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2 Som NLA:s ordförande har jag glädjen att
I uppmärksamma er på att Näringstivets Arkivi råd fytter 50 år i år. Jag vitl ta tilttättet i akt och
i berätta om föreningens bildande, för utan sin
g historia har man ju ingen framtid.
, NLA är Sveriges äldsta arkivförening som
e officiellt bildades den 9-10 december 1957
1 i Göteborg. t4en det började tångt tidigare,
1 redan på 1940-talet tog några arkivmän upp
f, företagens arkivfråga med Sveriges lndustriförbund. På den tiden förstördes många värdeA
fulla industri- och affärsarkiv av okunskap
I
7 eller låg i oordning i någon källarlokal eller
, magasin. lVed anledning av detta upprättade
å år 1947 dåvarande kanslirådetvid Riksarkivet
E Åke Krownow, en handledning i hur man ordE nar ett industriarkiv som btev dåtidens "best
, seller". Det blev även klart att denna handledI ning inte töste alla problem och det behövdes
I en ordenttig arkivutbildning för företagens ari *ivman, varför Sveriges lndustriförbund några
g år senare anordnade en 11-dagars arkivkurs
i som samlade ett 70-tal deltagare.
I År 1955 genomfördes den första arkivdagen
I i Stockholm i lndustriarkivariernas samarbetsI kommittös regi under ledning av Åke Krom! now. Samma år anordnades en konferens med
I tema gallring som samlade ca 100 delLagare.
I Samarbetskommittdn fick även i uppdrag att
tt,hitta en fastare form för det fortsatta arbeEt.
År tssl var det åter aktuellt med arkivdagar
som
denna gång genomfördes i Göteborg
7

den 9-10 december och som arrangerades av
samarbetskommitt6n i samverkan med Sve-

riges lndustriförbund och landsarkivet i Göteborg. Man diskuterade förvaring och fototekniska problem. Aven denna gång deltog över
100 personer. I anslutning till arkivdagarna
presenterade samarbetskommittdn sitt förslag
om att bilda en arkivförening och ett utkast till
stadgar diskuterades. lWan var överens om att
fö reni n g en sku I le ka I I as N ä ri n g s I ivets A rkivrå d.
Redan från starten började föreningen anordna arkivdagar och kurser i aktuella arkivfrågor och ge ut en medlemstidskrift kallad
Arkivinformation. Denna gavs sedan ut regelbundet fram till 1991 och är alltså ursprunget
till dagens Tema Arkiv. År 1991 gick nämligen
landets olika arkivföreningar samman för att
gemensamt ge ut Tema Arkiv.
Under åren har NLA dessutom gett ut ett
tjugotal populära skrifter och böcker samt
arrangerat en mängd kurser, seminarier och
medlemsmöten. Givetvis ska NLA fortsätta
på detta sätt och vara ett viktigt stöd för
arkivarier inom näringslivet även i framtiden.

Anastasia Pettersson,

som är NLA:s
72:e ordförande

Print AB

Denna tidning trycks på millövänligt papper.

Prenumeration:
Helår (fyra nuntmerJ 295 kronor.
Kontakta Åsa Olsson, se ovan.
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Tassa är sju år. Foto: Åsa OJsson.
[,4aterial som publiceras i Tema Arkiv är skyddat av lagen om

upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör a.tikelförfattaren respektive lotografen. Mångfaldigande. kopiering. överlåtelse osv
fdrutsätter tillstånd av upphovsman.
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ånga som äger en fastighet på landsbygden brukar också ha ett stort
intresse fbr fastighetens
historia. I synnerhet de som någon gång
renoverat sitt hus och sett spåren av omoch tillbyggnader kan inte ha undgått
afi. ftäga sig: hur gammalt är huset, och
hur har det sett ut tidigare?
Till viss del kan man få svar på sådana
frågor genom Iitteraturstudier, undersökningar av husets konstruktion och
utseende, och genom jäm{iirelser med
andra byggnader. För den som vill veta
mer kan det dock vara idd att även florsöka utnyttja äldre arkivmaterial.
Hur går man då tillväga om man vill
veta mer om torpet, bondgården eller
herrgården? En början kan vara att se
efter vad som finns i museernas arkiv.
Både Nordiska museet och länsmuseerna har gjort omfattande bebyggelseinventeringar och har inte sällan både
uppmätningar och fotografier i sina ar-

Ett hus som
före år 1918.

kiv. En fördel med museiarkiven är att
de ofta är välordnade och därftir lätta att
hitta i. Vid sidan av dessa kan man ha
finna material dven i andra

ffi::J.

Fastighetshistoria
Den stora utmaningen är emellertid att
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tränga in i det äldre arkivmaterialet från
1600-, 1700- och 1800-talen.
En {tirutsättning fr;r att man skall
finna arkivalier om sitt hus är att man
känner till fastighetens historia. Ta därför redan från början reda på vilken typ
av gård eller torp du bebor och vilka
som ägt eller brukat den. De flesta arkiv
saknar nämligen ortsregister varför sök-

4
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ningen måste ske efter händelser i fastighetens historia (till exempel skatteköp
ellerjordskiften) eller hos dess innehavare (till exempel konkurs eller dr;ds-

Arkivmaterial om bebyggelse på landsbygden
Fastiehet

Källmatenal

Period

L

ppilätn irsar, tbtograf'rcr

i

900-

Mängden arkivalier
Efter kartläggningen av fastighetens historia kan man gå vidare med sökningen
i arkiven. Jag har gjort en sammanställning av de vanligaste källmaterialen och
arkiven (se översikten). Generellt sett
gäller att ju större gården varit, desto
mer material kommer man att finna.
Men mängden arkivalier styrs också av
fastighetens bakgrund. Statliga boställen är de mest väldokumenterade - de
synades regelbundet - medan de fastigheter som har varit i privat ägo kan vara

Resister

Länsmuseer, Nordiska museet,

Ja

Antikvariskt-Topografi skt Arkir,,
Nationalmuseutn, hembygdsltireninga
m.fl.

f"[).
Första steget bör vara att besöka lantmäteriet, som har kartor över nästan alla
byar och gårdar i Sverige, lor att på så
sätt få reda på fastighetens äldre namn
och beteckning.
I kartmaterialet kan man identifiera
sin fastighet och kanske till och med sitt
hus. I synnerhet lS00-talskartorna är
mycket detaljerade. När man känner till
fastighetsbeteckningen kan man genom
husförhörslängder, mantalslängder och
jordeböcker, som alla förvaras på landsarkiven, få grepp om ägare och brukare
av fastigheten.

Arkiv

Samtlisa

Lantmäterikartor- och akter
Mantaislän gen (Iiinsterantal
m.m.)
Bouppteckningar (lös

I

650-

Lantmäteriet

1750,1790-t810
I

Hä.adsrätt (LA), Gfuds- och godsarkiv
(LA, RA, Privat)
Bmndstodsbolag, Kronoitrgde,
Länsman, Häradsskivtre (LA)

750-

inrednins)
BrandIörs?ikringar

1800-

Skattetorc
Frälsetorp

Kronotorp

Arendehmdiiner

l 800-l 900
1700-17001 700-l 900

Kiltor
Ekonomiska swer
Ekonomiska syner

Gårdsarkiv (LA, RA, privat)
Codsarkiv (LA. R-A, privat)

Ibland

Codsakiv (LA. RA. privat)
Domkapitlet, Häradsrätten,
Försam lingsarkiv, Kronoibgde,

Iblmd

till varandra och deras

Länsman (LA)
17s0-1 900
S

kattegårdar

FIälsesårdtr
Kronogårdar

Skattläggningar
Exekutiva auktioner
Skatteköpshandlingar
Ekonomiska syner
Ekonomiska syner

I

750-1 900

Hiiradsrätten, Hriradsskrivare,

1

800-1 900

i700-1850

Kronofosder (LA)
Kronofosde. Lätrsman (LA)
Kmmakolleeiet (RA)

1700r 700-

Kammdkollegiet (RA), Länsstyrelse,

1680-t 700

Kammakollegiet (RA), Länsstyrelse

ll.A RA nri\,rt)

värde.

handlingen har upprättats. Syneprotokollen från boställen är mycket detaljerade medan exempelvis brandförsäkringar bara har med det väsentligaste.

Ibland

Hiiradsrätten. K ronofoede (LA)
Reduktionshandl ingar

Ja

(LA)

slter

Akademisårdar

Ekonomiska

Boställen
Kyrkliga

Ekonomiska syner

I

6s0-

Universitetsarkiv

Domkapitlet, Hitadsrätten,

1650-

Civila

Ekonomiska syner

1750-

MilitaAa

Ekonomiska syner

1680-

Kartor & ritningar

1650-

Gård sriikenskaoer

1650-

Reduktionshandlingar

I

Ja

Församlingsarkiv (LA)
Kamnrarkol iegiet r R-A t. Kronofogoe.
Länsman (LA)
(KrA), Häradsrätten. Länsstyrelse (L-A.)

Ibland
Ja

Herrgårdar
Natiooalmuseum. Nordiska museet.
Godsarkiv (LA. RA. privat)
Godsarkiv (LA. RA. prilat)
Kammarkollesiet (R.\). Länsst] r.-lse

680-1 700

Ibland
Ibland
Ja

(LA)

LA

Hur detaljerad beskrivningen är varierar emellertid beroende på i vilket syfte

lbland

Bondgårdar

Brandlorsiikringar

Brmdliirsäkringsverket, Godseki\
(LA, RA, privat)

Viirderingar, skattläggningar

Häradsrätten. Häradsskrir are,
Kronofogden (LA)

ExekutiYa auktiotrer etc.

ring, eller vid flyttning av hus i samband
med jordskifte. De innehåller vanligen
en beskrivning av fastighetens byggnader, deras langd, bredd och hojd,
vägg- och takmaterial, och ibland även
husens byggnadsåa deras fasta inredning, byggnadernas lägen i fttrhållande

Ibland

Torp

är torpen.

Den vanligaste formen av källmaterial
är de så kallade syneprotokollen. Dessa
upprättades i samband med ekonomiska
transaktioner: vid övertagande av arrende, vid upprättande av en brandforsäk-

Ibland

Länsliirsäkrinsar

svårare att spåra. Sämst dokumenterade

Syneprotokoll

Ja

Hiiradsskivare, Länssryreisen (LA)

:

Landsarkiv, RA

:

Riksarkiv

KrA:

la

Länsma.

Krigsarkivet, Privat

En annan källa som är användbar är
bouppteckningarna som tar upp husets
lösa inredning.

Arkivpussel
Cenom att systematiskt gå igenom olika
arkiv och lagga pussel med den information man kan få genom att undersöka
huset som det står idag, litteraturstudier
med mera kan man ftirhoppningsvis
skaffa sig en god bild av fastighetens och
byggnadens historia.
Det är ett ganska mödosamt arbete att
forska i arkivmaterial. Förutom själva
letandet kan det vara svårt atr läsa handstilarna och det kan uppstå problem

:

Privata arkiv

med att tolka vad som står. Protokollfiirarna använde sig ofta av lokala benämningar på företeelser och de var
ibland väldigt slarviga, vilket kan innebära felaktiga väderstreck och mått.
Sammantaget är dock källvärdet i det
äldre källmaterialet mycket högt, och
det ger stora möjligheter att komma åt
information om vår äldre byggnadskultur, som inte står art finna på något
annat sätt. I min egen forskning har jag
med hjalp av arkivalier inte bara lyckats
datera byggnader mer exakt, utan också
fått ingående kännedom om husens
utseende, rumsdisposition, konstruktion, fasta inredning, färgsättning och
Forts. nästa sida

Ärkiv
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Forts. från sidan 5

när om- och tillbyggnader skett. Ja, man
kan till och med i vissa detaljerade protokoll få en uppfattning om hur människorna själva uppfattade sina byggnaderl

Vidgar förståelsen
Att

ta sig tid att forska i äldre arkivmaterial kan inte endast bidra med ny
kunskap om den egna fastigheten, det
kan dven öka ftirståelsen lor - och väcka
nya frågor om - våra hus.
Huvuddelen av den kunskap vi har om
vår äldre bebyggelse insamlades och bearbetades under mellankrigstiden utifrån ett nationalromantiskt perspektiv.
Byggnaderna ansågs vara en rest från ett
äldre och tryggare bondesamhälle, ett
samhälle som sedan slogs sönder med
laga skiftet och industrialiseringen.

Den nationalromantiska uppåttningen är ännu i hög grad levande. Hur
ofta hör man inte utsagor om att det
fiirr fanns en särskild kvalitd i byggandet som saknas idag, att husen uppftirdes lor att stå i generationer, eller att
man endast använde sunda'haturliga"
byggnadsmaterial etcetera?

Agrar revolationen
Idag vet vi att 1700- och 1800-talets
agrarsamhälle ingalunda var statiskt,
utan under denna tid omvandlades den
genom en så kallad agrar revolution.
Genom nyodling, skiften och andra {tirbättringar mångdubblades produktionen
och välståndet steg, samtidigt som klyftorna vidgades mellan de jordägande och
de obesuttna. Vinnarna och starka pådrivare i denna utveckling var bönderna
som flyttade fram sina positioner både
ekonomiskt och politiskt. Den moderna
forskningen har inte minst lyft fram hur
både människorna framlevde sina liv på
individ-, familje-, och hushållsnivå, och
därigenom kunnat visa hur pragmatiska
de var tvungn a att vara flir att överleva.

Re a I i sti s kt fö rh å I I n i n g

ssätt

Bebyggelsehistorisk forskning av idag
baserad på det historiska källmaterialet
visar också att man i det lorflutna hade
ett mycket realistiskt ftirhållningssätt
till sina byggnader. Många av husen
hade en extremt kort livs- eller brukningslängd på endast något decennium,
'medan andra kunde stå längre.

a

Forr,: Ås: OI.s,-::

"Emil och Gerdas stuga" från mitten av
1820-talet. Står idag vid Törneryds
bygdegå rd, Karlsha mns kom mu n.

Underhållet var ofta eftersatt, och
man hade stora problem med läckande
tak, gistna vd,ggar och ruttnande golv.
Den begränsande tillgången på goda
byggmaterial försvårade ytterligare, och
årligen krävdes stora arbetsinsatser för
att hålla allt i någorlunda skick.

H

istoriskt källmaterial

Den moderna forskningen om vårt
byggda kulturarv är ännu bara i sin
linda, men av avgörande betydelse är att
man i en allt större utsträckning börjar
använda sig av det historiska källmaterialet. De bevarade husen är naturligtvis
viktiga dokument, men problemet är att
vi inte vet hur representativa de är, eftersom de bara utgör en bråkdel av det ur-

"Draget" från slutet av
lSoo-talet, ett hus i Karlshamns kommun som har
haft många olika funktioner
genom åren. Det hyggdes
som svinhus, men har sedermera använts håde som
boende och stall. Numera är
det ombyggt till personalrum
och vandrarhem.

6

sprungliga beståndet. Men med hjälp av
de syneprotokoll, bouppteckningar och
räkenskaper som finns samlade i våra
arkiv kan byggnaderna sättas in i sina
rätta historiska sammanhang, och därmed ge en mer rättvisande bild av vårt
byggda kulturarv.
Fotnot: Garan Utväng är fil. dr, forskare och lokalhistoriker med Uppland som huvudområde samt Iant'
brukare.
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1
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En studie rörande boningslängans form,
funktion och ftirändring i sydöstra

Landsarkivet i Uppsala har också en
hemsida med tips: www.ra.se/ula/

Ulväng, G 2004:Hus och gård i fc;rändring. Upplandska herrgårdar,
boställen och bondgårdar under 1700och 1800-talens agrara revolution.

Forskning där man använt sig av

skickets ftirändring 1680 -1824.

Text: Göran Ulväng

goran.ulvang

@

ekhist.uu.se
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serie "Se om ditt hus" och fyra gånger
per år utkommer den vackert utformade
och mycket innehållsrika medlemstid,
ningen Byggnadskultur.
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Byggnadsvårdsläger
På somrarna arrangerar man em

Ett hct§

T f

nder Europeiska byggnadsvårds-

u il;,ilä,i,'li

:å:: i ru:l:,.,

är den enda ri kstäckande organisarionen

for byggnadsvård och kulturmiljö, idag
med cirka 6 500 medlemmar och med

Ärkiv
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kansli på Sabbatsbergsvagen 20 i Stock-

holm.
En av dess främsta uppgifter är att
sprida kunskap och bilda opinion kring
byggnadsvård och planering. Under

2006 sändes Utbildningsradions TV-

tiotal

så

kallade byggnadsvårdsläger utan krav på
förkunskaper. Man får då prova på att
arbeta med restaurering under erfaren
och sakkunnig handledning, tillsammans med andra intresserade och oiika
boendeformer, samtidigt som man får
vara med och göra en insats. Detta lor
några tusen kronor flir två veckor, men
kortare finns. Jag har varit på två läger
hittills och det var verkligen givande
och roligt och skall därför åka även
2007t
Föreningen anordnar dven temadagar
och har länsombud ftir de regionala
kontakterna och aktiviteterna.
Gå medl Arkivarier och byggnadsvårdare (bland annat byggnadsantikvarier) har mycket gemensamtl Se vidare
på www.byggnadsvard.se och/eller ta
kontakt på 08-30 37 85,30 67 85 eller
e-post kansli

@

byggnadsvard.se.

Text: lngrid Söderlund

ingrid.soederlund @swipnet.se
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Ta vara

på tiden

Vem ska värna om dessa släktarkivs
rätta hantering om vi arkivarier i dessa
släkter inte gör det? Är det tidsmässigt
omöjligt och hälsomässigt osunt att ta

På vindar, i källare och byrålådor ligger nog hemma hos de
flesta av oss utan att vi tänker
på det, gamla brev, vackra visit-

kortsalbum, skol- och tjänstehetyg, handlingar från militärtjänst och resor med mera.

arkiv i tidl Mina barn kanske blir intresserade en dag och då har jag inget att
berätta och deras mormor och morfar
som kunde det, tog med sig det i gravenl

Vi pratade om att göra intervjuer någon
gång. Men det blev ju inte av för det är
så mycket hela tiden...

ju

lntresset styr
Släktforskare rekommenderas att leta
upp och börja i dessa källor. Men blir de
ordnade och furtecknade? Hur sker den
gallring som utltjrs av dgarna? Far inte
dven dessa arkiv ganska illa dar de ligger?
Har arkivarier upptäckt dessa problem
och i vilken grad bryr vi oss om det? Jag
har Fårr uppfattningen att man inte gör
det, av olika skal.

Arkiv på fritiden
Är de något att bry sig om?

Ja teoretiskt
sett inser nog de flesta arkivariet, men i
praktiken? Fortsätta med andra arkiv på
fritiden och gå runt och tänka arkiv när
man kan ha roligare saker att göra och
annat som bara måste göras - är det vettigt?
Men plötsligt står man där en dag, när
till exempel {tiräldrarna gått bort och
hemmet skall tas om hand och det ganska fort. I utrymmena upptäcks då vad
som legat där i decennier, till exempel
ett fertal album med foton utan någon

ID-uppgift.
Varför gick jag inte igenom det med
dem medan de levde? Jag skulle ha gjort
det innan de blev dementa och innan de
slutade att se bra. Jagär ju ändå arkivarie och vet ju vikten av att ta hand om

B

Vad ska jag nu göra med detta? Inte vill
jag ha det i vår lägenhet, inte heller vill
jag släpa det med mig till nästa bostad
och inte heller skall mina barn behöva
släpa på det i sina liv!
Syrran är ointresserad och vill slänga
alltihop utom albumen från vår uppväxttid. Ännu mer slängdes det när man ansåg att det "bara" var moster Signes
material.
Hon hade vare sig man eller barn som
kunde ha varit intresserade av hennes
material. Men å andra sidan raderade
man ju en pusselbit till släktens historia,
dven om hon var ensamstående utan
barn hela sitt liv. Och vid närmare eftertanke hörde vi ju henne berätta en del
intressant och spännande som hon varit
med om i sitt liv. Så hon kanske var
ganska värdefull ur historisk synvinkel
i alla fall.
Vi arkivarier möter ju många som har
svårt att tänka långt fram i tiden och
inse att inte bara de unga vuxna barnen
kan bli intresserade senare i livet, utan
dven att en fel gallring får konsekvenser
ftjr alla kommande generationer framöver. I stället ser de bara till sitt och är
de inte intresserade, är det ett skal for

gallring.

på sig arkivprojekt på fritiden för en arkivarie i farten?
Min erfarenhet är att det går att ld.gga
upp det på ett bra sätt. För när man
träffar äldre personer kan man, Iikväl
som man pratar om allmänna saker,
fräga efter gamla album och sitta en
stund då och då och få dem påskrivna
med namn, plats och år. De kan ha
mycket att berätta och det ger ett bra
tillfalle till en djupare kontakt. Dessutom ger det mojlighet afildra känna en
person på ett sätt som man kanske annars inte hade gjort, vilket kan vara till
gladje for båda, särskilt ft;r dig själv när

vederbörande gått ur tiden.

Sparar tid
På samma sdtt ger de nog sin tillåtelse

till att man

går runt i hemmet och bildar sig en uppfattning om var det finns
mer dokument (inventerar).
Kanske är släkdngen rentav tacksam
att du tar hand om arkivet, så att han/
hon inte blir raderad när hemmet skall
tas omhand efter livets slut. Ett arbete
där arkivdelen mer eller mindre redan är
klar, sparar mycket arbete i det intensiva
skedet som du kan komma att bli delaktig i. Eller så har vederbörande länge
velat göra en "städning", men det blir ju
som bekant lätt inte av. Nu får de hjalp
av någon annan som kan det och den
som gör det får chansen att påverka det i
rätt riktning, så att det räddas till den
framtid där man själv ingår.
Om de dessutom lagt ner ett mångårigt släktforskningsarbete finns ju i det
särskilt värdefullt material till kommande generationer, då de ju annars får borja om från början.
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Levande berättelser
Under min uppväxttid och fortfarande,
berättar de äldre generationerna mycket
levande om det fiirflutna. Så har nog
tidigare generationer gjort till dem berättelser som måste leva vidare. Släktforskning har skett under flera generationer på en sida och en hel del
handlingar har bevarats från olika generationer och personer.
Innan jag blev arkivarie, vilket jag blev
efter rekommendation från min släktforskande morfar och {tirst efter ltirdomsfulla invändningar om damm och isolering, var jag allmänt intresserad av det
som berättades.
När jag blev arkivarie våren 1991, ltirstod jag allvaret i att innehållet i berättelserna och de bestånd som kort därefter pätraffades, kanske inte skulle
finnas kvar utan en plan som måste
göras upp snabbt. Som vanligt stod man
ganska ensam som arkivarie med både
insikt om det och der stora arbere som
väntade. Jag tycker fortfarande inte att
jag hade något val nar jagbörjade, eftersom alternativet att inte göra något, var
ett så oerhört stort pris art betala för oss
alla.

Alla är pusselbitar
Generellt sett är der inte en så märkvärdig slakt. Men det spelar ingen roll, lor
de är alla pusselbitar ti11 vår släkthistoria
och ett flertal samhällsfunktioner har
flera av dem haft ändå, där omvärlden
kan komma att behöva det som finns
här om/från dem när de ska skriva om
deras samhällsgärningar. Och utan en
dokumentation om dven de enkla människorna, får vi kanske inre en korrekt
bild av vårt samhälles utveckling?
När arbetet sedan är klart kan man
faktiskt få deponera det på lämpligt
landsarkiv. Så någon arkivinstitution för
släktarkiv behöver man inte bli.

Ärkiv
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egna arkiv
nade?

Att tänka på

mycket annat. Far inte även dessa
arkiv ganska illa där de ligger?

Mina erfarenherer och några frågeställningar:

1.

Eftersom man bara har en begränsad fritid till sitt fcirfogande, tar
arbetet emellertid lång tid att slutftira, vilket är påfrestande i längden. Men att ge upp efter halva
tiden och lämna det åt sitt öde, är
det att tänka på?
2. En och annan person vars arkiv
man arbetar med, kan komma att
gå bort under tiden. Om man
tidigare arbetade i deras hem, var
skall man nu arbeta?
3. Att arbeta i ett hem innebär sällan
något ändamålsenligt arbetsrum,
dessutom kanske med ett hot om
att inte kunna fortsätta där under
hela tiden och inte heller kunna ha
det liggande framme mellan arbetspassen, utan det måste plockas
undan och fram varje gång.
4. For en del personer är det egna
arkivet extra privat, där man inte
vill ge en fritt fram och fria händer. Det kan finnas handlingar
med tråkiga och känsliga saker
som de vill gallra eller så är det
bara känsligt atr någon annan
hanrerar det i största allmänhet.
Då måste man ju vara en god diplomat och ge {tirtroende så att
man kanske får ta hand om det i
alla fall, efter att ha löst det vad
avser din hantering av känsliga
uppgifter eller en lång sekretess.

5.

Notera vad du gjort och hur du
tänkt, {tjr man glömmer lätt när
det legat nere en tid, då man ju
inte precis arbetar full tid.
6. När man väl arbetar, är ordnander
inte heller så lätt, alltså arr hita ert
system. Likaså ställs man inför
nya frågor (proveniens och gallring
mm), som man inte fåm svaren på
tidigare. Men när man hittar dem
höjer man sin kompetens lite grann!
7. Man måste också göra upp om
kostnader (material, resor etcetera). Det är svårt art arbera utan
{tirteckningsprogram som å andra
sidan kostar mycket pengar {br en
privatperson att införskaffa.
8. På plussidan finns - {tirutom kontakterna som nämndes ovan - att
det är en gladje att få tränga in i
fanrastisk hisroria och göra en
räddningsinsats {tir den. Man får
nu en yngre som kan släkthistorien
och ditt arbete och dina kunskaper
som kommer fram när ni träfås,
väcker nyfikenhet och err ökat intlesse.
Text:

Söderlund

ingrid.soederlund @swipnet.se

I

sunaml
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en arkiufråga?
r

G a I I ri n g sfö res kri fte
I sammanhanget bör nämnas att enligt

regeringskansliets gallringsplan skulle
backuperna ha sparats i tre månader och
därefter ha gallrats. Här fattades alltså
ett bevarandebeslut i strid mot den gälIande arkivbildningsplanen.
Gallringsforeskriften är helt rimlig utrt,

Vilken funktion har arkivet i att säkerställa information i ett säkerhetsperspektiv?
Frågan har fått viss aktualitet i samhand med de återfunna tsunamibanden över
reg e ri n gs ka nsl i ets d atatrafi k.

Ett område som alltmer har
kom m it att u ppmärksa m mas
inom arkivvärlden är arkivens
förhållande till politiken. Arkiv
uppstår som en del i ett politiskt system och även bevarandefrågor har i denna bemärkelse en tydlig politisk dimension.
Frågan har fått viss aktualitet i samband
med de återfunna backupbanden över re-

geringskansliets datatrafik, ftir tiden vid
tsunamikatas tr ofen 200 4. En relevant
fräga att ställa sig är därftir vilken funktion arkivet har i att säkerställa information i ett säkerhetsperspektiv, som
eventuellt kan gå emot makthavarnas
intressen.

Men ltirst en resumd över händelseförloppet.
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Åbrfunna band
Den nytillträdda icke-socialistiska
regeringen efter valet 2006, kunde
relativt omgående på en presskonferens
presentera au l52 band - i realiteten
visade det sig vara 119 - hade återfunnits i ett skåp på regeringskans-

liet.
Efteråt har det framkommit att i alla

fall katastrofkommissionen hade fått
tillgång till materialet redan initiait,
men avstått från att använda det.
Oklarhet råder däremot fortfarande
över en del av de svar som konstitutions-

utskottet fick från regeringskansliet, när
frågor om e-postkorrespondensen {tir
aktuell dag efterfrågades i ärendet. En
tolkning är att de medvetet undanhöll

information {tir konstitutionsutskottet,
en annan att de var ovetande om att
banden existerade.

ifrån ett organisatoriskt perspektiv, vilket nog är att betrakta som standard i de
fl esta offentliga organisationer.
Den fråga som kan aktualiseras i detta
sammanhang gäller snarare hur detta
ft;rhåller sig i en situation när det gäller
att bevisa om en person fått eller inte fått
ett meddelande. Gallringen av loggfiler
och e-posttrafik innebär att ett bevisvärde ftirsvinner och möjligheten att utifrån
kontrollera verksamheten i efterhand
försvåras därigenom. Det går därmed
inte att bevisa att ett e-postmeddelande
har anlänt till myndigheten ifråga efter
att gallringen åstadkommits och inte
heller att se när ett meddelande har Iästs.

Ad m i n istrativ trad itio n
Det skall här påpekas att hela den administrativa traditionen i Sverige har byggt
på en form av förtroende gentemot statens tjänstemän. Det har, när det gäller
pappershandlingar, alltid gått att förstöra handlingar som inte blivit registrerade och därmed dc;lja dess exisrens.
Här handlar det snarare om de möjligheter som den nya tekniken innebär.
Genom att det aldrig är tekniskt möjligt
att dc;lja att ett e-postmeddelande har
anlänt till en myndighet, såvida inte dataIoggarna manipuleras, samtidigt som ett
större ansvar läggs på den enskilda tjänstemannen att göra en bedömning över
dess reievans och om handlingen skall
diarieftiras, har situationen förändrats.
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Aven hos de flesta myndigheter torde
dock frågan yara ay mer akademisk betydelse än verklig. Det må vara relativt

sällan som en tjänsteman har anledning
att förneka att en handling har inkommit, då det ändå lär uppdagas ifall det
har betydelse i ett ärende.

a
a

z

Möjliggör kontroll

rymd.

I och med arr dagens teknik möjliggör
att på ett annar sätr än tidigare faktiskt
ha kontroll både över e-posr- och telefontrafik, innebär detta att de teoretiska
möjligheterna for att därigenom deraljerat kunna rekonsrruera ett handlingsforlopp finns. Det kommer darför i dessa lägen

art srällas krav på att denna
information skall ha bevarars, i alla å11
i samband med katastrofer.
En enkel lösning i detta sammanhang
är att göra såsom i samband med tsunamikatastrofen, att man väljer att bevara
informationen trots gällande gallringsbestämmelser, den andra lösningen, att
bevara all denna daratrafik, innebär i
att kolossala datamängder be-

i;l"1rd

:

Genom slarv, felaktig gallring,
gallring genom urval och av
kanske andra skäl har den
m ed i ci n s ka d o ku m e ntati o n en
om mig un.der tidiga år gått
förlorad. Ar detta ett typiskt
fall? Har någon annan varit
med om detta?
grund av en ganska orolig barn- och
ungdom arr intressera mig ftir vad som
hade dokumenrerars om mig i olika
medicinska journaler undeÅnga år.
Vad hande nar jag i treårsåldern ramlade och slog mig och fick sys av en läkare som inte var nykter? Vad dokumenrerades när min mamma och jag besökte

Karolinska sjukhuset i mina unga år?
Vad kan ha skrivits om mig under skolåren, som inte alltid var problemfria?

Provinsialläkaren
Vid minst två till&illen

Den fråga som diskussionerna kring
tsunamikatastrofen ställer blir darft;r
också av etisk betydelse. Det sorn förr
var upp till tjänstemannens samvere att
anteckna när han tagit del av informa-

med provinsialläkaren i min hemort
Hallstahammar uran{tir Västerås. Det
ena tillfallet var alltså när jag ramlade
och slog upp err stort sår i ansiktet. Det
andra var nar jag efter att ha fått en remiss tillsammans med min mamma besökte Karolinska sjukhuset i Stockholm.
inga handlingar ftir de födda inom
min åldersgrupp finns kvar från den
tiden hos provinsialläkarens arkiv vare

kan vi nog ändå räkna med att krav på
att fä a del av denna typ av information
kommer att uppstå vid varje tillfalle en
"katastrof" eller en "affär" rullas upp i
media, som är ute efter vad en viss tjänsteman ägnat sig åt, eller inte, vid en viss

tidpunkt.
Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@ bredband.net

Ärkiv
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Gallrade joarnaler
I kommunarkivet i Hallstahammar finns
inte journalen från barnavårdscentralen
kvaq eftersom den förmodligen har
fogats till skolans elevhälsovårdsjournal
och sedan gallrats tillsammans med den
genom ett urvalsftirfarande.
Under mina tidiga studentår i Uppsala
wder 1970- och 1980-talen besökte jag

studentläkarmottagningen. Här fi nns
För något år sedan bc;rjade jag mot bak-

Etisk betydelse

tion, kan, ifall datatrafiken bevaras, alltid kontrolleras i efterhand. Ratt eller fel,

t

,,

Vid vissa tillfallen, kan det dock uppkomma situationer när det är av central
betydelse att veta när information har
delgivits och information har nått en
viss person, samt att veta när en viss
händelse har inträfåt.
Detta kanske framför allt gäller i samband med arr katasrrofer av olika slag
inträffar. Det vill säga i situationer när
det måste fattas beslut inom en viss tids-

a

hade jag kontakt

sig i kommunarkivet i Hallstahammar,
landstingsarkivet i Västerås, landsarkivet

i Uppsala eller i handlingar kvar från
besöket på Karolinska sjukhuset. Efterforskningar på Landstingsarkivet i
Stockholm har inte heller gett något.

heller inga handlingar kvar rörande mig
eftersom man gallrat efter urvalet att ha
kvar journalerna ltir dem som ar fttdda

dag5,15 och25.
Efter att ha varit sjuk under en längre
period och inlagd på sjukhus i Uppsala
tycker man art en parienr journal borde
6nnas kvar. Tyvärr är så inte ållet.

Eftertanke
Jag ar inte här ute efter att anklaga ansvariga för arkivbestånd ftir att ha begått
felaktigheter, men på olika sätt har ty-

värr dokumenrarionen om mina tidiga
kontakter med sjukvården gått ftirlorad.
Om handlingar funnits kunde de kanske ha

gett några svar.
Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ Iiv.se

Förtydligande
Det var Hans Ramstedt som hade skrivit
artikeln om Personuppgiftslagen 2007:
Nu gäller det att förhindra missbruk, som
var med i Tema Arkiv nr 1 2007.
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om efter nya lokaler som inte kan utsättas ftjr översvämning? Kan det nya världsklimatet medföra att resurser måste avsättas för en bättre klimatstyrningivira
arkivlokaler?
Vilka ekonomiska effekter kan olika
hotbilder få för vår verksamhet? Behöver
vi mer ekonomiska medel för såväl forebyggande åtgärder som då något hän-

§

der?

Hur förbereder vi

oss om

sökmöjlig-

heter till arkivförteckningar, register
och databaser inte blir tiligängliga för
forskare på grund av en nedgångi datadriften? Vilka alternativ har vi i stället?

Y T ur ser der ur r Kommuner ocn
ranosang nar oer galrer praneH
I Lng och torDereoerser ior
olika hot mot arkiwerksamheten? Hur
mycket kan vi planera i förväg och vad
händer när något drabbar personal, verksamhet och arkivlokaler? Hur förberedda är vi då?

En mindre enkät bland några kommuner och landsting visade att det med
något enstaka undantag inte finns någon
planering och beredskap inför det som
vi helst intevill skall hända. Behovet av
en planering, oavsett om vi kallar den
for beredskapsplan, katastrofplan eller
något annat, och oavsett verksamhetens
omfattning, måste vara en självklar akti-

vitet.
På den statliga sidan 6nns bland annat

"Lokal Krisplan fur landsarkiven, SVAR
& MKC inom Statens Arkiv", utgiven
jan:uari 2007.

lnnehåll
Planen skall innehålla såväl forebyggande åtgärder som sådana då något händer.
Men det är inte bara kontor och arkivlokaler som behöver skyddas. Även åtgärder för att ta hand om personal måste

finnas.

Det kan också uppstå situationer då
arkivverksamheten hotas av budgetnedskärningar. överralighet. omorganisationer eller andra då allvarliga störningar
är aktuella. Vad gör vi då?

såväl egen personal som besökande eller

forskare. Men även andra saker kan
drabba en enskild medarbetare. Som arbetskamrat och chef måste man vara
uppmärksam på att även händelser i det
privata livet kan påverka situationen på
arbetet.
Vi måste också vara medvetna om
vilka potentiella risker Itir skador på

arkivmaterial, utrustning och lokaler
som kan finnas.

Användandet av alltmer teknisk utrustning i vår verksamhet kräver en ny
medvetenhet om vad som kan bli effekten då något går snett. Gå igenom avtal
och skötselråd. Behärskar all personal
materielen fullt ut?
När gjordes brandsyn senast? Dokumentera om genom{tirda internkontroller av brandskydd, forsta hjalpen utbildningar med mera.
Kan det uppstå hot mot verksamhetens anseende eller dess inriktning?
Vad kan grunden till det vara? Har det
att göra med förändrade relationer till

Iedning, förvaitningar, press. organisationer eller allmänhet? Hur kan vi bäst
upprätthålla goda relationer till utomstående

?

Vilka effekter kan omorganisationer
få för vår verksamhet? Hur mycket har
vi varit delaktiga i processen?
Hur undviker vi stöld och ftirstörelse
av arkivmaterial? Hur undviker vi det
utan att hela tiden behöva vara ett steg
e[ter en Forskare? Hur agerar vi om
misstankar riktas mot den egna persona-

Hoten och riskerna

len

Det första vi kanske tänker på är risken
lor personskador i samband med bränder och andra olyckor. Det kan ju gälia

Det förändrade klimatet i världen, hur
kommer det på sikt att påverka vår verksamhet? Kommer vi att behöva se oss

12
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Samarhetspartners
Vilka skall vi samarbeta med vid planeringen av åtgärder inftir olika händelser
och då något händer? En självklar partner är kommunens eller landstingets
fasti ghetsfiirvaltn in g.
Om man ingår i till exempel ett arkivcentrum med andra arkivinstitutioner,
är det naturligt att mafl samverkar då
det gäller gemensamma frågor. Det vore
katastrofalt om olika arkivinstitutioner i
ett arkivcentrum agerar på egen hand då
något händer.
Relationerna till dem som städar i våra
lokaler skall vi vårda. De kan ofta förse
oss med bra inlormarion.
Raddningstjänsten kan erbjuda kurser
i grundläggande brandskydd.
Röda Korset erbjuder kurser i forsta
hjälpen.

I fr;rtid

måste vi etablera kontakter

med transportfirmor. Vilka frysfirmor
finns det på orten? Etablera kontakter
med till exempel bokbinderiexperter på
landsarkiv eller större bibliotek.
Naturligtvis måste vi ha aktuelia kontaktuppgifter till dem som vi behöver
samverka med. Jag tänker då på telefonoch mobilnummer, mejladresser och
journummer under ej arbetstid och semestrar.

Vad hehöver vi göra
Känns det naturligt kan en säkerhetsansvarig utses. I de flesta fall skall chefen
eller den biträdande chefen agera i den
rollen.

Det är viktigt att oiika dokument för
planering och förebyggande arbete hålls
aktuella. Speciellt gäller det olika kon-
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taktuppgifter ltir personal, olika specialister och kontakter med andra kollegor
som måste skapas och underhållas.
Utbyte av erfarenheter; på arbetsplatsträffar skail alltid arbetsmiljön och säkerheten vara ett stående inslag.

Ansvarsfördelning
I förebyggande syfre och vid händelser
beroende på dess omfattning skall chef

lor landstings- eller kommunarkiv

-

agera

stödja personal

initierautbildningsinsatser
göra internkontroller i ftirebyggande
syfte

till att dokumentation utflirs

-

se

-

ta och hålla kontakt med brandbefäl,
pol is. fastighetsfbrvalrni ng. externa
specialister, transport- och frysbolag
hålla kontakt med egen informationstjänst och utomstående press
och avgöra i vilken ordning material
skall hanteras och hur detta utftirs

-

leda och fiirdela arbetet
utse ställftireträdande (om sådan inte
är utsedd)

Urval
En kontroversiell åtgärd är att vi kan
tvingas till att prioritera vilka arkivhandlingar som vi i forsta hand skall
rädda om en större olycka drabbar arkivbeståendet.
Hur gör vi detta urval? Vilka principer skall styra ett sådant urval? Skall
man ltirankra ett sådant urval i lands-

påsar, plasrsrick,rr. enreckni r-rgsrnaterial,

presenning.

fi

ck1,rn'rpor. d;rm nr li lter-

masker, elastiska bindor. n'ettexdukar,

förbandsutrustninq. sreqe och rr.ättvagn

Om något händer
Skulle något hända, är det viktigt att alla
händelser och åtgärder dokumenteras i
text och bild for att man i efterhand
skall kunna kartlagga varför det hände.
Vad är der som har hänr? Är der enstaka händeiser eller är det något som
har hänt vid fera till{2tllen? Kan man se
något mönster? Var hände det? När hände det? Hur har informationen om det
inträffade gått fram? Vilka är berörda?
Är det bara vår egen verksamhet som är
berörd eller är det dven andra verksamheter som berörs? Vilka effekter får handelserna på kort och längre sikt? Kunde
vi ha ftrrhindrat händelserna på något
sätt? Behöver kommunens eller landstingets krisgrupp engageras?

Vilka skall informeras
Vid olyckor

av större eller allvarligare

karaktär behöver dven andra ltirutom
räddningstjänst kontaktas. En telefonkedja inom och kanske också utanför
verksamheten kan vara bra att upprätta.
Händer något måste såväl den politiska
som tjänstemannaledningen informeras.
Likaså kommunens eller landstingets
egen press- och informationstjänst.

tingets eller kommunens tjänstemannaeller politiska ledning?
Upprätta prioriteringslista med uppgifter om arkivbildare, antalet volymer,
seriesignum, placering och hyllsektion.
Finns skiss över landstings-/kommunarkivets lokaler med uppgift om placering av prioriterat arkivmaterial?
Hur ska det materialet placeras fur att

Förebyggande åtgärder
Förutom vad som redan sagts om florebyggande åtgärder finns det andra saker
att titta närmare på.

Vilka bestämmelser har vi när extern
personal arbetar i våra lokaler? Jag tänker på till exempel konsulter, städpersonal och hantverkare. Skriver de på
sekretessförbindelse ? Hur hanteras
nycklar, kort och koder? Finns rutiner
framtagna ftir forskarsalen? Är dokumentet uppdaterat? Hur gör vi med
hemliga handlingar? Hur hanteras sopor
och sådana handlingar som skall gå till
återvinning alternativt tugg? Förvaras

arkivmaterial i andra lokaler tillfalligt?
Finns aktuella arkivflirteckningar?
Finns det flera uppsättningar på skilda
håll? Är arkiv- och kontorslokaler dokumenterade och fotograferade? Är arkivIokalens placering genomtänkt? Behöver

larm- och låsfunktioner ses över? Hur är
det med utbildningsnivån inom arkivfunktionen? Har alla lika, breda och
djupa kunskaper?
Upprätta en arbetsordning ftir hur
vattenskadade volymer skall tas om
hand.
Hur håller vi frågan levande?
Låt fantasin flr;da och var steget före!

Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv.se
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vara lättillgängligt?

Beredskapslager
Man måste diskutera vilken materiel
man kan behöva för art skydda och ta
hand om både personal och arkivmaterial. Självklart skall det finnas {tirbandsutrustning och brandsläckare. Ett sådanr
lager kan innehålla flyttkartonger,
skyddsoveraller, skyddshandskar, plast-

Ärkiv
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En bra förebyggande åtgärd;
Röda Korset

erbjuder kurser
i första hjälpen.
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står Försäkringskassar?s

arkivverksamhet inför en av de
största utmaningarna någonsin.
För ett år sedan togs beslut om etablering av en central arkivdepå i Ösrersund. Nu pågår en flytt av cirka 90 000
hyllmeter handlingar, som idag finns utspridda i omkring 100 arkivdepåer över
hela landet, till det nya centralarkivet i

östersund.

Dagliga långtradare
Planeringen och genomförandet av arkivflyrten kan närmast beskrivas som en

otrolig övning i logistik. Ett av direktiven vi fick är att genomföra flytten 'tå
fort som möjligr'. För att klara det under
2007 krävs det att en långtradare om
dagen under ett års tid anländer till
Östersundl
Vid ankomsten till Östersund registreras allt material in i ett digitalt återsökningssystem och lorses med streckkoder
som talar om var i lokalen de finns att
hämta. Det nya förvaringssättet krdver
att varje arkivbox, både gallringsbart
material och bevarandematerial, är
märkt med uppgifter om kontorstillhörighet, vilka handlingar den innehålleq arkiveringsår och sorteringsordning.
En {tirutsättning för att allt material
blir rätt märkt är att ett omsorgsfullt
furberedelsearbete sker ute i landet (av
dem som känner sina arkiv) innan det
packas och rransporreras upp till Östersund.

Landet runt
A och O lor att lyckas med flytten har
varit att samla in alla tänkbara uppgifter
om de olika arkiven och satsa hårt på
information och instruktioner om hur

14
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flytten skall gå till. Eftersom det ser
mycket olika ut från arkiv till arkiv, har
vi som jobbar med flyttprojektet valt att
besöka samtliga länskassor.

Vi har

rest

Iandet runt ftjr att hantera alla specifika
frågor.

När märkningen ute i landet är klar
påbörjas packnings- och hämtningsarbetet. Tidpunkterna flir packning och
transporter påverkas av en rad olika faktorer. Hänsyn måste till exempel tas till
att hyreskontrakt för arkivlokaler ute i
landet går ut, samtidigt som en genomgripande omorganisering av Försäkringskassan äger rum.

lnte färdigbyggd
Flyttplaneringen kompliceras dessutom
av att det nya centralarkivet inte är fdrdigbyggt ännu. Den först tilltänka arkivlokalen, en gammal fyghangar, blev
inte godkänd av Riksarkivet eftersom
den 1åg ftir nära Östersunds flygplats.
Försäkringskassan fick därftir lov att
snabbt hitta en ny lokal. Den lokal som
valdes var i behov av ombyggnationer
och fardigställs i etapper. Plats för förvaring av 1 000 pall stod klart den 1 februari2007. Den 1 april var ytterligare
1 200 pallplatser klara och i oktober
beräknas 8 000 pallplatser vara fiirdig-

Säkerheten krdver att hela flyttkedjan
måste planeras minutiöst. Beräkningarna av tidsåtgång och personalresurser
måste stämma för det finns inte rum för
några förseningar. Om packningen på
en orr tar längre tid än kalkylerat måste

Iångtradaren "övernatta" i arkivsäkra
lokaler. På grund av förseningar har
dessutom {tirsäkringskassans personal i
Östersund tvingats gå upp mitt i natten
lor att bryta en plomberad last.

Hälften klart
Snart har hälften av allt material fyttats
men mycket arbete kvarstår. I anslutning
till den nya arkivdepån finns arbetsplatser fiir försäkringskassans arkivpersonal
som kommer att hantera beställningar
av arkivmaterialet. Ju mer material som
anländer till Östersund ju fler bestä11ningar och återsökningar skall arkivpersonalen hinna kiara av. Samtidigt skall
de utföra ett enormt ordnings- och förteckningsarbete ftjr att avsluta de 21 allmänna försäkringskassornas arkiv.
Arkivdepån skall förvara handlingar från
den nya statliga myndigheten Försäkringskassan (fr.o.m. 2005) och de allmänna försäkringskassornas och Riksförsäkringsverkets avslutade arkiv

ställda.

(t.o.m. 2004).

Höga säkerhetskrav

Ett arbete med att utforma en processorienterad arkivredovisning för den nya

Eftersom merparten av arkivmaterialet
omfattas av sekretess är det höga säkerhetskrav som gäller. Vid lastningen får
materialet inte lämnas obevakat och
personal från ltirsäkringskassan skall
plombera rransporten vid avfärd. Bilarna har två chaufförer och vid ankomsten
till Östersund skall plomberingen brytas
av personal från forsäkringskassan.

myndighetens arkiv pågår. De uppgifter
om arkiven som matas in i det digitala
återsökningsverktyget kommer att kunna
överföras till och användas i arkivredovisn ingen.
Text: Anna Kusar

anna.kusar@forsakringskassan.se
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Utveckla webbplatsen
Ambitionen är även att utveckla SKL:s
egen webbplats, www.skl.se, med

Cedan

mars månad arbetar jag en dag

J i,r..kr., som "arkivkonrul,"!å Sr.-"
riges kommuner och landsting (SKL).
Rolf Hagstedt som haft
tjänsten under ett flertal år. SKL är ju
en arbetsgivar- och medlemsorganisa-

Jag efterträder

tion för 290 kommuner,
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landsting

och två regioner.
Som arkivkonsult fungerar man som
en resurs såväl inom organisationen som
ut mot medlemmarna. Konkret kan detta innebära att man deltar i utformning
av till exempel remissvar, handböcker,
råd och riktlinjer samt att man finns
tillhands för att svara på frågor som
ställts till mig eller till någon avdelning
från en medlem.

Samordnande och rågivande
Jag ser arkivkonsultens

funktion som

samordnande och rådgivande. Samordnande i den mening att kunna ftjra samman kommuner/landsting som kanske

står inför samma
problemställning, i den mån
jaghar kunskapen. Varför upp-

retiska, men även handfasta och mycket

konkreta arbete som många har ägnat
sig åt länge och andra står inför - nämligen att digitalt bevara allmänna handlingar. Att redan innan ett system

finna hjulet på
nytt? Aven intressebevakning,

till

in-

formation och länkar for att visa på de
goda exempel som finns runt om i landet.
Och då tänker jag inte minst på det teo-

upphandlas tänka på arkivering verkar
vara en revolutionerande tanke for de
flesta inköpsavdelningar. Här tror jag

exempel lag-

stiftningsmässig, utifrån ett

Ulrika Gustafsson
arkivperspektiv
ingår i arkivkonsultens uppgifter.
I Samrådsgruppen lor kommunala
arkivfrågor har SKL ett antal represenranter. Där finns ju även Riksarkivet
och landsarkiv representerade.
Samrådsgruppen är ett bra forum för

att vi inom arkivsektorn har möjlighet
atr flyrra Fram våra posirioner genom att
det helt enkelt blir nödvändigt, inte
minst av kostnadsskäl, att ha med frågan från början. Att SKL här har en
viktig roll att fylla står dock helt klart.
På vilket sätt får framtiden utvisa.

informationsutbyte mellan olika arkiv-

tidigare, är tjänsten är pä 25

sektorer och ett viktigt arbete bedrivs
där, inte minst därför art genom gruppen kanaliseras framtagandet av de så
kallade Gallringsråden.

:9ir !.r;' ti-- r{
fu:"ffi:
-J
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Till

sist ska nämnas atr. precis som
o/o . Resten
av veckan finns jag på Västerås stads-

arkiv.
Text Ulrika Gustafsson

ulrika.gustafsson

em

@

skl.se
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ii pax a rch ive
större mängder elektronisk information ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet.
De organisationer gom har kommit tångt i hanteringen av elektroniska dokument kanske ti[[ och med Eaknar
pappersorginat, vilket gör den elektroniska arkiveringen än mer centrat. iipax archive är konstruerat enligt
0AlS-modetten för stora, väl strukturerade sch återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig ti[[
verksamheten och verksamhetssystemen är lda lnfront en påtittig partner i transformeringen mot
I och med attt

en f ullstän digt e[ektron isk informationshantering.
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ida infront

Ärkiv

Linköping
013-973700

Nr2.2oo7

Stockholm
08-402 42 00

ndsva[[
060-l 6 21 55

Su

E-mait, info@idainfront.se
Webb, www.idainfront.se
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diariekort och

-Arkiv, i
AAS
och ST,

och

tor
vänder sig
har r.arit,

ständlig och

Projektets mål
Ett stort antal

som är,
som

ti11

om-

vara

av

i pension. Projektet
erfarenheter inte skall
eftervärlden och uppden bakgrunden alla berörda
i dokumentationsprojektet.
är att insamlingen skall

eller har redan

Ibland utövas

mål är att

andra arbets-

som

Gill
exempel arki

gå

, assistent). Insam-

manar

till

lingen vänder

dem.
har gamla anor

Under lång tid

i ett textmaterial som, inte bara

funktionen ute-

I dag utövas den

utan

av

,jektet dven
För att utöva
fattande
organisation och

krävs i regel om-

'om arkivbildarens

och (inom

med kort
projektet.
Med hjalp

att delta i

AV

" från per(eller med

soner ur olika

av

tår r or-qanlsatlonen

som

regiforsrratorslunkrionen. Trots det har det
under låns tid saknats en vrkesutbildnir.rg (i eger-rtlig mening) för registratorer
AV
och en klar defi

otla används

Omfattar
av verksamheter?

Denna

exempel de som arbetar

myn-

dighet med andra

att
finns det
nlngar som

formation om hur
ar attvarany i yrket i
hur man upplevde att
i yrket for 10-50 år sedan

till

och

registrators-

annat ge lnupplever att det
jämftirt med
att Yara

kan

registratorer som arbetar vid
teatrar?

registratorer,
, yrkesroll

viktigast

och

lnnehållet

rats under de

Projektmedlemmarnaviil understryka'',
att det är innehållet i berättelserna som
är det centrala, inte den språkliga eller
stilistiska framställningen. Om man
skriver bra eller inte spelar således inte
någon roll. Det viktiga är att man vill

har också förandbland
av ny tekannat till fuljd av
nik (IT) och på grund av omorganisationer inom den offendiga sektorn. I dag
registreras och återsöks information i regel med hjalp av mer eller mindre avancerade. diarieföringssystem. Men det har

inte alltid varit så. Tidigare användes
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till

delta och dela med sig av sina yrkeserfarenheter.

Vid TAM-Arkivs tidigare yrkesminnesinsamlingar har bidragen varierat i längd
från 2 till 200 sidor.
Insamlingen utgör ett led i TAMArkivs dokumentationsverksamhet och
är viktig för Arkivrådet AAS och de
lackFc;rbu nd som orga n iserar registratostrd.van att stärka yrkets status. AIla
bidrag kommer att inordnas i TAMArkivs samling av yrkesminnen och vara
tillgängliga för forskare (och andra intresserade).

Flera syften
minnen har fler syften än att samla in

som mo]

AV

I

insamlingen av registratorers yrkes-

yrkets lorändring över tiden,
synliggör så många

slutande av

I

",,,

err textmaterial som kan urgöra etr
underlag ftir forskning. Projektet vill
uppmärksamma samtiden på den kompetens som registratorer besitter och
synliggöra registratorsyrket som sådant.
Förhoppning är också att insamlingen
att ett representativt urval
skall
(eller ett urval som
så många aspekter av yrket
som möjligt) kan publiceras i en antologi.
En antologi som bland annat kan
användas som utgångspunkt vid seminariediskussioner kri ng regisrratorers
yrkesroll, kompetensbehov och arbetsvillkor och som registratorer kan läsa
och känna igen sig i (det vill säga få den
egna yrkesidentiteten bekräftad).
Ett antal priser kommer att lottas ut;
ett på 10 000 kr och fem på 1 000 kr.
Mer information om det och om yrkesminnesinsamlingen och TAM-Arkivs

tidigare dokumentationsprojekt återfinns på http://www.tam-arkiv.se/.

Text: Lars-Erik Hansen

lars-erik.hansen @tam-arkiv.se

Nr2.2oo7

Ärkiv

W*
&

3

L,

..:\-/..

l,

\/\//
\ll

rkivet för säkra förvaringsrutiner
agligen, 24 tim mar/dyg n!
. Testade och klassade för att klara en totalbrand
- brandklass 60 P enligt nordiska tester (NT Fire 017).

s

. Utrymmeseffektiva då de kan placeras direkt intill
varandra och endast är 50 cm djupa.

. 90'dörröppning ger full åtkomst.

. Unik konstruktion och isolering ger tunna väggar och
låg vikt. Enklare vid ommöblering eller flytt.

Utvändiga mått mm

llojd

.....I 900

Bredd. l040

Djup.

5l5

1nvändiga mått mm:

Höjd.. .r780
Br.^dd

Djup

.

.

900
360

Vikt kg:380
Vo ym i iter:580

Secura har ett brett sortiment av produkter för säker förvaring.

Kontakta oss för beställning och information

Securo
Secura Sweden AB, Box 108,741 23 Knivsta.
Tel:018-34 95 55 . e-mail:info@secura.se . www.secura.se

Rymmer 75 st A4 pärmar a t.
5,4 öpmeter mapplorvaring
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Helhetslösningar från marknadens ledande producenter samlade
abmprodukter .se och hämta
stä11e \JA 1n på var hemsida,

siKRo{:11,M

ÅTKoil
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rArkivetikett 45 x 90 mm, självhäftande
'Aktomslag 110 B/m'
rAktomslag A3 100 g/m'svenskt Arkiv
rArkivboxar A4, A3, Folio & specialformat
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ABM-Produkter, tel 070-581 66 26, WO-58510 63, fax 018-30 4L 72,
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www 'abmprodukter'se, e-mail: info@abmprodukter'se
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Listan på Klaras fördelar kan göras lång.
Eller sammanfattas med effektivt, flexibelt,
lättarbetat och integrerat.
Klara är ett modernt arkiwerktyg som
stödjer dokumentets hela livscykel ända
fram till arkivet.
Know lT kan hiälpa dig med lösningar
för ett modernt arbetsflöde där dokumenthanteringen är naturligt integrerad i dina
verksam hetssystem.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer
om hur rätt verktyg kan underlätta och

effektivisera din vardag.
Know lT Karlstad AB
info.karlstad @knowit.se
Tel. o54-69 o7 5o

enskilde konsultens engagemang
Vi levererar det stora företagets lT-kompetens med det lilla företagets själ och den

w'knowit'se

know

it

SSG skapar ytor för din förvari ng!
Varje kund har ett eget unikt behov där ytor ska kunna utnyttjas maximalt,
anpassat för all typ av förvaring.
lVled vårt breda produktprogram och vår kunniga personal hjälper vi dig med
skräddarsydda lösningar for att kunna ge dig bästa mojliga förvaringsutrymme

SSG Sverige är kontrakterad leverantör till FA/lV
,,,ii::*+.E9.

iiti

0

Besök vår hemsida
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www.Storagegroup.Se for mer information av våra produkter
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Scandinavian Storage Group
SSG Sverlge AB (tid Lagertrans lnrednings AB) ingår
Scandinavian Storage Group, som är en av Nordens
ledande aktörer inom lager- och verkstadsinredning,
skåp- och arkivsystem samt plastprodukter.

i

Box 54, Tegelbruksvägen 54, 746 22 Bålsta . Tel0171-46 72 00 . Fax 0171-5T6 14
wvwv. storag eg ro u p. se . nfo@storageg ro u p. se
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Tevefädernas samtal

Svenska Televisionen fYllde 5o
förra året - har användes då

Men tänk om de äidsta dokumenten
hade fått användas och vi hade kunnat

arkiven?

ta del av "tevefädernas" samtal och
mödor för att introducera televisionen

SVT:s Dokumentarkiv tar som namnet
antyder hand om dokumenten från teves
,r..krrrrrh.t alltsedan starten på 50-talet,
vilken skedde inom ramen lor dåvarande
Radiotjanst AB. Men den stora mängden
dokument har knappast använts alls
under föregående år för att göra tiilbakablickar. Dåt rar framfor allt medverkandekontrakten som efterfrågades' Varje
eåne SVT giorde en reprissändning eller
äldre Program På webben
måste de gamla kontrakten efterforskas
och nya gägeutbetainingar göras' Så blev
det ändå en hel del återsökningsarbete
under jubiieumsåret.

i

Svea rike?

Då hade vi kunnat berätta om ett
diskussionssammanträde på Djurgårdsbrunns Värdshus hösten 1956. Närvarande var tio män och en kvinna, och
temat var programplanering' Henrik
Hahr hade rest i USA och bedrivit tevestudier och nu redogjorde Hahr för en
amerikansk undersökning om teve och

irbi..rrdJ.rr

'.

tittarvanor.
Ur protokollet: Den genomsnittliga
tittariiden var 4 timmar och 50 minuter
per dag. Det var ingen fara för ögonen'
i .... t Fämiljen kan lättare dela de olika

medlemmarnas intressen. Ät- och sovvanorna blir mer oregelbundna, men
barnen iugnare i TV-hemmen under
måltidernä. /Inpass av Jerring: förekommer det program just då?/
Ftrrhåilanået till omvärlden, till politiker, olika intresseorganisationer, och
inte minst till radion diskuterades'
Skulle man se På radio och teve som
konkurrenter eller som två olika "kommunikationsmedel"? Hur skulle tittarna
grupperas och kategoriseras, och hur
Ik,rli. *rt, organisera programtablån
for att tillgodose olika behov och intres-

Det rrarnades också för olika gruppers påtryckningar. Så utvecklades teve*ediet gradvis från ett par sändningstimmar pet kväll till dagens utbud i två

sen?

kanaler.

På mjölkpaketen
9

!

komma på tanken att
fira ett uppmärksammat företagsjubi- .
ha tillgång till ett välord1.rr- ,rtrt
"tt
nat arkiv. Därför var det heller ingen
överraskning att trycket på Tevearkivet
skulle komma att bli lite större än vannär SVT fYllde 50 år'
l\gt2006
"Att
jubileet skulle komma till uttryck
framsi i "teverutan" och få specialsidor
på svt.se var väl självklart. Och uppFå skulle väl ens

,rärk.r-h.t.n kring "massmediet med
störst genomslagskraft" i andra medier
var väl lika väntat.
Till de mer ovanliga och oväntade uttrycken hörde nog mjölkpaketens faktasidor om teve och postverkets frimärksserie med nägra av våra mest
"tevep ersonli gheter".

SVt:s 50-årsfirande at

folkkara

ett bra exempel

på att arkiv och iubileer srår i etr slags
svmbior iskr forhålla nde rill varandra'
öet ar vid få liknande tilifällen, utöver
världshändelser och enstaka dokumentärserier, som arkiv får möjiighet att visa

upp sin stora potential och motivera sin
existens.

Nr2.2oo7
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Specialprogram

F

Företagsledningen bestämde tidigt att
man skulle låta jubileet bli en integrerad
del i programverksamheten, och då
främst genom specialprogram i våra
etablerade programserier.
Så i vårsäsongens första "Mitt i naturen" fick vi se programledaren Martin
Emtenäs i 50-talsutstyrsel, bjuda på
arkivklipp ur klassiska naturmagasin
och dokumentärer som "Viggen Viggo",
Nils Linnman på Korsnäsgården och
Jan Lindblad i Guyana, {tir att ta några

!
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exempel.

Konsumentprogrammen har spelat en
viktig roll i SVT:s utbud sen 5O-talet.
Naturligtvis inledde Sverker Olofsson
vårsäsongen av "Plus" med en rad tillbakablickar och ett samtal med den
legendariska konsumentjournalisten
Charlotte Reimerson. Dessutom prickade programmet in ett jubileum i jubileet
"Fylla"
genom att
500 avsnitt sen srarren
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Bilden användes som vinjett vid de tillfällen man visade program, kortprogram och programinslag med anledning av SVT:s 50-årsjubileum.

1987.

hjälp av Tevearkivet i flera månader nästan varje morron ett klipp ur arkivets

Klipp ar arkivet
Den granskande journalistiken har en
lång tradition inom Sveriges Television.
Under jubileumsåret var det "Uppdrag
granskning" som gjorde en exposd över
hur genren utvecklats. För många räcker
det säkert att nämna programtitlar som
"Rikets affd.rer", "Rekord magazitet",
"Striptease", "Studio S", "Reportrarna",
"Norra magasinet" och "Dokument inifrån" ftir att framkalla minnesbilder hos
den som läser detta.
Klipp ur olika reportage som sändes i
nämnda programserier är till exempel
"Könskriget" frår,2005 om feministrörelserna, "Svart vecka i Nimba" från
1963 och de olika granskningarna av
mordet på Olof Palme, som bara är
några exempei på viktiga produktioner

genlen.
För de morronpigga presenterade
Go'morron Sverige-redaktionen med

i

samlingar. På samma sätt var SVT 50 år
ett återkommande tema i forkvällsmagasinet Go'kväll. Ofta inbjods gäster med
anknytning till programklippen man
visade.
På detta sätt skulle man kunna fortsätta att redovisa ämnesområde efter
ämnesområde. Med exempel som framkallar "Just så var det! " känslan, som

också är en del i det kollektiva medvetande tevepubliken skapat och infbrlivat
hos sig, när man tagit del av ett halvt
sekels teveproduktion i Sveriges Tele-

vision.
Vad vi fbrstås försöker leda i bevis, är
värdet av att denna del av vårt kulturarv
bevaras och dokumenteras i SVT:s arkiv. For hur intressanta hade de har tillbakablickarna blivit genom afibaru tala
om dem? Utan väldokumenterade rör-

liga bilder?

Programproduktion
Nu hade Tevearkivet inte bara den självklara roilen att serva programredaktionerna med research och idder kring arkivmaterial för deras respektive produktionsuppdrag. Utöver detta fick man i
uppdrag av arbetsgruppen ltir 50-årsjubileet att producera dels en 1ångkavalkad över SVT:s totala programverksamhet under 50 år, dels en serie lite mera
genomarbetade kortprogram baserade
på enbart arkivmaterial.
Långkavalkaden som lite vanvördigt

fick arbetsnamnet "Skrytrullen", skulie
visas i alla tevehusentrder runt om i landet under året.
Kortprogrammen skulle fungera som
så kallade "fiilers" (utfyllnadsprogram) i
programskarvar.
Programproduktion ur och av arkivet
är inget nytt ltir arkivpersonalen. Vi har
under de senaste tio åren levererat 200300 program, om någon nu undrar.
Forts. nästa sida
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Forts. från sidan

2l
Hallåornas jobb genom åren var ett
annat tema, liksom olika tevepersonligheter som Arne \7eise, Kattis Ahlström
och Bengt Feldreich i de mest skilda
funktioner genom åren. Drygt 20 pro'
gram blev det tiil slut.

Skrytrullen
"Skrytrullen" skulle alltså fungera som
ett slags trailer för jubileumsaktiviteterna. Som nog alla förstår framstod det
Iite som ett "kamikaze" projekt för dem
som hade del i det. 50 års sändningar av
program i alla upptänkliga genrer, hur.
ia.k t rn"r, in det? Går det över huvud

tuhileumssait

Kvar idag att se på av jubileumsårets insatser från arkivens sida är den speciella

taget?

Arkivmänniskor är ju vana att ta stora
grepp om historien, så projektgruppen.
fotå.t"d. researcharbetet tematiskt mel-

iubi leu mssaiten http://svt.se/svr50.
Under iubileumsåret och fram rill idag
har den haft flera
hundra tusen be-

lan sig och satte
igång. Förslag
tili program och

sök. Tevehistoria
engagerar uppen-

klipp ur pro-

barligen. Den
samverkar med
det fantastiska
utbud av material
ur SVT:s arkiv ur alla genrer som finns under

gram diskuterades hänsynslöst

uppriktigt. Till
slut hade man

kokat ner ett
från början närmast oändligt
material,

rubriken "Öppet
arkiv". Idag kan

till ca

en timme man

om.
Åld.Årprn.r.t

i projektgruppen spände från

ca 25

till

6-0 år och uppdraget innebar att särskild
hänsyn skulle tas till dem som har sina

första teveminnen från 70 - I 80- I 90-talen. Vi löste det dramaturgiskt genom
att vända på kronologin och låta varje
rema studsa mot ett viktigt klipp från

50- eller 60-talen.

Kortprogrammen
Kortprogrammen satte proj ektgruppen
pa helt andra prov, då de både skulle ta
hä.rrytt tlLl 70 - I 80 - I 90-gruppen och
samtidigt innehålla något slags "igenkänrrandet. element", kanske också med
en rolig poäng som mervdrde. Dessutom
skulle kortprogrammen hålla lor ett
stort antal visningar. Om de gjorde det
vågar vi inte bedöma, men de visades
sammantaget flera hundra gånger.
Där fanns program som ledde i bevis
att SVT uppfann karaoken (ingen har
ännu påstått att vi har fel): En del kommer nog ihåg hur texten till "Stora
famnent' refrängen rullade i rutan ltir
att svenska folket skulle kunna sjunga
tillsammans med Lennart Hyland och
studiopubliken. Och det gör vi ju än
idag med'Allsång På Skansen".
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Han var mest känd flor att ha grundat
det som idag är Centrum för NäringsIivshistoria och Stockholms Historiska
Databas, samt för sin tid som stadsarkivarie i Stockholm och Västerås.
Sven växte upP som smedson i smålandska Hjortsberga: "Jag gick omkring
med nedhasade långstrumPor där i
7-8 år och lyssnade till hur hammaren
siog på städet, innan jag kom till Alvesta
bara 7 kilometer bort." uttryckte han

det själv i en intervju i tidskriften Företagsminnen 2004;3.
Ursprungligen hade han bara folkskola, men kompletterade denna med
Hermodskurser och tog studenten som
privatist 1936. Världskriget och inkallelien försenade vidare studier ytterligare,
men till slut fick han börja läsa historia
vid Lunds universitet. Ar 7953lade han
fram en doktorsavhandling om Karl

XII:s rikshistoriograf, Olov Hermeiin.

tevepubliken se
flera hundra tim*r, progrum, från de allra äldsta rörliga
bildeina som producerats i Sverige för
över hundra år sedan tili det som sänds

Den fick hr;ga betyg och han spåddes en
framgångsrik karriär inom den akade-

idag.

På sin fursta arbetsplats,

Foto: SVT Bi]d

var enig

Fil. dr Sven O/sson har avlidit
92 år gammal,

miska världen.

Småländsk vilde
Riksarkivet,

fann han sig dock inte tillrätta. Han

Migreringsfabrik
Darifrån blir vägen kort

upplevde att kollegorna betraktade
honom som en "ohjälplig, jädrans, små-

till

ett av värl-

dens största bevarande- och tillgängliggörandeprojekt på det audiovisuella ar-

Livområäet idag - det migreringsprojekt
som SVT tillsammans med Utbildningsradion och Statens Ljud- och Bildarkiv driver i en nystartad migreringsfabrik i Änge.
Minst 100 000 timmar videoband ur
SVT:s arkiv skall överföras till digitai fil
och den 31 december 2009 skall det
vara kiart. Men det är ett projekt vi hoppas få återkomma med raPPorter om i
.tt ,.rr"t. nummer av Tema Arkiv.

Text: Carina Siögren, chef Dokumentarkivet, SRF

och Lasse Nilsson, Projektledare,
SVT Publicering/Tevearkivet

carina.sjogren @ srf.se
lasse.nilsson @svt.se

1ändsk

vilde", för att använda hans egna

ord. Efter tio år lämnade han den anrika

institutionen, myci<et besviker-r över att
ha upplevt sig b1i förbigången i karriiiren och accepterade i stället en stadsarkivarietiänst i Vdsterås.
I Västerås böriade kreativiteten blomn'ra. Något av det första han gjorde var'
att grunda Västerås folkrörelsearkiv.
Nägra år senare drev han ett projel<t
Ark ivinventering i Västn-ran1:rn d orlurtder dert.t arherc fick l-.tr' ..i'.' * ' ' '
Förderr

j.inrrlerlie.r''tl.-I''

.

:-':"rc-

tagsarkiv betinn siq i r rJ .1.:--l: tid'
(Han toe till ocir rlcJ ir .:: :rkir-som
befanr-r sig i ett gru,-fra1 irr ersr'ämmat av
regnvatten och sor.t-t sroppr-rir-rg i en gamrnal målares macir:r:s. i
Sven Olsson trir-des t.nvcket bra i Västerås och kom att stanna där livet r-Lt.
Under honom formades stadsarkivet till
"en kommunal mör-rsterir-rstittttion" som

N,2.2oo7
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- Sven Olsson in memoriam

det l'reter i Torbjörn Non.nans nekrolog i
SvD och han blev med tider.r är.en kommunens kultr-rrchef.

Många viktiga projekt
Ett politiskt beslut (om att dra in stöd

till en utställning för konsthantverk)
gjorde dock den alltid hetlevrade Sven så
rasande, att han lämnade alla poster i
staden och antog tjänsten som stadsarkivarie i Stockholm.
Tur för Stockholm: här genomförde
han med rasande fart en mängd viktiga
projekt. Det ftjrsta var grundandet av
Stockholms Idrottsminnen (vars samtliga arkiv han till och med ordnade själv
på fritiden ftir att inte "besvära arkiv-

nämnden"). Därefter inrättade han en
ny enhet inom Stockholms stadsarkiv:
Stockholms Historiska Databas, ursprungligen under namnet Demografisk

ponenterna och direktörerna på Stora
Sellskapet, dessa mäktiga män, breda
bringor och mycket grånade hår, men
ändå imponerande. Plötsligt så blev det
plast av alltihopa ...", uttryckte han det i
nämnda intervju.
Ett särskilt gott samarbete uppkom
mellan Sven Olsson och näringslivets
huvudrepresentant i det som kom att bli

Centrum ft;r Näringslivshistoria: den
anrike ftirläggaren med mera på Bonniers, Georg Svensson. I en nekrolog i
Företagsminn en 2007 ;2 berättar Lars
Bergstig om de planeringsluncher på
Cafe Opera där riktlinjerna drogs upp
och institutionen skapades: " Efter en
snaps, det tillhrirde representationen vid
denna tid, loljde samtal kring humaniora så intensiva, eleganta, lardomsfyllda
och underhållande mellan dessa två herrar att vilken radio- eller tv-producent
som helst skulle blivit lyrisk inlor en

Databas.
Den kanske allra viktigaste insatsen
var dock grundandet av Föreningen
Stockholms Företagsminnen, dagens

Arhetshandikappade

Centrum ftir Näringslivshistoria. Även
om Stockholms Handelskammare, flera

Något som låg Sven Olsson mycket
varmt om hjartat var engagerandet av

enskilda ftiretag och dven Stockholms
Stadsmuseum hade del i grundandet
och namn som Georg Svensson, Nils
Hallerby och Lars Bergstig dven måste
nämnas i detta sammanhang, så hade
institurionen aldrig tillkommit uran
Sven Olssons initiativ och enorma engagemang de första åren.

arbetshandikappade eller andra personer
med speciella svårigheter.
Redan på sin tid vid Riksarkivet var
han engagerad i att ge arbete åt landsfyktiga balter, vilka befann sig i en svår
situation, och nästan alla hans senare
projekt byggde på att arbetskraften skulle domineras av arbetshandikappade.

Gott samarbete

Arbetade in i det srbfa

doktorstitel, stilkänsla
och en stor bildning alltid kande sig
som en främmande fågel bland arkivråd
och akademiker fann sig dock väl tillrätta tillsammans med näringslivets representanter. Fast det var den gamla stammen han uppskattade: "Jag minns ju när
de kunde träffas alla de har bruksdis-

Ar

Sven som trots
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sådan programmöjlighet."

dr Sven Olsson.

den uppmärksammade boken om Vdstmanlands Läns Tidning och dess ägarfamilj Pers: Ordet: reportern och hans
tidning (1992).
In i det sista arbetade han flitigt och
när Centrum fc;r Naringslivshistorias vd
Alexander Husebye och jag hade ftirmånen att träffa Sven för en intervju
sommaren 2004var han ännu en visionär ut i fingerspetsarna: med emfas redogjorde han ftir hur hela Arkiwerket såväl som der privata Arkivsverige genast
borde omorganiseras.
Text: Edward Blom, chef särskilda projekt, vid
Centrum för Näringslivshistoria och tidskriften
Företagsminnens redaktör

Edward.Blom

@

narin gslivshistoria.se

Faktaruta:

1979 gick Sven Olsson i pension,

sade upp sin övernattningslägenhet

Fil.

i

Stockholm och drog sig helt tillbaka

tili

Vdsterås. Aven som pensionär gjorde
Sven Olsson betydande insatser, fram{tir
allt genom flera stora historiska studier
om Västerås: Idealstad med förhinder

(1985), Burskap och makt (1988) och

I nummer 2007;1 av Företagsminnen
finns en "in memoriam" av Nils Hallerby
och Lars Bergstig och några rader om
Sven Olsson nämns även i tidskriftens
ledare.
Torbjörn Norman har skrivit en nekrolog
publicerad i SvD 12/2 och DN 24/1 2007.
En längre intervju med Sven Olsson ingår
i Företagsminnen 2004;3.
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et som kännetecknar de enskilda arkiven är arr de rnte känne-

tecknas av någon systematik
när det gäller var och hur de kan återfinnas av forskarna.
Lika stark personlighet som ett enskilt
arkiv har - fast med en otvivelaktig systematik - är i stället vad som kännetecknar upphovsmannen bakom Riksarkivets beståndsöversikt del 8: person-,
släkt- och gårdsarkiv - docent Ingemar
Carlsson, som inledningsvis förmedlade
denna i och för sig inte fullt så muntra
kunskap.
JagtÄffade denne, de enskilda arkivens grand old man, för att höra honom
själv berätta om bakgrunden till arbetet.

ö

Tanken föddes
Det var det akademiska avhandlingsarbetet med behovet av att nå uppgifter i
privata arkiv som fick Ingemar att fytta
från Lund till Stockholm efter genomfurd doktorsavhandling 1966. Sedan
dess har han arbetat oavbrutet, dven som
pensionär, vid samma avdelning inom
Riksarkivet och där bidragit till stark

kontinuitet.

Han upptäckte snart hur begränsad
den dokumenterade kunskaPen om
olika enskilda arkiv var. Samtidigt fanns
det arkivkollegor och forskare som genom personliga erfarenheter visste väldigt mycket om dem. Varför inte ta tillvarapädenna kunskap, så att varje ny
generation inte behöver göra om samma
arbete, tänkte Ingemar.
- När iag doktorerade i Lund, och det
var ju på den tiden att man tog först fyra
års lic och sen tre års doktorandstudier
minst, så man höll på sju-åtta år att forska. Och nar jagsatt därnere valde jag ett
ämne där man behövde komma åt enskilda arkivmaterial, det var ett 1700talsämne, så jag räknade med att det
skulle kunna lösas via otryckt material.
Då började jag orientera mig från Lund,
som ett totalt blåbär, i arkivmaterialet'
elier
Jag hade aldrig varit på Riksarkivet
det
av
hjälP
med
KB eller sånt, utan
material som ånns där nere och det var
ju hart när omöjligt att begripa vad det
fanns i det svenska nationalarkivet....
Detta är ju inte klokt, här kommer generation eFrer generation av unga människor och skall borja forska och har
inte en chans att orientera sig vad det

De enskilda arkivens grand old man,
lngemar Carlsson'
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finns i det svenska nationalarkivet...'
- Och det födde tanken i mig På något
vis, jag var ändå intresserad av att komma in på den här banan och få hålla På

o

t

U

med ett livsintresse, att om jag någon
gängfär chansen skall jag göravadjag
tan så att unga människor efter mig
inre behöver gå den tunga väg som varit'

Värdefull kunskaP
Idag finns det inte många kvar av den
gr-1, ttr.r-t-en, av dem som hade fört
tunskapett om de enskilda arkiven vidare från det som var levande kunskap för
hundra år sedan. Det är en av de orsaker
som gör denna nu publicerade beståndsöversikt så värdefull, nämligen att den
kunskap som traderats bland arkivarier
och forskare nu kommit i tryck, om än i
telegrammatisk form.
- Sen kom jag som tjänsteman till
Riksarkivet med de här ambitionerna,
berättar Ingemar. Jag mötte där - och
det var väl ett av mitt livs stora upplevelser - nämligen den enorma lärdom
som fanns hos de gamla, framför allt
farbröderna där. Det bara böljade av lardom! Och det visade sig att de kunskaperna de hade gick ända tillbaka ned till
sekelskiftet 1900. Jag tänkte det att jag
är den sista länken i en gammal tradition, som har varit med om detta och
fått ta del av kunskap. Såjag lorsökte
magasinera detta tills boken kom.

Muntliga traditioner
- I det här bokverket är det väldigt

mycket insprängt av sådana upplysningar som inte går att dokumentera på annat sdtt, som jag burit med mig, muntliga traditioner som är helt avgörande att
känna till. Så när de här två sakerna
gick ihop så tänkte )agattiagskulle äg.r" d. ii.t" tio, femton åren av mitt liv
för att göra detta som en tjänst till mina
karrrratir i eftervärlden. När de kommer
som forskare till Riksarkivet siälva och

Nr2.2oo7
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ser de unga kamraterna som

sitter i expeditionen, nya och
de fick inte som jag förmånen
att forska i åtta år innan de kom
in, så tänkte jag alltid att det är
inte nådigr att sitra där när
ftirfrågn i ngarna kom mer.

Ett

livs ertarenhet

Ingemar Carlssons långa tid vid Riksarkivet är ett mått på hur komplicerat
det är att reda ut framflir allt till exempel de gamla slottsarkiven och andra
sönderbrutna arkin som senare blivit
sammanfbrda på nya sätt.
- Ännu efter nära femtio år hittar jag
brev och dokument av Daiin (som var
ämner för avhandiingen), som jag inre
haft en aning om att de fanns överhuvudtaget, bara av en slump. När man gått
där ett människoiiv och inte hittar det.
Det lönar sig att gå på upptacktsfard i
Riksarkivet och KB, det är precis vad
det gör. Så det är den mänskliga bakgrunden till att det här bokverket kommit igång. Det finns inga regler! Det
finns inget system i någonting, utan det
måste man känna i fingerspetsarna eller
av ett livs erfarenhet. På något vis är det
väl en viktig sak att vi i vår gemensamma bransch beskriver och talar om saker
som vi vet.

Relevant information
Varför behövs en tryckt utgåva av en beståndsöversikt alls, kan man undra. Det
finns

ju

den Nationella Arkivdatabasen

(NAD) och en mängd andra sökmöjligheter på Internet, alla detaljerade referenser i Svenskf 8 iografiskt Lexikon, Otto
-Valdes
katalog och så vidare.
En poäng är just kommentarerna
kring vart och ett av de enskilda arkiven.

Ärkiv
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En annan är läsarens möjlighet att finna
arkiv av intresse genom att snubbla över
relevant informarion som man inte
söker efter, just därför arr man inte känner till den eller kan {tirstå att den är
betydelsefull.
Det 6nns flera mänskliga dimensioner
i en tryckt översikt. I kombination med
forskarens egen associationsftirmåga kan
nya upptäckter ständigt göras. Att ägna
en halv dag åt att hastigt läsa igenom de
tre banden är en mycket god investe-

ringl

Tre gedigna hand
Verket omfattar 1 631 sidor med genomgående numrering i tre gedigna kapitälband med skyddsomslag och ftrdelade
på boksräverna A-J, K-R, S-Ö, vilken
fördelning man retfullt nog glömt att
ange på bandens utsidor eller titelsidor.
Ändå ar det nedskuret till hälften från
ursprungsmanuskriptet.
Uppställningen är överblickbar och
systematisk med upplysningar om
namn, omfång, innehåll, förvärv och
florteckning jämte korshänvisningar
("se även"). Däremot saknas medvetet
information om eventuella begränsningar i tillgängligheten till arkiven,
eftersom villkoren är föränderliga. Grafiskt är den lätt åtkomlig med fet stil för

namn. Det finns också en del illustrationer av unika dokument. I Ingemars
egen efterskrift i sista delen finns allmän
information om de enskilda arkiven i
riksarkivet.

Levande appslagsbok
Ingemar är själv fortfarande en levande
uppslagsbok. Jag testade honom genom
att nämna en kvinnlig dagbok från
1700-talet, som jag upptäckt tack vare
besråndsregisrrer. och han vissre omedelbart allt om den och kunde kommentera dess språk och innehåll.
För att vara ett så stort arbete som
detta finns påfallande få korrekturfel.
Ingemar berömmer sin redaktionsgupp
-iTelander,
som bestått av Lars-Olof
Cun-Britt Aagård, Kerstin Abukhanfusa och Lars-Olof Skoglund. Forskare
och arkivfolk inom alla sektorer torde
stå i tacksamhetsskuld till dem.

Fortsättning följer
Nu väntar vi tåligt på fortsättningen av
beståndsöversikten, del 9, som skall behandla enskilda organisationer. Med det
arbetet kommer sannolikt en del märkbara obalanser att rättas till, bland annat avsaknaden av enskilda person-,
släkt- och gårdsarkiv i Riksarkivet med
koppling till vår egen tids invandrargrupPer.
Det är bäst att Ingemar får sista ordet:
- Du vet den klassiska historien från

mina unga år om den fruktade landsarkivarien "Hannibal" \Teibull (i Lund)
när han talade om de register som arkivvärlden tagit fram: Jag undrar vad forskarna skall göra nu?
Text: Anders Perlinge

Anders.perlinge

@

sfehf.se
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Presentation au en arkiuguide
- genmäle över en så kallad recension

'rffi
Alla dessa tullar

I
f in bok. Alla dessa rullar - en
l\ /l arkivguide. Vägledning till
IY I,..rr.itiu o.h ,illhrndingrr.

uppmärksammades i Tema Arkiv nr
2007.

äffi

1,

Normalt brukar {tirfattare bli glada
över att egna alster recenseras' Men efter
att ha Iäst Ove Haldns så kallade recen-

sion av min arkivguide, blir jag upprörd
och önskar att någon annan kunnig och
initierad person fått uppdraget. Recensenten har inte förstått syftet med min
bok. Han kan inte skilja på arkiven och
den verklighet de speglar och egentlig
tullhistoria. Min arkivguide bör ses som
en arkivhistoria över det arkivmaterial
som fenomenet tullar genererat genom
århundraden och inte som en vetenskaplig och problematiserad tullhistoria om

frihandel etcetera. Det är alltså en
elementär felsyn som präglar Haldns recension. En författare recenserar ju inte
sina egna böcker. Men jag vill ge en liten
presentation av min bok så att presumtiva läsare forstår vad den egentligen
handlar om och syftet. Haldns recension
behandlar ju inte min bok utan helt
andra frågeställningar.

Syfte och innehåll
Syftet med min arkivguide står i bokens
inledning; den vänder sig till dem som
vill forska i arkiv och samlingar rörande
den svenska tullen. Det är i första hand
arkiv och handlingar i Riksarkivet som
uppmärksammas. Bokens inledande text
är uppdelad i sex delar eller ämnesinriktade kapitel: 1. Historik och organisation;
2. Tullavgifter, tullsystem, tulldomstolar; 3. Tullens centrala arkiv; 4. Tull
i andra arkiv; 5. Ämnesinriktade handlir.gar;6. Sr;kmedel m.m. Denna omfattar totalt 115 sidor. Det är dessa sidor
som Haldn benämner lästext och räknar
ut arr de utgör 45 procent' samt att övriga l4l sidor består av bilagor. MEN
det är inte vilka bilagor som helst, de
innehåller för forskaren viktig information! Det framgår dessutom av kapitel
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1-6, eftersom texten där innehåller hänvisningar till de olika bilagorna.
Bilagor bör också ses som lästext och
består av: 1) Stapelstäder med inloppsstationer 1636-1928, 2) Tullforfatc

ningar från äldsta tid till 1980, 3) Äldre
och yngre kommittder samt oordnade
kommittdhandlingar, 4) Kartor och ritningar rörande tullen, 5) Tirllarkiv i
Iandsarkiv och vissa stadsarkiv, 6) Arkivhandlingar kvar hos Tullverket, 7) Domböcker rörande tull och accis överlämnade till Finland 1811, 8) Tullverkets
chefer och deras korrespondens i enskilda arkiv, 9) Tullterminologi med f<;rklaringar.
Eftersom bokens syfte är att hjalpa
forskarna och ge god service är Källoch litteraturftirteckningen mycket
ambitiöst utarbetad. Totalt ingår cirka
240 titlar, en fin service till forskarna.
I slutet av boken ingår ett Ort- och personregister (alfabetiskt upplagt) samt en
Adresslista över svenska arkivinstitutioner, Tullmuseum och Tirllverket, inkluderande deras webbsidor och e-postadresser.

Slutord
Med tanke på bokens syfte och innehå11
(en guide till befintliga tuliarkiv i Riksarkivet) kan man fråga sig varför Haldn
för'lorar sig i EU:s jordbruksstöd, afrikar.rsk spannmålsproduktion, kinesish
varuproduktion, de mycket tidiga samhä1lenas handelshistoria, nomadfolkens

karavaner i Mellersta Östen.r ftrr 500 år
sedan och så vidare? Stora och komplexa
ämnesområden som skulle kunna fy11a
åtskilliga vetenskapliga avhandlingar'
Hal6n borde ha läst min lilla bok i stället och funderat ör'er om och hur den
fv11er sin fur-rktion som arkivguide.
Slutligen tycks Haldn önska en populär framställning som dessutom skall
r.ara levande. Den svnpur-rkten kan alltid diskr-rteras utifi'ån det egna perspektir-et. Det är ir-r en tiåg;r or-n tr-cke och
.-.,-,f ..,1-irhisr,r,
sn.rek. \ Ien der .ir inte .rL

ri.k rrt.t . r. r'' - ' '. - ..- .. .:
gttiJ. .,L . .r 1. -:,-.:. , lr.- Lltan
r, -'",-:. .:.t :.,
(tl .1r'\:\ .,ti:.'1,1'.:varit helr alsirrande . inte ur.rderhillninqsliirde rl Hur ntårLga motsr-arande
arkivguider skulle uppskattas med de
oredovisade värderingar recensenten
styrs av?

Karin Wikberg, fil. dr i historia, Stockholms
universitet och 1:e arkivarie, Riksarkivet
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Att reeensera sin bok siälu i stället för att
låta andra gör det...

U

kommer till exempel inte i våra stora
dagstidningar och inte heller i det tiotalet vetenskapliga facktidskrifter som
undertecknad tar del av varje månad.
Som man kunnat vänta försöker hon
sedan att ftirlojliga den som lagt ned tid
och energi på att analysera och recensera
hennes bok på der sätt som undertecknad gjort och där betyget blev ganska
lågt. Men påståendet att undertecknad
tagit lätt på uppgiften att anmäla Alla
dessa tullar är grundlös. Jaghar gått seriöst tillväga, läsr texten och färgats av
denna upplevelse, analyserat kapitelindelningen, innehållsftirteckningen med

-

allra flesta av oss förtråkigt. Om boken
är torr och tråkig eller en
god service till forskarna, det får den som
läser den bilda sig en egen uppfattning

ngäende Karin Wikbergs kririk
av hennes bok

tlT,,:'il.x:ffi'åi

Författaren till Riksarkivets bok om
tullhandlingar Alla dessa tullar - Karin
\Tikberg - är besviken över min recension av hennes bok till rrors atr jagder
lyfter fram de fåtaliga delar som gör den
läs- och användbar. Även om jag samtidigt också skriver att boken hade kunnat räddas med levandegörning arr texten
och genom en annan utformning, något
som jag sedan ger flera exempel på.
rVikberg tycks i sitt genmäle mena atr
bokanmälningar måste f<;lja en specifik
mall där man endast rakt av kan avrapportera bokens kapitelinnehåll - som en
slags passiv och neutral rapportör. Ett

modernare bokanmälningssätt - och
ingalunda ovanligt, är att aktivt reflektera över texten och den information
den innehåller, relatera den till annan
forskning, perspektivisera den med
mera, vilket undertecknads anmälan
utgör ett prov på.

Grundlöst påstående
Men sådana moderniteter passar kanske
inte Karin \X/ikberg som nu krävt genmäle, till trots att bokanmälningar som
alla vet inte utgör debattartiklar. De ftire-

Ärkiv
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tyvärr inte ltirtjänar. Det fina omslaget

i fdrg och den prydligt inbundna boken
korresponderar helt enkelt inte med ett
lika fint innehåll. I stället bjuds en knastertorrhet som hade kunnat undvikas
med lite möda, till exempel med de
exempel som undertecknad redovisade.
Till sist, det finns också en anledning
till att genmälen till bokanmälningar

mera. Jag har också satt texten i per-

om-

/l

Genom författaren Karin \Tikbergs
recension av min recension av hennes
bok och min replik på detta i detta nummer av Tema arkiv, har boken Alla dessa
tullar fått en uppmärksamhet som den

'

spektiv mot samhällsutvecklingen och
samhällsekonomin under den långa tid
tullinstrumentet funnits i mer åst organiserad form i vårt land - jodå, tull utgör frihandelns antites - allt detta för att

kunna rDresentera ett
är1igt och rättvist om-

inte ltjrekommer i vare sig dagspress,
facktidskrifter eller vetenskapiiga tidskrifter - lor att det är meningslöst att
låta lorfattaren till en bok att anmäla
den själv.
Ove Halön, fil. dr

ffi

döme.

Huvudintrycket
består
Huvudintrycket att
texten i Alla dessa
tullar tyvärr är mycket
tråkig att läsa består,
och detta beror på att
ftirfattaren ej ft;rmått
att levandegöra texten. Nu säger Karin
\Tikberg att detta beror på att Alla dessa

tullar är arkiweten-

ffi IPU
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Bli diplomerad registrator!
"Diarieföring - repetitionskurs"
den 10 - 13 september 2007.
Kursen för dig som vill bli diplomerad
eller vill uppdatera dina kunskaper.

skaplig, som om sådana texter alltid måste
vara torra och tråkiga,
vilket givetvis inte är
ållet. Det är en konst
att levandegöra vetenskap - göra den begriplig. För några

Ha en skön sommar!
Se mer på vår hemsida wwsipu.se/marieberg

goda exempel se

Charles Darwins och
Carl von Linnds vackra och levande texter.

iiAklLBiR6s
Dålagatan 7
111 2l SiOCkHCi{

ifn: C8-693 06 03
lax: OA-594 O6 02

e pcst: marieberg@sip!.se

orgnri 5561i1-909e
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[rs,,mölg, med-Gnfe
en 15 mars höll Näringslivets

arkivråd sitt femtioårsjubileum

i samband med årsmötet. Förutom de sedvanliga årsmötesforhandlingarna hölls ett kåseri av en femtioåring i teves tjänst - Arne \7eise - som
berättade om minnen ifrån sin rika programproduktion.
Årsmötet, lett av Anders Perlinge, genererade en viss ommöblering i styrelsen
och sju nya namn presenterades. Mats
Hallerby, Jonas Dahlberg, Anastasia
Victorsson, Richard Ohlsson, Sören
Lindh, Magnus Geber och Eva Ölund
blev de nya i styrelsen. Dessutom stod
nya stadgar på dagordningen samt ett
forslag om att kunna subventionera årsavgiften {tir nya medlemmar.

oblygt framh<ill gladjen över att få synas
i rutan. Han berättade också en del
episoder som dock inte lämpar sig för
tryck.
Naturligen kom han in På hans kända
roll som värd för julaftonens tevesändningar och andra program han medverkat i, såsom Filmkrönikan' Den

också att en del äldre program inte bevarats för eftervärlden och sökte särskilt
efter en serie om hur det var att vara ung

programserie som han själv satte störst
värde vid i sin produktion, var dock

dag. Jubileet

naturprogrammet "Ett med naturen",
som han ledde under 15 år.

konföreningarna.

f\
\
\-f

å mycker koppling tilI arkiv kan-

rke inre d.rta iubileumsföredrag
hrd.. Områder tangerades dock i
samband med att han berättade om arbetet med Minnenas teievision. Han beklagade dock att inga program om honom sjäIv fick visas i serien. Det fick han
vänta på, hade man meddelat honom,
'till dess han var död. Han beklagade

llnderhållande kåseri
Arne \7eise höll efter årsmötet ett
mycket underhållande kåseri där han

i olika delar av världen.

lubileumsmiddag
Kvällen avslutades med att loreningens
medlemmar bjods på en jubileumsmidav

till ära gästades

sällskapet

dignitärer från arkivvärlden och sys-

Ydenna

I

skara kunde också en del av
de tidisare ordFörandena beses och

Iuif

clatol. Carina Sjögren. Harriet
Kvist och Sievert Gustafsson kunde berätta om vad de satt värde på och uträttat lor NLA under deras respektive tid
under ordförandeklubban.

Text: Lars Lundqvist

ilLA i dialog med.tiderl
I

:,

lubileer avfärdas ibland som
pse u d o h än d e lse r. Sa mti d i gt
behövs en tramqetstöt då och
då för att vi ska heida oss i
steget och tänka efter.

t

l7t'

spegeln se på vad som rörde sig i NLA
.,id ,id.r, och ställa nägot av detta i relation till frågor som känns aktuella i dag.
Hur har nytt och gammalt fdtats sam-

man över tiden?

En överblick
Har vi lyckats möta förändringar och
forväntningar? Vilka faktiska bidrag
utvecklingen har vi lämnat efter oss?

Hur

ser de

till

viktigaste framtidsfrågorna

ut?
Ser man som jag tillbaka På en aktiv
period i NLA lor 20'25 är sedan, är det
naturligtvis lätt att med viss förlägenhet

fundera både en och två gånger över vad
som uträttades just då. Intressantare
som utgångspunkt är kanske att i back-
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Ett sätt att återskapa den överblicken är
genom medlemstidningen Arkivinformation - i dag naturligtvis, inte minst jämförr med Tema Arkiv' nästan pinsamt
enkel till utformningen. Men för sin tid
påfallande informationstät om än utan
överdrivna mediala ambitioner.
Tidigt blev kursverksamheten med
grund- och uppfoljningskurser ett bärande inslag. En ny kursserie 1977-7982
fick som grund Arkivhandboken av

Anna Christina Ulfsparre Meurling,
framtagen av NLA och SAF. Tanken var
framför allt att i grupparbetenas form
etablera en praktisk arbetsmetodik att
ta med sig hem. Men erfarenheterna av
kursuppläggningen var blandade och
det val som skett mellan fasta och lösa
tyglar inte idealiskt som pedagogik.
I början av S0-talet var det därltir åter
dags ftir översyn. Problemen känns igen:
heterogena deltagargrupper, oklart planeringsansvar, svårt med kontinuiteten i
Iärarkrafter och kursmaterial. Aven idder
som 1983 presenterades i översynen är
välbekanta och ofta ventilerade i utbildningssammanhang: särskild ansvarsfunktion på styrelsenivå, tydligare mandat
till kursledaren, fler temakurser och

N,2.2oo7
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Ett oftirglömligt minne, dock utan
Nrl

större professionell räckvidd, var förhandlingarna med den danske riksarki-

informatiox

varien Vagn Dybdahl om iämpligheten
av att röka cigarr i Värmlands museums
lokaler. Diplomatiska förvecklingar uteblev turligt nog.

Känner igen sig
Arkivinformation speglade mycket brett
vad som hande på arkivområdet, inte
bara frågor av omedelbar betydeise för
medlemskretsen. Det är lätt att känna
igen sig vid ett bladdrande i tidens årgångar. Ritningshantering, flortecknande av räkenskaper, standardisering och
utrustningsfrågor av olika slag är klassiker på det praktiska området, likaså arkivets roll i företagets informationsmiljö
och interndebitering av arkivkostnader.
Emellanåt skymtar också de mer generella frågorna om yrkesrolien i förvand-

H§:åä:"*

temaskrifter, seminarier av iddkaraktär
samt konkreta hemuppgifter mellan
kurstillfallena. Mer genomlorander än
innehållet sålunda, dven om den begynnande ADB -utvecklingen lyftes fram
särskilt.
En serie temaskrifter började också
komma, bland dem "Gallra ratt" 1986.
Att den 2006 fortfarande kunde sälja i
22 exemplar är i sig ett mirakel som om
inte annat gläder redaktören. Men temar
bevarande och gallring är om något bestående i vår värld, offentiig som en-

skild.

Nordiska arkivdagar
I Helsingfors 1974 och Lillehammer
1980 hade arrangerats nordiska arkivdagar för näringslivet. För den rredje
konferensen i raden 1985 fick Karlstad
stå som värd. De två huvudteman som
valdes är ständigt närvarande som uttryck fiir det dubbla uppdraget - informationshantering i ftiretagen samt företagsarkiven och forskningen.
150 deltagare får nog betraktas som
ett rätt gott resultat för en sektorskonferens. Här är inte platsen att gå in på
innehållet mer än arr konsratera arr

"moderna medier", tillgänglighet och
näringslivsarkiv var tre då som nu viktiga punkter på agendan. Vi lärde oss
alla något av arrangemangen, både lyckade och mindre lyckade inslag. För NLA
kändes det

viktigt att sätta sig på kartan

och framja nätverksbyggande i Sverige
och Norden.

Ärkiv
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ling, ftiretagens skiftande atrityder till
sina arkiv, arkivbildningen hos närings-

,

livets organisationer, problemet med
konkursarkiven med mera. Tidens utredningsforslag kring bland annat näringslivets depåfrågor och massarkiveringens
bevarandeproblem foljs noga.
Det tidiga 80-talet är inre minst intressant som en brytningstid i förhållande till IT-eran strax bakom hörnet.
Mikrofi lmen framstår fortfarande som

framtidslösningen. Terminologin vacklar - maskinell registrering av ritningar
möter oss parallellt med modernare uttryckssätt som databaserad diariefliring
och dokumenthantering. Frågor om
överftiring av magnetband till COMmikrofiche dyker upp, arkiveringsegenskaper hos videoband likaså. Men ADB
lramstår ännu på något särr mer som err
hjälpmedel i arkivhanteringen än som
en form i sig ftir arkivbildning och bevarande på lång sikt. Digitalisering och
e-post ligger ännu i fjärran.

baserad syn på handlingarna som spegel
av faktiska processer blir arkivet snarare
medel än mål - och i varje fall aldrig ett

självändamål. Verksamheter i samhället
finns inte till i akt och mening att skapa
arkiv. I uppgiften att på ett professionellt sätt tjäna interna och externa brukare duger det inte med monolog.
Närmast definitionsmässigt präglas
arkivmiljön av sambandet meilan kontinuitet och fornyelse, och det stora
språnget upplever vi mer sällan än vi vill
tro. Samtidigt fångar en effektiv organi
sation elier institution tidigt upp det nya
och reagerar så snabbt på omvärldens
förändringar att det blir till ftirväxling
likt att agera, att vara prospektiv. För
organisationer som NLA måste aktuell
kunskapsfi;rmedling vara den mest centrala uppgiften, och just på den punkten
är också motiyet ftir samverkan arkivftireningarna emellan som starkast. Men

sakfrågorna är besynnerligt konstanta,
dven om vi ständigt utvecklar nya insikter, redskap och prioriteringar. Gott så.

Fotnot:

Leif Gidlöf var NLA:s ordförande metlan

t983-1986.

Text: Leif Gidlöf

leif.gidlof

@

riksarkivet.ra.se

För mera information om

NLA

deras uppfräschade hemsida

gå

in på

www'nla.nu

Slutreflektion
Kanske därmed lage

ftr

en slutreflek-

tion.

Ofta ställs agera och reagera mot varandra. Agera som något energiskt och
rastlöst, reagera med en doft av stilla
och initiativåttig väntan. En slentrianmässig värdering av det slaget är att göra
det for enkelt lor sig. Med en proveniens-
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Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
NÄRrNGsLrvETS RRxtvRÅo, wLR
Nikolaigatan a, zOz to ÖREBRO
Tfn: 019-12 01 95 . Fax 019-61 1 81 20

Hemsida:rm.nla.nu .

E-post:nla@nla.nu

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

.-.

E9 ARKIVRÅO TT AAS
ARKIVRÅDET AAS
Box 390, 10'l 27 STOCKHOLI\,'l
Kansli: Annika Pettersson
Tfn/fax: 08-41 1 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen
TAIVI-Arkiv
Tfn:08-545 415 61
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

FALK

lVlagnus Geber, Stockholm

Annette Lundberg, Västerboltens Iäns landsting

Sören Lindh, Johanneshov

Astrid Sandström, Tierps kommun

Anastasia Victorsson, Stockholm

Cathrine Qvarforlh, Stadsbyggnadsförvaltningen

Eva Ölund, Bjästa

Anne Holm, Stockholm

Helsingborg
Johanna Liddn, Österåkers kommun

Henrik Vilalis, Uppsala

Karin 0lsson, Kalix kommun

0lga Mayer, Stockholm

Maria Claesson, Stadsrevisionen, Götetrorg

Cloetta Fazer AB, Tina Andersson

Roger Rydberg, Tingsryds kommun

Kemikalieinspektionen, Bo G:son Ljung

Sören Magnusson, ABM Produkter Sverige AB

Anders Åkerfeldt, Skene

Yvonne Eriksson, Bräcke kommun

Petra Dornbusch, Täby

Elisabeth Swenneby, Slrängnäs kommun
I\4arie Belchel Centralarkivet, Länssjukhuset Halmstad

AAS

Ann-Charlotte Bengtsson, Region- och stadsarkivet

Ria Larsson, Gnesta

Lina Midholm, Göteborg

Göteborgs Stad

Morgan Nordberg, Solna

Per Gertow, Trollhättans kommun

Anne Hallvig, Landstingsarkivet i Uppsala län

Lill Söderström, Stockholm

Anna-Lena Ljungberg, Ljungby kommun

Jenny Svensson, Linköping

Monica Johansson, Linköpings kommun

lrma Rennerfelt, Stockholm

Magnus Walderborn, Malmö Museer

Jenny Eriksson, Stockholm

Per Roth, Örebro Stadsarkiv

Christina Gelin, Stockholm

Anne-Lie Filipsson. Stockholmsstad, Katarina-

Ulrika Sjödin, Östersund
Ulla Lundqvist, Solna

Sofiastadsdelsförvalning
ll4agdalena Nordin, Kar{skrona kommun

Katarina Bergfors, Solna

Annika Havås Nissen, Landslinget Sörmland

Anna Talling, Täby
Marianne Bengtsson, Halmstad

-

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcenlrum i Örebro län
Nikolai 3,702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00. Fax:019-61 1 81 20
E-post: }ryonne.berg man @arkivcentrum.se

NLA

Maria Lindberg, Bromma

Laura Neill, Södertälje

IVlirella I\4ilia, Haninge

Kristina N/lyrdal, Uppsala

Kristina l\4yrdal, Uppsala

Joel Nor6n, Uppsala

IVlarlene Arnell, Stockholm

Teresia Ståhle, Uppsala

Annie Palm, Stockholm

lda Enberg, Uppsala

Riitta Heinonen, Haninge

l\4arie Juhlin, Västerås

Sara Persson, Uppsala

Marlin Larsson, Kiruna

Johanna Ttill Rundblad, Stockholm

Eli Hjorth Reksten, Linköping

Gertrude Kuhmunen, Jokkmokk

Ordförande:
lngvar Söderström

P 380

B, 310 42 HAVERDAL
035-51 6 23

ffn:

E post: ingvarsoderstrom@mailbox.swipnet.se

På

såns

18-19/6

Nord l&D-konferens. Tema The
Human Side of lT. Stockholm

10-II/10

AASregistratorskonferens

23-2411fJ

FA höstkonferens i Norrköping

6-7117

AAS arkivkonferens, Westmanska
palatset

FALK

10111

c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun

lfn:026-17 81 'lB.Fax026-17 1823

Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn: 0322-616 'l 14

i

arkiven

Gävle stadsarkiv, 801 84 GAVLE
E-post: irene.wretemo@ gavle.se

Ordförande:

Arkivens dag. Tema lVlänniskan

21-3717-OA lCAs konferens; XVI lnternational

... i arkiven

Congress on Archives, Kuala
Lampur, Malaysia.

E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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IV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Yisuol Arkiv:
Här kan du skapa fullståndiga arkivredovisningar
och återsöka information
på ett effektivt sätt.

Yisuol lnternet:
En modul för den som
i egen regi vill förenkla
åtkomst till informationen
i Visual Arkiv och tillgängliggöra den via intranätet
eller via lnternet.

Yisual Dol<plan:
Utvecklas vidare till Visual
WebbDok som gör det
möjligt förr förvaltningar
och bolag m fl att arbeta
rationellt med dokumentplaneringen och samtidigt
redovisa sina arkiv.

Det enkla, professionella arkivredovisningssystemet
Visual Arkiv utvecklas för att administrera ditt arkiv på bästa
sätt och tillgodoser alla de krav du kan ställa på ett arkivredovisningssystem. Visual Arkiv är enkelt att hantera f<;r den
mer ovane användaren men samtidigt ett fullgott verkqrg fOr
den som kräver lite mer.
Visual-serien består av olika moduler som kan kombineras eller
fungera var för sig.

http, I / pr oduktinfo.visualarkiv. s e
:

Besök webbplatsen för produktinformation. Där kan du:

'
'
'
'
'
'
'

Skaffa dig information om vad Visual Årkiv står för
id6n med Visual Årkiv
Få exempel på ari<ivinstitutioner
som använder Visual Arkiv
Läsa om våra produktutvecklingsplaner och
studera vår referensmodell
Läsa om vårt produktutbud och våra användarträffar
Beställa en demoversion av Visual Arkiv
Anmäla dig til en tvådagarskurs i att förteckna
med Visual Ärkiv (nästa kurstillfalle 3-4 sept)
Se demoversion av Visual Internet produkten
för den som vill publicera på egen hand

www.visualarkiv.se
@,

ffi

Besök också Visual arkiv på nätet, den gemensamma
publiceringsplatsen fc;r Visual arkivanvändare.

RECIONARKIVET
Regionarkiver . Box 2l 54
403 I3 GÖTEBORG
besöksadress: Otterhäl legatan 5

telefon 03 l-701 50 00

fax03l-130996
e-Post
arl<ivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

www.regionarkivet.se

Vill du veta mer om våra produl<ter och den spännande utveckling som är på

gång?

Kontakta: Eertil Axelsson, produ ktansvarig
E-post: bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se . Mobil: 0702-7 3 28 29
Hråkon Gustovsson, enhetschef, Regionarkivet
E-post: hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se . Tel: 03 I -70 I 50 70,0705-69 I 9 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Få ordning

på dokument
och örenden
Diabas ör Sveriges ledande produkt
fö r d i o ri efö ri n g, ö ren d eh o nte ri n g
och d oku m e nth a nteri n g.
Nu har vi lonserat Diabos 5.
Diabas ger stöd för allt från diarieföring till publicering av
ärendeinformation och dokument på intranät eller lnternet.
Det nya användargränssnittet ger högre effektivitet och
snabbare tillgänglighet till ärenden, dokument och beslut.
Användaren kan själv anpassa utformningen av gränssnittet
efter egna behov.
Man kan enkelt definiera vilka aktiviteter som skall ingå i
ärendeprocessen. Detta resulterar i en effektiv handläggning
med god kvalitet. Handläggare kan ge förslag på beslut som
beslutsfattare kan hantera på digitala sammanträden.

-----{

Nya Diabas 5 är mer än ett vanligt lT-stöd. Det är ett helhetskoncept för ärende- och dokumenthantering som ger ökad
service såväl internt som till medborgare.
Konceptet stödjer Windows, Linux, SQLServer och Oracle.
För mer information, 9å in på www.siriusit.p eller kontakta
oss via e-post på info.se@sirius.com
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1 november 2006 då islöndska
Slminn i samarbete med delar av den befintliga
led n i ng e n förvö rvade Ti etoEn ators affärsom råde
Government Services i Sverige, Norge och
Danmork.

Sirius lT bildades

Vårt fokus ör att leverera värdeskapande lTlösningar anpassade för offentlig sektot samt
utvaldo branscher i privat sektor.
Sirius lT hor 420 medarbetare varav 140 i Sverige.

Diabas avropas direkt
fråri vårt ramavtalför

"lnformotionsförsörjning 2005"
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