ör att bland
andra folskare ska ha möjliehet att tillgå
denna information. Centerpartiet firar
100 år snart och vi håller just r.ru p:i med
en gedigen sammanställning av partiets
historia.
2. I samband med regeringens pro-

posirion Arl<ivlrrågor (ploposir ion
2004105:124) presenterade vi ett antal
förs1ag på arkivområdet, bland annat

art: stärka framtiden for arkivområdet
när det gäller arbetstillfallen, samarbetet mellan Svenska kyrkan och övrig
arkivverksamhet bör stärkas, närmre

samarbete med handikapPorganisationerna med tanke på tillgängligheten av
arkiven, ökade anslag till filmarkivet i
Grängesberg samt resurser bör ges fur
bibehållandet av viss äldre teknisk appa-

ratur.

3. Det finns ett stort intresse från allmänheten aff. fä ta del av vårt kulturarv
och för oss är det väldigt viktigt att kulrurarvet finns tillgängligt fOr det publika nyttjandet. I arbetet att göra kulturaruet tillgängligt är det mycket

viktigt

att kulturinstitutionerna och arkiven ser
till att delar av kulturarvet inte riskerar
att förstöras.
4. Tillgängligheten av arkiv är en viktig
fråga. Den nya tekniken innebär goda
möjligheter att öka tillgängligheten till

a aaa aoo oaaaa

aoa aaaa

inte tillräckligt. Det behövs en nationell
straregi och en långsiktig plan fur bevarande av digitaliserat material.

Se även separat artikel om
centerpartiet.
I samband med centerpartiets flytt till
nya lokaler år 2000 överfördes i princip
allt historiskt material till offentliga arkiv som Riksarkivet och Riksdagsarkivet.
På sikt är ambitionen att samla huvuddelen av materialet på ett ställe - Riksarkivet - för att öka tillgängligheten. IVlotivet
för detta är bland annat att öka tillgängligheten och göra det enklare för bland
andra forskare att få tillgång till historiskt
material om centerpartiet.

lokala folkrörelsearkiven rymmer värdefulla samlingar av stort kulturhistoriskt
värde. Bruksorter, idrottsloreningar, företag och organisationer - alla har de en
historia värd att bevara.

1. Kristdemokraterna bildades 1964
och det finns därigenom mycket bevarat
från den tidpunkten och framåt, i olika
former. Det är därför lätt att studera hur
partiet snabbt utvecklades från ett initiativ kring enfrägatill ett heltäckande

vet och landsarkiven utan dven t ex vid
större myndigheter och kommuner. Vi
vill att Riksarkivet ska ges i uppdrag
att utöka sitt arbete med att informera
och utbilda folkrörelser, fackftireningar,
nykterhetsrörelser, idrottsrörelser, {tirsamlingar, andra organisationer och enskilda om arkivens betydelse och möjligheterna att bevara arkivmaterial för
eftervärlden.
Den digitala tekniken ökar behovet av
samordning och organisation ftir att inte
mängder av information ska flirloras ftir
framtiden. Riksarkivets samarbete med
Luleå tekniska universitet är bra, men

Faktaruta.

a

Kristdemokraterna

riksparti.
2. Det måste finnas fer högskoleutbildade arkivarier, inte bara vid Riksarki-

och överblicken över arkiv och samlingar. Genom att göra arkiv, bibliotek
och museer tillgängliga via Internet kan
man nå fler och nya grupper av brukare av kulturarvet. Ett närmre samarbete med handikapporganisationerna bör
initieras för att utröna hur personer med
olika funktionshinder i större utsträckning kan få ta del av den information
som finns i arkiven.

a har levererat till Riks-

De regionala folkrörelsearkiven behöver ökade resurser. Kristdemokraterna
satsar två miljoner mer än regeringen på
regional arkiwerksamhet.
3. Det behövs en bredare medvetenhet
om arkivens betydelse för vår historia.
Allmänhetens ökade intresse fcir slaktforskning och hembygdsforskning är
mycket glädjande, men ställer samtidigt
ökade krav på att arkiven hålls bevarade
och att kunnig personal finns att tillgå.
Arbetsbelastningen har ökat, men dessvärre har inte ökade resurser tillförts.
4. För att ldttare kunna ftirstå nutiden
och skapa en bättre framtid behöver vi
ta del av människors tankar, ftireställningar, handlingar och symboler i svunnen tid. Arkivens tillgänglighet måste
flirbättras. Inte minst de regionala och

material från riksorganiman har en egen arkivsom är 27 till
dsakligen omfattar

distrikt leFrån lokal-

En del

mycket [endast
lser) där ar' ideellt arbetet.

har levera tillfällen,
på arkivet är
ngar finns
och har

riksting samt
ram. En
av kor-

Forts. nästa sida
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lan ska öka. Vi delar bedömningen att

till orn arkivpedagoger

samverkan, på såväl nationell som
regional och lokal nivå, är av stor betydeise ftir att öka intresset för och till-

hur sådana tjänster i

gängligheten ti11 arkivmaterialet.
Vi tycker också det är viktigt att utveckla arkiveringen av elektroniska dokument. Det är av stor betydelse att
Riksarkivet och andra arkivmyndigheter
finns med i ett så tidigt skede som möjligt i detta arbete för att skapa förutsättningar För att finna lösningar som är
gemensamma över institutions- och

sökmedel. Det får inte bli så att grupper i samhället ställs utanfur på grund
av att de t.ex. saknar tillräcklig teknikkunskap.

sektorsgränserna.
Vi tycker också det är angeläget att
säkra bevarandet av dokument på de

Stockholm.
Bland de politiska arkiven finns arkiv-

ABM

Socialdemokraterna
1. Vår historia är grunden utifrån vilken vi möter framtiden. Utan vår historia vore vi vilse i nuet. Det är därför vi,
Iiksom säkert andra partier, sätter så stor
vikt vid att bevara och dokumentera den
resan som vi gjort sen 1800-talets slut.

2. Kulturarvets betydelse kan inte övervärderas. Det är därltir vi som parti strdvar efter att garantera att alla människor
i Sverige har tillgång till våra kulturinstitutioner.
3. Vi tycker atr det är viktigr att ta vara
på det växande intresset för svenskt arkivmaterial som finns. Ett led i den strävan är att stärka det arkivpedagogiska

nationella minoritetsspråken. För vårt
demokratiska samhälle är det av stor
betydelse att principerna om icke-diskriminering får fullt genomslag när det
gäller de nacionella minoritetsgrupper-

arbetet. Vi vill också poängtera den sysselsättningssatsning som pågår i Sverige
på kulturområdet. Access är en satsning

na.

inom regeringens sysselsättningspaket
för atr bevara, vårda och visa upp samIingar, foremål och arkivalier över hela
landet. Vi vill också lyfta fram samverkan inom arkivsektorn som en viktig
del i ledet för att tavara på kunskap och
öka tillgängligheten. Vi vill att samarbetet mellan statliga, kommunala och
enskilda arkivinstitutioner, likaväl som
meilan arkivinstitutioner, andra kulturinstitutioner, folkbildningen och sko-

Fotnot:

Pa grund

av platsbrist har vi strukit ner

svaren från partierna.

vikt att till-

4. Det är av allra största
gången och tillgängligheten på vårt arkivmaterial är så bra som möjligt. Våra
samlade erfarenheter är inget värda om

ingen får tillgång till dem. Här kan vi
och bör använda den moderna digitala
tekniken så mycket som möjligt.
När det gäller att öka tillgängligheten
inom den statliga arkivsektorn är det i
första hand en uppgift fiir Riksarkivet
och landsarkiven att bedöma vilka prioriteringar och insatser som ska göras.
I det arbetet ligger även att ta ställning

Vi tror att det

skall inrättas och

fall ska utforär viktigt att göra
så

mas.
insatser lor att utveckla lättillgängliga

Faktaruta
Arkivhandlingar med anknytning till det
socialdemokratiska partiet finns på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i

handlingar från det socialdemokratiska
partiet och dess ungdomsförbund men
också på socialdemokratiska föreningar
på arbetsplatser och i stadsdelar; socialdemokratiska kvinnoklubbar, gymnasieföreningar, ungdomsklubbar och arbetarkommuner.
På Arbetarrörelsens Arkiv finns även en
rad personarkiv från olika personer med
olika anknytning till det Socialdemokratiska partiet, som t ex Hjalmar Branting,
Gunnar Sträng, Bruno Kalnis och HansGöran Franck.
Lite beroende på hur man ser det så
finns det på Arbetarrörelsens Arkiv även
fackliga arkiv, föreningar och klubbar
från olika arbetsplatser, stiftelser och organisationer med mer eller mindre stark
anknytning till det socialdemokratiska
partiet. Exempel på det är ABF, Verdandi,
hyresgästföreningar och Unga Örnar.

Det är vi som har arhetat med texterna om partiernas egna arkiv-'Hans Ramstedt, Anna Kusar, Katharina Prager, Lars Lundqvist och Ove Hal6n.

aaaaaaaaaaoaaa

rtiarkiu på wehben
har någon ingång till sina mängder
olika arkiv på sina hemsidor,
Det borde de ha!
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Text: Ove Hal6n

besök på Riksdagens arkiv hösten 2002 fick jag vetskap om att det
fanns ett oförtecknat centralt centerpartimaterial i arkivet, både från Bonde-

Vid ett

ftirbundstiden (19 20 -taler. tlll 19 57 )
och tidigare, samt efter att man bytte namn till centerpartiet. Under 2005
fick jag höra att man börjat ordna- och
förteckna detta material, varlor det blev
naturligt ftir undertecknad att i det har
temasammanhanget beskriva det lite
närmare.
Magnus Åhtgt.tt
J ag vaffade arkivarie
på Riksdagens arkiv den 28 april ltir att
titta närmare på materialet och för att
få information om hur arbetet fortskrider. Partiarkivmaterialet visade sig vara
mycket stort, över 200 hyllmeter. Centerpartiet har meddelat lorbehåll för allt
arkivmaterial efter 1980. Alltså att man
inte får ta del av detta. En ganska vanlig
regel bland partierna.

Går långsamt
Arbetet med att ordna och lorteckna
materialet pågår således fortfarande och
går relativt långsamt framåt, vilket beror

et råder ofta inga problem att
hitta de centrala partiorganisationernas arkiv. Vdrre är det
när det gäller andra delar av organisationerna. En politisk orgar.risation är i
regel relativt kompiicerad i sin form och
det är inte säkert att det material som

lörvaras i den cenrrala partioreanisationens arkir' är det inrressantaste.
Detta beror på att partierna också har
en organisation för art hantera riksdags-

Ärkiv
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på Riksett urval av

Foro: Ove Haldn

på att det både är stort och varierat med
många olika arkivbildare, samt Itirstås
på att arkivarierna på Riksdagens arkiv

protokoll, fotografier från 1910-talet,
gamla fi na partibroschyrer, inbundna
olika partitidningar, några affi scher,

har andra ordna- och förteckna uppgifter som sin huvudsakliga syssla. Det
innebär sannolikt att det ej kommer att
vara tillgängligt för forskningen förrän
om flera år. Det är således inte i nuläget
möjligt lor en forskare att gå igenom
det, beställa fram det etcetera.

men också en del av partiledare och
statsminister Thorbjr;rn Falldins arkiv,
och därutöver bland annat Karin Söders arkiv. Hela centerpartimaterialet på
Riksdagens arkiv skulle sannolikt räcka
till ftir fera doktorsavhandlingar.
Men hur kommer det sig att endast
centerpartiet har partiarkivmaterial på
Riksdagens arkiv? Det visar sig att Riksdagsbiblioteket, som Riksdagens arkiv
är organiserat unde! runt millennieskiftet gick ut med en förfrågan till alla
partier och erbjöd att ta hand om deras
arkivmaterial. Varefter endast centerpartiet nappade och levererade, och levererar fortfarande material. Partiet har
också ett stort material på Riksarkivet.

Arkivmaterialet
Arkivbildarna bgstod av centerpartiets
huvudarkiv, centerkvinnorna, centerns
riksdagsgrupp, centerns ungdomsförbund CUF med flera.
Magnus Åhrgren hade förberett ett
högintressant urval av det man hittills
hunnit med att ordna upp och företeckna inft;r mitt besök. Där fanns gamla

Text: Lars Lundqvist

eller fullmäktigegruppernas arbete.
Här finns ofta handlingar som bland
annat berör hur man bestämt sig för att
rösta i de politiska församlingarna, samt
kommunalrådens handlingar. Det är
inte säkert att denna information bevaras på samma arkiv som det övriga materialet. Inte minst gäller detta ledamöters personarkiv som ofta kan finnas på

annat hå11. Här kan det alltså löna sig
att söka i kommun- och landstingsarkiv
fiir att finna handlingarna.
Det bör väl ihågkommas att även Politiska organisationer till stor del drivs
av ideella krafter. Mycket av materialet

hamnar darlor i priYatPersoners garderober och källarskrymslen. Något heltäckande bevarande kan väl alltså inte
påräknas här, lika lite som i någon annan organisation.

I

Text: Katrin Askergren

katrin

Claes Gränström inledde sin
bana inom arkivvärlden lg68,
då han blev anställd vid Lunds
landsarkiv. Det var från början
långt ifrån självklart att han
skulle syss/a med arkivfrågor,

@

braarkiv.se

Här kom han i kontakt med kollegor
som Nils Nilsson, Robert Swedlund och
Sam Hedar. Nils Nilsson arbetade då
som chefför Andra byrån och Sam
Hedar hade tidigt påtalat hur automatiseringen under 1950-talet skulle påverka
arkivbildningen och orsaka en "kris"

inom arkivvärlden. Det internationella

-

Det var en ren slump att jag kom in

på den banan, berättar Claes Gränström. Jirg hade en magisterexamen i
änrnen som latin, arkeologi och historia.
I sar.r.rband med en historikerexkursion
1')6-. till bland annat Prag och Östberlin. bler jas rekommenderad till en

deltidstjänst på Iandsarkivet. Nar jag
sedan 6ck chansen att börja på Riks:rrkiver i Stockholm valde jag mellan
derta och att läsa vidare och gräva i Rom,
som stipendiat.

Helt annan värld
Valet ftjll på Stockholm.Yären 1969
brirjade Claes Gränström på Riksarkivet. Då hade han under samma år avlagt
sin licentiatavhandling gällande medeltida källor; kunskaper som han hade
användning lor under 8-9 månader vid
Riksarkivets medeltidssektion.
- Det var som att komma till en helt
annan värld, jämfört med hur det var
på landsarkivet. Sedan dess har utvecklingen gått väldigt fort framåt. Riksarkivet är något helt annat idag.

10

engagemanget var stort.

- Där ånns Åke Kromno* som r,är
intresserad av internationella frågor och
vikten av att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Han var dessutom generös
och såg till att fera fick resa utomlands
och ftilja debatten. I och med Automation Committee började man på allvar
diskutera problematiken som förknippasåg

kommittd, verkade Claes Gränström
under större delen av 1970-talet som
sektionschef över 6:e sektionen på Riksarkivet vilken ansvarade för tillsyn, leveranser och depåer samt {tir utvecklingsoch utredningssektionen. Här arbetade
han bland annat med utveckling av
arkivfrågor inom stora myndigheter
som Rikspolisstyrelsen och ledde utred-

ningar kring inltirandet av arkivplaner
vid lokala skattemyndigheter.
Från 1982 efterträdde Claes Gränström Nils Nilsson som arkivråd och
utsågs

till chefftir

andra byrån.

Arkivlagen

des med den ökade automatiseringen.

Claes Gränström nämner själv sin medverkan i framtagandet av arkivlagen som

Automatiseringen

så

Under 1970-talet utreddes ftir första
gången de arkivtekniska frågorna kring
det digitala materialet i Sverige. Den
av regeringen tillsatta dataarkiveringskommittdn gav i betänkandet Moderna
arkivmedier (SOU 1976:68) ett antal
hållpunkter ftir hanteringen som kom
att bli styrande under lång tid. Det blev
tydligt att arkivbildningen påverkades
av automatiseringen och att arkivmyndigheterna yar tvungna att ftilja med i
utvecklingen.
Utöver sirt deltagande som experr i
bland annat 1979 tus folkbokftirings-

en av höjdpunkterna i karriären. Den

kallade arkivutredningen, vilken tilltill betänkandet Öppenhet och minne, vilken i sin
tur ledde fram till framtagandet av arkivsattes 1985, gav upphov

lagen.
Claes Gränström såg tidigt effekterna
av den nya lagstiftningen:

- Arkivlagen betydde mycket {tjr arkivbildningen inom kommuner och landsting; exempelvis fastslogs kravet på upprättande av arkivförteckningar, något
som tidigare endast lorordnats myndigheten. Kommunala arkivtjänstemän
hade inte funnits i någon större omfattning när jag inledde min karriär, de
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ökade i antal. Man bcirjade samtidigt på

bred front diskutera avgränsningen av
handlingsbegreppet. Arkivbildningen
blev mer komplicerad.
Aven registerlagstiftningen, som
inspirerats av Europarådskonventionens direktiv frän1995 och som i korthet innebar att personinformation som
upplevdes som känslig skulle förstöras,
kom att påverka myndigheternas arkivbildning. Det var ett tungt och långvarigt arbete att vända på detta, så att ett
bevarande blev möjligt.
- Det var inte längre bara idealbilden
av verkligheten som bevarades; dven
material som speglar de 'hegativa"
aspekterna av samhället skulle finnas
kvar. Annars skulle man få en skev bild
av samhället, en slags "idyllvärld".
Arbetet med framtagningen av registerlagarnavar viktigt och ett av de mest
spännande projekt jag medverkat i. Det
krdver ett helt annat engagemang från
allas sida om målen ska kunna uppnås'
Från lagstiftningens sida med aktuell
lagstiftning, till handläggarna att följa
uppsatta regler. Målen är desamma,
metoderna ändras.

Ia

I nternationel

frågor

Claes Gränström nämner själv sitt
deltagande som ledamot i Automation
Committee frän 1974, som sekreterare
1992 ochmellan 1996 och2004 otd'
förande i Archive Legal Committe som
exempel på sitt engagemang i interna-

i Bryssel

1996 var ett försök
att själva anpassa
länder
ått uppmuntra
sin lagstiftning till gällande krav.
- Läkemedelsindustrin, med sina krav
på äkthet var engagerad, liksom universitet och Regeringskansliet, något som
från PR-synpunkt var bra. Det visar att
samverkan mellan olika yrkesgrupper
är nödvändig. Jag blev ledamot i DLM
Monitoring Committe 1997 och minns
särskilt några anföranden jag holl gal-

kongressen

lande ADB-frågor vid några tillfällen,
bland annat i Barcelona 2002.

Medlemsrapport
ett
femtontal medlemsstater, tillsammans
Sverige var ordförandeland 2001, då

med blivande medlemmar, sammanstrålade i Lund. Den resolution som
antogs i ministerrådet under det grekiska ordförandeskapet 2003 kom att
gälla IT-utvecklingens effekter. Nu
betonades helhetsperspektivet och vikten av att inta en proaktiv ställning till

IT-frågorna.
- Ministerrådets resolution från
2003 betydde mycket ftir utvecklingen

i Europa. Den var grunden till en rapport, framtagen av 25 medlemsländer
som visade på hur varierande såväl lagstiftningen som arkivbildningen är i
Europa. Många länder saknar exem-

pelvis offentlighetslagstiftning. Det går
inte att jämställa svenska arkiv med länder där man har helt annan lagstiftning
och dessutom andra definitioner av vad
en handling är.Jaghar efterlyst fer teoretiska diskussioner kring handlingsbegreppet och menar att det egentligen mer är en juridisk fråga. Rapporten
visade också hur mycket man kan vinna
på samverkan mellan olika områden
som långtidslagring av digitala handlingar och tillgängliggörande. Jag tycker
det är förvånande att detta inte är mer
känt och utnyttjas i Sverige.

Framtida proiekt
Vid flera tillfallen återkommer Claes
Gränström till sitt intresse ftir egyptologi och antikens historia. Han drar
gärna paralleller till arkivvärlden:
- Titta på lämningarna i Rom; när
den italienska staten skär ned inom

kultursektorn ftirfaller kulturarvet. Det
är samma sak med vår tids lämningar;
om inte arkivstaten integreras i övriga
samhället, genom lagstiftning som följs,
är risken stor att spåren försvinner. Inltjr
framtiden kar jagkänna viss oro. Nils
Nilsson brukade säga, att den största
risken med kärnkraftverk egentligen är
kopplad till människans förmåga att
ftilja rutiner. Lagar och rutiner har bara
Forts. nästa sida

tionella arkivfrågor.

-

Jag har många gånger griPits av

ödmjukhet i mötet med människor från
andra länder med annan historia och
skilda traditioner och ställt mig frågor
som:

Är det svenska fcirhållningssatt till

arkivfrågor det rätta? Varför gör de så?
Ta en sådan fråga som vem som äger
arkiven. Stater bildas, splittras - vem tar
då över arkiven? Över huvudtaget ger

arkivfrågor en värdefull inblick i hur
samhällen fungerar.
Inom EU har lagstiftningen blivit mer
likriktad under åren.
- Fram till 1990 hade länderna sin
egen lagstiftning. Efter detta började
lagstiftningen anpassas efter en gem€nsam standard i Europa - oavsett om
länderna var medlemmar eller ej. Den
ftirsta Document Lifecycle Managment-

Arkiv
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fantastisk,
säger Claes
på nästan 4O år
med glädie.
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Forts. från sidan

1

1

effekt om de ftljs av medborgarna,
myndigheter och företag. Hur ska man
annars uppnå de uppsatta målen som vi
alla väl är ense om - tillgodoseende av
handlingsoffentlighetens och av kulturoch forskningsverksamhetens behov av
äkta och heltäckande handlingar på kort
och lång sikt?
Han ser tillbaka på sitt yrkesliv med

en konsekvent linje, är öppen iör .iiskussioner och vårt långa gemensåmmå
yrkesliv präglades ar. stär.rdigt p:iq:ie r.rde

gladje.

Aven Carl-Edvard Edvardsson lyfter
fram arkivutredningen som ett minnes-

- Arkivbranschen är en fantastisk,
engagerande verksamhet. Men jag kan
också tycka att man ska sluta när det
är dags. Dessutom har jagtid ftjr annat
nu, efter pensionen. Som att umgås med
familjen, vara i sommarstugan. Snart
åker vi till Egypten för att spela golf.
Och så gär jag en kurs i egyptologi vid
senioruniversitet, väldigt intressant. Jag
har tid nu att ftirdjupa mina kunskaper
om antikens kultur och samhällsliv, det
gläder mig mycket.

Envis och konsekvent
- Claes största insats inom arkivbranschen är att han med envishet och
konsekvens lyft fram arkivfrågorna i

lagstiftningen. Det säger Carl-Edvard
Edvardsson, landsarkivarie vid landsarkivet i Härnösand mellan 1998 och
2002. Under en period i slutet av 1960talet var han och Claes Gränström
arbetskamrater på landsarkivet i Lund.
- Arkiven hade knappast haft sin nu
sjalvklara placering i grundlag och allmän lag utan Claes verksamhet. Knytningen mellan arkivfrågorna och frågor
om offentlighetsprincip och integritet
har han drivit med stor kraft, kanske
något som i vissa sammanhang uppfattats som en legalistisk attityd.
Carl-Edvard Edvardsson fortsatte
sedan till landsarkivet i Härnösand,
där han 7972 blev förste arkivarie och
ställföreträdande landsarkivarie. Claes
Gränström lämnade Lund ftir Stockholm och Riksarkivet.
- Vi blev vänner under lundatiden och

ingick sedan dess i amanuensgänget från

landsarkivet i Lund. Redan under 1970talet hade vi gemensamma intressen
i frågor som myndighetsservice, gallring och nya arkivmedier. Vi satt tillsammans i ett stort antal utredningar,
arbetsgrupper och samarbetsorgan.
Claes har alltid varit analytisk och ft;ljt

12

samtal. Hans stäl1ning i Riksarkive t
gjorde naturlign.is att han i n.rår.rea fall
fick vara åtelhållsam vid r-rttaiar.rden och
framträdanden.

w

w

Minnesvärt samarhete
värt samarbete:
- Utredningen präglades av ganska
stora slitningar mellan å ena sidan krafter som ville tona ned offentlighetsprincipens betydelse för arkiwården och i
mycket ville se arkiven som rationaliseringsorgan och välja en väg till besparingar. Andra, bland annat Claes och
jag, som ville lyfta fram arkivens betydelse i lagstiftningen - både vad gäller
deras betydelse frr rättssamhället, Itir ett
öppet samhälle, som forskningsresurs
och nationellt kulturarv. Arkiven gick
utan tvivel stärkta ur den här processen.
Deras olika yrkesroller har i viss mån
givit dem skilda syn på arkivfrågor.
- Naturligtvis har vi fått olika perspektiv på en del frägor, jagsom regionalt verksam och knuten till områden utanftir huvudstaden, Claes som
Itjreträdare fiir en central myndighet
och med täta departementskontakter.
Som exempel kan nämnas landsarkivens önskvärda grad av självständighet i förhållande till Riksarkivet och
landsarkivens handlingsmöjligheter och
ställning i de regionala verksamhetskretsarna. Men Claes har i allmänhet gjort
stora insatser fbr regionala arkivfrågor,
till exempel för landsarkivens utveckling och uppbyggnaden av SVAR och de
olika arkivprojekten i Vdsternorrland.

Hur får man fast jobb när
man är en erfaren arkivarie isina bästa år?
Det är lustigt, det där med ålder. När
man själv var nybakad arkivarie lor säg
15-20 är sedan, såg man med beundran på de erfarna inom yrket. Jag minns
att jag tog djupt intryck när exempelvis Carina Sjogren kom och talade för
oss på arkivarieutbildningen. Hon var
(arl) artig, kunnig och en bra representant för professionen. Jag såg fram emot
en givande och trygg karriär som arkivarie, och när det gällde uppdrag brukade jag inte ens behöva leta aktivt, utan
jag ringde den utomordentlige Staffan
Smedberg. Han hade alltid något intressant på lut ftir just mig, och det var bara
att välja och vraka. \äd tyckte jag bäst
om - att vara arkivarie på ett museum?
Eller på en anrik firma med ett statligt
monopol som förflutet? Jag tackade och
tog emot, och lönen gick stadigt uppåt.
Dessutom kunde jag kombinera yrkesliv
med doktorandstudier. Allt klaffade.
Som ensamstående småbarnsmamma
på 9O-talet var det inga problem att få

jobb, heller.
Det är nu det är problem att få fast
anställning. Såjag har funderat på detta
under de 2,5 års tid som jag inte åtnjutit
am ha ordet "tillsvidare" i mitt anställningsavtal.

Vad beror det på?
bosatt i Sköndal
1965, Fil. Lic. 1969
, Riksarkivet 1969,
konsult Arbetsmarkarkivråd Riksarkiställföreträdare
rkivet 1992
2001)

januari 2005

Är erfarenhet inte intressant for arbetsgivarna?

Ät

-at

for dyr? Men kvalitet

kostar, och i rimlighetens namn borde
en erfaren person med utmärkta referenser troligen jobba både effektivt
och snabbt, så det kan väl knappast bli
dyrare i längden.

Andra Ibrdelar med att anställa en
medelålders arkivarie kan vara att man
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är på plats. Här blir det inte tal om att

"vabba" (vård av barn) stup i kvarten,
ftir det vanligaste är att man, om man
har barn, har något större eiler till och
med vuxna sådana. Efter barnets tolvårsdag får man ju inte vabba längre.
Det borde i stället vara en förde1 att
vara medelålderslTänk på alla de arbetsgivare som på ett kränkande sätt
frågar kvinnliga arkivarier om de är
gravida, eller de med ett småbarn, iåll
de tänker "skaffa 11er". Detta är ju frågor
som inte får ställas, men vi vet alla att
det görs ändå.

*ee
*

Säkrare och klokare
Sedan har vi det här med säkerhet och
självkännedom. Sådana saker borde väl
också komma med åren. I bästa fal1 har
man fått värdefulla insikter om relationer, människor, konfikter och problemlösningar. Man är säkrare helt enkelt.
Lite klokare i basta fall.
Många av oss medelålders arkivarier
har dessutom ofta ett nätverk av kollegor att rikta frågor till. Där råder prestigelöshet och tolerans. Man kanske är så
säker i sig sjä1v att man törs tillstå vilka
brister man har. Är inte det positivt?
Jag får det inte att gå ihop!
Jag vill hitta ett bra jobb där min
kompetens får komma till sin rätt så jag
kan få lägga kraften på ett uppdrag på
sikt. Jag riktigt längtar efter att inte bara
få bygga upp, utan dven efter ar fä förvalta

till fu.llot

Åldersrasist
Var finns den felande Iänken? Kanske i
det uttalande från ett bemanningsloretag, som på min fråga om den tillfalliga arkivarie vi skulle få för ett miniuppdrag sa:
- "Ja, vi skickar inte över någon som
är gammal och mossigl"

Ärkiv
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ute medelålders arkivarier från fasta

förvalta.

- "Du menar närmare 50? ", sa jag
med tiilkampat lugn.
- "Just det", fnissade bemanningsdamen glatt.
Hennes fniss dämpades dock betydligt när jag talade om att jag uppfattade henne som oprofessionell och åldersrasist.

Projektanställning
En populär årgärd ur arbersgivarens
synvinkel är att inte erbjuda fast tjänst
utan i stället projektanställning efter
projektanställning. Man hålls på
planeringshalster och jobbar extra
intensivt, fbr man ska ju helst göra gott
intryck varje dag och leverera det lilla
extra. Men man vet att det finns att göra
ända fram till pensionenl Tyvärr ligger
man ju ganska lågt och vågar inte klaga.
Ingen viIl ha en medelålders välformulerad kvinna som säger vad hon tycker. Vi
vet vad sådana brukar kallas. Det är inte

smickrande.

Det vore roligt att få respons från alla
de som är i samma situation. Jag vi1l
dock poängte ra att jag respekterar och
lorstår de yngre som förgdves letar fast
jobb. Det är verkligen inte lätt for er
heller. Skillnaden är kanske att vi fem-

tio- och sextiotalister inte trodde vi
skulle hamna har nu, vid den här tiden
i livet.
Jag känner ibland attT'ag skulle behöva en mentor, som {roreslagits så 6nt
av Svenska arkivsamfundet för de

yngre.
Några av er minns kanske sketchen
"Bunt ihop dom!" med Lars Ekborg.
Den handlade om vad man bör göra
med kvinnor över fyrtio. Man ska
"bunta ihop dom och s1å ihjäl dom".
Jag vill vägra tro att detta är den gängse
inställningen bland Sveriges arbetsgivare
idag. Tacksam för åsikter i frågan.

Eva-Karin Schönbeck
arkiva ri e, fö rel ä sa re, ko ns
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f\ edan 2005 bedrivs inom Alva-pro\ i.1,., en omFattande bevarande\-f urredning av de datoriserade register som Försäkringskassan använder i
handläggningen av ärenden. Avsikten är
enkel: att lor framtida forskning trygga
de uppgifrer som måsre rensas ur regisrren när ändamålen med dem är uppfyl1da.
Det är lättare sagt än gjort i ett IT-stöd
som rymmer al1 information som behövs ftir att administrera den svenska

socialförsäkringen. För att inte gå vilse
krävs hjälp av specialister på respektive
register och en ordentlig lorankring av
projektet inom organisationen.

Alva-projektet
Projektet är döpt efter namnsdagen då
projektet startade. Det hela började med
ett påpekande av Datainspektionen
2002 om att Riksförsäkringsverket
(numera Försäkringskassan) skulle se
ör,er gallringsrutinerna för sina socialförsäkringsregister.
Reglerna för registren finns i lagen om
behandiing av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration
(Sofdl-). Enligt SofäL är gallring huvudregeln, men eftersom lorordningen till
samma lag talar om att Riksarkivet har
rätt att i samråd med Försäkringskassan
meddela föreskrifter om att uppgifterna
skall bevaras för forskningsändamå1,
gick det inte att bara borja gallra.

T-t lier en invenrering konstarerades
| ,,, det rörde rig o* Z- regisrer.
I-lNågra av dessa hade varit föremå1
för tidigare arkivöversyner i samråd med
Riksarkivet. I samband med socialförsäkringsregisterlagen, föregångaren till
Sofdl, utarbetades till exempel promemorian Riktlinjer för bevarande av ett
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urval av material ur socialförsäkringsregister för forskningens behov. Promemorian
som diskuterar bevarande och gallring
for de socialförsäkringsregister som fanns

vid tillfallet, har fått ligga till grund för
Alva-projektet.

Förankring
Den förankring som i projektets btrrjan
gjordes via avdelningscheferna har varit
nödvändig eftersom projektet är beroende av kunskap från i stort sätt alla
delar av organisationen. Arbetet leds av
arkivarier, men ftir varje register som
utretts har man fått hjalp av specialister
inom det område respektive register används. På detta sätt har projektet också
lyckats ganska väl med att sprida "arkivtänket" inom organisationen.
et är viktigt att hålla reda på de
begrepp man använder och försäkra sig om att de betyder
samma sak for alla. Systemvetarna och
handläggarna talar till exempel inte lika
gärna om register som juristerna och arkivarierna. De föredrar begrepp som itprodukter och databaser. Med hjalp av
en it-arkitekt och några modelleringstimmar kom man fram till att de tre begreppen som användes egentligen har

tre helt olika innebörder.

Avgränsning
För att projektet inte skulle bli för stort
avgränsades det till att omfatta de datoriserade handläggningsregisrren som
lyder under Sofdl. I projektet ingår inte
de elektroniska akter och dokument
från Försäkringskassans dokument- och
ärendehanteringssystem ÄHS. De skall i
stället bevaras via Försäkringskassans
digitala arkiv Ivar.
Projektet beräknas vara klart till som-

B

0

maren 2006. Först var det tänkt att
leveranser av aila register skulle komma
igång inom projektets ramar. Efter att
några register hade utretts och fått föreskrifter, stod det dock klart att det
skulle dröja innan de faktiska leveranserna tiil Riksarkivet skulle kunna genomfiiras. De avdelningar som ansvärar
för respektive register bestämmer själva
när de tycker att det finns resurser nog
ftir att sätta igång leveransarbetet. En
del avdelningar har varit väldigt angelägna om att rensa sina register, medan
andra har varit tvungna arr prioritera
andra aktiviteter.

Genomförande
Arbetet inom projektet är uppdelat i tre
faser. I den fursta fasen, Utredningsfasen, ses befintliga bestämmelser över.
Om registret i fråga saknar föreskrift
görs en utredning om eventuellt bevarande e11er gallring i samråd med sakkunnig ftir registret. Utredningen
skickas därefter på internremiss inom
Försäkringskassan för synpunkter. Om
bevarande föreslås går arbetet in i Föreskriftfasen där förslag till bevarande
sänds

till Riksarkivet. Om Riksarkivet

beslutar om loreskrift inleds Leveransfasen.

T-t
!
I

ramsrällan om leverans rill Riksgörs rillsammans med ansvarig For registrer och inbegriper
framtagande av systemdokumentation.
Leveransfasen avslutas när leveransen är
genomförd och godkand av Riksarkivet.

a.kir.t

Föreskrifter som hål ler
Det kan gå lång tid innan uppgifter ur
ett register levereras efter att beslut om

foreskrift har tagits. Därför har man vid
samrådet med Riksarkivet diskuterat

Nr2.2006
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om hur pass detaljerade föreskrifterna
bör vara. Roger Löfgren, projektledare
for Alva-projektet forklarar balansgången.
- Föreskrifterna skall visa vad som
skall bevaras, men blir de allt for detaljerade kommer ständiga uppdateringar
krävas till ftrljd av förändringar i databaserna på grund av regeländringar i
ftirsäkringen. Med tanke på det stora
antaiet register är risken stor att resurser
av ftireskrifterna inte
kommer uppbådas, med uteblivna leveranser som foljd.

ftir uppdateringar

Nya leveransformat
Försäkringskassan har i några leveranser

ft;ljt Riksarkivets ltireskrifter gällande
leveransformat, men man har också
konstaterat områden dar det vore lämpIigt med nya leveranslösningar. Hanna
Johansson från Bra arkivkonsult som
har medverkat i Alva-projektet, har varit
en drivande kraft när det gäller nya leveransformat.
- Tanken är att tillvarata den kunskap
och rutin som redan finns hos Försäkringskassan när det gä1ler informations-

uttag i xml.
et finns idag bra inarbetade

lnom Alva-proiektet har föreskrifter tagits fram för föliande register:
Registret {tir lorsäkring för småföretagare
Registret {tir forsäkring mot vissa semesterlönekostnader
Yrkesskadesrari sri kregistret
A rbersskadel

i

v rä n

reregistret

Poängregistret

Intjänandetiden

Nytt
Nytt

ålderspensionsregister -37
ålderspensionsregister -38
Elrterleva ndepensionsregi s t rer

Bostadstilläggsregistret
Sjömanspensionsregistret
Registret f<ir handikappersättning och vårdbidrag
Bostadsbidragsregistret
Assistansersättningsregistret
Bilstödsregistret
Kåntra (Statlig fordran)
Registret fär personinformation

Register som har utretts inom Alva-proiektet men har föreskrifter
sedan tidigare:
Bidragsregistret
Familjebidragsregistret
Registret for frivillig pension
Siukförsäkringsregistret / Dagersättningssystemet
Yrkesskadelivränteregistret

rutiner flir uttag av uppgifter
från handläggningsregistren ftir
att tillgodose hogt stallda krav på statistik. Självklart så är Ivar också en näraliggande inspirationskälla. Många
arkivarier i landet har väl med spänning
ftiljt det projektet på håll och det är en
ftirmån att nu få medverka till att ta
fram bra lösningar för andra digitala
leveranser från Försäkringskassan.

Register som behöver vidare utredning inom AIva-proiektet:
Registret ftir sjuk- och aktivitetsersättning
Pensionsregistret (gamla)

Följande register har utretts inom Alva-projektet, men bedöms
kunna gallras i sin helhet:
I tr55-darabasen

l\ etro
Text: Anna Kusar
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NyaDlabas5
Diabas är Sveriges ledande produkt för diarie-

föring, ärendehantering och dokumenthantering.
Nu lanserar vi version 5 av Diabas.
Diabas ger stöd för aIIt från diaxieforir€
till pubtcering av ärendeinformation och
dokument på intranät eller Intemet. Det nya
användargrainssnittet ger högre effektivitet och
snabbare tillgängffiet till ärenden, dokument
och beslut. Användaren kan sjäJv anpassa
utformningen av griinssnittet efter egna behov.
Man kan enkelt definiera vilka aktiviteter som
skall ingå i ärendeprocessen. Detta resulterar

TietoEnator

@

Building the lnformation Society

i en effektiv handläggning med god kvalitet
Handläggare kan ge förslag på beslut som
beslutsfattare kan harLtera på digitala
sammarLträden.
Nya Diabas 5 är mer iin ett variligt IT-stöd. Det är
ett helhetskoncept för ärende- och dokumenthantering som ger ökad service såväl internt som
tiJl medborgare. Konceptet stödjer Windows,
Limrx, SQLSer"ver och Oracle.
För mer inJormation, gå in på wr,r'w.tietoenator.
se/diabas eller kontakta oss via e-post på
govemment@tietoenator. com.
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Extra kurstillfätle!
Rätt ordning ocll reda bland
ekonöm ihandlingarna
Värens kurs i:lev snabbt flrllieeknad!
ldu har vi bokat in ytterligare ett tillfåll*:
6-7 ncvember 2006 har ciu *hans*n iqen
Anrnåt d,g vin var hemsidar: wv,'\l/.sipu se

Näringslivets Arkivråd, Nikolaigatan 3, 702 1O Örebro, nla@nla.nu
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f"x: 08-698 05 02

www.slpu.selmarieber!
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Den 23-25 augusti är det dags
för de nordiska arkivdagarna i
Uppsala. Vid sidan av några inramande plenarsessioner med
författarna Carina Burman och
Ulrika Knutson står fyra teman
i fokus för parallella sessioner:
Ri s kh a nte ri ng & sä kerhet,
H isto ri e b ru k, D i g ita lt I å n gti dsheva ra n de sa mt O mvä rl d s relationer. Alla med det nordiska
perspektivet i fokus.
Seminarier och konferenser är viktiga
inom varje profession och arkiwärlden
är inget undantag. Men vad handlar då
värdet om?
Ett svar är att de bidrar till formeringen och bekräftelsen av professionen
eller gruppen som sådan och fungerar
som manifestationer av grupptillhc;righet och identifikation. Allmänt sett
gäller det professionen i sig, men kanske
ännu viktigare är detta för de olika organisationerna. Sociala kontakter knyts
och grunden laggs ft;r nätverk och samarbete.

Ett annat svar på frågan om konferenvärde har att göra med kompetensutvecklingen inom yrket, vilken i sin tur

sers

innehåller kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad;
foredrag och diskussioner innebär fokusering på sak- och åsiktsläget i frågor
och problem av aktuellt intresse.
I det ftiljande berörs några inslag i
arkivkonferensvärlden på nationell, nordisk och internationell nivå. Jag bortser helt från den omfattande floran av
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tematiska konferenser, seminarier och
workshops som rör sig både inom och
över nationsgränserna. Här är der fråga
om'brganisationskonferenser" med ett
innehåll av smörgåsbordsmodell.

ett (mycket omfattande) smörgåsbord av
parallella sessioner. Modellen har uppfattats som lyckad och kommer att

Konkurrerar

Nationell nivå

Med arkivsektorns tillväxt har antalet
arrangörer ökat så att konferenserna nu
delvis konkurrerar med varandra. Avgifterna gräver hål i finansiärernas
budgetar och utgör en hämsko på
deltagandet. Eller kanske snarare en
begränsning av hur frekvent en viss typ
av konferens kan vara. Tätast ftirekommande i Sverige är de väl hos FA med

På nationell svensk nivå är en samlande
konferens för alla arkiwerksamma en
ny företeelse. I regi av den samarbetsgrupp som växte fram ur Arkivens Dagarrangerandet - Svenska arkiv i samverkan ftir synlighet, SASS - genom{tirdes
den {tirsta svenska arkiweckan 2002 i
Lund och en andra, AVEC 04, i Stock-

både årlig stämma och separat konferens. Här, som i varierande grad hos
FALK, NLA och AAS, är konferenserna

ftirutom det aktuella sakinnehållet vikriga för grupptillhörigheten. För flera
svarar konferensintäkterna också för en
väsentlig del av organisationens budget.
En ekonomisk överlevnadsfråga alltså,
vilket i sin tur ltirsvårar möjligheten att
få alla med i gemensamma nationella
övningar.
Från kretsen bakom Tema Arkiv går
vi så till internationell, nationell och
nordisk konferensnivå.

lnternationell nivå
internationell nivå handlar det främst
om ICA:s allmänna kongresser som
sedan slutet av 1940-talet inträffar vart
fjerde är.2000 i Sevilla var deltagarantalet 4 000 och i \7ien 2004 deltog
cirka 3 000. Kongressen i \Wien övergav,
med några undantag, den tidigare
använda formen med gigantiska plenarsessioner och prövade för ftirsta gången
På

användas vid nästa kongress i Kuala

Lumpur 2008.

holm 2004. Bägge samlade runt 400
deltagare. Det vartannat årsmönster
som tonade fram pekade mot 2006 som
nästa tidpunkt för en svensk arkiwecka.
Men här uppstod en av de konkurrenseller krocksituationer som redan an-

tytts, nämligen det faktum ar. det2006
är Sveriges tur att arrangera de nordiska
arkivdagarna, som sen lång tid ordnas
vart tredje år.
Norge, som ft;ljt efter Sverige med
en nationell arkivkonferens 2003 och
2005, tror sig ha hittat en rytm som inte

kollidera med ICA eller Norden men räkna fram dll 20091!!
I nuläget är det oklart när Sverige ska
gå vidare med en nationell arkivkonska

ferens.

Nordisk nivå
De nordiska arkivdagarna har en lång

historia. Den traditionella kopplingen
mellan arkivarier och historiker är utgångspunkten. Nordiska historikerdagar
går tillbaka till ftire 7920 och det tredje
mötet hölls i Göteborg 7923.Därbe-
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stämdes att man

i anslutning till histo-

rikerdagarna skulle anordna en särskild
dag for arkivarierna. Man ville "varaför
sig själva lite grann" och en sån genomlordes ftirsta gången 1935 i Stockholm.
Sedan 1948 har nordiska arkivdagar
arrangerars vart tredje eller fjarde år, så
småningom utan koppling till motsvarande historikerdagar. Årets upplaga är
nummer 21 i ordningen och genomförs
i Uppsala 23-25 a:ugttsti. Mer om detta
straxl
Bodil Ulate Segura har i Riksarkivets
årsbok 1997 "Grannar emellan" beskrivit de ltirsta 60 åren. Det är en fascinerande läsning som visar både utveckling

från en till fera dagar, från ett sjutriotal till över trehundra deltagare - och
ständigt återkommande innehåll; utbildning fbr arkivarier, arkivens roll for
forskningen, arkivlokaler, gallring och
så småningom i allt hcigre grad frågor
kring den digitala tekniken. En programpunkt frän 1935 känns märkbart
aktuell. Den danske riksarkivarien Axel
Linvald talade över ämnet "Vad kan
göras fiir att öka allmänhetens och statsmaktens intresse ftir de offentliga arki
vens uppgifter".
Ansvaret för de nordiska arkivdagarna
har alternerat mellan de nordiska riks-

-

arkiven och konferensen har länge uppfattats som en angelägenhet enbart Itir
de statliga arkiven. Men genom tillväxten och professionaliseringen av arkirrsektorn och raden av alltmer gemensamma problem är det idag självklart att
de nordiska arkivdagarna både är öppna
och förhoppningsvis angelägna ftir hela
arkivnorden - oaysett var man är verksam. Inför dagarna i Uppsala har inbjudan därftir gått ut så brett som möjligt i
hela Norden.

Så vad händer i Uppsala

23-25 aagusti?

Vid sidan av nägra inramande plenarsessioner med fiirfattarna Carina Burman
och Ulrika Knutson står fyra teman i
fokus för parallella sessioner: Riskhantering & säkerhet, Historiebruk, Digi-

talt långtidsbevarande samt Omvärldsrelationer.

Det forflurna är populärt och engagerar många. Det dyker upp i teveserier
och filmer, museer och besökslandskap
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att knyta sociala kontakter och
lägga grunden för nätverk och samarbete. Bilden är från N ord isk A rkivko nfe re n s 2O 0 I
i Uppsala.

och ltirmedlas i skolan och genom kunskapsinstitutionerna. Om detta handlar temat Historiebruk som leds av Perer
Aronsson som talar om historiebrukens
källor och öppnar för en diskussion om
arkivens roll. Hamnar samma material
som tidigare i fokus? Övriga deltagare
behandlar tolkningar av andra världskriget i Skandinavien de senaste åren,

officiella och inofficiella minnesmärken
efter finska inbördeskriger samt "historiska" festivaler i Norge och Medeltidsveckan i Visby.
Temat Omvärldsrelationer tar sin urgångspunkt i de senaste årens livliga
norska debatt om arkivens samhällsroll
vilken har lyft fram frågor om makt,
rättigheter och demokrati - här ifrågasätts arkivens traditionella självuppfattning! Från Danmark kommer en diskussion om mål, metoder och begrepp
i arkivens utåtriktade verksamhet och
sedan presenteras det engelska projektet Moving Here, som handlar om tvåhundra år av invandring till England.
Det är i hOg grad ett ABM-projekt, som
Iyfter fram de mångkulturella perspektiven. Som inrroduktion till ftiljande
diskussion ges slutligen en sammanfattning av erfarenheter och gemensamma
nordiska planer för Arkivens Dag.
Temat Riskhantering & säkerhet
innehåller en rapporr från Danmark om

utvecklingen av en säkerhetsstrategi för
nationalbiblioteken, erfarenheter av de

vid svenska
riksarkivet, ett engelskt ftiredrag om
senaste årens säkerhetsarbete

riskbedömningens grunder samr en presentation av de speciella säkerhetsfrågor
som hänger samman med leverans till
offentliga arkiv av KGB-arkiven i Estland och andra före derra sovjetstarer.
Digitalt långtidsbevarande har av naturliga skäl idag blivit en stående programpunkt på arkivkonferenser. I Uppsala ges en översikt av arbetsläget på
europeisk nivå med en presentarion av
EU:s "Dynamic Action Plan" dar digitalt långsiktsbevarande ar ert av fyra
prioriterade arbetsområden. Andra
frågor på programmet är digitala register och det utvecklingsarbete som
bedrivs vid LDB-projekter vid Luleå
Tekniska Universitet.

Bankett på slottet
Hela programmet, praktiska upplr-sningar och möjlighet till anmälan linns
på webbsidan ; . ,' 't, ,
':

Kon fef ensen ges
en pastoral inramning på Sveriges Lantbruksuniversitet och det sociala programmet innehål1er mottagning i Linndträdgården, pubkväll på Norrlands
nation och avslutande bankett på slottet
'i
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i Uppsala!

Text: Ghrister

christer.bogefeldt@ riksarkivet.ra.se

21

1'
Å

§

§

Arkivb i I d n i n g, sa m h ä I lel ig
m i n n esfö rl ust och öve rlevn ad
var temat på ett seminarium i
april på Ekumeniska Centret i
Sundbyberg, angående arkivbi ldn ing och ku ltu rbeva ra nde
åtgärder bland kyrkor i Afrika,
Asien och Latinamerika.

tillämpat sedan långt tillbaka. Mycket
av det material som finns har producerats av kyrkorna genom deras lorankring
inom missionsväsendet. Precis som Josef
Nsumbo poängterade har inte arkivbildningsfrågor varit {tjrsta prioritet i Kongo
då landet ofta befunnit sig i kris. Papper
är inte lika viktigt som mat och hur ska
man då uppmana folk att arkivera?
Material av allehanda slag existerar

Arrangörer var Svenska Unescorådet,
Svenska Missionsrådet, Sveriges Kristna
Råd och Svenska Institutet för Missionsforskning.
Kyrkor har ett rikt och omfattande
arkivmaterial som rör inte bara kyrkans historia utan många gånger även
folkens. Då kyrkorna är folkliga rörel-

dock ute bland landets alla missionshus,
en del nedlagda och en del fortfarande
verksamma. Arkivprojektet som Josef
driver med den Evangeliska kyrkan i
Kongo och Svenska Missionskyrkan, ska
förhoppningsvis resultera i att allt det
material som finns dokumenterat och
bevarat ska tas om hand, sammanställas
och framftir allt tillgängliggöras. Inte
bara ftir kyrkans skull utan även ftir folker.

ftirankring i samhällen i
tredje världen, rymmer dessa betydelsefull dokumentation om folkens liv och
historia. Arkivbildningsfrågor hör även
centralt samman med frågor om hållbar
utveckling och kulturell och mänsklig
ser med bred

överlevnad.
Sedan en tid tillbaka genom{tir

Rädda det som räddas kan
Arbetet är brådskande anser Josef då
ingenting har gjorts de senaste 45 ären.
I forsta hand har Josef inom ramen for

projektet, haft kyrkans pastorer som
målgrupp ftir utbildning i arkivering.
Himills har uppslutningen varit stor och
sammanlagt har 210 personer utbildats.
Här har man i första hand fokuserat på
att lära ut enkla baskunskaper, grundläggande men fundamentala saker som
är relativt billiga.

I ltirsta hand, berättar Josef handlar
det om att rädda det som räddas kan.
Mycket av den dokumentation som
finns är illa behandlad, ingenring sorterat och man ska inte bli ftirvånad om
man finner travar med handlingar, hulIer och buller, från golv till tak.
Men material kan dven ftirstöras på
annat sdtt än bristftillig arkivering. Lika
svårt som det är för en svensk arkivarie
att bestämma vad som är bevarandevärt
flir framtiden, brottas de kongolesiska
med likartade frågeställningar. Här
finns information som samlats av många
generationer.

- Hur ska vi veta vad som är viktigt,
undrar Josef.

Missionskyrkan ett arkivbildningspiojekt i Kongo Kinshasa där en
Svenska

grupp kongoleser och svenskar arbetar
med frågan hur arkiv ska kunna bevaras
i ett land där värme, fukt, mögel och insekter går hårt åt på papper och böcker.
Josef Nsumbu, pastor i Tensta, är projektledare och berättade om arkivering i

Kongo Kinshasa.
osef N su m h u, p roj e ktl eda re
rkivprojekt inom Svenska
Missionskyrkan och Katarina
Thurell, arkivarie hos Svenska

J

Dokumentation saknas
Många länder i tredje världen tillsammans med Kongo, saknar den skriftliga
dokumentation som vi i västvärlden har
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Enormt intresse

många gånger människorna som levde
på botten av samhället, eftersom kyrkan
var den instans som kunde hjalpa dem.
Ibland var det den enda dokumentation
som producerades angående befolk-

Det är dock lätt att förstå att Josef brinner för detta projekt. För även om det
är praktiska detaljer som diskuteras, allt

till byggandet av arkivIokaler, kan Josef inte nog poängtera
det enorma intresset for arkivfrågor som
blommat upp i Kongo.
Vi åhörare har inte svårt att {tirstå
detta då ett illustrerat bildmaterial visas
från de kongolesiska seminarierna och
arkiven. Bilderna visar stora seminarier
där över hundra människor sitter och
från arkivboxar

det så att dagens verklighet är morgondagens historia och precis som Josef av-

slutningsvis säger, så har ett folk inte en
själ om de inte har en historia.
Text: Karolina Adell

ningen.

karoadell

Som Josef berättar kunde missionärerna fungera lite som en myndighet
där registrering av nyfödda barn, hälso-

kontroller, utbildning av befolkningen
ingick. En del avJosefs arbete består
darfor i art dr.en kartlägga den information om Kongo som finns i missionärs-

lyssnar.
Josef berättar glatt att många gånger
hände det att dessa sammankomster hrill
på långt in på småtimmarna, eftersom
ingen ville gå hem. Många som kom
tyckte det var så otroligt intressant och
hade så många frågor.
- Det var verkligen roligt att alla verkligen ville lara sig så mycket, säger ]osef.
Vad man dessutom ska ha i åtanke
gällande alla missionshus och kyrkor
i Kongo, är att dessa ofta befinner sig
långt ute på landsbygden, ibland i relativt obefolkade områden och vägarna dit
är många gånger obefindiga. Att starta
upp ett arkivprojekt kräver noggrann
planering.

Kongo i svenska arkiv
En annan aspekt av detta projekt är
att ftirdjupa sig i det material som de
svenska missionärerna tog med sig
hem till Sverige. Missionsarkiv speglar

arkiven i Sverige.
En lite rolig anekdot som han berättar
är att han i ett av dessa arkiv fann sin
fars gamla skolbetyg och fadern kunde
nu äntligen få en kopia att rama inl
Samtidigt ftirsöker man samla in information som kan befinnas utanftir
kyrkan och arkiven. Det finns ofantliga
mängder dokumentation såsom brev
och levnadsberättelser som missiondrer, pastorer eller andra skrivit om livet
och folket i Kongo som nu förvaltas
av barn och barnbarn. Och här finns
det ytterligare en del av Kongos, men
dven svenska missionärers, historia att
hämta.
Idag genomgår kyrkan en slags arkivväckelse i Kongo. Josefs stora f<;rhoppning är att bevarandefrågan och vikten av arkivering även ska spridas och
fiirankras djupare i dagens samhälle,
genom att utbilda arkivarier på myndigheter och diverse instanser. För visst är
a a aa a aa a aa aa a aa a aaa

@

hotmail.com

FOTNOT:

Fil.Dr Sven Hedenskog har sammansatt
log öve r Svens ka M issi onssä I lska p,
Eku m e n iska o rg a nisatio ne r oc h Kristn a Bi stån d so rga n
där information om vilka samlingar som finns, var de
finns samt vad de innehåller.
e n a rkivkata

församling, framför några av de ordnade
volymerna.
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- om kulturmöten, demokrati och arkiv
Minnet av en kaffekopp Spisa-Ribb i
Matadi sammanfattar min resa som jag
gjorde i Kongo-Kinshasa vintern 2006.
Kaffekoppen, som var flirutsättningen
ftir det nyktra informella samtalet i frikyrkan och nykterhetslogen, mötet vid
kaffebordet som lade grunden även ltjr
det formella samtalet.
Kaffekoppen blev ftir mig en symbol
av det kulturutbyte som Sverige och
Kongo-Kinshasa haft under 125 år. Då

i form av Svenska Missions{tirbundet
som bedrev mission i nedre Kongo.
Numer i ett utbyte mellan två kyrkor,
CEC Communautd Evangelique du
Congo och Svenska Missionskyrkan.
Varför designat Stig Lindberg porsIin i hamnstaden Matadi? Svaret fick
jagnar jag återvände till Sverige. En
missionsltirbundare hade haft goda
kontakter på Gustavsberg och porslin

En kopp

kafte
formella samtal.

erhölls ftjrmånligt och skeppades ned
Forts. nästa sida
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Forts. från sidan 23

till Afrika. Ordet fika används i nedre
Kongo såsom informell paus med dryck
och något bröd, kaffet har här underordnad betydelse.

'Rädda vår historia"
Såsom Svenska Missionskyrkans arkivarie deltog jag vintern 2006 i utbild-

ningar och seminarier under mottot
"Sauvons notre histoire" i KongoKinshasa, på orterna Luozi, Matadi,
Kimpese liksom Kinshasa.
Omkring 200 pastorer och administratörer i CEC utbildades i arkivering. Tili
varje seminarium hade inbjudits historiker som ftirmedlade olika aspekter på
historia, demokrati och samhällets
utveckling. Ryktet hade spridit sig om
arkivutbildningarna och andra organisationer och kyrkor deltog vid seminarierna. Varje seminarium, avslutades med
grupparbeten, en enorm feedback med
givande diskussioner. Vi deltog även i

olika radio- och TV-sändningar.
Pastor Josef Nsumbu har sedan 2003
arbetat med arkivprojektet, vilket är
finansierat av SIDA och Svenska Missionskyrkan. Arkivprojektet hade då

initierats av Cösta Stenström. manqirig
medarbetare inom Sr-enska \ iissionskyrkan. Lokalt ansr-arie i KongoKinshasa för projektet är pastor Emv
Miantezila Mbeve. som under r00j
arbetat med att inr.enrera lörsamiingsarkiv i CEC. Arkivprojektet skall i
första hand handfast rädda CEC:s
kyrkoarkiv. Broschyrer och handledningar avseende praktiskt arkiveringsarbete har tagits fi'am och distribuerats
till kyrkans lorsamlingar.

Demokratisering
ses som ett viktigt
led i den demokratiprocess som KongoKinshasa nu genomgår. Goda admi-

Arkivprojektet kan

nistrativa rutiner är också ett effektivt
vapen mot korruption. Just så är detta
projekt tänkt, att inte bara skapa förändring och ftirbättring i den egna kyrkan, utan även sprida budskapet om
arkivering och skriftlig dokumentation
till andra samhällsfunktioner.

Stipendium
Inför resan fick jag ett stipendium ur
Leif Paulsens stipendiefond, detta Itir att
kunna täcka personliga omkostnader i
samband med resan. På så sätt fick jag
större möjligheter till fotodokumentation, ytterligare bilresor, tolk och liksom
fl era studiebesök vid universitetsbiblio-

Ängel och sändehud

tek och sjukhusarkiv.

Sista dagen på min vistelse i Kinshasa
blev festligare än jag tänkt mig. En bok

Infbr resan reflekterade jag mycket
över vad jag egentligen kunde bidra med.
Kongos historia var jag dock rätt så väl
insatt i eftersom jag arbetat mycket med
den nordiska utställningen Kongospår.
Men vad visste jag egentligen om vardagens hårda villkor i Kongo-Kinshasa?
En vardag som kan sammanfattas med
fattigdom, korruption, oro för beväpnade rebeller och nya konfikter, obefintlig infrastruktur inkl vägspärrar men
likafullt dven av entreprenörskap, kreativitet, stort mått av tolerans och tålamod, gladje och entusiasm. En krånglig
och omfattande administration och
samtidigt en ovarsamhet med arkiv-

9

ct-=

jag trodde enkelt skulle överlämnas till
kimbanguistkyrkans arkivarie, resulterade i stället i stor mottagning hos kyrkopresidenten vid denna kyrkas högkvarter
i Kinshasa. Till saken hör att kyrkans
ledare ses som en slags reinkarnerad
Messias. Såsom ftirstanyhet på den egna
TV-kanalen presenterades jag sedan som
utsänd av der. "Kungliga arkivet" i Sr.ockholm. Jag hade anlänt till Kinshasa lor
att överlämna viktiga dokument (l). Vad
jag sa vid intervjun vet jag inte riktigt,
men speakerrösten sa att jag uttalade
mig positivt om kimbanguismens framtid i Norden. Märklig och bisarr upplevelse men kul var det!

z

handlingar som obarmhärtigt slängs
och inte sällan återfinns som emballage
kring frukten ute vid marknadsstånden.

Min insats blev att entusiasmera och
motivera seminariedelt agarna liksom
finna enkla, billiga lösningar ftir arkivering. Framöver hoppas jag få fortsätta
samarbetet med samfundets arkivkommittd liksom få fortsätta utbyrer av
erfarenheter om arkivering i våra två
Äventyrliga tra nsporter i
Kongo-Kinshasa. Att ha erfaren chaufför med sig är
en nödvändighet.
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kyrkor.
Text: Katarina Thurell, arkivarie,
Svenska missionskyrkans arkiv
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H öste n s b u dgetp ro positi o n
innehöll en för våra förhållanden gigantisk engångssatsning
i sysselsättningssyfte för ökat
tillgängliggörande i arkiv, bibliotek och museer - 55O mkr
fördelade på två år.
Reaktionerna blev naturligtvis i sak positiva, d.ven om många beklagade att en
resurs som denna måste planeras och
ltirbrukas under så kort tid. Men med
insikt om de politiska realiteterna gällde
det att snabbt prioritera och finna former för det praktiska arbetet.
I en särskild skrivelse till regeringen
redovisade Riksarkivet den strategi för

digitalisering (Att digitalisera det skrivna
kulturarvet - utgångspunkter och inriktning inom arkiwerket) som redan ridigare tagits fram under medverkan av
olika brukarintressen. Regeringen valde
ändå att låta Statens Kulturråd lordela
medlen dven på arkivområdet.

Samlad ansökan
I november-december kom en särskild
förordning samt Kulturrådets regler for
ansökningar. Namnet Access myntades. Ansökningsproceduren kom igång
från alla håll i det offentligt drivna
eller stödda ABM-området. Lönemedel kunde utgå med totalt 30 tkr per
anställd, medan aila övriga projektkostnader måste tas av de sökande själva.

Riksarkivet valde att gå in med en
samlad ansökan ftir hela arkiwerket be-
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stående av 42lokala delprojekt. Någon
längre gående samordning medgav inte

tiden. Beslutet der- 20 februari innebar
ett utåll på runt 60 procent, vilket för
det lorsta året motsvarar cirka22 mkr
och 65 anställningar. Sammanlagt fick
Kulturrådet in 824 ansökningar.
Vissa återstående frågetecken kring
anställningsvillkor, former fär ekonomisk och annan återredovisning med
mera rätades ut i mars-april, när det
hela väl kommit igång. Arbetsgivarverket slöt också ett specialavtal med
de fackliga organisationerna, eftersom
ingen fortsatt finansiering finns efter de
två åren.

Ytterligare medel
Riksarkivet delade in delprojekten i
olika grupper som medeltidshandlingar,
folkbokforing, rättsväsen, olika rullor
och register, kartor och ritningar, ljud
och bild samt övrigt. Kulturrådet valde
att specifikt utpeka de delprojekt som
skulle få medel.
Av fera skäl måste Kulturrådet ta förnyade beslut infiir det andra året, och
en viss marginal finns också ltir nya ansökningar - speciellt sedan man i vårbudgeten den 18 april aviserat ytterligare medel.

Kri g sa rkivet inriktar Accessarbetena på

kartmaterialet samt uppgifter om värnpliktiga i arkiven efter inskrivningsområdena.
Landsarkiven arbetar i flera å11 med
likartade materialgrupper som folkbok-

ftiring, foton, bouppteckningar och
kartmaterial. Men vissa upplägg är mer
awikande som rekonstruktion av fångoch patientrullor och registrering av
anställda i Ostindiska kompaniet (Göteborg), "kallor till samtidshistorien"
(Lund) samt Gotlands export- och importdata (Visby).
Vid S/AA (Svensk arkivinformation)
och M KC (Mediakonverteringscentrum)
är inriktningen i första hand kompetens- och produktionsstödjande. Dit hor
bland annat speciella skanningsformer,
bildbearbetning och utläggning på Internet samt en fortsättning av det så kalllade DAF-projektet avseende "scanning

on demand" i stället lor f]ärrlån.
lT-avdelningen vid Riksarkivet har ett
särskilt ansvar för att utveckla och befästa den "digitala kedjan" från skanning och bildkontroll till bildvisning
och långtidslagring. Aven for tillhandahållande och bevarande medflir Accessprojekten åtaganden som inte fått någon
särskild ny fi nansiering.

Accessarbeten
För Riksarkivets egen del ligger tonvikten på digitalisering och omemballering
av samtliga medeltidsbrev, inventering
av fotografier i arkiven, {tirtecknande av
enskilda arkiv samt vissa registerkontroller.

T€xt: Leif Gidlöf

leif.gidlol@ riksarkivet.ra.se

FOTNOT: Leif Gidlöf är arkivråd och chef över
avdelningen för statliga arkiv vid Riksarkivet.
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Anastasia illustrerade detta med ett

\ /
Y

nv ordfiirande. Sivert Gus-

,åfrron som hitinrills hållit i

ordfbrandeklubban hade valt att dra sig
tillbaka med anledning av den stundande pensioneringen. Till ny i styrelsen
valdes också Kristina Persson och som
ny suppleant Karl \Tessbrandt. En h<ijning av årsavgiften ftir nästföljande år
beslutades också. Företagsmedlemmarnafär däbetala 1000 kronor och de enskilda medlemmarna 350. Studerandeavgiften {tirblir dock oförändrad på 100

kronor.

K-märker information
Förutom en inledande lunch, fick årsmötesdeltagarna dven lyssna till den nya
ordföranden som berdttade om arbetet på Svensk kärnbränslehantering AB
(SKB), med den något utmanande uppgiften att säkra informationsbevarandet

i

100 000 år.

Någon fardig l<;sning på problemet
fick dock inte åhörarna serverade, utan
vad SKB satsar på är att möjliggöra för
kommande generationer att se vilken information som är den betydelsefulla.
Detta görs genom att man k-märker den
information i organisationen som anses
väsentlig {tir framtiden. Ett sätt att un-

Anastasia
Pettersson är

exempel: tanken var att ovanftir marken
till slutftirvaringen av kärnkraften sätta
upp en skylt med två bilder. Den första
föreställande en glad person som står
fdrdig att gräva sig ner i avfallet, den
andra som har gjort det och mår dåligt.
Problemet är dock att vi inte vet vilket
hålI en kommande civilisation läser

ny ordförande

ifrånl Kanske uppfattar man det där-

i NLA,

med på motsatt vis.

Nya ordföranden
derlätta ftir kommande informationssökare är också att ge ut en guide, som
beskriver de väsentliga delarna i organisarionen och var man hittar intressanr

Lite information om Anastasia. Efter
en 6-årig utbildning vid Stockholms
universitet, bland annat inom ramen
ftir Kulturvetarlinjen, gick Anastasia
ut våren 2003 med 240 poang.Hen-

information.

nes studier resulterade

i bland annat

fil

mag i teatervetenskap. I ett år jobbade Anastasia på Svenska Institutet med

Begripligt språk
Föredraget ftiljdes av en intressant debatt om möjligheterna att fiirstå innehållet i dokumentationen om hundratusen år. Det svåraste är i detta
sammanhang kanske inte bevarandet
som sådant (även om det likväl kommer

att krdva kontinuerliga insatser), som att
säkra kunskapen om ett så pass komplext område som kärnkraften utgör,
och ftir den delen d.ven att kunna förstå

internationella kulturella projekt. Efter
hennes arkivutbildning började hon
arbeta på Regeringskansliet, ett arbete som {tiljdes av en arkivarietjänst på
SKB. Anastasia är särskilt intresserad
av arkivens understödjande roll i furvaltningen, något som hon tagit del av
under praktik på både Riksdagsarkivet

och Regeringskansliet.
Text: Lars Lundqvist

språket.
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Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:

Vi

önsbu våta

annoagötai, ocL

FALK:
Elin Jonsson, Växjö

Yvonne Jaxvall, Karlskrona

Jona Forslund, Örnsköldsvik
0lle Ebbinghaus, Lerum
Anna Ruthslröm, Örebro

Fredrik Johansson, Linköping
Gisella Bengtsson, Uppsala
Elsa Sjödahl, Stockholm
lnga Johansson, Uppsala
Jessika Persson, Uppsala
Johan Andersson, Västerås

AAS:

häsata an ilQtiqt

sbön sooquaj!
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Jonas Alm6n, Bromma

Carina Svensson, Rydboholm
Emma Ritz6n, Stockholm
Anna Arnegård, Hägersten
Harriet Suomi Forsblad, Nyköping
Lisa Dankvardt, Göteborg
l\4arianne Wentzel, Sundbyberg
Anna-Lena Ahlmark, Umeå

NLA:
Coor Service Management AB, Richard 0hlsson
Pia Brixberg, Trollhättan

0lle Ebbinghaus, Lerum
Tommy Fielding, Vallentuna

Stora Enso Skoghall AB, Berith Johansson

Nr2.2006

Ärkiv

Augåend,e

'l

tackar för q&

NÅRltrtcstlvrts RRxtv-RÅo,

har varit aktiv i NLA:s styrelse sedan 7995, de senaste åren som ordförande. Men när man har trevligt så
känns det inte särskilt tungt att ha sådana uppdrag.
Under årens lopp har jag genom NLA
fått kontakt med personer i många företag i olika branscher och av olika storlekar. Alla har mycket generöst och öppet
berättat om både sådant som har gått
bra och sådant som har misslyckats. Båda
erfarenheterna är viktiga. Det är ju en
av styrkorna med att vara del i ett ndtverk, att man får tag i information som
ft;rmodligen annars inte vore möjligt.
Ibland har det i NLA:s kurser och seminarier också varit studiebesök hos medIemsföretag. Då blir man litet VIP-are
och får se och uppleva sådant som det
annars inte är så lätt att komma intill.

Snabba förändringar
I företagsvärlden handlar det primärt
om att ge stöd till det aktiva foretagets
behov, den del av verksamheten som
genererar intäkter. Sedan är det en pluseffekt att historien räddas åt eftervärlden. Mycket handlar om att styra uPp
olika processer innan någon aktivitet
ens har ägt rum. NLA fyller ett tydligt
tomrum när det gäller foretagens behov
av utbildning. Många av NLA:s kurser och seminarier har därför haft hela
block som särskilt var riktade mot företagens behov. NLA:s bokutgivning är
också mycket viktig.

Det sker ibland stora lorändringar i
loretagsvärlden och de sker ofta snabbt.
Man köper och säljer enheter eller hela
företag. Det ställer stora krav på arkivhanteringen. Dessvärre är det inte ovanligt att man inte har arkivet omnämnt
i de avtal som upprättas. Därftir vill jag
rikta en uppmaning till arkivarien att så

Ärkiv
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Hemsida: wwvr'.nla.nu' E-post:nla@nla.nu

Vid årsmötet i mars i år avgick iag som NLA:s ordförande och iag
lämnade även styrelsen för att bli pensionärär jag tittar tillbaka så konstaterar jag med häpnad att iag

ru

Nikolaigatan 3,702 10 OREBRO
Tfn:019-12 01 95 'Fax 019-611 81 20

fort som det är känt att det blir foretagsItirändringar, ftjrsök få in arkivfrågan i
diskussionen. Jaghar varit med om det
motsatta, med mycket, som jag tYcker,
onödigt arbete jämfort med om frågan
hade hanterats rätt från borjan.
Man kan inte begära att en ftiretagsledning ska vara expert på arkivfrågor,
det är annat som den ska jobba med.
Men det är till stor flordel att ledningen
förstår värdet av en genomtänkt och väl
fungerande arkivhantering. I standarderna ISO 9001 och 14001 ställs krav
på ledningens engagemang och jag har
många gånger haft bra stöd i dessa standarder.

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 08-459 84 37
E-post: anastasia.pettersson@skb.se

.-,

G9 ARKIVRÅOTT
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AAS

Box 390, 10 1 27 STOCKHOLIVI
Kansli: Annika Pettersson
Tfn/fax: 08-4 1 1 49 30

Ordförande:

-

Nytta för många
Genomförande av NLA:s kursprogram
bygger delvis på att kunniga personer
inom medlemsföretagen åtar sig rollen
som foredragshållare och dylikt. Jag har
haft flera sådana uppdrag. Det egna företaget får också nytta av det.
Vid planering av föredraget Får man
själv orsak att tänka igenom kompetensområdet och söka efter argument och
exempel. Ibland har jag hållit samma
{iiredrag på hemmaplan som jag dess-

FoLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3, zoz to ÖnrgRo
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 I 29 00'Fax:019-61 i B1 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:
Ingvar SÖderström
PI 380 B, 310 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

förinnan har haft på ett NlA-seminarium.
Vad händer nu närmast for mig?
Under en övergångstid kommer jag att
på konsultbasis ha vissa awecklingsuppdrag hos min nuvarande arbetsgivare.

Vidare är jag inom Saab-koncernen Personuppgiftsombud for några företag och
det avser jag att fortsätta med ytterligare
en tid, förmodligen så länge som jag
själv tycker att det är roligt!
Avslutningsvis vill jag tacka alla er

för trevliga kontakter under åren och
önskar jag
arbetet.

så

NLA framgång i det fortsatta

FALK
c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
uppsala stadsarkjv 753 75 UPPSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se
Tln:018-727 1 1 75 ' Fax 018-727 11 84

Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 114

Sivert Gustafsson

E-post: eva.karlsson@alingsås.se

Aktuella frågor i närinsslivet
en 9 februari inbj<id Naringslivets arkivråd tillsammans
med Näringslivsarkiv i Norrland-NIN och Mittuniversitetet till ett
eftermiddagsseminarium i Sundsvall om
näringslivets aktuella dokument- och
arkivhanteringsfrågor.
Huvudanförandet hölls av NLA:s
ordfurande Sivert Gustafsson på temat
Dokumentstyrning och arkivering inom
näringslivet. Inte minst betonades {tiretagsledningens ansvar och engagemang
som en ltirutsättning för en effektiv do-

mentation - Dokumenthantering. I samtIiga dessa utgör dokumenthantering en
betydelsefull beståndsdel.

kumentstyrning. Detta framhålls även i
det standarder som framhölls som viktiga hjälpmedel: ISO 9001:2000 Ledn i ng ssystem fö r kval itet, ISO 14001 :2004

kommunarkiv och föreningsarkiv i Arkivcentrum Nord i Härnösand.

lW i lj ö I ed n i n gssystem,

ISO

Ewa Isaksson, chef för Näringslivsarkiv i Norrland-NlN, presenterade där-

efter
som

NIN och dess verksamhet. NIN,
firat 20-årsjubileum2005, har till

uppgift att bevara arkiv från det norrIändska näringslivet och att bedriva
konsultverksamhet i arkivfrågor. NIN
förvarar omkring 2 000 hyllmeter arkiv-

handlingar från knappt 400 arkivbildare och delar idag lokaler med landsarkiv,

Forskningsprojekt

99 :20 0 5
Led n i ng ssystem fö r i nformatio nssäke rh et

Den arkiwetenskapliga forskningen och

(LIS), samt ISO 15288 Livscykelprocesser för system och ISO 15489 1-2 Doku-

av

17 7

ftir ft;retag diskuterades
Anneli Sundqvist och Patrik Wallin,

dess relevans

som redogjorde for de forskningsprojekt

som bedrivs inom Mittuniversitetet:

Framtidens arkiv - elektronisk informationsförvaltning i svenska myndigheter
och ltiretag, Användarbeteende och
sökprocesser i arkivinformation, samt

om informationshanrering i integrerade e-tjänster i projektet Bygga Villa
som drivs av bland annat Lantmäteriet.
Forskningen fokuserar på frågor kring

arkivinformationens kvalitet, tillft rlitIighet och sökbarhet, och de olika behov
och krav som måste tillgodoses.
Ett 15-tal deltagare representerande
ftiretag och organisationer i Sundsvall
med omnejd deltog i seminariet, som
kan ses som ett avstamp för ett regionalt
nätverksbyggande och en ökad samyerkan mellan forskning och näringsliv
rörande dokument- och arkivhantering.
Text Anneli Sundqvist

anneli.sundqvist@ miun.se

Jr. Största delen av arkivet handlar om

ffi[n,,

Um,csG@§,

[[sta

familjens industriella och kommersiella
aktiviteter i det kejserliga Ryssland, i
synnerhet produktionen av land- och
sjöminor avsedda för de ryska militära
styrkorna, och familjens oljeåbriker
i Baku. Arkiven refekterar familjen
Nobels {tiretagarandra och uppfi nnings-

Svenska National kom m ittdn
för Memory of the World har
beslutat att nominera lngmar
Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv till Unescos
Memory of the World.

Arkivet innehåller hand- och maskinskrivna manuskript i såväl original som
utkast, anteckningsböcker, privat och
afärskorrespondens, fotografi er framftir
och bakom scenen.
Arkivet ltjrvaltas inom Stiftelsen Ingmar Bergman av Svenska filminstitutet,
Kungl. Dramatiska Teatern, AB Svensk

Att

skrivas in i Memory of the \forld
innebär att arkivet bedöms vara av internationellt intresse att bevara lor efter-

Filmindustri och AB Sveriges Television.

en inblick i hans outtröttliga kreativitet
och energi. Hela hans yrkesmässiga kar-

Nohels familjearkiv

världen. Beslut fattas under 2007 av
Unescos internationella rådgivande

Alfred Nobels åmiljearkiv består av två

riär finns dokumenterad i arkivet, liksom en hel del av privat karaktär, som
exempelvis hans korrespondens i frågor
om krig och fred med Bergha von Suttner och hans brewäxling med väninnan

kommittd.

Bergmans arkiv
Ingmar Bergmans arkiv reflekterar en av
Europas mest innovativa och produktiva
regissörers karriär. Han har främst regisserat filmer, men dven opera och radioteater och är en erkänd f?irfattare.

28

delar, det Nobelska arkivet, som ftirvaras
vid landsarkivet i Lund och Alfred Nobels
arkiv, som forvaras vid Riksarkivet.
Nobelska arkivet innehåller främst
material från tidsperioden 1840-1900
om industrifliretag skötta av Immanuel
Nobel (Alfred Nobels fader), hans bröder Robert Nobel och Ludvig Nobel
Sr, samt hans brorson, Ludvig Nobel

rikedom, en viktig bakgrund till Alfred
Nobels liv.
Alfred Nobels arkiv är rikt och fullt av
nyanser. I anteckningsböcker och korrespondens kan vi följa den begåvade uppfinnaren och industrimannen dag ftir
dag. Hans efterlämnade papper ger oss

Sofie Hess.
Bland hans litterära kvarlåtenskap
6nns det berömda dramat Nemesis.
Arkivet innehåller självfallet också det
dokument som gjort honom od<idlig hans testamente.
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Från foretag och myndigheter kommer
det signaler om andra behov av dokumentstyrning. Bakgrunden är inriktningen mot processorientering, flexibla
organisationsformet en högre forändringstakt av organisationerna och en
ökad informationsproduktion.
Detta kommer givetvis att ställa krav
på organisationerna både i avseende personal och kunskap och kompetens.

som utgör det viktigaste styrinstrumentet för en rationell dokumenthantering.
Den andra uppsatsen behandlar elek-

troniska dokumenthanteringssystem
och den tredje beskriver hur elektroniska arkiv kan omhändertas ft)r långtidslagring med utgångspunkt i OAISmodellen.

Kompetensappbyggnad
Enligt författarna är syftet med

ven Bodin, Lars-Erik Hansen,
Roger Löfgren och Tom'Sahldn
har under redaktion av Anneli
Sundqvist skrivit boken Dokumentstyrning i processorienterade organisationer
(Dokument & Arkiv Nr 3 Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivets
Arkivråd, Stockholm 2005).
För att bättre kunna beskriva informationsfödet i olika organisationer måste
vi lorändra vårt sätt att redovisa det.

S

deras

till kompetensuppbygg-

Tre uppsatser

bok att bidra

I boken finns tre uppsatser som berör

naden avseende dokument- och arkiv-

dokumenthantering.
olika
Den Itirsta uppsatsen sätter in doku-

hanteringen inom myndighetssektorn.
Nya fc;reskrifter med en ny modell {tir
arkivredovisning, som skall vara anpassad till de statliga myndigheternas pro-

aspekter av

menthanteringen i dess organisatoriska
och historiska sammanhang. Här beskrivs en del av de verktyg och standarder som är viktiga i sammanhanget. Till
sist redogörs fur en metod ftir verksamhets- och processanalys som utgör grund
Itir upprättandet av den dokumentplan

cessuella arbetssätt beräknas

räda ikraft

den 1 januari 2008 med en övergångstid
till den 1 januari 2010.
Text: Hans Ramstedt

aa a aa a aa a a a aa a aa a aaa

Ett arkiufynd
öUe - östergötlands Arkivförbund har gett ut en dagbok
författad av kyrkoherden David
Pontin.
David Pontin foddes 1733 i Törnevalla
socken utanftjr Linktiping. Efter studier
i Uppsala där han utbildades av Carl
von Linnd, deltog han som skeppspredikant 1760-1766 pä tvä resor med Ostindiska kompaniets skepp cill Kina. Under
den {tirsta resan satt besättningen fängslad i Suratte i Indien av en av de lokala
maktägarna i staden under tre månader.
Efter resorna till orienten slog han sig
ned i Hägerstads socken i södra Östergötland, där han ägnade stor del av sin
tid att bota människor med elektricitet.

Ärkiv
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En del av hans efterlämnade handlingar
innehåller också funderingar kring
barn, barns vård och uppfostran. 1809
avlider han.

Av en ren slump räddades 1997 dagböckerna från eldens lågor. Detta år
startade ÖLFA Östergötlands Arkivft;rbund en kampanj fiir att samla
in dagböcker från avlidna personer.
Istället lor att slänga dagböckerna överlämnade en privatperson handlingarna

rill ÖLFA.
Boken har tillkommit genom en
gemensam insats av länsarkivarie Börje
Hjorth, fil kand Karin Sandberg och

fil kand Karin Rönnbäck.
Text: Hans Ramstedt
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I september 2005 avslutades en mer än
ett år lång upphandling av ett digitalt
1ångtidsarkiv kallat Electronic Records
Archives (ERA) för hela den amerikanska förvaltningen. Upphandlingen gjordes av NARA, National Archives and
Records Administration, motsvarande vårt Riksarkiv. Mer än 30 av landets
mest kompetenta dataföretag deltog.
Under de sista månaderna stod striden
mellan Harris Corporation och Lock-

tlettio års IT-samhälIe räknat från persondatorns genombrott i mitten av 1970-talet.
Lockheed Martin som råkar vara
USA:s främsta tekniska företag, de bygger bland annat rymdraketer till varsådan produkt, trots

dags, får hisnande 2.5 miljarder kronor
lor sin produkt. Lösningen som redan är
klar och testad, kommer att byggas och
implementeras på NARA under sex år
(klart hösten

20i1)'

Text: ove Haren

r

Sj tilv h tift un d e etikett

fii r

urkivboxar

heed Martin Corporation, som båda
hade mycket bra lösningar.
Ti1l sist föIl valet på Lockheed Martin
för deras helhetslösning som inkluderar bästa tekniska 1ösning, bästa system-

Etikett 45 mm x 90 mm, på ark eller rulle. 12 etikelterlatk

ABM Produkter

Etiketter: Artikelnummer: 555 50

Malma Ringväg 64 B

För laser-och bläckstråleskrir are

och mj ukvaruutformningsmetodik,
samt bästa managementlösning. Specifikationen handlade om att produkten
ska1l kunna tillvarata och bevara digitala arkiv oberoende av format, vara skyddat mot hårdvaru- och mjukvarubero-

756 45 Uppsala
1 6626
070-585 1063
e-mail : info@abmprodukter.se
www.abmprodukter.se

Anpassade för utskrift i:

Visual

Te1:070-58

Arkiv

Arkion2
Klara
Word

ABM Produkter har ett brett
sortiment för Arkiv, Museer och

Bästa häftningsförmåga på arkivboxar
av bestruket papper med jämn yta.
Arkivboxar, vita;
Artnr, 547 02, 517 12,547 22.
Aktomslag; A3 - Folio långa.

ende, samt kunna göras tillgängligt för

lorvaltningen och alimänheten. Systemet skall kunna ta hand om vilken typ
av digitalt dokument som heist, bildfiler, filmfiler, ljud61er, och textfiler, samt
kombinationer av dessa. En mycket stor
r:tmaning eftersom man hittills i världen inte l,vckats med att framstäIla en

Bibliotek.

Vi har lösningar för förvaring av
dokument, bildarkiv och museiföremå1.

rrtru:tning lör mikrografi.

skanning av dokument och böcker.
Mikrofi 1mläsare för släktforskare
Arkivkonsult och service

Sortiment och Prisuppgifter;
besök vår hemsida

Personalskvaller
På

gång 2006 ,..

.

månad arkivchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han lämnar en
tjänst som stadsarkivarie i Trollhattan bakom mig.

.

... i arkiven
23-251A Nordiska Arkivdagar.
Uppsala.
17111

och dryck.
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Mattias Lundin är sedan augusti

Musikforskaren Anders Hammarlund har fått den nyinrättade permanenta tjänsten på Svenskt visarkiv
som bland annat går ut på att identifiera nya etniska musikformer i
Sverige. Anders har disputerat på

Ulrika Håd6n har fått arbete som
arkivchef på Föreningsarkivet Västernorrland efter Owe Norberg som
fått tjänst som museichef på Ljusdalsbygdens museum. Ulrika har
tidigare bland annat arbetat på

Sedan 1 februari är Lennart Staberg arkivarie på Västra Banregionen, Göteborg. Tidigare har han
varit projektanstä1ld vid Göteborgs
Universitet.

2005 ny kommunarkivarie i Ale
kommun.

.

en avhandling om turkisk musik i
Sverige och har tidigare bland annat
jobbat på Sveriges Radios P2.

William Försth är från och med maj

Ingroup som dokumentkonsult.

.

Den

1

juli börjar Anders Åkerfeldt

som arkivarie på Landsarkivet

i Göteborg.

Har du hytt jobh?
Berätta om det för dina kolleger
Skriv några rader och mejla till

aspa@swipnet.se

Nr2.2006

Ärkiv

ffiägasre#*ffiffiffmffim&

VISUAL ARKTV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Yisuol Arkiv:
Här kan du skapa fullständiga arkivredovisn ingar
och återsöka information
på ett effektivt sdtt.

Det enkla, professionella arkivredovisningssystemet
Visual Arkiv utvecklas för att administrera ditt arkiv på basta
sätt och tillgodoser alla de krav du kan ställa på ett arkivredovisningssystem. 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.

Yisuol tnternets
för den som
vill förenkla åtkomst till
En modul

Så här satsar

vi för framtiden:

Visual Arkiv och Visual Dokplan anpassas för att
samverka i en mer fullständig arkivredowisning, där
användarnas krav på alternativa förteckningsmodeller
tillgodoses.

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

'

Yisuol Dol<plan:

' Vi startar en gemensam databas på Internet för våra

Gör det möjligt för

kunder. Genom att publicera gemensamt uppnår vi
större effektivitet och en ökad uppmärksamhet på
vad arkiven har att er§uda. I detta samarbetar vi med
NAD-proj ektet på Riksarkivet.

förvaltningar, bolag m fl
att arbeta rationellt med
dokumentplaner.i ngen.

o Vi satsar vidare på användarutbildning i Visual

Arkiv.

Våra kurser i februari och april blev fulltecknade.
Ytterligare ett kurstillfälle planeras den 2 - 5 oktober.
Anmåil er till Gunnel Andersson th03l'701 50 57 eller
till Regionarkiwets reception tfn 031-70150 00.

'
ffi

Regionarkivet har övertagit det formella ägandet av
Visual Arkiv och stöds av Göteborgs Stad Intraservice
(ÄDB-kontoret) som står för den nödvändiga
IT-kompetensen.

RECIONARKIVET

Läs mer!

Regionarkivet ' Box 2154
403 I3 GÖTEBORG

www.visual-serien.goteborS.se' www.varkiv.goteborg.se
Beställ demoversion

besöksadress: Otterhällegatan 5

telefon 031-701 50 00

fax03l-130996
e-Post
arkivnamnden@arl<ivnamnden.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-post: bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se'
Hdkon Gustovsson, enhetschef, Regionarkivet
E-post: hakan.gustavsson@arl<ivnamnden.goteborg.se

Mobi

l: 07 02-7

1 28 29

'Tel:03 l-701 50 70,0705-69 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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Höj servicegraden mot anställda och kunder med ALP Helpdesk
ALP Helpdesk hjälper dig att ta emot, åtgarda och följa upp supportärenden på ett effektivt

och enkelt sätt.

Supportuppdrag skapas av anmälare eller supportpersonal genom e-postmeddelande eller
inmatning i ett webbformulär.Allt informationsutbyte sker via e-post vilket innebär att både
anmälare, utförare och ansvarig hela tiden hålls informerad om ärendets status. Dokument
och e-post som hör till ärendet lagras i det medföljande dokumentarkivet. Utförare och
ansvariga kan också skapa nya Office-dokument som innehåller information från ärendet.
Bevakningsfunktioner och automatiserad upptrappning av insatser om problemet inte blir
löst finns inbyggt. Givetvis levereras ALP Helpdesk med det antal rapporter som erfordras för
en effektiv u ppföljning.
Alla avslutade ärenden finns kvar i databasen och utgör underlag för en kunskapsdatabas och
mtida statisti kuttag.

fra

Kontakta oss gärna för mer information på telefon 013-35 85 00.
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ALP Data i Linköping
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lnformation Worker Solutions
ISv/Software Solutions

t-tnfÖpttitC info@alp.se

www.alp.se

