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utbildningen vid Stockholms universitet. Drskussionen rörde historio; historieämnets
populoritet"dess betydelse för ftrstrie/sen av dagens somhöllsutveckling och vikten
av ott utrymmet ftr historio ökor vid grund- och gymnosieskolan.
Programledoren ställde frågon om relevonto löromedel ftr historieundervisning;
kungor och krig ör völ inte i fokus i dogens skolo? Både Horrison och lörarut-

bildoren ftrde from en rod exempel på olternotivo löromedel. Professorns egen
dromotisering ov medeltiden dör hon uppklödd i munkkåpo rusor in i lektionssolen
hojtonde på lotin,hode vöckt stor ftrtjusning blond historiestudenterno i Lund. Lärorutbildoren pekade
på filmen som en vdg ott ftrmedlo historiekunskop, skönlitteroturen en onnon, "och", ovslutode hon,
"så hor vi våro fantastisko museer!". Förgrjves fick jog vönto på ott ordet arkiv skulle niimnos.
3

olltftr vanlig. Historia ökor i populoritet Herman Lindqvist och Jon Guillou avlöser
varondra i ruton med historieprogram och Dick Horrison skriver böcker snobbore ön vi hinner lösa
dem. Men någon större effekt hor "historiehoussen" inte fått i våra forskarsalor. Och völdigt fii ov oss
har sett Lindqvist, Guillou eller Horrison sjunko ned över en orkivhondling. Kanske ör det hör vi finner
symtomeL Historiekonsumtionen ökor men producenterno hor lömnot orkiven och det sorn skopos
riskeror bli "sekundörhistorio". Hopp finns dock
Företeelsen ör tyvärr
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Irots ett många gånger bekymmersomt utgångslöge hönder en hel del runt om i londetVid lörorutbildningen på Molmö högskolo har orkivpedogogerno från Malmö stodsorkiv och Skånes Arkivftrbund i höst undervisot över 200 lörorkondidoter. I Stockholm lör något lknonde vora på gång.
Arkivpedagogiskt Forum hor funnit fastore former och ftr ott rökna antolet orkivpedogoger röcker
snort inte fingrorno till. I orkivutredningen (soligen insomnod?) fonns ett ftrslag om resurser ftr en
orkivpedogog vid vorje londsorkiv, med onsvar ott bedrivo orkivpedagogisk verksomhet i samverkon
med orkiven inom respektive distrikt Även om det ör önskvärt med minst en orkivpedogog i vorie lön

vor ftrsloget öndå eu steg på vögen.
I vår fottos beslut om historieömnet skotl bli en så kollot körnömne inom gymnosieskolon. Ldt oss
gemensomt verko ftr att 2004 blir det år då orkivpedogogtken på ollvar röknos som ett ov körn'
områdeno inom orkiwerksomheten.
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Text: Kerstin Martinsdotter, arkivpedagog på Malmö stadsarkiv
och Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes arkivförbund i Lund

Många orkiv vill fä fler lärare och
skolklosser ott onvändo sig ov
orkiven i sin undervisning.Yi vill
ontingen ott de kommer på visningor eller för ott siälyo studero
och skriva uppsotser. Att nå ut till
skolornq och ott locko dem att
kommo är dock inte helt lätt. Med

korto lektionsPoss kon det voro
svårt ott få tid till orkivbesök Det
kon dessutom uPPfottds som Problematiskt ott to sig till orkiven om
inte skolon finns alldeles runt hörnet. Etoblerode lärare hor redon
sina färdiga lektionsupplägg och de
vorken hinner eller konske ens vill
ändro fungerande proktik

Ypperlig lösning
Att

nå lärarna redan under deras utbild-

ning är naturligwis en ypperlig losning
på dessa problem och troligen i längden
mer effektivt än olika mer eller mindre
kostsamma utskick till skolorna. Om
lärarna redan innan de har etablerat sig
och sin undervisning Par redapävad
arkiven kan erbjuda borde chanserna
oka till att de sedan kontaktar arkiv på
de orter där de får arbete. Flera arkiv
har genom åren sdkert redan tagit emot
besök av enskilda kurser från lärarutbildningar. Nu finns emellertid både
Göteborgs landsarkiv samt Malmö
stadsarkiv och Skånes arkivförbund med
som aktörer på en del kurser på lärarutbildningarna i Göteborg respektive

Malmö.
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Malmö stadsarkiv och Skånes arkivftirbund har gjort en uwärdering av
samarbetet med lärarutbildningen i
Malmö som vi berättar om här.

Upplägg på kursen
Hösten 2002 gordes lärarutbildningen
på Malmö hrigskola om. Arkiven fick
en ftirfrågan om vi ville delta i kursen
Den lilla historien som omåttar 10
poäng. Kursen innehåller moment om
Iokalhistoria, källkdtik och praktisk

- Att göro ett lektionsupplögg (hömtuFFSift). Studenterna skickades ut till
olika arkivinstitutioner i sydvdstra Skåne
med uppgift att kring några kopior av
arkivhandling ar göra ett lektionsupplägg.
En skriftlig rapport lämnades in.
- Köllkritisk övning.Yia några olika
dokument fick studenterna diskutera

killkritik.
- Uppsotsskrivning. Studenterna skrev
uppsats wå och wå.

arkivkunskap.

Enkätundersökning

Höstterminen 2003 har 50 studenter
på historielärarutbildningen med inriktning mot grundskolans senare år

En enkät lämnades ut till de {tirsta 50

och gymnasieskolan/vuxenutbildningen
läst den kursen. Ytterligare tolv studenter som ldste historia med inriktning
mot grundskolans tidigare år samt ftirskolan, och 100 studenter som ldste
samhällsorienterande ämnen med
inriktning mot förskolan samt grundskolans tidigare år läste Den lilla historien. Dessa finns inte med i uwärderingen.

Arkivmomentet består av:
- Arkivpedogogik i proktiken. Här visar vi
olika sätt att arbeta med arkiv i skolan
såsom väskor, stadsrundvandringar,

uppsatse! tidningar och pjäser.
Arkivmoterial rörande fomiljen och
lokolhistorio. En lektion i vilka ryper av
material man kan hitta på arkiven.
- Arkivteori. Vi berättar om vilka olika
arkivinstitutioner som finns samt går
kortättat igenom offentlighetslagstiftningen.
-

studenterna. De studenter som svarade
verkar vara nöjda med urbildningen. De
ryckte till exempel att momentet där vi
gick igenom olika sätt att använda arkiv
för skolorna var "något mon kan ho
onvöndning ftr nör man kommer ut"
samt att "orkiwöskor ör en bra idö".Yi
tror att det är bra att börja med att visa
hur de sjalva kan få nytta av arkiv innan
vi går in på mer torra fakta som vilka
arkivinstitutioner som finns i Sverige.
Uppgiften med att hämta kopior av
arkivhandlingar från olika arkivinstitutioner verkar ha tilltalat de flesta. De
rycker om att ta egna initiativ och att
göra något de genast kan använda. "Bro
mon kon orbeta med relevonto uppgifter
som kon utvecklos vid senorelframtido
undervisning." Denna uppgift skulle vi
kunna tänka oss vore bra dven {tir arkivutbildningen. De blivande arkivarierna
kan ä besöka olika arkiv och fundera på
vilka handlingar som fungerar i skolsammanhang.

Damm och kufar
Vi

frågade i enkäten om de tidigare
hade besökt arkiv och om deras uppåttning om arkiv hade förändrats efter
denna utbiidning. Endast tre av de tolv
som besvarade enkdten hade tidigare
besökt arkiv. Av de tolv ryckte fem att
deras uppfattning om arkiv hade förändrats efter denna kurs. Någon sdger att
han/hon tidigare trodde att arkiven besrod av "domm och osociolo kufor" men
srudenten säger sedan art"jog stötte pd
både domm och kufar, men mycket
onnot också". Att det finns damm och
kuår på arkiven kdnner vi viil alla till,
men det är roligt att studenter kan bortse från detta.
Men det var inte alla som var positiva

till arkiven. En student uttryckte det så

bart med sig från utbildningen. Men vi
insåg sedan att det vore ännu bättre att
låta studenterna själva leta reda på
intressanta handlingar ftir att skriva ett
lektionsupplagg kring dessa. Då fick de
både komma ut i verkligenheten och se
andra arkivinstitutioner - vi är tack-

kerna i Malmö under den tiden, nöjen
med mera. En annan grupp gjorde ett
lektionsupplägg kring strejker och särskilt kravallerna kring Möllevångstorget
i Malmö 1926. Någon tänkte sig bara
ha handlingarna till en lektion kring

samma att så många olika Skånearkiv
srdllde upp på denna övning - samr

annan grupp att eleverna skulle studera.
Eleverna skulle då själva intervjua
begravningsentreprenörer och §rkogårdsarbetare om hur det gick till idag
men dven de egna år- och morftirdldrarna om sederna på deras tid.
Dessa blivande historielärare har
oftast valt lärare i svenska och samhdlllskunskap som samarbetspartner, rnen i
något åll har man även tagit med hemkunskapslärarna då man tänkt sig att
eleverna skall å wätta och laga mat som
man gjorde "forr".

fundera över hur arkiv kunde passa in
i undervisning.
För att inte alla skulle viilja likadana
handlingar så bestämde vi vilket arkiv
de skulle besöka och att deras uppgift
var att finna handlingar från till exempel skolan, hälsovårdsnämnden, nykterhetsrörelsen, husförhörslängder eller om
seder och bruk.

har:'Jog könner personligen ott jog som

Temaarbeten

lörore inte kommer ott onvöndo orkiv så
ofta i min undervisning eftersom jog personlrgen inte trivs i orkiv."

Flera av grupperna har gjort mycket
ambitiösa arbeten. De tankte sig till
exempel att man samarbetade med flera
dmneslärare och gjorde temaarbeten
som sträckte sig över tre-fyra veckor,
eller att eleverna sjdlva skulle lockas
samla in material via till exempel inter-

Övningsuppgifter
Eftersom inte alla besvarade enkäten var
det bra att vi även hade "hiimtuppgiften" och uppsatsen {tir vår uwärdering
av kursen. Vi hade från borjan tänkt att
sjiilva välja ut några anvdndbara arkivhandlingar som vi skulie sammanstdlla i
ett kompendium och dela ut till studenterna {tir att de skulle ha något använd-

vjuer med årflirdldrar eller olika
yrkeskategorier.

Några tänkte sig göra temaarbeten

kring andra världskriget och ville att
eleverna skulle titta på handlingar

rörande flyktingar över Öresund, fabri-

källkdtik. Begravningsseder ville

en

Frågor till materialet
Vi har som arkivpedagoger ofta frigat
om vi skall ha ftirdiga frågor till
materialet i våra arkiwäskor, om lärarna
sjdlva ska göra frågorna eller om materialet klarar sig utan frågor. De flesta
lärarstudenterna verkar föredra frågor
till arkivkopior. Frågorna skiljer sig inte
mycket från den typen ar. frågor vi brukar göra dll dokumenten. Det kan vara
några konkreta frågor så att eleverna
wingas läsa igenom dokumentet och
oss
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Förenings-

några frågor där de behöver tänka efter.
Det intressanta är att när de lärarstuderande stdller frågor till de kopior de har
i handen, är de viildigt konkreta och

kan besvaras av materialet. Men när de
skall ställa frågor till material där de
tänker sig att eleverna sjdlva skall hämta
det, blir de mer absuakta och svåra att
besvara med hjalp av nägra få dokument.
Lite nedslående när man läser både
"hämruppgifterna" och uppsarserna är
a$ studenterna dr så pass dåliga med
korrekta källhänvisningar. Någon student har genomgående kallat Rådhusrättens dombok f<;r kriminalregistret. Vi
ser det som ett område vi behöver arbeta hårdare med.

Roligt däremot är att wå grupper dll
och med vill att elevernas arbeten skall
arkiveras på någon arkivinstitution. Det
var de båda grupper som tänkte sig att
eleverna skulle samla in ett eget material
genom att göra intervjuer. "Detto ftr ott
eleverno skoll få yuerligore en mottogore
utöver skolon ftr sino orbeten och på så
söu erhållo ytterligore ftrstrielse ftr hur
orkiven fungeror och deros roll i somhöl/et" På detta sätt blir arkivinstitutionerna medaktörer och inte bara ett stdlle
man hämtar information från. Eleverna

kan på så sätt
de

6

å ett personligt

till sitt arkiv.

ftirhållan-

Rätt väg
Eftersom utbildningarna bestod av 12,
50 respektive 100 studenter var vi
wungna att dela upp de stora kurserna
i mindre grupper. Vi tog emot mellan
20 och 25 studenter pävarje lektionstillf:rlle som varade från wå till fem
timmar. Hösten har med andra ord
varit hektisk. Den ersättning som har
utgått har naturligwis inte motsvarat
det antal timmar som har lagts ner på
förberedelser. Arrett om mycket av upPläggen nu finns där och inte behöver
göras om så måste även i framtiden
många timmar ägnas åt {tirberedelser.

Nya arkivinstitutioner skall kontaktas,
övningar som fungerade mindre bra
behöver bytas ut, materialet skall fraschas upp och så vidare. Vi kommer
knappast att fä det att gå runt helt och
hållet men vi rycker ändå det är rätt väg
att nå lärarna.

arkiv har varit inblandade i
1ärarutbildningen på Malmö högskola:

Alla

dessa

Malmö stadsarkiv, Skånes arkivförbund,
Folklivsarkivet i Lund, Lunds stadsarkiv,
Landsarkivet i Lund, Kdvlinge Centralarkiv, Vellinge kommunarkiv, Lomma

Och en sak är sdker, vi är helt övertygade om att arkiven har en uppgift att
fylla på lärarutbildningen, inte minst
med tanke på innehållet i den gdllande
kursplanen fur historieämnet. Där står:
"Historieämnet har ansvar ftir att eleverna ges tillPålle att arbeta med historiskt
material men också att de orienterar sig
i dagens informationsl«ållor. Bedömning
och värdering av källors dllförlitlighet är
viktiga inslag."
I kursplanen sägs även att ämnet ska
"stimulero till nyfikenhet och lust ott
vidgo sin omvörld i en tidsdimension och
ge möjlighet ott levo sig in i gångno tider
och de ftrutsöttningor som funni* ftr
mön, kvinnor och born i oliko kulturer
och i oliko somhällsk/osser".
Låter inte det som en direkt upprrra;
ning att besöka arkiven?

kommunarkiv, Hässieholms kommunarkiv, telleborgs kommunarkiv, Arbetarrörelsens arkiv i Malmö, Arbetarrörelsens
arkiv i Lund, Folkrörelsearkivet i
Helsingborg, Idrottsmuseet i Malmö,
Lantmäteriet i Malmö.
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APE, har funnits sedan

land till exempel, har man bltt ordet
education mot learning i dessa sam-

Det andra mötet ägde rum i november. Då bildades ett antal arbetsgrupper

slutet av 90-talet. Från

manhang.

med avsikten att besvara frågorna om
sften, organisation och utbildning.
Målet är att APF efter Arkiweckan i
april skall ha en praktiskt fungerande
organisation. Arbetet går ut på att ta
fram underlag som skall diskuteras och
knådas av medlemmarna, lor att kunna
presenteras på ett konstituerande möte
under Arkir,.veckan den 22 april.

rkivpedagogiskt forum,

att ha varit en mötesplats för
idråutbyte är det nu på väg att få
en fastare form. Under de
senaste åren har ett antal
möten hållits och APF har

inventerat vilka verksam heter
som pågår på olika håll i landet.
Med arkivpedagogik menar man då
vanligen de utåtriktade aktiviteter som
är riktade till skolan. I ett kunskapssamhälle kommer skolan alItid att vara
en viktig målgrupp. Men inom det
"livslånga lärandet" talar man om tre
former av lärande. Det formella, med
läroplaner och kursplaner. I det
begreppet ryms a1lt från ftirskola till
universitet. Vidare det informella, som
ligger utanför utbildningssystemet, det
vill säga kurser och studiecirklar. Och
avslutningsvis det icke-forme1la lärandet, det som sker utan särskild ordning
och alldeles på egen hand.

Gemensamt språk
När man kopplar något till ordet
pedagogik, antingen det är arkiv- eller
musei-, är det nästan alltid skolan man
tänker på f?irst. Men i det livslånga
Iärandet räcker detta inte. En grundIäggande fråga for allt lärande inom
kulturarvssektorn är att definiera
begreppen. Vad slags lärande är det vi

tänker oss och hur går det till? I Eng-

Vem är det som skall använda all den
information som finns samlad i våra
minnesinstitutioner? Hur når vi nya
brukargrupper? Vilka är målen? Och
vilken organisation kräver det? Och
slutligen vilken kompetens behöver
man f?ir att kunna verka som pedagog i
den vidare mening, som det livslånga
Iärandet innebär? För att kunna besvara
alla dessa frågor behövs både analys och
diskussion, men också teoretisk pedagogisk kompetens. Man behöver skapa ett
gemensamt språk. Ord och begrepp
som kan omåttas av alla.

Två möten
Arkivpedagogiskt forum har tagit sig an
dessa uppgifter inom arkivsektorn.
Under 2003 har APF haft wå möten.
Vid det första mötet i juni, gjordes
en inventering av dagsläget. Vid jämftrrelse med den enkät som gjordes 1999,
kunde man konstatera att alltfler arkiv
har utåtriktade verksamheter. Egen
kursverksamhet och samarbete med
skola och lärarutbildning pågår på
många håll i landet. Boken Historia på
riktigt - arkivpedagogik i praktiken,
som kom ut år 2001, bygger till viss del
på enkätsvaren från enkäten 1999. Den
har tjänat som en plattform för både
information om arkivpedagogik och
som handbok ltir skolan.

Hemsida
För bli synligt behöver A?F också en
hemsida. Den skall ha wå syften. Ett
internt {tir kontakt och erårenhetsutbyte - tips och idder. Och externt på
nätet skall alla intresserade kunna hitta
databaser, beståndsöversikter, länkar och
goda exempel på hur man kan använda

arkiv i lärandet.
En särskild arbetsgrupp arbetar nu
med am ta fram en struktur ftir hemsidan.

Att nå ut är viktigt. Vi måste hiua
former ft;r att bli mer kommunikativa,
fur att skapa intresse och engagemang
hos nya grupper medborgare. I detta
ligger också att visa på berydelsen av att

kulturarvsinstitutionerna finns, vilka
sften de tjänar och vilken glädje man
kan ha av dem. Det handlar i sjiilva
verket om allas rätt till kulturarvet och
hur vi kan ftirmedla det.
Text: Birgitta Stapf
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Text: Lars Lundqvist
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ligen kan ndtet fungera som en pedagogisk bank på flera sätt. Det mest
avancerade är, där många museer är
föregångare, att göra olika mer konkreta
uppgifter som barnen själva kan lösa på
ndtet (med eventuell lärarhandledning).
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något pedagogiskt exempel där barnen
kan furdjupa sina kunskaper inom ett
visst område. Endast uppfinningsrikedomen sätter gränserna.
Inom museivärden har man också
uwecklat, med basen fr;rlagd till Historiska museer, etr museifönster, som är
kopplat till Skoldatanätet. Detta f?inster
fungerar alltså som en portal ftir
museerna, dar både lärare och elever
kan söka information och leta efter
spännande övningar.
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En genomtänkt hemsida. Historiska laboratoriet är ett samarbete mellan Stockhotms stads lT-center och Stockholms Stadsarkiv.

Under de senaste åren har arbe-

tet med arkivpedagogik blivit

en

alltmer självklar.del på arkivinstitutionerna. Aven ifrån politiskt håll har det setts som betydelsefullt att arkiven ökar sin
tillgänglighet. Och inte minst att
man når ut till nya användargrupper. I detta arbete är det
både självklart och nödvändigt
att använda de möjligheter som
lT ger, inte minst webben.
Sedan ett antal år har det med datateknikens hjä1p producelats ett antal

arkivprodukter med arkivpedagogisk
prägel. Ett pionjärprojekt var Söder i
våro hjörton som gjordes
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samverkan

mellan Stadsmuseet och flera arkivinstitutioner i Stockholm. På senare tid
har också Internet mer rydligt borjat
användas for arkivpedagogiska ändamåI.

Med arkivpedagogik

avses

här att webb-

platsens syfte på något sätt skall vara att
lära ut om hur kdllmaterial kan anvdndas för att få fram åkta av historisk
karaktär, med barn- och ungdomar som
främsta målgrupp. Detta kräver alltså
något mer än att enbart lägga ut histo-

riska artiklar och fotografier.

Föregångare
Flera Internetsatsningar har gjorts under
de senaste åren, varav kanske Stockholms Stadsarkivs är mest k;lnd. Egent-

Användningen av ndtet skiljer sig ftirstås
beroende på vilken målgrupp materialet
vänder sig till. För högstadium och
gymnasium galler det främst att ge
information, att fungera som en faktabank, medan det på lägre stadier är
centralt att framställa materialet på ett
mer underhållande sätt.
Det finns förstås ocftså skillnad i hur
barn och ungdomar i de olika å1dersstadierna kan hantera kiillor. På iägre
stadier är det också viktigare atr entusiasmera ungdomarna ftir historia i sig,
medan det i gymnasieutbildningen
också kan vara motiverat och ett utsökt
tilläle att ffäna det kiillkritiska tänkandet.

Tredimensionell värld
En genomtänkt hemsida för arkivpedagogiskt arbete finns i Stockholm under
webbplatsen "Historiska laboratoriet",
vilket är ett samarbete mellan Stockholms stads IT-center och Stockholms
Stadsarkiv. Här kan man bland annat gå
in i en tredimensionell värld och flirflytta sig längs gatorna och in i fasdg-

heterna inom Klarakvarteren långt ftire
de "Mehrska' grävskoporna gjorde plats

ftir de nutida betonghusen.
Grunden fiir sidan är

kallad problembaserat lärande, där det material
som är utlagt alltså kan användas ftjr att
Ic;sa uppgifier med hjzilp av kdllmaterial.
På sidan finns också frågesport om
Stockholm och förstås en hel del kä11material utlagt.
så

Skånes arkivforbund, som arbetat
mycket med arkivpedagogik, har också
tillsammans med Landsarkivet i Lund,
en avdelning de kallar "arkiv-skola' på
webben. Aven hdr är det utlagt exempel
och frågestdllningar som kan användas
inom skolan. Bland annat kan man följa
pojken Emil på en uppfostringsanstalt
ft;r pojkar.
På flera håll i landet bedrivs arbete ftir
att möjliggöra arkivpedagogik på nätet,

Arkiv-skola
Aven hos Föreningen Stockholms
Företagsminnen har man en skolsida på
ndtet, som drivs i samarbete med
Svenskt näringsliv, tänkt ltjr gymnasieelever. Här är det meningen att det
skall finnas kallmaterial och handledning {tir lärare, men även möjlighet att
lagga upp tidigare elevarbeten. På detta
sätt deltar också eleverna i utformningen av webbsidan. Ett projekt på webbplatsen är att anvdnda historiskt reklammaterial ftir att belysa förändringar i

bland annat pågår ett sådant kulturarvsprojekt i Kalmar län i samarbete med

Vimmerby kommun.

Komplement
Ett stort antal institutioner har redan i
dag digitaliserat handlingar som ligger
ute på nätet. Att till detta skapa ingångar ftir skolorna att arbeta med
materialet är egentligen ganska enkelt.
Detta bådar for att antalet webbplatser
med arkivpedagogik säkerligen kommer
att explodera framöver. Inte minst då

Internet alltmer har blivit den sjdlvklara
kommunikationsvdgen ftir informationsinhämtning.
Detta skapar också möjligheter {tir
arkiven att synas ute i samhdllet på ett
helt npt sätt. Men dven om mycket är
möjligt att göra på Internet, kan det

Ett vackert oxspann.

En bild

från Vimmerbyproiektets hemsida,
Bild: Vimmerby kommularkiv

samhdllet.

aldrig ersätta kdnslan av att hålla eft
äkta dokument i handen. Till syvende
og sidst kan ndtet bara fungera som ett
komplement till att besöka arkiven i
verkligheten.

HELSII{GBORGS STAD
SÖKER

STADSARIflVARIE l00o/o
Helsingborgs stadsarkiv är centralt beläget på Söder nära
Campus Helsingborg och är en enhet inom den administrativa avdelningen i kommunstyrelsens ftirvaltning.
Här finns förutom arkivmagasin även kontor, forskarsal
och bibliotek. Arkivbestånden omfattar cirka 6.000
hyllmeter samt en stor ritningssamling. I stadsarkivet
ingår ett centralt personaktsarkiv för socialtjänst och
omsorgsverksamhet. Förutom stadsarkivarien finns fem
medarbetare i stadsarkivet.

Vi söker dig som:
har akademisk examen med historisk och./eller

-

samhällsvetenskaplig inriktning
har arkivkunskap.
har dokumenterad flerårig erfarenhet av offentlig
arkiwerksamhet, ledarskap och utvecklingsarbete.
är id6rik, dynamisk och utåtriktad.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid med tillträde

Arbetsuppgifter
Som stadsarkivarie ansvarar Du for att leda och utveckla
stadsarkivets olika verksamhetsdelar samt att aktivt
arbeta gentemot stadens förvaltningar i arkivfrågor. Du
ingår i den kommunstyrelsens administrativa avdelnings
ledningsgrupp och rapporterar till kanslichefen. I arbetsuppgifterna ingår arbetsledning av stadsarkivets personal

snarast.

För mer information är Du välkommen att kontakta:
Kanslichef Ulf Bengtsson tel042-10 50 86.
Fackliga företrädare:
SACO Christina Nilsson tel 042-105323
SKTF Ulla Persson tel 042-105093

Välkommen med din ansökan senast 2004-03-26 till
Helsingborgs Stad, Kommunstyrelsens förvaltning, Personalavdelningen, 251 89 Helsingborg
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I en artikel iTema
Arkiv nr 4/2003 kan
man läsa om den

europeiska arkivpedagogiska konferens som
hölls för första gången
under 2003, och där
arkivpedagogens utbildning var en livligt
omdebatterad fråga.
I Tyskland och Storbritannien är de flesta
arkivpedagoger utbildade lärare. National-
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arkivet i Storbritannien
anställer endast utbildade lärare till arkivpedagogisk verksam het.

Konferensdeltagarna var dock
inte eniga om att detta var ett
krav på en arkivpedagog,vissa
menade att endast en viss pedagogisk kunskap var nödvändig.
En åtgärd som diskuterades fiir att
erhålla denna begränsade pedagogiska
kunskap var att integrera den i arkivutbildningen. Man var av uppåttningen am {tirmedlingsarbete behövde
l),ftas fram i arkivutbildningen fiir att
arkivpedagogen skulle kunna {å. något
erkännande. Karin Sjöberg, som skrivit
artikeln, hdvdar atr man även i Sverige
måste diskutera arkivpedagogens ur-

bildning.
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TemaArkiv nr 4/2003
"Ska vi få goda arkivpedagoger och en
bra arkivpedagogisk verksamhet, krävs
det en förändring av arkivutbildningen i
Sverige."

lntressantare frågor
Det är intressant arr se att Tyskland och
Storbritannien som håIlit på längst med
arkivpedagogik inte riktigt vinner gehör
då de framhaver att arkivpedagogen ska
ha lärarutbildning. Det är också inuessanr att man i std.llet påvisar arr man
kan nöja sig med en mindre pedagogisk
kompetens, men att man då också
måste ändra arkivutbildningen åt ftirmedlingsperspektivhållet.
Man kan fråga sig om det dr rimligt
att arkivet skall ta sig ett så srorr ansvar

{tir utbildningen av skolelever att man
har anstdllda lärare. Och lika rimligt är
det att fråga sig om arkivpedagogik
verkligen ska läras ut inom ramen av en
utbildning för blivande arkivarier, när
arkiwetenskap, klassisk arkivteori, praktiskt och teoretiskt kunnande och den
nya teknikens utmaningar redan nu
firller arkivutbildningen mer än vdl.
Detta bevisas dessutom av det stora
antal påbyggnadskurser som ges, ofta
med specialinriktningar, och den kursuweckling som sker på högskolorna
mot mer specialiserade "problemområden".
Konkurrerande stora frågor inom
utbildningen är hur vi ska organisera
och rädda digirala arkiv

till eftervärlden,

hur vi ska implementera den nya ITförvaltningen och hur dldre arkiv fortsatt skall tas om hand. Dessutom finns
ett stort behov av teoribildning och utveckling av sjdlva den vetenskap som
handlar om arkiv, eftersom impulserna
från närliggande vetenskapsområden
såsom biblioteksvetenskap och informationsvetenskap håller på att formligen
kväva den ursprungliga arkiwetenskapen.
Ur det perspektivet är knappast levandegörandet och hur vi ska ta hand om
skolelever i ett pedagogiskt sammanhang en av de mer intressanta frågor
som utbildningen behöver kompletteras
med. Ska vi ha några arkiv att visa så
måste de åtminstone bevaras.

C'uppsats
Undertecknad sammanstdller och skriver just nu en C-uppsats i arkiwetenskap om fenomenet arkivpedagogik.
En av de frågor som stdlls i undersökningens intervjuer med verksamma
arkivpedagoger är just om det krävs
några speciella kunskaper för det.
Svaren var enrydiga att det inte var nödvändigt med någon formell utbildning,
dven om majoriteten ansåg att det
kunde vara bra med en viss pedagogisk

arkivpedagogerna

utbildning i form av kortare kurser i
pedagogik eller kulturarvspedagogik
som nämndes specifikt. Alla ansåg att
kunskaper i historia och i arkiv var
viktigare. Man satte också en stor tilltro
till de personliga egenskaperna. En del
personer var mer lampade än andra att
bedriva arkivpedagogik, man var av
uppfattningen att det krävs en god
social kompetens.
Med hänsyn till debatten inom skolan
om behöriga lärare och obehöriga idrare
kan man rycka att dessa uttalanden är
intressanta och tankeväckande. Om vi
stdller krav på skolans egna lärare att de
ska ha någon form av pedagogisk
utbildning bör väl kravet vara detsamma på en arkivarie som skall undervisa

skolelever? Men det utgår naturligwis
från att man faktiskt ska levandegöra

arkiven. Om man ska tillg?ingliggöra
arkiven hamnar man i en annan sits,
eftersom skillnaden mellan att tillgängIiggöra och levandegöra är stor. Det ena
innebär att det räcker att medborgarna
är medvetna om att arkiv finns och att
materialet till viss del marknadsförs och
görs sökbart. Det andra innebär att det
inte räcker med att "bara" marknadsflira
materialet, det ska också insdttas i ett
sammanhang, kanske kompletteras med
Itiremål, ljud, musik, ljusspel, röster, en
berdttare eller något liknande. Med
andra ord bearbetas och tolkas. Här sker
också sammankopplingen med museipedagogiken. Om man ska levandegöra
ett arkiv ökar behovet av pedagogisk
kompetens, att man faktiskt gör ett
yettigt urval, att materialet tolkas och
bearbetas i förväg for att läraren skall ha
konuoll över inlärningssituationen och
att man definierar inlärningsmålen med
respektive övning.

Oviss fräga
i denna artikel diskuterat frågan om skolundervisning, därlor att detta är det område som arkivpedagogerna själva framhdver starkast
dven om de menar att arkivpedagogik
vänder sig till en bredare krets. Uppfattningen om vad arkivpedagogik är, ar
fortfarande en något oviss fråga. Frågan
är for vem arkivpedagogerna verkligen
verkar, för skolan eiler arkivet?
Kanske ska arkivarierna göra det de är
bra på och låta lärarna på skolan eller
läromedelsframställare göra det de är
bra på? Ett samarbete kring läromedelsprodukrion och en utökning av samhallskunskapsämnet i skolan så att det
täcker in lite mer forvaltningskunskap
kanske är en möjlighet? Varför begränsa

Jag har medvetet

ryn till

arkivpedagogik?

Patih Höij,
arkiuarie och utbildad pedagog

"Naturligtvis räcker
det inte med social
kompetens"
Patrik Hc;ij väcker viktiga frågor
rörande arkivpedagogikens vara eller
icke vara. Diskussionen rörande defini-

tionen av arkivpedagogik, arkivpedagogens kompetens och en förändring av
arkivutbildningen har just påbörjats
inom ramen för arkivpedagogiskt
forum.
Naturligwis räcker det inte med social
kompetens for att bli arkivpedagog.
Anledningen till att just detta har lyfts

Arkivpedagogik
är

fram i Höijs intervjuer beror ftirmodIigen på att det inte finns och heller inte
har funnits någon formell utbildning

ftir detta

än.

Höij skriver vidare att arkivutbildningen har viktigare saker att lära ut än
hur man ska ftirmedla innehållet i
arkiven, men vem ska avgöra det? Det
finns ingen anledning att se arkivpedagogik eller ftirmedlingsarbete som
en konkurrent till något annat på
utbildningen. Måste verkligen det ena
utesluta det andra?

Märklig fräga
Jag är medveten om att arkiven måste
bevaras. men till vilken nyrta om ingen
1år reda på varltir de bevaras och hur de

kan utgöra en resurs i oiika sammanhang? En av arkivinstitutionernas viktigaste uppgifter är vä1 ändå vara till fiir
våra medborgare. Frågan Höij ställer
huruvida arkivpedagogerna verkar lor

skolan eller för arkiven blir i ljuset av
detta något märklig. Arkivpedagoger
verkar på arkiven både med att tillgängliggöra och levandegöra arkiven ftir
bland annat skolor. Jag hoppas och
utgår ifrån att oavsett om man är arkivarie eller arkivpedagog så arbetar man
väl inte bara för arkivets egen skull utan
for att arkivet har en uppgift i samhallet. Arkivpedagogik är alltså inte ett
"fenomen', utan en viktig och pågående
verksamhet på ett flertal arkiv runt om i
Sverige. En verksamhet som har kommit för att stanna, men som ännu inte
har funnit sin åsta form.
ar kiup edagog p

å

Karin Sjöberg,
ar k iuf; r b und

S k ånes
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arkivpedagogs
Måndag I december
Arbetsveckan inleds med ett studiebesök. Tillsammans med Jörgen och
Ola åker vi med en försdljare ut till
Canon i Frösunda där denna firma har
ett stort, stiligt hus. Den har också en
intressant mikrofichekopiator som vi är
intresserade av. Stadsarkivet har länge
behriw byta ut den befintliga. Jörgen
och Ola har med sig olika mikrofiche
och testar noga, blir överrygade och {tirtjusta över funktionaliteten. Så blir även
jag och eftersom erbjudandet dessutom
är ekonomiskt ftirdelaktigt, beslutar vi
oss efter hemkomsten att rekommendera inkrip.
Stadsarkivet är ju också landsarkiv
för Stockholms län. Därftir ska vi lämna
underlag till RA inför årsredovisningen.
Jag har på min lott fått internuppdragen nr:is 6, 7 och 10. Nr 6 behandlar den målsättning med tillgängliggörandet som handlar om ökad ftirståelse och ökat intresse {tir arkiven som
kiilla ft;r information och kunskap. Nr
7 handlar om kunskapsuppbyggnad.
Internuppdrag 10 handlar om jiimstdlldhet, etnisk, kulturell, språklig och
religios mångfald och alldeles särskilt
om kulturarvets berydelse för en demotr<ratisk samhdllsuweckling. Det är
viktiga ting som ska avhandlas och de
ska vara

RA tillhanda om en vecka!

Jag läser igenom underlag, funderar

och antecknar.Jagpratar också med
Björn, Lennart och Stefan. Eftersom jag
skriver dagbok slår det mig hur pass
mycken tid som används ftir informella
diskussioner,

i korridorer, stående i

dörröppningar, snabba möten där information urväxlas, där besluts ftirbereds
(och de facto åttas ibland).
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Jaggär under hösten en distanskurs

vid Institutionen ftir ABM, estetik och
kultur i Uppsala. 5 poäng ska läsas in,
via texter och aktivt deltagande på
Nätet. Kursen heter Internet ftir ABM
och är mycket givande. Jag gick en kurs
i pedagogik {tirra hösten och menar att
vettigt upplagda distanskurser är ett
utmärkt verktyg för vidareutbildning.
Jag deltar i en strdvan am skapa ett
Arkivpedagogiskt Forum som ett fungerande nätverk och menar att en viktig
målsättning ftir em sådant är att skapa
möjligheter till yrkeskurser ftir arkivpedagoger.
Jag ansvarar ftir Arkis2-systemer hos
oss och håller darfur på med wå upp-

gifter i sammanhanget. Den ena är att
den digitala bildvisningen inte fungerar
tillfredsställande. Den andra är att jag
menar att Arkis2 borde kunna anvdndas
ute på förvaltningar och myndigheter,
som en integrerad del i stadens arkivhållning. Tänken är att skapa någon försöksverksamhet. RA har intet däremot,
det gdller dock att lösa vissa tekniska
och administrativa problem.

Vad g:iller bildvisningen handlar
den om skanningen av kyrkans folkbokftiringshandlingar, en skanning
som pågår ft;r fullt uppe i Fränsta.
Handläggarna på vår folkbokforingsenhet dr dock frustrerade över att de
inte kan tillhandahålla bilderna digitalt
på det sätt som avsetts. Detta kostar
irritation och arbetstid. Vi pratar med
RA om problemet och jag resonerar
med handlaggarna på folkbokforingsenheten inltjr ett möte vi ska ha på
onsdag.
Johan, som är vår informationsansvarige, tittar in och frågar om jag
vill st?illa upp k;rdag den 20 december
i Kista, visa vad vi kan och prata om
Stadsarkivet. Jag både kan och vill, så
vi resonerar en stund om hur vi ska
göra.
Maria, vår webbmdstare, tittar också

in och påminner mig om att jag lovat
bidra med efi antal Frequently Asked
Questions som det heter numera.
Tänken är att vi ska ha en sida ftir frågor och svar och att vi skulle börja med
ett antal egna bidrag.

re
Tisdag 2 december

Martin Bjersby från RA kommer på

större delen av lormiddagen där Stefan
och jag uwdxlar några förslag innan vi

besök. Tillsammans med handläggarna
på Folkbokföringsenheten går vi
igenom visningen av de digitala bilderna. Martin noterar synpunkter på funk-

anser oss klara.

tionalitet och gränssnitt och lovar att

Historielärarnas {tirening ska ha möte
hos oss kommande måndag. De vill
diskutera våra möjligheter att hjdlpa
dem fylla läroplanen, framftir allt det
alternativ som heter Historia C. Stefan,
som ansvarar ftir vår nya enhet ftir digital uweckling, och jag ska representera
SSA och vi resonerar om dagordning
och arbetsfordelning.
Samman med bokforlaget Prisma ska
vi hösten 2005 ge ut en handbok i
sldktforskning. Arbetsnamnet är Slaktforska i Stockholm. Boken ska handla
om hur man kan använda sig av Stockholms stadsarkiv på olika sätt. Jag har
åtagit mig att.vara huvudredaktör. På
torsdag ska vi ha ett Iörsta möte med
tilltänkta fiirfattare. En av dem ringer
återbud och vi samtalar därftir om hur
jag tänker mig upplägget.
I samband därmed tittar jag igenom
Clemensson/Anderssons uppftiljare till
Slaktforska steg Itir steg som heter
Släktforska vidare. Viilgjord, vdlskriven,
intressant, men med ett annat upplägg
än vårt.
Birgitta Stapf e-postar anteckningarna
från arbetsmötet vi hade på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Läser
igenom dem och funderar över mitt
fortsatta åtagande vad gdller ArkivForum. I början av januari ska vi träffa
Hans Rengman på ABM-institutionen
i Uppsala och gå igenom vad de kan
erbjuda ndr det gdller distansutbildning.
National Archives i England (Public
Record Office & The Historical
Manuscript Comission sammanslagna)
har en imponerande bokutgivning.
Sitter med deras senaste katalog och finner ett antal titlar som jag ber våra
effektiva bibliotekarier, Ingalisa och
Marie-Louise, att bestdlla hem.

vissa akuta problem med det snaraste

Onsdag 3 december

Ett bra möte om Boken, konstruktivt
och entusiastiskt. Vårt upplägg ska bli

Kommer som brukligt strax före 8, tar
itu med rapporterna till RA. Detta tar

ska lösas.
Bosse dr i full f;ird med vår tänkebolautgivning. Han har problem med not-

apparaten (eller rättare sagt med tVords
ibland egensinniga beteende). Jag har
hi:ilpt honom att lägga upp notapparaten och är med viss möda \7ord att
bete sig som {tjrvdntat.
Johan har gjort ett ftirslag till affisch
infiir Kistabesöket. Vi resonerar en

stund om utformning och firgsättning.
Tär itu med ftirslag till FAQ. Läser
igenom ett antal arkivsidor på Nätet,
hämtar tips och inspiration. Skriver
sedan ett utkast till frågor och till ett
Pår svar.
Janne kommer med ett antal fakturor

som ska betalas. Jag fungerar som utanordnare, vilket betyder att jag {tirst
kontrollerar äkturor mot utbetalningsunderlag. Sedan kopplar jag upp mig
mot stadens ekonomisystem och utanordnar betalningen. Janne är noggrann
och har hittills aldrig gjort fel, men
eftersom det formella ansvaret blir mitt
måste jag kolla igenom varje gång.
Stadsarkivet har av organisationen
Kulturarv utan gränser blivit tillfrågat
om hjiilp till Afghanistan och skapandet
av ett nationalarkiv. Det finns en organisation som idag verkar i Peschawar i
Pakistan som skulle kunna bli en
utgångspunkt. Jag har blivit tillfrågad
om jag är villig att ta på mig uppdraget
och har tackat jal Får nu reda på att
Sida for närvarande inte vill finansiera
ett sådant projekt med hänsyn dll det
osäkra läget, något som jag och Kulturarv utan gränser är helt överens om.
Jobbar lite med min Internetkurs
samt ftirbereder morgondagens möte.

biblioteksmässan. Utgivningen synkroniseras med dessa begivenheter,
vilket beryder att manus måste vara
klara om precis ett år. Så, det är bara att
sätta igång.

Åker efter lunch dll Kista med Johan,
träffar personal på Mötesplats Kista där
vi ska hålla till, kollar lokaler och omgivningar. I Kista bor många invandrare
och jag tänkte mig att det var dem vi
skulle möta. Men det visar sig att personalen ville att vi skulle hjiilpa till att
Iocka in "vanliga Svenssons" eftersom
dessa inte brukar hitta in. Mötesplats
Kista är ett så kallat medborgarkontor,
där man kan å nödvändig samhiillsservice. Vardagarna ar d:irmed $rllda
med folk som inte självmant hittar i
svensk byråkrati. Lördag, ndr vi ska vara
där, är kontorer stängt. Så vi fär försöka
agera lockbete, ska bygga vårt upplagg
på detta kommer vi överens om under
hemvägen.

Lennart ber mig lösa ett pedagogiskt
problem i det digitala registret till
Allmänna barnhusets rullor. Tittar lite
snabbt och inser svårigheterna.

Fredag 5 december
Sitter hemma under lormiddagen och
går igenom våra register på den Externa
hemsidan. Ser att det återstår ganska
mycket innan den fungerar som avsett.
Bland annat saknas många hjdlptexter.
Åker in och talar med Lennart därom,
det behövs en systematisk genomgång
av alltihop. Åtar mig det.
Läser boken Utländska ursprung aY
Elisabeth Reutersvärd och Anna
Svensson. Mycket vdlsl<riven, intressanr

och med nytdga hänvisningar. Börjar
sedan gå igenom www.ssa.stockholm.se.
Det tar resten aY eftermiddagen.
Läser igenom mina dagboksnoteringar och inser tydligare än vanligt att jag
har ett intressant och omväxlande arbete. Efter dryga trettio år som arkivtjänsteman rycker jag fortfarande att det dr
lika roligt och utmanande.

Torsdag 4 december
Dagen inleds med att jag skriver ett förtill dagordning inftir mötet med
historielärarna. Postar till de övriga och
år ganska omgående ok.
slag

annorlunda än det traditionella. Stadsarkivet fyller 75 år hösten 2005. Historiedagarna avhålls då lilaom Bok- och

Olle Månsson,
arkiupedagog
uid Stockho lms stadsarkiu
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Text: Lars Lundqvist
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et fnns en del orkiv som ofto
hamnar något emellon orkiv-

institutionerno och den vörld
museerno utgor.Dar verksomheten ör ov sådont intresse ott de ör liko
spönnonde ott besöko son? ett museum,
men som också ör mitt uppe i den dog-

En viktig del {tir Operans
arkiv och bibiiotek är också att
ge service åt de yrkesgrupper i
huset som behöver informationen i arbetet. Åt dem kan
man exempelvis erbjuda ljud-

ligo verksomheten med att servo orgonisotionens behov. Denno spönnonde
blandning finner mon på Kungliga
operons arkiv och bibliotek i Stockholm.

inspelningar ifrån det senaste
årer, direkt genom inrranäret.
Operan har nämligen en lång
tradition av att spela in ftirestd.llningarna, både på ljud och på

Gustavianska eran

film. Här finns således många av
Birgit Nilssons oftirglömliga

Den Kungliga Teatern bildades av
Gustaf III ir 1771, som just hade tagit
över tronen elter sin åders bortgång.
Under hela den Gustavianska eran kom
stola lesurser att läggas på att
skapa en svensk
musikteater.
Det började
skrivas en rad

opero!
flera ddr Gustaf
själv bidragit med
manus till librettot. För den som är
svenska

intresserad av opera
finns det alltså

mycket att hämta
har. Bland annat har

notskrifter bevarats
ända ifrån tiden {tir
den syenska operans
fodelse.

Ett av Jenny Linds
anställningskontrakt.
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framträdanden bevarade. Överhuvudtaget har man kommit
Iångt med att digitalisera och registrera
sina innehav och här inte att
furglömma den unika
konstsamlingen, med bland
annat de stora operastjärnorna ifrån gångna selder.
Inte sdllan målade av vära
främsta portrdttmålare.

Tar emot barn
Operans arkiv och
bibliotek tar också
emot barngrupper som
frr se hur det ser ut
bakom kulisserna. I
arkivet kan de även fr
se på kläder som
barnartister haft på
sig för länge sedan

och det finns möjlighet for barnen
att därigenom ta
del av operans
historia. På detta sätt kan dven

En de scenografimodeller som
finns i Kungliga Operans samlingar. Modellen är gjord inför
den svenska premiären av
Benjamin Brittens opera Peter

Grimes 1946.

nya generationer få en ingång till
musikdramatiken. En fördel är der {tirstås när operorna anspelar på klassiska
sagor, som exempelvis Hans och Greta.
Om det finns en känd saga i handlingen
är det ett bra sätr för barnen att hitta
referenser in till operaverket, och i
många fall kanske det också är en ftirutsättning.
Totalt har man från de kungliga
teatrarnas arkiv över 2 500 volymer,
vilket motsvarar cirka 400 hyllmeter.
Tillbaka från 1700-talet sträcker sig
även handlingar från den konstnärliga
verksamheten, såsom kosrym- och
dekorskisser. En särskild guldgruva
ftir forskningen finns i musikbiblioteket
där handskrivna rollklaverutdrag finns
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Läs mer om Mariebergs-

Nyheter 20041
bia:

- kursen Ritningshantering/arkivering
som blev fulltecknad direkt! Som tur är går den igen i höstl

- nya målgruppsanpassade kurser om
Dokument- och informationshanterlng

i vårt Nyhetsbrev som skickas
via e-mail. Har du inte fått det?
Maila oss på marieberg@sipu.se

$actlcrqcg *pr:vnyaÅ
aax 70?:3
1C7 ?:l S;iICKICLM

lln: 0e-6§8 i6 0l
ftr: 03^ii9e C5 r:

bevarade, det vill säga norer i handskrift
för en specifik roll. I bästa fall går det
alltså att ft;lja anteckningar ifrån en
viss sångare, som kan ge värdefulla
upplysningar både om hur föreställningen såg ut, som kommentarer till

musiken.

Tillgängliggörs
För tillfiillet pågår etr storr arbere med
atr lägga in ftiresrällningarna i ett
digitalt register, som kallas reperroar-

w!rY,,.sipr

j,;e,h:? -iebarq

entfl : nErieber,J@tipu.:e
orgnf:556i11-r099

! Ktara demo finns på www.imagon.se

och skanna in Operans äldre fotografier,

vilka ofta anvdnds både av tidningar
och i samband med bokutgivningar.

Allt detta är sökbart ifrån

en gemensam

webbplats på intranätet.
Ett arbete som också påbörjats är art
ta hand om de video- och filmintagningar som gjorts av ftirestdllningarna.
Inspelningar håller, såsom på så många
andra institurioner, att fiirstöras av

!

ålderns tand. För tillQillet står balettftirestdllningarna i cenrrum att konverteras över till DVD och därmed rryggas
för framtiden samtidigt som de registreras

i

en databas.

För den musikintresserade utgör
Operans arkiv- och bibliotek a.lltså en
guldgruva, och arbetet att göra denna
information mer tillgänglig är i full
gång.

registrer, vilket ince minst inrernr, men
också gentemot forskare och allmänhet

skall göra det lättare att fr fram uppgifter om historiska ftirestd.llningar. på
detta sätt går det alltså att ta fram en
ftirestdllning, se vilka som medverkat,
och också kunna höra ljudupptagningen

ifrån evenemanget.
Förutom detta har också en konstdatabas upprärrars fiir att underlätta
kontrollen över alla de målningar och
skulprurer som finns i huset. Ärren en
fotodatabas används Itir att registrera
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Skria ut,
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$kriver ni ut, skannar eller kopierar ni i storformat och färg?
Jobbar ni med kopiering, utskrift och skanning av kartor eller andra
dokument i storformat? Då bör ni titta närmare på Oce TCS400 och
hur den kan underlätta ert arbete.
Ocd TCS400 är nämligen ingen vanlig bläckstråleskrivarel Det är
en moduluppbyggd lösning som kan konfigureras som en skrivare,
kopiator och skanner. Systemet kan med andra ord anpassas efter
era behov och arbetssätt. I takt med att era behov ändras så kan
Oce TCS400 byggas ut - det är ett system att växa med.
Produktiv lösning
Oavsett om ni väljer en skrivare, kopiator eller skanner så kommer
ni att märka att Oc6 TCS400 är produktiv och mycket enkel att
använda.
Äkta multitasking, snabba rullbyten, användarpanel på svenska
och stöd för DlN-format är bara några av de egenskaper som gör
Oce TCS400 produktiv.

ffi

När ni hellre vill iobba än besväras av tekniken
I stort sett vem som helst kan använda Oce TCS400 utan att försl
behöva göra en massa inställningar. Det är därför en lämplig lösning
för organisationer som hellre vill fokusera på kärnverksamheten
istället för att krångla med teknik.
Några fler fördelar med Oc6 TCS400
r En till tre rullar ä 120 meter för ökad flexibilitet
r Tio skrivhuvuden för ökad produktivitet och driftsäkerhet
r Undvik renskärningar av ritningar genom stödet för DIN-format
rOcd lmage Logic@ ger automatiskt skarpa linjer, tydlig text ocl'
rena bakgrunder vid kopiering och skanning
r Skanna och kopiera upp till 15 mm tjocka original
r Arkivgodkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut'
För mer information eller bokning av demonstration
ring 08-703 40 00 eller besök www.oce'se
Printing for
Professionals

Dokumenthantering från A till Ö

Document Management §ervices

Artivering av.dokument tar både tid
och plats från företaget, Särskilt når det
gäller t ex bokför,ingsmaterial, §om enligt
tag måste arkiveras fysiskt under.minst
10 år.

I
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Recalls klimatkontrollerade och säkra

arkivdepåer är dina dokument i såkra
händer. Vi sköter ar:kiveringsprocessen
och hanteringen:från börian till slut. Det
innefattar he{a kedjan av tjänster rned ällt
från säker insarnling, indexering,' lagring,
upphä.mtningtill utredningstjånster.,
Tillsammans börjar vi med:att göra upp

en dokumenthanteringsplan' utifrån ditt
I

företags behov oeh nuverande rutiner.,
Därefter kommer vår personal och strukturerar dokumenten, packar dem i arkivIådor. förtecknar och transrportel'at slutligen lådorna tili våra *nläggningar" När

vill komma åt ett dokument
vänder. du dig'till oss, Vi tar fram det
redan samma'dag - eller inom en timrne
du, snabbt

Eecall som är vårldsledande inom

Hecalls hanterin,g sparår pengar och
möda samtidigt som .tiltförlitligheten
ökar. Kontakta'oss, så bsråuar vi mer om
hur.vi tar hand om ditt d{}kumentflödes
.
livslängd. Från A tirr

1i.

,

lnlormation Management hanterar
såvål fysiska som digitala dokument.
Vi finns i 27 lånder osh på fsm korti'
neilter. Vårt globala nåtverk av informationsanläggningar har titl uppgilt att
skydda våra kunders data oeh öka dess
vårde genom förbättrad tillgänglighet.

Dokumenthuset Recall AB
Box 302(5, 104 25 §tockholrn
Telefon 08-657 43 00

www.recall.com

{,**c{}r#TOTAL INFOFMATION MANAGEMENT

För snort trettio år sedon deltog iog
på dåvorande V örmlonds regemente
I 2 i Korlstad, i ett proktikontlöger
som fbrsvoret ordnode ftr skolungdom.
mångo år
Jog trodde nog inte ott iog
senore skulle tilltrödo en t6inst som
Iondstingsorkivorie på somma ort.

fter att ha arbetat femton år i det kommunala
och haft en hel del uPPdrag inom stat, kommmun och det privata,
har jag snart arbetat tre månader
inom landstinget. Många funderingar
har kretsat kring hur detta skr-rlle b1i.
Somliga kollegor yttrade till min
förvåning funderingar om varför just
jag utan landstingserfarenhet fick
arbetet. Kanske fick jag det just fur
att jag inte har arbetat inom landstingsvärlden och därför har nya ögon
att se med på arkiv- och dokumenthanteringen.

I huvudet på en ny
landstingsarkivarie
Nya utmaningar
Det är ofta inte forhållandena på den
gamla arbetsplatsen utan de på den nya
som avgör om man tar steget. Min nYa
arbetsplats erbjuder främst nya utmaningar. Arbetet stdller också nya och
annorlunda krav på sättet att arbeta.
Förväntningar finns också på vad en
ny landstingsarkivarie ska arbeta med.
Ska jag fortsdtta på den inslagna vägen?
Givewis vill jag forma en egen identitet.
måste avsättas lor att kunna möjliggöra detta. Att tjänsten som landstingsarkivarie inte har varit besatt under wå
år har i viss utsträckning bidragit till
effekter som måste ses över.

Tid

En speciell utmaning är att mina
medarbetare finns på tre olika platser.
Landstingsarkivet i en annan del av
Karlstad, receptionen i landstingshusets
entrd och det centrala diariet på ett
annat våningsplan. På vilket sätt håller
man ihop detta team? Hur skaPar man
en gemensam identitet? Och vad har
man gemensamt?

Gruppdeltagare
Som landstingsarkivarie deltar jag

i ett

antal olika grupper. Sekreressgränsgruppen tar upp de sekretessfrågor som
uppstår när olika verksamheter inom
och utanför landstinget ska samverka.

Nytt utbildningsprogram vid Mitthögskolan

Arkivvetenskaplig utbildning med inriktning mot
elektron isk i nformationsförvaltn i ng
120/160 p

Är du intresserad av lT och vill vara med att
forma och utveckla dagens och morgondagens
hantering av information? Då är detta ett
utbildningsprogram för dig. Det är ett
tvärvetenskapligt utbildningsprogram som ger
en bred och kvalificerad utbildning. Efter
examen kommer du att arbeta med
struktu rering, styrning, arkivering, förvaltning
och tillgängliggörande av information i företag,
myndigheter och organisationer. Utbildningen är
flexibel med möjlighet till specialisering inom
olika ämnesområden, exempelvis systemering,
databashantering eller dokumenthantering'

Sista ansökningsdag 15 aPril.
www.mh.se/utbildning
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Vi erbjuder också fristående kurser i
distansform med fördröjd studietakt:

Arkiv- och informationsvetenskap A,20 p
Arkiv- och informationsvetenskap B, 20 p
Arkiv- och informationsvetenskap C,20 p
Arkiv- och informationsvetenskap D,20 p
Dokumenthantering för registratorer, 20 p
Handskriftsläsning, 5 P
Samtliga utbildningar genomförs vid Campus
Härnösand.

Sverig es
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I ökad utsträckning samarbetar landstinget med olika aktörer, såsom andra

krryl§r
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landsting, kor-nmunel och privata entreprenörer. I nfb rrnirtionssäkerhetsgruppen
diskuteral aktuella inFormationssäkerhetsirågor ocl.r redovisar gjorda infonna-

CAffLSIAD

tionss:ikerhetsklassnir-rgar. En annan
grupp h,rnrer,rr behandlingen av personr-rppqitier inon'i lirndstinget. In{ror upphrrndlinq av e\terna aktörer inom landstinqer måste regelr'erket ses över. En
speciell grupp har bildats far att bevaka
ciessa aspekter.

Inom alla organisationer är vikten av
att termer och begrepp används på ett
enhetligt sätt. Här kommer jag också att
spela en rol1.

Användningen av olika blanketter och
formulär är omåttande inom ett landsting. Hanteringen måste vara rationell

Rirntngarru till det aya lamrettet på Tyggårdsomfrdet
§ordes ax tohaa Fredik Åbom {}817-19AU.

och ekonomisk. Mitt deltagande här har
ännu inte tydliggjorts.

Att

nå ut

Nya utmaningar. Efter l5 år i det kommunala har skribenten börjat
arbeta inom landstinget iVärmland. En av utmaningarna är att medarbetarna finns på tre olika platser. Landstingsarkivet i en annan del av Karlstad,
receptionen i landstingshusets entr6 och det centrala diariet på ett annat

Vilka kontakter kommer jag att behöva
ute i landstingets organisation? Hur
mycket förväntar man sig arr jag finns
där ute? Vilka samarbetsformer kan man
skapa? fu behoven likartade? Hur når
man ut med information, råd och
anvisningar till fem sjukhus, etr srort
antal vårdcentralet tandvårdsmofi agningar, olika länsverksamheter och den
centrala landstingsadministrationen?
Kan informationsstrukturen i landstingets Intranät vara mig behj?ilplig?

Systemens system
kommer liksom i Umeå att bevaka
personuppgiftsfrågorna {tir landstinget.
Inför 2000-årsskiftet kom man fram till
att det inom landstinget ånns 170 IT:
system med personuppgifter. Totalt
ånns det då närmare 400 IT-system.
Alla utan gallringsbeslut. Hur situationen ser ut i dag är okänt. Ett projekt
har startat som s1,ftar till att ä alla IT:
system identifierade och dokumenterade, se arrikel sida24.

våningsplan.

Naturligwis kommer vi att

se över

utbildningsbehoven. Oavsett vilket IT:
stöd vi har, kommer det inte att fungera
utan att kunskapen och engagemanget
finns hos olika användare. Nya rutiner
måste utformas ftir att vara hållbara
in{tir nya organisationsformer.

hovet av resurser ltir att rusta upp de

befintliga. Inlorande av IT:stöd för
ftirteckningsstöd är nära foresrående.
Lokaler ska awecklas i Forshaga-depån
och nya tas i bruk inne i Karlstad. Ett

nltt ldimatarkiv

ska inredas

i

samband

med flytten från Forshaga.

Jag

Diarieföring
Diarieftirings- oih ärendehanteringsrutinerna måste ses över. Ett projekt har
påbörjats i det syftet. Det återstår att se
om vi ska satsa på ett nytt IT:stöd eller
om det befintliga ska uwecklas.

Privata entreprenörer

Samverkan

Hur

ser regelverket ut? Vad har beslu-

tats?

Hur mycket behöver omarbetas?

Hur ska vi fortsätta att utveckla samverkan med övriga arkivinstitutioner inom
Arkivcentrum? Vilka aktiviteter ska vi

Vad g:iller för hanteringen av journaler i
pappersform, journaler som mikrofilmas
och journaler som fbrs med datastöd?
Hur ska regelverket se ut med de allt
fler privata entreprenörerna? Vilka krav
ska ställas på dem? Skiljer sig dessa från
kraven som vi stdller på vår egen organisation?

Nya lokaler
Landstingsarkivet som är inrymt i ett
gammalt follakoleseminarium är en del
av Arkivcentrum. Vi står här inför
behovet av nya lokaler, men också be-

samverka kring lorutom diskussionerna

om nya arkivlokaler och nytt klimatarkiv? Idag samverkar vi kring Arkivens
dag och personal från landstingsarkivet
tjänstgör i Arkivcentrums forskarsal.
Jag står alltså inftir en rad olika frågestdllningar, krav och forväntningar. Hur
jag kommer att agera i vissa frågor vet
jag mer eller mindre redan. Andra
frågor kvarstår.
Text: Hans Ramstedt
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Text: Katharina Prager, BRA arkivkonsult.
Foto: Gerrit Wagener

En småruggig augustimorgon
samlades 23 arkivarier från l8
utvecklingsländer och några
svenskar, med Erik Norberg och
Björn Lindh i spetsen, på hotell

Kristineberg i Stockholm. Temat
för de närmaste fyra veckorna
var "Records Management in
Service of Democracy".
Tiots noggrann planering kändes det
som starten på ett riktigt äventyr. Detta
var första gången som Sverige och
Riksarkivet skulle ge en internationell
kurs finansierad med medel från Sida.
Deltagarna hade valts ut bland över 200
sökande och man kan utan wekan påstå
att gräddan av uJandsarkivarier nu hade

kommit till

Sverige.

Välfyllt schema
Kursen hade fokus på Records management och redan de fiirsta dagarna diskuterades livligt skillnader/likheter melIan "archivists" and "records managers".
Förutom plats ftir diskussioner inneh<ill det v:ilfrllda schemat avsnitt som
bland annat "Förvaltning och demo-

krati", "Dokumenthantering: definitioner och styrdokument", "Gallring
och bevarande", "Records Center och
katastrofplanering' samt "Organisationsteori och ledarskap". Även olika
aspekter av elektronisk dokumenthantering belystes.
Föreläsningar blandades med casestudies, studiebesök och individuella
projektarbeten. I stort sett alla deltagare
ansåg att nivån på kursen var adekvat
men 213 av dem ryckte att kursen var

"too healy".
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Uppskattat studiebesök. Gruppbild utanför Historiska museet.

Myror i gruppen

Möte med Roslagen

Tiots det, i mångas ögon oblida klimatet, jetlag, hårt tempo och kall mat

Efter några dagar i Stockholm fortsatte

bildade deltagarna snabbt en fungerande grupp. Mycket tack vare EvaMarie Skogsberg, uwecklingskonsult
med internationell erfarenhet, som lade
mycket tid på gruppdynamiska aktiviteter. Redan vid presentationen skulle
alla likna sig vid ett djur. Först ut var
Setareki Tale, riksarkivarie pä Fiji, som
liknade sig vid en myra. Stämningen
i gruppen var på topp när samdiga
hade presenterat sig på detta lite ovanliga sätt.

kursen i Roslagen, på kursgården
Skeppsmyra. Deltagarna var inte helt
lortjusta i delade badrum och avståndet
till staden. Kursgårdens personal, närheten till havet och möjligheten till
okonstlad samvaro fick dock de flesta
att trivas trots den enkla standarden.
Skeppsmyra var bra för sammanhåIlningen i gruppen men en besvärande
faktor för de medverkande lärarna.
Åter i Stockholm, på eftermiddagen
den 10 september anordnades ett miniseminarium med Sdllskapet Emil

Precis innan kursstarten fick vi besked
om att två av de antagna deltagarna i
sista stund fick utreseförbud av sitt
utrikesdepartement. En av det landets
regimkritiker bor i Sverige och en konflikt kring detta faktum hindrade
utresan.

I kursen ingick även ert avsnitt i praktisk demokrati: folkomröstning. Börje
Justrell ordnade ett besök på Valmyndigheten i Norrtdlje och i en vallokal. Flera
av deltagarna kommenterade det åktum att det inte fanns några beväpnade
vakter vid vallokalerna. Efteråt bildades
en kö vid Anna Lindhs kondoleansbok i

Norrtdlje kommunhus.
Att Norrtdlje tidning skrev en artikel

I gröngräset. Stalfan Smedberg och
Penda Bah på Skeppsmyra.

Hildebrands Vdnner på fuksarkivet.
Några av deltagarna höll fliredrag om
arkivsituationen i sina hemländer.
Efteråt var det dags ftir vin, snittar och
internationellt mingel.

Skrev kondoleanser
När vi lämnade seminariet på
fuksarkivet nåddes vi av budskapet att
utrikesminister Anna Lindh knivskurits
på NK. Stor ftjrFiran och sorg uttrycktes i gruppen. Vi blev alla påminda om
det öppna samhdllets svaga punkter.

om kursen och dess sy4en stärkte deltagarnas uppåttning att demokrati,
öppenhet och Records Management
hanger ihop.

Samarbetsproiekt
Deltagarna hade fätt i uppgift att identifiera ett problem- eller uwecklingsområde inom Records Management i den
egna organisationen. Under kursen
formulerades problemen om till projektplaner och efter varje avsnitt fick
deltagarna möjlighet att arbeta med sina
projektplaner och beakm nya aspekter.
Ganska snart utftxistalliserade sig tre
problemområden : lagstift ningsfrågor,
framtagning av riktlinjer samt praktiska
problem. Udfrån dessa områden inleddes ett intensivt arbete som inte bara
resulterade i individuella projektplaner
utan dven i samarbetsprojekt mellan

länder med liknande problem. De
individuella projekten ska ftiljas upp av
kursledningen om ett par år. Något som
Börje Justrell ser fram emot, ftir som
han konstaterade vid slutet av denna
intensiva $rraveckorsperiod: "- Det
känns som om man fftt vdnner för

livet."

Nytt år - ny kurs

Både deltagare och lärare fick fylla

i ut-

värderingar i slutet av kursen. Generellt
fick kursens olika avsnitt mycket höga
beryg liksom övriga arrangemang kring
kursen. Några viktiga förändringar
kommer dock att märkas i nästa kurs.
Vistelsen utan{tir Stockholm kommer
att korras och ft;rläggas närmare staden,
ett än större fokus kommer att läggas
vid svensk lagstiftning och ft;reskriftsarbeten samt vid elektronisk dokumenthantering, avsnirten om diarieföring
och dokumenthantering kommer att
samordnas och sist men inte minst
kommer deltagarna få mer ledig tid.
2004-ärs inbjudan är redan klar och
ska skickas ut i världen med bud. KursIedningen ser nu fram emot nya ansökningar från våra kollegor ute i världen
och hoppas på en lika hdrlig grupp som
är 2003.

Citat - Lärare
"Att foreläsa på engelska var det som
oroade mig mest"
"Det blev en givande dialog både
mellan deltagarna och mig och dem
sinsemellan"
Forts. nästo sido

l4 septemb€r.

Babacar Ndiaye

skriver i Anna Lindhs kondoleansbok.
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Forts.från sidon

2l

Deltagare

Ldrare

Studiebesök

Mrs Grace Zafra, Filipinerna

Anki Steen, Luftfartsverket

Mrs Thongchanh Keosenhom, Loas
Mrs Nanthaka Pollachai, Thailand
Mrs Varanud Vinasandhi, Thailand
Mrs Hai Pham, Vietnam
Mrs Liliana, Ihlenfeld, Uruguay
Mr Rohan McCalla, Jamaica
Mrs N4ary Nakangu, Uganda
N4rs Lillian Ariso, Uganda
Mrs Meaza Hetkeyias, Etiopien
Mr Benjamin Kinuthia, Kenya
Mr Herman Rwechungura, tnzania
N4rs Penda Bah, Gambia
Mr Abdoulaye Sarl Senegal
Mr Babacar Ndiaye, Senegal

Annelie Montdn, Sipu Arkivkonsult
Annika Rodhe, Stockholms stadsarkiv
Astrid Forsberg, Landsarkivet i Härnösand
Björn Lind, Riksarkivet
Börje Justrell, Riksarkivet
Carina Sjögren, Sveriges Radio Förvaltning
Christoph Andersson, Europa reporter AB

fuksarkivet
Täby kommun
Kungliga Vetenskapsakademien

Mr Bolor Davaasuren, Mongoliet
Mr Jacob Hevelawa,

Papua Nya Guinea

Mr Setareki Täle, Fiji
Mr Gerrit \fagener, Sydafrika
Mr

A-ndrea

Luxton, Sydafrika

Mr Boyd, Phiri, Zambia
Mrs Muswa Suuya, Zambia
Mrs Tbandzile Dlamini, Swaziland

"This

arkiverd'

that

"De personliga vinsterna var stora: det

countries that rely a lot on donor
funding "

was very good.

itt

quite important for third world

Citat - Deltagare
"The theme of the course on
Democracy is in line with my duties
and my country is developing law on
freedom of access to informatiori'
"The issue of preservation /conservation
and electronic records is of utmost
importance we are intending on going
digital and felt the course provided very

records for a ministry."
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Regeringskansliet
Stockholms Företagsminnen
Historiska museet

Valmyndigheten i NorrtäIje

Arkiv fbr

Göran Kristiansson, Riksarkivet
Göran Samuelsson, Lantm:iteriet
Helena Friman, Stockholmsutbildningen
Ingmar Fröjd, Riksarkivet
Jiri Kolar, Riksarkivet
Jonas Palm, fuksarkivet
Jörgen Anderston. Lunds universitet
Katharina Prager, BRA arkivkonsult
Krister \fleber, SIPU Ekonomi & Kultur AB
Leif Andersson, Proicio
Lars Nelson, Datalärare
Louise Cederwall, UD
Marianne Betts, Täby kommun
Sirpa Rundström, Jurark AB
Staflan Smedberg, Stockholms stadsarkiv
ÅJ<e Daun, Stock}olms universiter
Kursadministratör:
Hanna Eriksson, Riksarkivet

I learnt how to
write a project proposal. I must confess

useful insights into these"
"I will have the opportuniry to apply
the new knowledge based on the fact
that I am responsible for managing the

Krigsarkivet

Claes Cränrst röm, Riksarkivet
Eva-Marie Skogsberg, EMS Tiaining

"Den ftirsta kommentaren jag fick var:
Vi har inte ens papper som duger att

\/ar enormt spännande aft möta kollegor
från olika delar av världen och ffi ta del
av deras tankesätt och be§mmer."

Skansen

\Tasamuseet

Välfyllt
schema.
Provisorisk
datasal på
Skeppsmyra.

Svensk

Kulturminnesvård

"Presentation by the journalist was also
relevant and useful. It once again showed me horv important my profession
is.

"

ffi

MPO-profektet
o

Text: Jan Brunius

i många fall att sammanfiira fragment
som hör till samma handskrifter, utan
att ta aY dem från rdkenskaperna.
Under nästa år fortsätter arbetet med
att rätta och komplettera databasens
uppgifter samtidigt som skanningen av
bilderna fortsätter. Avsikten ar att daabasen med tillhörande bilder ska vara
tillgänglig på DVD-skiva men också
läggas ut på Internet för att på detta sätt
vara tillgiinglig {tir en större publik.

Flerstämmig motettskrift.

Vetenskaplig final

Frankrike cirka I 300.

Projektets vetenskapliga final var ett

edan juli 1995 har AnnoWolodorski
och Gunilto Björkvoll orbetat i RA
inom det så kollode MPOprojektet,
Medehido Pergoment-Oms/og (se RA:s
h e m si d a, www. ra. se I rd I MP O. htm l)
med ott kotologisero de tusento/s medeltida bokfragment sorn anvönts som
pörmor till kronons rökenskoper. MPOprojektet ör som bekont en for*öttning
på den kotologisering av fragmenten som
inleddes ov drToni Schmid redon 1930.
Projektet som finansierats av Virterhetsakademien, närmar sig nu sitt slut.
I början av november registrerades de
sista fragmenten i databasen. Databasen
innehåller nu drygt 22 000 fragment
som kommer ur minst 6 000 olika
handskrifter från 1000-talet dll 1500talet. De flesta kommer från gudstjänstböcker, men det finns också blad ur
juridiska, teologiska och andra handskrifter. Textdatabasen har komplerterats
med inskannade bilder av fragmenten.
Täck vare bilderna har det varit möjligt

f
\
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internationellt seminarium kring fragmentmaterialet, Medievol Book
Frogments in Sweden, som ägde rum på
Vitterhetsakademien 1 3- 1 6 november
och som var ett led i Akademiens 250årsjubileum. Till seminariet hade vi
inbjudit de utländska forskare som
genom åren deltagit i och intresserat sig
{tir projektets arbete. Flertalet av dem
har oclaå ddigare besökt Sverige och
projektet i samband med olika arbetsmöten. Syftet med seminariet var dels
att diskutera en del av projektets resultat, dels att påvisa möjligheterna till
fortsatt forskning på grundval av fragmentkatalogen.
Tio medeltidsforskare, däribland
Iiturgihistoriker musikvetare och bibliotekarier, från Tyskland, England,
USÄ" Italien och Finland deltog med
föredrag om bland annat engelska
helgon, kanonisk räm och helgonofficier
i det svenska fragmentmaterialet. Bland
annat framhöIl dr John Toy från
England att det ovanligt stora antaler
engelska helgon i de dldsta fragmenten

från 1000- och 1 100-talet visar på ett
klart engelskt inflltande i kristnandet av
Sverige. Michael Gullick, specialist på
110O-talets paleografi, menade att flera
tidiga handskrifter troligen skrivits i
Sverige. Dr Martin Bertram från Rom,
specialist på kanonisk rätt, pekade på
det överraskande stora antalet juridiska
handskrifter som finns representerade i
fragmentmaterialet, fler än i någon

annan kdnd samling i Europa. Till
seminariet var också ett antal svenska
forskare och andra intresserade inbjudna.
Seminariet inleddes med en mottagning i Stockholms medeltidsmuseum
den 13 november och innehöll också en
visning av KB:s (Kungliga biblioteket)
medeltida handskrifter. Föredragen
kommer att publiceras i Vitterhetsakadem iens serie av konFerensrapporter.

Ny utställning
Vitterhetsakademien har oclaå anslagit
medel till en ny utstdllning om fragmenten på Stockholms medeltidsmuseum som en uppftljning av
utstdllningen Helgerånet som hölls
1993-94. Arbetet med utstdllningen
som ännu inte {ä.tt något definitivt
namn. pågår fttr fullt och vernissagen
beräknas bli

i april

månad. Utställningen

kommer senare att
fl1tta runt dll andra
museer i Norden,
som samarbetar

med Stockholms
medeltidsmuseum.
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Londstingets lT-verksomhet omfottor mångo lT-system. Hur mångo?
Vor finns de?Vilko orbetor med dem?Vilko ör systemonsvorigo,
system odministrotörer respektive ko ntoktperson er? Ar systemen
och dotoboserno sökrode ftr nösto version ov det progrom de ör
skopode i?

Hor gollringsplon uppröttots? Honteror visystemen

tilköckligt sökert

ftr

potienten och så vidore?

E;;----unkeb
use

{"r

.å;

tr=-

ett nodvän
oa

unskopen om och dokumentotionen ov en myndighets
Il-system ör något som olltid
måste finnos och hållas
oktuell. Det fnns flera intressenter ov ott
det ör så.Arkivorien sko titta på gollr i n gs

r

uti n e r.

Pe

r s o n up p

gifts o m

b ud

et

måste kunno bevoka hur personuppgiftshondlingen ser ut. De som orbetor med
informotions- och lT-sökerhet hor behov
ov oktuello uppgifter.Till sist och inte
minst lT-sidon sdvöl dess ledning som
drift hor behov ov utvecklingen ov myndrghetens ,T-system.
Dessa gemensamma behov väcktes

samtidigt inom landstinget i Värmland
under hösten 2003. Visserligen hade
lorsök gjorts tidigare, men detta hade
misslyckats tiIl fr;ljd av ett dåligt IT-stöd
och bristen på formåga till uppfr;ljning.
Ett projekt har nu tagit sin början.
Deltagare är bland andra landstingsarkivarien, representanter för informations- och IT-säkerhet, personuppgiftshanreringen. Proiektnamn ar FÖL.
vilket ska förstås med Förteckning Över
IT-system inom landstinget. För att
klara systemuppbyggnaden utifrån våra
behov kommer en så kallad riktad upphandling att ske.

Många lT:system
Inför år 2000 gjordes en inventering av
antalet IT-system inom landstinget.
Antalet då låg på närmare 400 srycken.
Det projekt som nu har tagit sin början
har bedömt att antalet ligger på 600-
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700 IT:system. Detta förhållande gör
det givewis än viktigare att å tillstånd
rutiner ftir igångsättande, drift och
aweckling av ITlsystem.
Hur många av dessa som är i bruk, ar
avstdllda och inte langre i aktuell drift
eller som inte är system i landstingets
utåtriktade verksamhet måste klarläggas.
dessutom inte har rutiner ftir att
ta hand om den i landstinget digitalt
lagrade informationen, att alla IT:
system saknar gallringsbeslut och att det
saknas uppgifter om personuppgiftsbehandlingen gör inte behovet av FÖLprojektet mindre.

Att vi

Syfte och mål
Syftet med projektet är att aktualisera
systemförteckning, att tillsammans
med IT-stab, landstingsarkivarie och
länsverksamheter föreslå innehåll i en
reviderad forteckning samt hur denna

kunna nås via intrandtet ftir uppdatering och att fureslå förvaltning för
det önskade IT-systemet.
Målet med projektet är att föreslå
rutiner kring inforande och optimal
användning av den samlade information som {tirteckningen kan komma
att innehålla.
Projektet ska sprida kunskap i verksamheterna kring ITs roller och åtaganden. Dessutom ska det utöka samverkan
med systemansvariga och lT-stab och
landstingsarkivarien. Ansvaret för hantering av personuppgifter ska också lyftas
fram.

ska

Färdig form
FÖL i sin fardiga form kommer att
utgöras

till sin huvudsakliga del av

information rörande de olika ITsystemen. Formulär ska tas fram uppdelade på allmän informarion, personuppgiftsbehandling, teknik, säkerhet
och övrig information där systemägaren/
systemansvarig ska fylla i de begärda
uppgifterna. Vissa avgränsningar har

varit nödvändiga att göra när det gäller
vilka ryper av uppgifter som ska ingå i
systemet.
De ndsta stegen i arbetet i projektet är
ftirutom själva systemuppbyggnaden att
faststdlla det verkliga antalet IT-system,
deras ftirdelning på olika arbetsplatser
inom landstinget och deras status. Det
riktigt stora steget sedan är att ta i tu

med gallringsutredningar.
V:il i drift ska IT:systemet som återfinns på landstingets Intranät hållas
uppdaterat av systemdgaren/systemansvarige. Rapportuttag ska ge upplysningar om ansvar, innehåll, personuppgiftshantering, verksamhetsspridning
med mera.
Systemet i sin fårdiga form ska också
ge nödvändig information vid f<;rfrågningar om personuppgifter från enskilda.

FÖL-projektet är ett av stegen lor att
kunna gå vidare till digitala lösningar.
Fc;rslag till hur detta ska kunna se ut
håller på att tas fram.
Text: Hans Ramstedt

ffi

Avspark
o

Idrottsintresserade
En gladjande nyhet ftir året var ocl«å
att samarbetet mellan Arkivcentrum i
Karlstad och Karlstads kommunarkiv
synliggjordes genom kommunarkivets

oo

deltagande.

Text:Jan Löfgren

\
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dag2003. Ja, hur det var med det har
vi ännu inte fått något svar på, men vi
vet att {tirberedelserna inför och genomförandet av dagen gick enligt regelboken.
På Arkivcenuum i Karlstad stod
Vdrmlandsarkiv, Emigrantregistret,
Folkrörelsernas arkir., Landstingsarkivet
och Karlstads kommunarkiv redo. Flera
av oss ildädda Boltics gamla matchtröjor
(bandy är en idrott med lång tradition i
Värmland). Avspark gjordes klockan
10.00 - de första besökarna var dock
inne redan tjugo minuter tidigare.
Dagen rullade på enligt planerna och
klockan 15.00 gick vi i måI. Då kunde
vi konstatera att besökarantalet var det
samma som fliregående år - 300 personer.

Högt och iämt

Man kan också uppmärksamma att
temat för Arkivens dag har stor betydelse fijr vilka grupper man lockar. I år
var temat idrott kropp och hdlsa, vilket
bland annat resulterade i att det var
ovanligt många idrottsintresserade
herrar som besökte oss.
Vi hade tre mycket välbesökta föreläsningar, där man kunde ta del av en

Det kan ryckas fantastiskt att man år

tillbakablick på skolidrotten i Värm-

efter år lyckas locka alla dessa människor, och då särskilt alla nya besökare
som kommer. Men vid närmare eftertanke är det kanske inte så konstigt att
antalet besökare är så pass högt och
jämt. Det händer ju en mängd intressanta saker en sån hdr dag, hos oss och
hos alla andra arrangörer. Förutom en
öppen forskarsal, guidade visningar och
utställningar kan nämnas att en bokbindare visade hur man binder och
Iagar böcker, olika ryper av Vdrmlands-

land, kåserier kring de vdrmländska
idrottsprofilerna Massa Lind och
Pampen Borgström och slutligen ett
samtal mellan de wå läkarna Anders
Halvarsson och Ola \flessmark kring
idrott, kropp och hdlsa. Thots att extrastolar sattes in räckte inte platserna till

Iitteratur ftirsåldes, databaser visades,

Det var dock inte bara på Arkivcentrum i Karlstad som man märkte
av att det var Arkivens dag i Värm-

Värmlands släktforskarförening och
Samfundet emigrationsforskningens
främjande deltog och inte minst Vdrmlandsarkivs 1:e arkivarie Peter Olausson
som hittades under skylten Frågo arkivorien. Ddrr svarade han på alla möjliga
och omöjliga frågor kring handlingar
som allmänheten tagit med sig.

alla som ville komma in till foreläsningarna, vilket är både synd och roligt
på samma gång.

Runt om iVärmland

Iand. På ytterligare elva platser, med
spridning från Sysslebäck i norr till
Hammarö i söder, ägde olika arrangemang rum. Totalt besöktes Arkivens
dag i Värmland av ungefdr 1 100 personer.

Temat tilltalade även flera vdrmländ-

att lyfta
fram sin historia och verksamhet. Några
av dessa var Norra Ny FF, SK Bore och
MK-Ratten, de wå senare från Torsby.
ska ftireningar som passade på

o

,l

Intressant i sammanhanget är am MKRatten - som visade gamla filmer, tävlingsbilar och sin prissamling - hade

ö
o

tli

250 besökarel

Fantastiskt kul att så många kom, och

Fråga arkivarien.
l:e arkivarie Peter
Olausson svarar på
frågor under Arkivens
dag på Arkivcentrum

i Karlstad.

man kan ju hoppas att dessa och ännu
fler föreningar, institutioner, företag,
kommuner och myndigheter är med
under Arkivens dag2004 och då tar
chansen att visa upp sig, sin historia och

visar fotodatabasen

verksamhet.
Låt oss göra Arkivens dag dll em
folknoje och arkiven till resurs ftir hela

Sofie.

folket!

I bakgrunden: fotograf Börie Holm6n
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En väg in
o

till

källmaterial

I

Text: Karin Wåhlberg

Om min mormor kom som flykting
undan koncentrationslögren med en av
de vito bussarno, eller min forfar anlönde
till Gotlonds kust i en fiskebåt från
Estland eller min farmor från Zmbabwe
vor stipendiat vid ett svenskt universitet
eller min morfar inte kunde stanno kvor i
Pinochets Chile, eller min mamma kom
från Crekland ftr ott orbeto i en syensk
fobrik eller min poppa kom från ltolien
dörför ott hon blev kiir i min mommo,
eller jog sjölv kom från det forno Jugoslavien ftr ott det vor krig dör, - vilko s/ogs
uppgifter kon jag hitta om olla oss? Vod

har jag rött att löso?
Citatet är hämtat från inledningen till
en ny bok som i höstas gavs ut av ltirlaget Studentlitteratur. Resten av boken
dgnas åt att besvara just dessa frågor vad finns att läsa i svenska arkiv om
människor med utländskr ursprung som
kommit till Sverige, och vilka uppgifter
har man rätt att ta del av.
Författarna av boken Utlöndskt
ursprung - Söko och finno i svensko
orkiv, d:r arkivarierna Anna Svenson vid
Open Sociery Archives i Budapest och
Elisabeth Reuterswärd vid Landsarkivet

i Lund.

Olika aspekter
Boken är indelad i olika avsnitt som
belyser invandringen ur olika aspekter,
nämligen arbete, kärlek och längtan,
barn, krig och forftljelse, trassel och
tragedier i Sverige, solidaritet och till
sist mötet med myndigheterna.
I varje del finns ett flertal korta historier om människor som på olika sätt
och av olika anledningar kommit till
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Sverige. Varje historia avslutas med ett
par korta meningar om varifrån uppgifterna är hämtade. Minst lika intressant som uppgifternas ursprung är de
bilder som målas upp av invandringen
till Sverige under ltirra seklet.

Gamla historier
grund av sekretessbestdmmelserna, som kan
g:ilia i upp till 70 år för
vissa uppgifter, är de
flesta historier Från 1900talets första del. Har
berdttas bland annat om
På

finska krigsbarn i Sverige
under 1940-talet, bal.I
tiska båtflyktingar som
UTIÄr{BSIff
steg i land på Fårö norr
om Gotland 1944, överlevande från koncentrationsldger som kom till
Sverige under andra
världskrigets slutskede
och ungerska flyktingar
som kom efter upproret 1956.
Det finns dven nyare historier, till
exempel om en familj med politiska
flyktingar som kom hänChile 1975,
ett koreanskt adoptivbarn och en sydafrikansk student som 1961 kom till
Lund For att ldsa vid universiteter.

Bra hjälpmedel
Det sista kapitlet innehåller information
om hur man söker i svenska arkiv.
Kapitlet är mycket enkelt och lättforståeligt dven ltjr den oinvigde, och
inleds med en kort genomgång av
offentlighet och sekretess. Författarna
går igenom vilka sekretessregler som

kan gälla och vilka undantag som finns.

Här finns dven en genomgång av vad
lor slags information som man kan hitta
i olika slags myndighetsarkiv och hur
man går till väga ndr man besöker en
arkivinstitution. Kapitlet avslutas med
en telefon- och adresslista över landsarkiven och Riksarkivet.
Utlöndskt ursprung at ett
bra hj2ilpmedel lor de som
inte dr så bekanta med
svenska mynd ighetsarkiv.

E|sehdl fteuenwird

ttn\Pnållgt!
i svenska arkiv

behöver

å

och kanske inte heller med
den svenska oFFenrlighetsprincipen. Även andra
grupper än släktforskare av
olika slag kan ha stor nltta
av denna bok. Arkivarier
som vill kunna hänvisa
besökare och forskare till
ytterligare arkirr men octså
arkivstudenter, j ournalister,
historiker, etnologeq
socialantropologer och
andra forskare som
<iverblick och en väg in

till

ett viktigt killmaterial.

Ytterligare läsning
För den som är intresserad av att läsa
mer om hur människor med utländsk
ursprung kan söka sina rötter, finns
också Lars Hallbergs omfattande Köl/or
till invondringens historio i stotligo myndigheters orkiv I 840- I 990, utgiven
2001 av Riksarkivet och Elisabeth
Reuterswärds Att söko sino utlöndsko
rötter - En vögledning till köllor om invondring i svensko stotligo myndigheters

orkiv under 1900-talet, utgiven 1995 av
Landsarkivet i Lund.
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rf.
Nomn: Lena Bohlander
Åtder:37
Arbetsp/ots; Föreningsarkivet i Sörmland
Jag är en Eskilstunabo med hela
Sörmland som arbetsplats. Har tidigare
arbetat med allt från trycksaksframstdllning till ekonomi och sedan sju år som
arkir.arie. I grunden har jag främst studier i historia vid Uppsala universitet,
men även arkivkunskap vid
Mitthc;gskolan i Härnösand med mera.
Jag är gift med Anders sedan 15 år
tillbaka och vi har wå vilda barn; Ida

NÄRINGSLIYETS ARKIVRÅD, NU
Nikolaigatan 3,702 l0 ÖREBRO
Tfn:019-12 0l 95 . Fax 019-61 I 8l 20
Hemsida:m.nla.nu . E-post:nla@nla.n

nio år och Joe[ snarr Fem.
Förutom att umgås med
familjen ägnar jag fritiden åt att läsa, rida och
resa

-

Ordförande:

när jag kan.

Det bästa med arkiv?
Att kunna ge människor aha-upplevelser
med hjalp av arkiven - deras egen historia. Tänk att der var så här det gick till!
Det var så det såg ut då! Att se andra

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

upptäcka skatterna i arkiven ger också
den egna entusiasmen och arbetsglädjen
en kick!
ARKIVRÅDETAAS
Box 390, l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pettersson

Tfn/fu:

De goda exemplen på
FAIK planerar att ha sin konferens 1516 september. Vi har valt att lägga konferensen på hösten främst med anledning av att Svenska Arkirweckan går av
stapeln i april och vi vet att många av
våra medlemmar också vill delta i den.

Årsmötet kommer som vanligt att äga
rum under konferensdagarna.
Arkivkonferensens tema i år blir de
goda exemplen. Vi vill inspirera deltagarna genom att visa lyckade och bra
exempel från verkligheten. Hur har
arkiweorin omsatts i praktiken? Ett
exempel bland många är hur Regionarkivet i Gr;teborg löst långtidslagring

FALK vill önska
följande välkomna
som nya medlemmar:
Kent Scåvholt, Kungshamn

Gun-Britt Ottosson,

Ed

Helena Sandgren,Tingsryd

Ulla-Britt Johansson,Västervik

08-41 I 49 30

Ordförande:

av en elevadministrativ databas. Vi har
även {tir avsikt att ge exempel på hur
den nya lagen om allmänna handlingar

Lars Erik Hansen
Riksförsäkringsverket
Tfn: 08-786 90 00

Hur kan en beskrivning
av handlingsslag se ut?
Programmet är ftir närvarande i sin
ska tillämpas.

linda men vi törs utlova innehållsrika
dagar vilket brukar vara FALK-konferensernas kännemärke. Som vanligt
erbjuds deltagarna ett trevligt socialt
program.För sist men inte minst är den
srora behållningen att träfå kollegor
och utbyta erfarenheter.
Vdlkomna till Norniilje!
Styreben

arhvforUuna

FOLKRÖRELSERNAS ARKIvFÖRBU
Box 350 I , I 03 69 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström
Tfn: 08-412 39 00 . Fu:08-4 l2 39 90

Ordförande:
lngvar Söderström
PI 380 B, 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post ingvar.soderstrom@mailbox,swipne

AAS vill önska följande välkomna
som nya medlemmar:
Lars Lindgren, Karlstad
Giesela Petersson, Linköping
Camilla Karlström, Stockholm
Ulf Nilsson, Stockholm
Anne-Lie Filipsson, Stockholm
Bodil Strömberg, Linköping
Jon Juliusson, Solna

Martin Alexandersson, Göteborg
Eva Alpsten, Skövde
Jonas Andersson, Öckerö
Andreas Ekelund, Göteborg
Camilla Elvin, Mölndal
Magnus Engvall, Göteborg

Ulrika Gabrielsson, Göteborg
Lina Ganestam, Göteborg
Sophia Hyd6n, Helsingborg
Elin Johansson,

Göteborg

Marika Lagervall,Västra Frölunda
Gunilla Nilsson, Göteborg
Anna Nygren, Göteborg

Henrik Saxenius, Göteborg
Mikael Skoglund, Angered
Lennart Staberg, Göteborg
Agneta Sundin, Göteborg
Camilla Svensson, Göteborg
Linda-Marie Georgiou, Göteborg

(

At
FALK

c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA

E-post erik.lindblad@uppsala.se

Tfn:018-727

ll 75.

Fax018-727

ll

Ordförande:
Jan Östergren

Malmö stadsarkiv

Tfn:040-1053 l2
E-post jan.ostergren@malmo.se
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Från teori och modell

till

praktik och taktik
Text: Roger Löfgren

av stapeln den

ft;r konfePalatset

Temat

i

från
praktik och tak-

rr4
hade tagit sig dit,
vilket innebar en fullsatt föreläsningssal.
Förmiddagen ägnades mestadels åt
teorier och modeller. Eftermiddagen åt
praktik och taktik. Moderator ftir dagen
var Mikael Dahlin från Astra Zeneca.

24-timmarsmyndighet
Statskontorets Karl \Wessbrandt holl det

inledande ftiredraget om 24-timmarsmyndigheten och e-arkiveringen som
viktig del av denna. Som fördelar med
24-timmarsmyndigheten framholls forenklingen fiir medborgaren, samt att de
elektroniska tjänsterna ska utformas så
att de inte utestänger grupper i samhallet.
I visionen om 24-timmarsmyndigheten syns, utöver statsmaktens strdvan
efter effektivisering, en demokratisk
ambition. För att åstadkomma både
effektivisering och demokrati lrävs en
fungerande elektronisk dokumenthantering, från registrering till arkivering. Några saker att fundera på kring
detta är vad en elektronisk handling är,
när den ska anses inkommen/upprättad,
samt hur man ska ftirhålla sig till
begreppen original och kopia.
En nyhet ft;r dagen l<ring24-rimmarsmyndighetskonceptet var att regeringen hade tagit beslut om att inrätta
en nämndmyndighet ftir e-förvaltning.
Denna ska bland annat faststdlla
gemensamma standarder ftir myndigheternas elektroniska kommunikation
med varandra, medborgare och företag.
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OAIS-modellen
Per-Åke Ling från Eurostep inledde sin

diskussion om OAlS-modellen (Open
Archival Information System) med
några reflektioner från mötet mellan
tekniksida och arkivarier, av vilka han
sjdlv representerar den förstnämnda. Ett
rydligt exempel är de olika betydelserna
som läggs i begreppet arkiv. Med arkiv

kan ju avses lagringsplattform, operativt
system, arkivsystem eller arkiv i rent
juridisk mening.
Ling reflekterade även över begreppet
potentiell handling och framhöll att
framstdllningar av sådana på sikt blir
oerhört besvärliga, efiersom det i princip innebär att all mjuk- och hårdvara
måste bevaras från myndigheterna
alternativt återskapas genom kostsam
emulering.

o

d

lån

kt

ig
dsl

Referensmodell
Den alltmer valkanda OAlS-modellen
beskrevs som en

i grunden enkel refe-

rensmodell ftir hållbar elektronisk arkivering. Förenklat kan den sägas beskriva

ftr ett arkivsystem samt vilka
grundfunktioner som måste finnas
inom detta system. Enligt OAIS finns
miljon

producenter respektive konsumenter av
information. Dessa interagerar med
arkivsystemet genom att sända eller
mottaga informationspaket.

Ett OAIS-arkiv har sex grundfunktioner, f.ra hårda och wå mjuka. De
hårda kan vara mer eller mindre automatiserade. Bakom de mjuka måste
människor finnas. Som hårda räknas
mottagningsfunktionen, lagringsfu nktionen, datahanteringsfunktion (metadatahantering) och åtkomstfunktionen.
Som mjuka rdknas en administrativ
respektive tekniskt planerande funktion.
Inom OAlS-modellen ryms ingen metadatastandard. Däremot anges om hur
man bör bära sig åt vid användandet av
metadata.

Arkivprojekt
Eftermiddagen dominerades av ftiredragshållare från fu ksftjrsäkringsverket
(RIU.Verket har i wå och halvt års tid
bedrivir ett omfattande projekt f<;r digital långtidslagring, {tirkortat DIAprojektet. RFV och fiirsäkringskassorna
utgör tillsammans socialflirsdkringsadministrationen (SFA). Inom SFA
finns en bestdllar- och leverantörsmodell, som lorenklat innebär att verksamhetssidan enligt bestämda former
bestdller IT:system från RFV:s dataavdelning (RIV Data). Denna ansvarar
sedan för den tekniska uwecklingen och

driften av systemen.

Många berörs
Lotta Arvidsson, pro j ektledare för
bestdllarsidan i DlA-projektet, inledde
med att berätta om bakgrunden till
projektet, projektorganisation samt
projektplaner.
Det avgörande skälet till att projektet
startade är att ett elektroniskt ärendehanteringssystem (ÄHS) har inftirts vid
ftirsäkringskassorna, vilket behöver ett

digitalt arkiv utöver sitt närarkiv.

Primärt mål

Projektet drogs i gång 2001. Först formulerades en övergripande strategi.
Denna ftiljdes av en besdllning med
kravspecifikation till RFV Data. Efter
val av grundprodukt, som döptes till
Ivar, började i januari 2003 anpassningen av produkten till bestdllarsidans

Roger Löfgren, arkivarie och kravställare
i DlA-projektet, beskrev inledningsvis
e-arkivets relation till dokument- och
drendehanteringssystem i verksamheten
samt dess relation till arkivmyndigheten. E-arkivet måste dels uppfylla
verksamhetens lagringsbehov samt behov av en god offentlighetsstruktur, dels
förbereda ett urval av akter och dokument ftir leverans till arkivmyndigheten.
Den fbrsta versionen av e-arkivet har
som primärt må-l att uppfrlla verksamhetens lagrings- och återsökningsbehov,
men s1,ftar också dll att {tirebereda akter
och dokument fcir långsiktigt bevarande. Detta ska åstadkommas bland
annat genom att ställa krav på format
och metadata från levererande system.

krav.

Inftirandet av ett digitalt arkiv ftir

RIV och försäkringskassorna kommer

ä konsekvenser för många, både
utom och inom organisationen. Därftir
bedrivs vid sidan av systemuwecklingen
ett delprojekt som identifierar vem som
berörs samt när och hur de gör det.
Viktiga intressenter är redan i nuläget
att

ledningen, alia som arbetar med arkivfrågor på försäkringskassorna samt
arkivmyndigheten. Projektorganisa-

tionen ftir DIA består lor närvarande
av e$.40-u) roller på beställar- och
leverantörssidan och omfattar drygt tio
heltider.

Informationspaket
Erik fudderby, systemarkitekt inom
projektet vid RFV Data, visade hur
OAlS-modellen tillämpas vid framtagandet av e-arkivet. Producenter av
information är i dagsläget handläggare
inom AHS. Dessa kommer också att
utgöra de primära konsumenterna av

Arkivredovisning
För att sätta in de elektroniska dokumenten i ett verksamhetssammanhang
har en logisk arkivredovisningsstrukrur
byggts ftir e-arkivet med stöd av ISAD
(C)-standarden. Genom arkivredovisningen ges information om vilken akt
ett dokument tillhOr, vilket system och

ärendeprocess den kommer från samt
vilken försäkringskassa den tillhr;r.
Dokumenten, akterna, ärendeprocesserna och arkivbildare ftr genom
arkivredovisningen också en utflirlig

beskrivning.
En del uppgifter om akterna och
dokumenren kommer från ÄHS i samband med att de levereras till e-arkivet,
andra måsre rillftiras genom ert regisrervårdsgränssniff. Detta uwecklas till den
andra versionen av e-arkivet som
beräknas driftsättas i oktober 2004. En
enkel protoryp på hur detta användargrdnssnitt skulle kunna se ut visades av
Nicldas Andersson från RFV Data.

Omfattande projekt
Dagen avslutades med en lägesrapport
av Torbjörn Hornfeldt från Riksarkivet
om deras tankar kring digital arkivering,
samt något om det omfattande projekt
for digital arkivering fuksarkivet drar
igång runt årsskiftet 200312004 i samarbete med bland annat Luleå tekniska
hc;gskola. Det går under namnet LDBprojektet (Långsiktigt Digitalt
Bevarande).

Foto: Ove Haldn

information. Riksarkivet kommer att
utgöra en annan konsument, och
genom dem forskarna.
Strukturer och modeller ftir arkivets
informationspaket ftirevisades. Informationspaketen innehåller dels sjdlva
informationen lagrad i godtagbart
filformat (xm1, tiff elier pdf), dels

metainformation om denna i xmlformat.
En processmodell visade på vad som
sker med informationspaketen när de

kommer till arkivets mottagningsfunktion. En annan modell visade på tre

tl?er

av informationspaket som går från
arkivet till ÄUS. Det ltirsta av dessa rre
paket kommer innehålla information
om vilka akter som finns på en kund,
det andra kommer innehålla information om en given akt och dess dokument och det tredje paketet kommer
innehåIla ett enskilt dokument och dess
metadata.

Stort intresse.

Det var fullsatt påAAS konferens om e-arkivering.
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Personalskvaller
.
.

Per Gertow är sedan den 7 januari
anställd vid fukspolisstyrelsens dokumentationssektion som arkivarie.

Påstan (30 jan:uari 2004)
kunde vi läsa om de protester som

I DN

mötte recensenten Johan Croneman
när han angående filmen "American
Splendor" kallat huvudpersonen for
arkivarie, i stdllet for arkivassistent.
Vänligt nog rättades detta i nästftiljande Påstan bilaga, då han Iätt

Den 1 februari bc;rjade Marie
Johansson som kommunarkivarie i
Kalmar.

.

Matilda Ekström har anställts

som

arkivarie vid riksdagsftirvaltaingen i
Stockholm.

.

"hela svenska arkivariefiirbundet
över" sig. Ryktena säger dock att ett
visst brev ifrån en cineast och arki-

Jonas Engardt har ätt tjänsten som
verksarkivarie vid NUTEK. Han började sin anstdllning den 2 februari.

.

varie Per-OIa Karlssons angående
felöversättningen haft en viss effekt.

Fia Ewald kommer att börja arbeta
som specialist med produktuweckling
och seniorkonsulting hos Veriscaa.
Hon kommer närmast från INgroup.

Lors Lundqvist

Extra
arkivkonferens
Elektroniska handlingar blir en allt
vanligare {tjreteelse och dessa inkommer via olika kanaler som bland annat
skannade dokumenr. e-post, service-

telefoni och lnternet. Hanteringen av
digitala handlingar krdver särskild sdJ<erher så atr deras aurenricitet
kan säkerställas.
På AAS arkivkonferens den 17 mars
2004 i \Testmanska palatset i Stockholm tas bland annat följande frågor
upp: Vad pågår inom InterParesprojektet? Hur kan polisen få fram
IT:bevis? Hur ser domstolarna på ITbevis? Hur kan myndigheter hantera
dessa

detta?
På denna konferens ger vi information om digitala handlingars bevisvär-

AVEC 04
Programmet är nu klart ftir arkiweckan 2004, AVEC 04. Konferensen
kommer att äga rum i Stockholm mellan den 2l-23 april i Folkets hus
vid Norra Barntorget. Innehållet kommer att bestå av såvdl gemensamma
sessioner som seminarier och studiebesök. En tanke med programmet dr
att ge en allsidig belysning av det svenska arkivsamhdllet. Konferensens
hemsida finns under Stockholms Stadsarkivs webbplats:

www.ssa.stockho I m.se/arkiwec kan
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de och om hur en organisation kan
göra för att öka säkerheten.
Alla är välkomna.
Lars-Erik Honsen

Stt,sttt q furch
rill Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek, ARAB,
i Stockholm för att
vi

På

såns

...

,713

AAS konferens orn elektronisko
h a nd li n gars bevisv ärd e,Stockholm

-23 4
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v
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8
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Arkiweckan,Stockholm
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NlA-dygnet
lnternotionell orkivkongress, Wien
Nordic Conference on lnformotion
FALK-konferens, Norrtälje

23-2619 Bok- och biblioteksmässo,

Göteborg

... i arkiven
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låna deras

fina 1'

lokaler när vi har
våra sryrelse- och
redaktionsmöten.
Tema Arkiv

Dokument rNFOAB
WorldTrode Center

ond Documentation, Aatborg
I5-I

är

NLA:s chefsseminorium
A,rkivens dag

Redahtionelh material
Tema

Arhia sha shickas

till
till:

Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,
Eriksberg, 374 96 Trensum, eller

e-post: aspa@swipnet.se
Honorar for publicerade artiklar utgår normalt i form av fem ex av det
nummer som bidraget publicerats i.
Redaktionen forbehåller sig rätten
till redigering av insänt material. För
insänt ej beställt material ansvaras ej.

- lika enkelt som professionellt
lVI§UAL ARKIV kan du;
. skriva ut etiketter

!Vffsual ,Arkiv kan du göra al§t det du kräven av ett vanligt arkivsy*tem: och

. få ut förteckningsblad
. söka på olika sätt i systemet
. få överblick

§u§dgruva för detl

. hålla reda på inleveranser

§sm kär,l komhineras eller funqere vär för si§"

rmye

ket

m*r därti§!. Set är"ett enkelt systesxx fön dem svarne änvå*ndåren !fien serfltid[St sn
sCIrm krå,ven

lite

rmer"

lflsual-serien hestår äv ellkä rnsdulcr

. få kvittens direkt efter grov
registrering

. se hur mycket som kommit

in

under året
. se hur stor andel som är oför-

tecknat

. leverera till den Nationella
Arkivdatabasen NAD
. ta in sådant du ev. lagt in
ARKIA
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Du väljer om du vill köra med en SQLserver-databas eller Oracle-databas.
Funktionerna är desamma oavsett vilket du
väljer.
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VI§UAL INTERNET
är en tilläggsmodul som du kan använda
om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
förändra), arkivförtecknat material.

VISUAL DOKPLAN

UTB!LDNING
Göteborgs Region- och Stadsarkiv håller
varje höst och vår en kurs Förteckna med

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

Visual Arkiv, som är mycket uppskattad.
Höstens kurs är ännu inte schemalagd,
men intresseanmälan kan lämnas till

Region- och Stadsarkivet, receptionen
031-17 95 45 eller till
arkivnam nden@arkivnamnden.goteborg.se.

Om du är intresserad avVISUAL-serien kontakta:
Bertil Axelsson, produktansvarig

tel031 - 61 3225

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

tel 031 - 701 19 60

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

Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

Göteborgs Stad ADB-kontoret, 403 31 Göteborg . besöksadress: Rosenlundsgatan 4
telefon: 031 - 61 30 00. telefax: 031 - 138027. www.adb-kontoret.goteborg.se
förvaltningsbrevlåda: adb-kontoret@adb-kontoret.goteborg.se

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

.utngttja informationen maximalt

Utnyttja
ALP Data använder den senaste tekniken för att få ett modernt och väl fungerande
syste m f ö r i nfo rm ati o n sf örsö rj n i n g

lnformationen
fttled intranätet når informationen många vilket effektiviserar arbetet, liksom de
möjligheter vi erbjuder som stöder återanvändning av registrerade uppgifter.

Maximalt
Vi tänjer på gränserna med vår nya produktfamilj där bland annat allmänheten kan
ta del av uppgifter som inte belagts med sekretess via lnternet - ett steg
m ot 24-ti m m a rs myn d i g h ete n.

rffftru

www.alp.se info@alp.se 013-35 85 00

