nr.

4

roou

V§aem r"ä:mämmkma*m

ffi km
§

m

r:fi

x

rx

ä

re

äcwm rä m m rxx

r:m h h m§e k
*

&x

hm§;mfi

Byggnaden, dar Vittenhetsakademiens bibliotek än beläget, van gamla stallet som tillhÖrde.den.epok då Kungliga Livgarce:
titl f,ast huser"ade i kvanteret på Östenmalm. Sver"iges äldst bevanade kasennetablissemang han fÖrvandlats till ett modernt
bibliotek och arkiv med det senaste inom bl.a. arkivering, Compactus@ Powen3.
Här finns bevanat allt ifnan fornlämningar till teckningar, bilden och karton av såväl pnofan kultur och byggnaden till dokl-:tation nörande landets alla kynkor", sockenlängder och fastighetsnegister', fr'ån a-Ö.
Det omfattande arkivet består' av 5 undenjondiska num, som är" inredda fÖr såväl arkivering/fÖrvaring som forskning mec
stil anpassade möbler. Allt klimatneglenat. Arkivet är'uppbyggt med 136 Compactus@-vagnar och totalt mer än 20.OO0
hyllplan i vanienande måtEsstorlek. Dessutom finns flena speciallösningar fÖr'varierande "udda" ankiveringsbehov.
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LayoLlt & illLrstrationi Eva Andersson

1 Personligen har jag alltid, som många andra
I nänniskor, arbetat med mina brister och
I svagheter. Jag har sedan mina år i grundskolan verkat för en mindre språklig osäker1
het. särskilt i ordval. Mitt botemedel var och
I ar standig läsning av god svensk prosa, till
I exempel Strindberg eller Hjatmar Söderberg

i

1 och dikt, till exempel Fröding eller Heidenstam.

I
LUS har också försökt vara observant på
i tendenser
inom mig själv till förnumslighet
1
och
beskäftighet,
en böjelse för plattityder
i

l- och truismer som jag tror alla människor
I mer eller mindre ofta lider av. Därför har jag
I flrslkt vara självkritisk och analysera vad
I iag tänker skriva eller säga, varvid iag i tystI heL stätter fråqan: Ar detta relevant, säger
I iuo naoot vikiigt etler intressanL och något
i som jag själv iakttagit eller upplevt? Jag anl_ ser att det mesta en människa personligen
I upplever och utforskar är av intresse.

Något som är besläktat med förnumstighet och beskäftighet är inbilskt lärdomssnobberi, en böjelse att påstå saker som
man känner föga eller intet till. Själv försökerjag undvika alla påståenden inom ett
ämne jag inte helt behärskar genom att
inskjuta reservationer av typ "Det säqs..."
eller "Man hör ofta påstås..." och så vidare.
I stället för att tvärsäkert påstå har jag tagit
för vana att fråga, också retoriskt, för att
efterforska och utröna hur saker och ting
kan förhålla sig. Tvärsäkerhet hos en okunnig vittnar ju endast om ovederhäftighet"
Detta har jag insett.

c;)'ur(t'u{
Lars-Erik Hansen
Ordförande AAS
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Näringslivsarkiven och våra
forskare var ruhriken för Näri n gsl ivsarkive n s Fö re n i n g s
(NAF) årliga konferens som
genomfördes på Campus i
Helsingborg B-l I oktober
2006, med ett fyrtiotal deltagare.

Dunker skapade sig en förmögenhet
genom Helsingborgs Gummifabriks AB
och varumärket "tetorn". Eftersom
galoscher och stövlar h<;rde till de främsta artiklarna, kan man säga att hans
satsningar verkligen gick hem.

1

NAF är en ideell lorening med syfte
att främja näringslivsarkivens utveck
Iing i Sverige, vilket bland annat sker
genom att man utgör ett nätverk för
regionala näringslivsarkiv. Föreningen
har ett 30-tal medlemmar. Läs mer på
http ://narin gslivarkiv.nu.
Helsingborg är en speciellt lamplig
plats för en sådan konferens med tanke
på industrimannen Henry Dunkers
(1870-1962) och hans hustru Gerdas
fenomenala donation till staden som

därigenom kunnat finansiera flera nya
stora kulturbyggnader: konserthuset,
stadsteatern, huvudläktaren på Olympia, Grafiska museet och Kulturmagasinet samt Dunkers Kulturhus.

I

--I

I

I

I

I
I

I
I
I

Sven-Olof Olsson

4

Konferensens syfte
Tvådagarskonferensens syfte var att
genom Iäredrag av representanter för
"forskarna", ge arkiven en möjlighet att
stämma av med sina "kunder" vad de

önskar få ut av arkiven.

Gunnar Ahlström (Skånes Näringslivsarkiv) och Sven-Olof Olsson (tidigare Högskolan i Halmstad) öppnade
konferensen. De nya inriktningarna och
den ökade bredden i dagens forskning
med allt från arbetarskydd till genus,
och {äretagens internationalisering
skapar ett behov av diskussion vid
arkiven.
Vad upplevs som viktigt idag? Hur
skall vi upprätthålla intresset för ftiretagens arkiv och stimulera besök? Hur
kan arkiv och universitet/högskolor samarbeta?

Göran Ahlström

Professor Göran Ahlström (ekono-

misk-historia i Lund) inledde med en
historiografisk översikt: "Vad är ekonomisk historia och vilken plats har
furetagsarkiven inom den ekonomiska
historieforskningen ? "
Med utgångspunkt i arbeten av Joseph
Schumpeter och hans svenska efterfoljare Johan Åke.*an, Erik Dahmdn och
Lennart Schön har ämnet utvecklats,
särskilt på grund av intresset ftjr den
ekonomlska rillväxten dar kapiralbildning och {tiretagande är centralt. Senare
har intresset dven fokuserats mot bolagsstyrning och fl era företagsmonografier som är värdefulla för vår kunskap
utifrån verkliga erfarenheter nämndes,
bland annat Asea och Alfa-Laval. Därmed fick konferensdeltagarna insikter i
de akademiska ämnesförutsdttningarna
bakom intresset för ltiretagsarkiven.

Nr4.2006
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något övergripande ansvar för arkivfrågorna. Att arkiven i själva verket är en
väsentlig resurs, upptäcker dock alltfler
fbretag på egen hand.
Inblickar i ett pågående forskningsprojekt presenterade Fay Lundh Nilsson,
doktorand vid ekonomisk-historiska
institutionen i Lund. Teknologiska förändringar gör att vad som är ointressant
idag kan vara intressant imorgon. I sin
egen forskning undersöker hon sambanden mellan utbildning och erfarenhet som lönebestämmande faktorer och
utbud/efterfrågan av arbetskraft under
perioder av teknisk eller organisatorisk

ftirändring. Utgångspunkten är empiri
från Åbjorn Andersson Mek. Verkstads

AB. Ett

Vägledning i arkiven
Ahlströms genomgång ftiljdes av en brukares, Sven-OlofArleback (från samma

av hennes problem som forskare
är att finna empiri som innehåller bevarade tidsserier av data, och detta fbretag
erbjuder obrutna serier av löneräkenskaper från 1892. Fortårande är forskaren
beroende av Itiretagens eldsjälar, de som
ser till att åtminstone något av foretagets historia bevaras.

institution), personliga erfarenheter
forskning i Alfa-Laval, Atlas-Copco,
Kockums Mekaniska \Grkstads AB,
av

Malmö Yllefabriks AB samt Skånska
Banken. Han underströk sitt behov av
vägledning i arkiven i form av arkiv{tirreckn i ngar och -presentationer.
Ett vanligt problem, från forskarens
synvinkel, är lagstiftning som medger gallring av handlingar efter tio år. I
många företag har detta uppåttats som
en övergripande princip, och mycket
material har fiirsvunnit. Ett annat problem är att Itiretagen alltftir ofta saknar
arkivexpertis eller att ingen person har

Små och stora företag
Eftermiddagens sessioner inleddes av
Sven-Olof Olsson som talade om "De
små och stora fiiretagens arkiv. Problem,
1ösningar och möjligheter". Ett välkänt
faktum är att småfiiretagen är sorgligt
underrepresenterade vid näringslivsarkiven, det gäller inte minst alla de
hundratals små elbolag som försörjde
landbygden med elström. Det är inte
bara ett statistiskt problem eftersom
små {tiretag också kan bli stora, och en
del större ftirerag saknar sin allra äldsta

historia, som

till exempel Monark. Det

kan också hända att små fiiretag köper
ett större på grundval av ett starkare
entreprenörskap, till exempel Tylo. Ett
särskilt problem är konkurserna: vad gör
att vissa loretag lyckas, medan andra
går under? Arkivsituationen i {tiretag
som trätt i konkurs, är av naturliga skäl

bekymmersam.
Bättre behöver situationen inte nödvändigtvis vara i större företag, även om
till exempel jubileer kan bidra till att
rycka upp arkivhanteringen, eftersom
man då behöver informationen i arkiven
(om de bevarats). Ett sådant exempel är
Hylte Bruk som firar 100 år 2007. Forskaren måste hela tiden vara beredd på
att komplettera med material från olika
håll. Industrilandskapet i sig självt utgör
en sådan kompletterande kalla, intervjuer med tidigare anställda och företags-

ledning andra.

Wal len herg- g ru p pe ns arkiv
Undertecknads bidrag med en presentation ar, "§Tallenberg-gruppens arkiv
och deras användning av forskare" blev
ett exempel på hur arkiven, tvärtom,
kan anses vara mycket centrala resurser ftir en hel grupp av företag. Arkiven
från kretien kring Stockholms Enskilda
Bank beskylls ofta ftir att yara otillgängliga ftir forskare. Trots det har forskning
här sedan mitten av 1950-talet resulterat i ett uppseendeväckande stort antal
Itiretagsmono grafier,som dll väsentliga
delar bygger på informationen härifrån.
Det gäller till exempel vid sidan av de
många volymerna om bankens egen och
dven deras ledares historia; Ericsson, AB
Investor, Asea, Norsk Hydro, Elkem,

Orkla, Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön,
Svenska Tändsticksbolaget,

Alå-Laval,

Atlas-Copco och SKF.
Arkiven är dock inte öppna ftir allmänheten, men de står

till

ftirfogande

lor den akademiska forskningen lor

Fay

Lundh Nilsson

disputerade forskare inom området
bank och ftiretagande. Det finns några
speciella omständigheter som bidragit
till värdet hos just dessa arkiv, nämligen
att ägarbilden haft en hög kontinuitet
genom släkten \Tallenbergs intressen,
dels att företagsledningen ofta bestått av
bröder i samverkan, varför det finns en
sror mängd skriftlig dokumentation om

affdrsverksamheten'
Forts. nästasida

Ärkiv
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Forts. från sidan 5

Enligt de förordningar som styr
Enskilda nämndens inriktning skall den
ägna sig åt att förmedla statliga bidrag
till enskilda arkiv samt bistå med rådgivning. En stor del av den knappa kaka

-

;!
-./

E
EE
E
E
E

€
g
=:

§
E

§
E

IE

T

3
e

*
{:
t.:

']z

tz
*-'
T

I
*
*

*,

,

Ei

t
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Anders Perlinge

Det så kallade §Tallenbergarkiyet
samarbetar inom ramen för två internarionella forskn i n gsorgan isarioner,
the Euopean Association for Banking
and Financial History och Institute for
Corporate Culture Affairs och flera av
monografierna har utgivits inom ramen

de unga i sikte. Vad kan arkiven ftirmedla till dem? Bakgrunden är politisk
och {tirebilderna bland annat inhämtade

ftir Institutet för Ekonomisk Historisk
Forskning (EHF) vid Handelshögskolan

Med hjälp av dem konstrueras särskilda
dokumentsamlingar eller arkiwäskor

iStockholm.
Vikten av att företagsarkiven i möj-

visning. Historien blir mer konkret när

ligaste mån är tillgängliga for forskning
efter de principer d:garna fastställer är
mycket stor.
De senare årens svenska debatt har
visat på ett stort politiskt intresse {tir
de historiska arkiven, men det vore
olyckligt om andra än ftiretagen själva
skulle bestämma över arkivens bevarande och användning. Det skulle säkert
leda till att mindre dokumentation från
det privata näringslivet blev bevarad
överhuvudtaget. Och det skulle givetvis inte gynna forskningen. Företagen
bör själva, den hårda vägen, lära sig
forstå värdet av sin egen historia. Utan
arkiv blir man inte en del av samhällets

historia, eller så blir ftiretagets historia
sedd enbart utifrån myndigheters per-

spektiv.

De unga

i sikte

från Storbritannien.
En viktig uppgift är att lära ut käll-

kritik och demokratiska värden. I fokus
flir processen står de lokala arkiven.

som skolorna kan låna fiir sin under-

man får känna på det historiska materialet (dven om det ftirstås är kopior).
Det är inte fråga om att lära barnen att
forska, utan de ska få tillftille att se på
arkiven och reflektera kring dem. Man
satsar dven på skrivprojekt och minnesinsamlingar. Vid sidan av barnen riktar
man dven in sig på lärarutbildningarna
och på lärarnas Fortbildning.
Förutom de mer handfasta pappersdokumenten arbetar man givetvis dven
med digitalt material och har flera

uppfyller mottagarkriterierna. Varftir
skall samhället alls bidra till enskilda
arkiv kanske man kan undra? Det är
klart att i en ideal värld borde respektive
organisationssfär bära sina egna arkivkostnader, och dessutom självklart anse
att det är värt att prioritera. Samtidigt
finns det en hel del arkiv i den privata
sektorn som saknar formella ägare, och
om dessa arkiv är viktiga från forskningssynpunkt är det kanske rimligt
att samhället bidrar. Tyst för sig själv
kan man kanske tillåta sig att tänka:
"mycket skrik for litet ull, sa gumman
som klippte grisen". Å a.rdm sidan är
det klart att dven till synes blygsamma
bidrag kan betyda oerhört mycket för
de små näringslivsarkivens möjlighet att
existera överhuvudtaget. Men lek med
tanken att vi humanister någon gång i
framtiden skulle värderas högre!

samarbeten inom hela ABM-området.
Man skulle bara önska sig att det fanns

motsvarande ambitioner med avseende
på universiteten/högskolorna! Häpnadsväckande få studenter hör talas om arkiv
under sin grundutbildning.

Aktu e I I a fråg estä II n i n g a r
Den andra dagen användes

till aktu-

Sveriges nytillträdda kulturminister,
Lena Adelsohn Liljeroth, betonade inledningsvis betydelsen av barnkultur,
varftir Karin Sjöbergs presentation "Skolorna - en viktig målgrupp. Hur kan
arkiven utgöra en resurs i undervisningen?" snabbt fick en extra aktualitet. Det
arkivpedagogiska inslaget, som numera

ella frågeställningar flir näringslivsarkiven. Riksarkivets nämnd ft;r enskilda
arkiv informerade genom dess sekreterare Katalin Gere om sin verksamhet
http ://www r a.se I ra I e-bidrag.html
och Per Gunnar Ottosson (Riksarkivet)
redogjorde för hur den nationella arkiv-

finns vid flera arkivinstitutioner, har just

sprida information om sina arkiv.

6

nämnden har att fördeia är politiskt
öronmärkt; av något mindre än 18 miljoner kronor gär 40 procett till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och 34
procent till folkrörelsearkiven. Resterande 26 procent fördelas av nämnden
själv efter ansökningar till ftir närvarande 74 olika näringslivsarkiv som

databasen

(NAD) kan utnyttjas ftir att
Per Gunnar Ottosson

Nr4.2006
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lämlikhet
Det skall bli intressant att

se

är en systematisk metodik
Itjr att insamla representa-

vilken upp-

tiva arkiv, genom regionala
register och genom ftirvaring; man efterstrdvar egna
lokaler på Campus i Halmstad för att komma nära
högskolan.

märksamher den nya regeringen even-

tuellt ägnar arkivfrågornas betydelse.
Och om den underliggande värderingen
blir bestående, som hittills gjort att folkrörelsernas, flir att inte tala om arbetarrörelsens arkiv, fått väsentligt större
anslag än näringslivets. Därmed inte
sagt att dessa arkiv inte skulle varayärdefulla att bevara för framtiden, men en
lika konkurrens om medlen vore kanske
något att ta ställning till i alla åll. Det
är litet svårt att acceptera det politiska
intresset i de historiska arkiven, om man
från detta håIl samtidigt inte är villig att
låta det kosta något.
I den nationella arkivdatabasen råder
det, å andra sidan, en hogre grad av jämIikhet ifråga om vilka som kan fävara
med. Det övergripande målet med NAD
är att underlätra för forskare art komma vidare till de svenska arkiven i alla
sektorer. Det sker genom upprätthållandet av en central portal som egenrligen
består av olika register: ARKIS II och
EDIFFAH vilka redovisar arkivbildare,
arkivinstitutioner och hjälpdatabaser for
landets historiskt-geografi ska indelning.
Systemet utvecklas ständigt och
användaren ombedes vara uppmärksam
på vad det är som kan och inte kan Itirväntas återfinnas i NAD. Det som efterstrdvas, och det ftirefaller vara en rimlig
ambition, är god täckning på en ytlig
nivå. Den tekniska beskrivningen av
hur man som arkivbildare eller arkivinstitution går tillväga för att bidra med
information, framgår av hemsidan
http://www.nad.ra.se, särskilt under

fliken "Om NAD".

Samarhetsaspekter
Olika aspekter på samarbetsmöjligheter
mellan folkrörelse- och näringslivsarkiv
behandlades

till sist avJonna

Eriksson
(Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona)
och Anders Persson (Hallands Arkiv-

ftjrbund).

Initiativet till arbetarrörelsens arkiv i
Landskrona råkade uppstå när brandmyndighetern a 19 45 krävde vindsröjningar på grund av brandrisker. Då
uppstod behovet av en särskild lokal
{tir att omhänderta arkiven. Från början gällde det enbart arbetarrörelsens

Ärkiv
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Jonna Eriksson

arkiv, men från 1980-talet tar man dven
hand om folkrörelsearkiven. I princip
är arkiven tillgängliga för allmänheten
och arkivet bedriver en aktiv verksamhet med minnesinsamlingar, samarbete
med Lunds universitet etcetera. Jonna
Eriksson underströk betydelsen av att
även näringslivsarkiven i möjligaste mån
görs tillgängliga, eftersom historieskrivningen annars riskerar att kantra. Enligt
hennes uppfattning är näringslivsarki-

ven fortårande alltfOr svårtillgängliga,
och uppkc;p och fusioner i näringslivet
gör inte saken bättre. Näringslivet skulle
behöva en större medvetenhet om sitt
ansvar för kulturhistorien, och ja, det är
bara att hålla med!
I Region Halland verkar Anders Persson med utgångspunkt i ett centralt
avtal mellan regionen och Hallands
Arkivförbund, som sammanlänkar arkiv
inom olika sektorer. Syfret är arr utgöra
ett stöd för synliggörandet av arkiven.

Arkivens marknads{tiring, till exempel
genom Arkivens Dag, dar innehållet
står i fokus är en kärnverksamhet. Eftersom människors liv och verksamhet rör
sig över sektorerna i samhället, är det
oerhört betydelsefullt att arkiv från alla
sektorer bevaras. Det gör att der finns
mycket att vinna på en samordning mellan olika arkivorganisationer.
Arkiven görs tillgängliga på olika
sätt, genom speciella projekt, till exempel SOTA (Sakra Och Tillgängliggör
Arkivdokumentation i Halland) som

practice

Konferensen avslutades med
en diskussion som bland
annat utmynnade i en allmän mening om nyttan av
att näringslivsarkiven knyter
till sig forskningsråd eller
vetenskapliga rådgivare, som
till exempel kan bistå med
best practice ifråga om bevarandestraregier och hur Forskarsamhället kan stödja arkiwärlden.
Ett annat sätt att skaffa stöd i näringslivsarkiven är lorstås att se till att få med
forskarrepresentanter i sina styrelser.
Man talade också om en upprepning
av det nationella upprop till landets
näringsliv som genomfurdes för fera
år sedan. Inte ftir arr derta i sig själv
löser några problem, men flir att det
ger moraliskt bistånd till alla dem som
i regionerna söker finna lösningar fbr
näringslivets arkiv. Här är den lokala
forankringen helt avgörande för framgången och det gäller att komma ihåg
att historien inte slutade fcir 10-20 år
sedan, utan faktiskt pågår fram till igår.
Det gäller att ourtrörrligt missionera om
arkivens värde.
Hur ska man hantera företag som
vägrar bevara sina arkiv? Kanske behövs
det en särskild vänfbrening: Företagshistoriska ftreningen? Eiler skulle Årets
näringslivsarkiv koras i samband med

Arkivens Dag?
Som kanske framgått av detta måhända lite lor långa referat av konferensen
var det ett späckat program NAF hade
att bjuda på. Vi deltagare 6ck en del nya
saker att fundera kring, samtidigt som

nätverken fick sitt underhåll. Och det är

ju, som allavet, minst halva nyttan med
alla konferenser.
Text: Anders Perlinge.

anders.perlinge@sfehf.se
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En leuande historia med

fyller i år 150 år och är
därmed Sveriges äldsta affärsbank, Banken har dessutom en
ovanligt spännande historia,
som i långa stycken sammanfaller med den svenska industrialismens.
Bankens arkiv, som varit
ti I lgäng ligt för a kadem isk
forskning sedan mitten av
l95o-talet, tillhör idag de
mest utnyttjade privata
företagsarkiven i vårt land.
En lång rad monografier inte
bara över bankens historia,
utan även över industriföretagens och personernas historia,
bygger till stor del på detta.

ningsrätt. Skandinaviska kom att bli
mycket framgångsrik med sin stora kontorsrörelse och sina nära kundrelationer

SEB

Det var den 15 oktober 1856 som Andrd
Oscar tWallenberg öppnade Stockholms
Enskilda Bank flor allmänheten, som ett
solidariskt bankboiag med sedelutgiv-

ningsrätt. Det blev Stockholms första
I
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i näringslivet

Trots att Stockholms Enskilda Bank förblev en relativt liten bank med kontors-

till Stockholm,
utvecklades banken till ett nav i svenskt
näringsliv. Inte minst Marcus \Tallenberg Sr (1864-1943) knöt samman
bankens verksamhet med den växande
exportindustrin, dess finansieringsbehov
och chefsförsörjning. Ett internationellt
kontaktnät byggdes upp och blev grunden till en omfattande utlandsrörelse.
Skandinaviska började tidigt utmana
sin äldre bror från huvudstaden. Man
fusionerade med en rad banker och 1910
gick Skandinaviska Kreditaktiebolaget
ihop med Skånes Enskilda Bank och
blev därmed en verklig storbank, men
med en decentraliserad organisation,
präglad av tre mycket självständiga kontorsorganisationer i Göteborg, Malmö
och Stockholm. Stora kunder var bland
andra SKF och Volvo.
Under de första 100 åren utvecklade
de båda bankerna tydliga kulturskillnader. Enskilda var den internationella patriarkalt styrda banken med
inriktning på industri och storloretag.
Skandinaviska r,ar mer inriktad på smårörelsen koncentrerad

Stockhol ms Enski lda Ban ks g runda re,

Andrö Oscar Wallenherg [1816-1886).

.

privata affdrsbank och snabbt en viktig
aktör i det Sverige, som hc;ll på att ta
steget från bondesamhälle in i industrialismen. Banken blev banbrytande med
sin starka inlåningsrörelse, sin friare
räntesdttning och sin postväxel som blev
ett inlösningsbart betalningsmedel över
hela landet. En mängd blivande storftiretag 6ck här sin första finansiella ammu-

nition.

-

både privatpersoner och ftiretag.

Bara några år senare, 1864, grundade
det danska finansgeniet C F Tietgen,
som blivit förmögen på öl och socker,
Skandinaviska Kreditaktiebolaget i
Göteborg; 75 är och många uppk<;p
senare blev det Skandinaviska Banken.
Vid denna tid var Sverige en enda stor
småstad, alla kände alla och AO Y/allenberg var med och grundade även Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Det blev
Sveriges forsta banka.ktiebolag, med
många risktagare och utan sedelutgiv-

spara rna.

Fusionen överraskade
Just därfor blev många överraskade när
de båda storbankerna gick samman
1972 (faktiskt hade de diskuterat en
fusion redan 1910!). Därmed skapades
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ä n p o rträtte ra d e å r
186O, den äldsta bevarade hilden av

Ba n ke ns tiänste m

bankens personal.
en ny svensk storbank med utprägiad

industriell och internationell profil. Den
nya bankjätten hade dä 6 730 anställda

och393 kontor, spridda över hela Sverige.

Frän 1997 expanderar banken kraftigt
och blir mer internationell genom en rad
stora fusioner. Först köps Trygg Hansa, därefter den tyska banken BfG. Tre
Iedande banker i vart och ett av de baltiska länderna börjar kc;pas 1998 och tas
över helt är 2000, samtidi$ som SEB
också expanderar i de nordiska länderna. Ar 2005 köps en ukrainsk bank och
SEB öppnar kontor i Shanghai.

Ett

internationellt SEB

Bankens verksamhet under dess lorsta
år skiljer sig naturligtvis kraftigt från
dagens SEB. Det flirsta bankkonto-

ret hade öppet bara några timmar om
dagen - i dag kan fera miljoner SEBkunder sköta sina bankaffärer dygnet
runt via Internet. Då sköttes valutaaffärer enbart i kontanter som fraktades
över haven i låsta kistor - nu transfereras
miljardbelopp över jordklotet på några
sekunder. När Enskilda Banken grundades 1856 byggde allt på lokal verksamhet i Stockholms stadskärna - nu cirka
600 kontor och mer än fem miljoner
kunder. Finansmarknaden är global och
de allra flesta av de många sndva regleringar som präglade de svenska bankerna från andra världskriget ända till
slutet av 1980-talet, är borta.
Mer än hälften av de cirka 20 000
anställda återfinns i dag utanfor Sverige.
Även ftir koncernens resultat gäller att
över hälften kommer från den internationella verksamheten.
SEB:s historia präglas av en lång rad
starka personligheter. Förutom fem
generationer \7allenberg, fi nns här
namn som Theodor Mannheimer,
Oscar Rydbeck och Lars-Erik Thunholm. I dag leds banken av VD Annika
Falkengren och styrelseordfbrande
Marcus Wallenberg, femte generationen
Wallenberg i bankens ledning.

H i sto ri es krivn i n g e n fo

rtsätter

I samband med årets bolagsstämma
publicerade banken en jubileumsbok
med hundratals illustrationer som återger glimtar ur båda bankernas historia. Bokens stora format har medgivit
en generös bildåtergivning med många

Text: Klas Eklund

klas.eklund @seb.se

Några årtal ur SEB:s historia

!

1856 Stockholms Enskilda Bank grundas

I864

Skandinaviska Kreditaktiebolaget
Göteborg grundas
I878 Stockholms Enskilda Bank i kris,

o

i

räddas av Oscar ll

1910 Skandinaviska Kredit köper Skånes
Enskilda Bank
SEB var

först

i

världen med att
anställa kvinnliga tjänstemän
redan år 1864,
Alida Rossander var den
allra första.

Arkiv

intressanta detaljer. Författaren Petter
Karlsson bygger huvudsakligen på tidigare publicerade arbeten om bankernas
historia, men bildmaterialet är insamlat efter nya genomgångar, inklusive
bankens eget arkiv vid Centrum ltir
Näringslivshistoria respektive Täcka
Udden. Boken kan ses som ett uttryck
lor den betydelse bankens ledning tillmäter sin historia och är samtidigt ett
intressant exempel på hur historien kan
användas i dagens verksamhet. Boken
har sålts i över 20 000 exemplar och kan
beställas via bankens webbsidor.
I oktober utkommer ännu en bok,
denna gång en biografi över en av bankledningens män, K A \Tailenberg (18531938), ftirfattad av professor Ulf Olsson
i Göteborg. I Finansfursten (Atlantis
Bokflorlag) får läsarna i en välillustrerad
500-sidig volym, som bland annat bygger på bankens och familjens arkiv, ta
del av ett innehållsrikt liv som inte bara
handlar om bankafFärer, uran även ger
inblickar i 1800-talets Stockholm, skolutbildning, resor och ämilje- och friluftsliv samt inte minst den omfattande
donationsverksamhet som K A \Tallenberg bedrev genom Knut och Alice lWallenbergs Stifteise, grundad tillsammans
med hustrun är 7917. Det var främst
genom bankens framgångsrika verksamhet som stiftelsens förmögenhet kunde
byggas upp. Idag utgör stiftelsen en ar.
landets största forskningsfi nansiärer.
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1932 Kreugerkraschen, Skandinaviska
får statslån för att överleva men återbetalar snabbt
1945-49 Skandinaviska Banken tar över
Södermanlands Enskilda Bank och Göteborgs Handelsbank
1946 lVlarcus Wallenberg VD för Stock-

unholm VD för
ken
1972 Stockholms Enskilda Bank och
iska Banken går ihop
Bankkris! S-E-Banken söker stöd
från bankstödsnämnden men klarar sig
behöva utnyttja stödet
EB köper Trygg Hansa. Lars

Thunell ny VD

1999

SEB köper tyska banken BfG
SEB expanderar in i Balti-

1998-2000

Annika Falkengren första kvinnliga

holms Enskilda Bank
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Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@ bredband.net
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Ett utmärkande drag i bidragsftirdel-

Sveriges

kulrurinstitutionernagenom

accesspengarna. Enligi den vid
skriuande stund ännu ej tagna
budgetpropositionen utlovas också en
fortsättning 2007, med en ny ansök-

ningsomgång i november 2006.
Det är lor tidigt att dra några slutsatser av hur de nu pågående projekten har
ftirlöpt, däremot går det att se på vilka
som har fått pengarna och kanske också
atr se några spår av varför de har fått
dem.

Den överväldigande delen av bidragen till arkivområdet (enligt Kulturrådets indelning) gavs till Riksarkivet
(inklusive underliggande enheter). Av
totalt drygt 35 miljoner kronor i första
sökomgången gick cirka 21 miljoner
till dem och i enlighet med deras egna
prioriteringar av projekten. Totalt sökte
Riksarkivet bidrag ftir 35 miljoner,
enkom för2006.
Här bör dock tilläggas arr der är en
rad organisationer och verksamheter
som hamnat utanför arkivområdet i
sammanställningen. Kommuner och
ideella organisationer som önskat bidrag
ftir arkivändamå1, har delvis klassificerats under övriga, likväl som hembygdsrörelsen har fått sin egen rubrik. Någon
helt rättvisande bild ger alltså inte denna
undersökning.
Sammanstäliningen bygger på Kultur-
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Utmärkande drag

dar till forknippade verksamheter. Här
kan dock påpekas att dven en sådan
betydelsefull verksamhet som Svenska
Vitterhetssamfundets lämnas utan
bidrag, trots att deras arkiv innehåller
väsentlig information om det iitterära

rådets uppgifter om beviljade respektive sökta bidrag. Ett antal stickprov har

:..§:

r,"'"

bland ansökningshandling-

ningen har varit att bevilja stöd till nationella projekt eller generella insatser
{br en specifik region.
Kommunarkiv och framför allt
näringslivsarkiv har närmast gått lottlc;st forbi. I ltirsta omgången beviljades
endast ett blygsamt bidrag till Skånes
Näringslivsarkiv för en inventering på
168 000 kronor, en summa knappt mätbar. Aven {tireningsarkiven tilldelades en
modest summa, om än något större.
Folkrörelsearkiven klarade sig en aning
bättre i tilldelningen och fick drygt 4
procent av medlen!
I andra sökomgången, som bara utdelade 10 7o av ftirsta omgångens bidrag
till arkivområdet, blev ftirdelningen
något annorlunda. I denna gavs inga
fer bidrag till Riksarkivet, men har gick
endast ett av bidragen till en regelrätt

arkivorganisation (Hallands arkivförbund).
Aven i detta ä11 har nationella projekt
som att digitalisera och lägga ut TVprogram på SVT:s hemsida och specifika samlingar prioriterats. De mer lokala
projekt som getts bidrag har omåttat
objekt av tydligt nationellt intresse och

utveckling.

lntressant skillnad
En intressant skillnad är att medan
hembygdsrörelsen inte lyckats få bidrag
mer än undantagsfall flir lokala hembygdsföreningar, har här en stor andel
Iänsförbu nd gerrs bidrag.
Någon liknande fordelning har inte
märkts inom arkivsektorn, dven om fördelningen av projekt till de olika landsarkiven inneburit att en viss regional

jämvikt kunnat uppnås.
Utifrån ett perspektiv kan det ses som
ett naturligt steg att projekt på regional och nationell nivå inom den statliga
sektorn prioriteras. Samtidigt finns det
en uppenbar risk med ett sådant kvalitetsbegrepp. Handlingar som speglar
lokala ftrhållanden och miljöer och som
därigenom kan utgöra exempel på lokalsamhällets verksamheter, kan darmed gå
förlorade.
Fokuseringen på atr i övrigr gynna
samlingar och projekt som lyfter fram

guldkornen från historien, kan möjligtvis gynna återkopplingen till medborgarnas krav på förvaltning av skattepengar och det allmänna historie-
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lnlägg till lngrid Söderlund angående hennes text Arkivarier

- ta inte skiU

Respekt genrrrn kunskap rrch glamour
Inte ska någon ta skit av eller ge skit

till

någon i arbetet eller annorstädesl
Jag vikarierade nyligen som regisrrator vid en myndighet med elegant rykte.
När vi satt i rummet för genomgång av
rutinerna ltir det dagliga jobbet, tittar
en man in och säger; - Ja, har sitter ni
och sprättar kuvertl
I mig, fick han ilskan att ångal Vad
var det för respekt för vårt arbete med
att omtala det så lågt han förmådde?
När jag tillträtt som vikarie och träffade mannen i lunchrummet fick han veta
att jag läser arkiwetenskap på C-nivå.
Han visste inte att det var en vetenskap!

intresset, men gynnar därigenom endast
indirekt bredden av bevarandet urav
ha ndlinga r t ill framrida generationer.

I ntressa nta iakttag elser
Utifrån detta resultat går det att dra
några intressanta iakttagelser. För det
fiirsta kan det konstateras art chanserna
till bidrag har varit avsevärt mindre om
huvudmannen varit ett folkrörelse-,
ftirenings-, eller näringslivsarkiv. Totalt
har 5 av 39 beviljade ansökningar gått
till någon av dessa grupper. För det
andra kan konstateras att inte en enda
ansökning har beviljats till kommunarkiv utanfur storstadsregionerna. För det
tredje kan konstateras att de fall av specifika arkiv/samlingar som har beviljats
bidrag, samtliga kan betraktas som
välkända och betydelsefulla och kan
sägas ingå i någon form av nationell
kanon.
Det vore både vanskligt och fel att ge
några råd eller tips om hur en ansökan
bör se ut ftir att biållas, särskilt som kriterierna kan ftirändras. I detta fall kan
här endast rekommenderas att diskutera
ansökan med kulturrådet. En slutsats är
hur som att möjligheterna till bidrag for
att ordna de lokala arkiven, eller göra
inventeringar på det lokala planet är
små, dven om tillgängliggörande sker på
Internet. Skulle däremot arkivet innehålla något alldeles extra, finns kanske
ändå möjligheten arr ansökan beviljas.

Trodde det var något som hängde hop
med biblioteksutbildning på något visl
Jag funderade mycket. Hans okunskap
som behövde bli vetskap {tir att stärka
respekten ftir mig i min position och
hans förolämpning som fått mig art mer
och mer vilja titta in i hans rum och
säga; - Ja, här sitter du med din maskin-

skrivningl
Men jag hade vik och kunde inte hinna förolämpa och hoppas på att vinna
respekt fiir eventuellt nytr vik.

Visa kunskap
Men ju mer tiden nu gått står det klart
for mig att det bästa vore att undervisa
personalen i arkivkunskaplAtt tala om
att det är en vetenskap, som tillhandahålls på universitet, vad det ar förlagar
och {tireskrifter man tillämpar och
framför allt, ge nya vinklar på vad man
kan använda materialet tiill
Eller berdtta vad som är på gång med

den elektroniska utvecklingens positiva
påverkan av arkivhanteringen.
En registrator kan undervisa om de
lagar hon tillämpar för att handlägga sitt arbete. Att registratorn klassar inkomna handlingar (sprättar inte
kuvert). Vad som är allmän handling,
vad lagen säger om "skall" vad gäller
registrering med mera.
Det är med att visa vår kunskap vi
kan vinna respekt! Och vi ska hålla hop
Itir att få respekt!

Mer glamour
vill också slå för fera graders hr;jning av kladseln och frisyren! Mer glamour bland arkivpersonalenlM
Börja med att skafå dig en ny frisyr,
makeup, nya kläder med stil och intres-

Jag

santa detaljer (inte jeans och stor skjorta). På det kan du ha en ärtig rock/
skjorta/väst som skyddar dig under
dagens arbete. Naturligtvis tar du av

rocken när du svassar fram i korridoren.
Kanske tar du dig tid och sätter på
skinnstövlarna {tir att visa upp dig extra!
Varlor inte snygga ärmskydd som alla
hade "förr-i-tiden", slips är inne på kvinnor, låt ljuva höstmoder synas på digl
Gör en utbildningsplan om arkivets
möjligheter som du presenterar för chefen {iir att få OK att du får avsätta tid

fär att ge personalen tillgång

till arkiv-

skatten som finns. Se till att få en del av
hemsidan för att visa bild på vad som
finns (uppdatera och ftrnya bilderna).
I samråd med ledning, koila upp om ni
kan ha ftirslag på uppsatser för att utnyttja ert-arkivmaterial lor studenter på
olika nivåer och samtidigt få visst område belyst som kommer arbetsplatsen
till gagn. Låt arkivet få ta plats och du
med deml
Gör upp din plan, snyggingl Och
glöm inte att njut av att alla kommer att
uppmärksamma den NYA arkivlooken!
Anita Holmblad, studerande arkivtant

aaaaaaaaaaaaaa

Sitter ensam och känner sig som ett
Hej, har läst artikeln om att vi arkivarier
inte ska ta skit. Bra skrivetl
Detta är något som måste belysas mer
och eftersom vi ofta arbetar ensamma,
med få eller inga inom samma skrå på
arbetsplatsen, blir vi väldigt isolerade.
Ingen fattar vad vi säger och därigenom
ftirstärks ju också vår UFO-status.
Jaghar märkt att många inte riktigt
ftirstår att dom sårar. Det verkar vara
som om "Det vi inte förstår hånar vi".
För min del är det dock "hriga vederbörandes" ointresse eller ovilja att ta
i problemen som är värst. Man verkar

UFO

inte forstå att man kan göra ett väldigt brajobb eller ett väldigt dåligt
jobb med/i arkiven. Att spilla krut på
tillgängliggörande åtgärder möts med
"de där ska du väl inte hålla på medl?"
Nåja, det är ju tur att vi inom skrået
börjar vädra problemen och se till att
tala om för vår omgivning hur det är.
Jag skulle också vilja att det fanns ett
diskussionsforum på ndtet där vi arkivister kunde göra inlägg. Men {tir detta
krävs en eldsjäl som kan vara moderator.
Ensam kommunarkivarie
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en 10 mai 2006 upphävdes
de så kallade Åd"1rl"g"tr-tr.
Det är en benämning på de
lagändringar i Sverige som
kom till stånd på 1970-talet, mot bakÅdalshändelserna 1931 och
grund
",,
iom innebar att svensk militär inte fick
ingripa mot civilbefol kni ngen.
Ådalslrgarn, har upphävts med hänvisning till behovet av att kunna använda milirär mor terrorism.

första förordningarna angående "förändrade stadganden emot uppror och
olovliga sammankoms ter" . Redan 77 43
finns dock en förordning angående budkavlar och 1816 stadgas om "sdttet flir
menigheters hörande i enskilde tillåtlige

En tillbakablick

skap användas" framgår av SFS 1849:11,
men inte furrän den på platsen närva-

Militär har vid olika tillfällen i den
svenska historien satts in i samband med
interna oroligheter. Några exempel på
det är Stora Daldansen 7743, eu uppror
mot krig och brist på politiskt inflytande över utrikespolitiken, Klågerupskravallerna under det Skånska Bondeupproret 1811, då man protesterade mot
ti11 militärtjänst, Crusenstolpekravallerna 1838, som var en kamP
lor yttrandefriheten, Marsoroligheterna
1848, då arbetare protesterade mot planerna på tullsänkningar som befarades
slå ut svenska ftiretag, hungerkravallerna
185 4-1855, Sundsvallsstrejken 1879,
hungerkravall erna 1917, under brinnande världskrig och Ädalshandelserna
1931, dämyndigheterna rekvirerade

utlottning

militär trupp som polisförstärkning som
skydd ft r strejkbrytare.

Regelverk för aktioner
Den fråga man ställer sig är vilket regelverk det har funnits fram till väradagar
ftir militärt ingripande, i samband med
sociala oroligheter under fredstid.
I Svensk författningssamling nr 11
1849, hittar man förmodligen en av de

ärenden".

Marsoroligheterna
SFS 1849
1848.

:1

"Till upprors stillande må krigsmanrande civilmyndigheten anbefallt upprorsmännen tre gånger att skiljas. Skulle
situationen plotsligt ha övergått till våld
hade civilmyndigheten rätt att använda

vapenmakt, men dock ej längre än vad
var nödvändigt. Fanns ingen civilmyndighet närvarande och dess ankomst ej
kunde ftirväntas, då "äge i stället warande högste militarbefalhafware fä förfara,
som för Civilmyndigheten nu stadgdat
1r
Förordningen ska ses som en direkt

åtgärd efter oroligheterna i mars 1848 i
Stockholm, då kravaller hårdhänt slogs
ned av beväpnad militär och polis.

Kri g s p o I i s reg I e m e nte n
I Krigspolisreglementet för hären
191611917, stadgas att "den allmänna
polis-uppsikten" i samverkan med den
civila ordningsmakten blir väsentligen
beroende av huruvida inom tjänst-

göringsområdet civil polis finnes eller ej,
Fördelningen av tjänstgöringen mellan krigspolisen och den civila polisen
bestämmes av Kungl. Maj:ts befallningshavande, efter samråd med vederbörande militära befdlhavare. Eller, om

Kungl Maj:ts be-

1849.
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militär personal tiIl upprätthållandet
allmän ordning samt ftir eldsläckning

och andra dylika ändamål".
Civilmyndighet kunde begära militär
personal "till stillande av uppror" och då

militär handräckning

1, efter Marsoroligheterna

Jlo tl'

Vapenanvändning
SFS 1915:585 "Bajonetter skolavara påsatta". 1915 stadgades om "användandet

fallningshavandes beslut icke
hinner awaktas,
av den militära
befälhavaren i
samråd med
närmaste civila

polismyndighet.

ansågs

"ound-

gängligen erforderlig lor upprätthållande av allmän ordning".
På en ort där militär var stationerad
och uppror, upplopp eller en större folksamling bedömdes hota den allmänna

ordningen, kunde civil myndighet eller
militär beälhavare vidtaga erforderliga
åtgärder för att kunna vidta de åtgärder
som man ansåg behövliga lor upprätthållandet av den allmänna ordningen.
Om militär personal skulle använda
vapen lbr stillande av uppror eller av
upplopp då deltagarna övergå till våld
eller skadegörelse på egendom, reglerades detta i 10 kap 12 § allmänna straffIagen.

När den civila myndigheten bestämt
att vapen skulle användas, skulle den
militära ledningen svara för lampliga åtgärder för att kväsa upproret eller upploppet.
Förordningen från l9l5 upPhävdes
1969 i samband med att kungörelsen
(nr 85) från samma år om militär
räddningstjanst med mera trädde i

kraft.

Bara skada
SFS 1916:149 "...rikta detsamma mot
nedre delen av den angripandes kropp..."
I SFS 1916:149 stadgades "angående

vad militär personal i vissa fall har att
iakttaga vid upprätthållande av allmän
ordning mm". Den rörde till största delen ftirhållandena {tir post, vakt, patrull
eller annan för bevakning särskilt utställd eller utsänd avdelning av krigsmakten.
Om post, vakt, patrull eller annan
avdelning tvingades till nödvärn och
måste använda vapen, skulle först den
angripande varnas och att den eller de
utsatte sitt liv lor fara. Posten (motsv)
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Under andra världskriget fastställdes
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FAVO "Foreskrifter angående användning av vapen vid upprätthållande av
allmän ordning mm" av överbePilhavaren Olof Thörnell.
Liksom tidigare sa man att ansvaret
ftjr den allmänna ordningen ligger på de
civila myndigheterna, men atr "då civil
polis icke är tillgänglig eller då den är
otillräcklig får militär trupp användas
lor ordningens upprätthållande. Den
militära truppen kan därvid bliva nödsakad att bruka vå1d".
Vad som är nytt i dessa {tjreskrifter är
hur man ska använda olika stridsmedel.
Som mindre årliga stridsmedel ansågs
lös ammunition, rökhandgranarer, rårgas, strålkastare och brandsprutor, blan-

ka vapen och eldvapen (skarp ammunition) kunna användas.
"Vid användning av blanka yapen urföras företrädesvis hugg och slag, vilka

om möjligt icke riktas mot huvud och
andra mera ömtåliga delar utan mot
armar, handleder och ryggslut".
Som särskilda stridsmedel kunde pansarbilar, stridsvagnar och flygplan an-

I
Ädalslagarna,
behovet av att kunna använda militär mot

terrorism.

vändas. Dessa bedömdes ha framför allt
en moralisk verkan och de bör användas
på ett tidigt stadium.

1958 FAVO
skulle i övrigt "lämpa sina åtgärder efter
farans beskaffenhet" och då faran " var
synnerligen allvarlig skrida till yrrersra
våId".
Vid användandet av sitt vapen skulle
det riktas "mot nedre delen av den angripandes kropp samt i allmänhet inskränka sig till att söka särta denne ur
stånd att fullfolja sitt uppsåt".
Kungörelsen frän 1916 upphavdes
1992 när fiirordningen (1992.98) om
användande av skjutvapen vid vakttjänst
inom Försvarsmakten trädde i kraft.

Olika stridsmedel
Andra världsk

riger.

28 maj

19

kastare och brandsprutor ha

42 " Sträl-

tillfalligt

ftirhindrande verkan och kunna därfor
Yara

till

nytta."

Ärkiv
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Sista versionen av FAVO fastställdes
1958 av försvarsminister Sven Andersson. Föreskrifterna delades ut till officerare och hemvärnsbeål fram till slutet

av 1960-talet.

Mytbildning

ökade befogenheter
SFS 2006 : 343 Terroristbekämpning.
Efter handelserna den 11 september

2001, tillsatte regeringen en utredning
som {tireslog att försvarsmakten under
fredstid skulle få ökade befogenheter.
Frågan var hur och i vilken utsträckning
ftirsvarsmakten skulle kunna stödja de
civila myndigheterna vid hot om rerroristangrepp. Polisen kan redan idag
nyttja lorsvarsmaktens och andra myndigheters resurser vid olika situationeq
men då får inte tvång och våld användas
mot enskilda personer.
2006-05-18 utfärdades en lag som
innehåller bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning, i form av insatser som kan
innebära användning av våld eller tvång
mot enskildaFörsvarsmakten ska ge sitt stöd om
den har resurser som är lämpliga och
inte insatsen medför ett synnerligt hinder ftir dess ordinarie verksamhet. Dessutom ska stödet bara ges om Försvarsmakten har personal som har lamplig
utbildning, kunskap och erfarenhet.

Sammanfattning
Föreskrifterna för i vilken utsträckning
statsmakterna kunde använda militärt
våld vid civila oroligheter, får ses mot
bakgrund av olika konflikter i samhället
rörande arbetsrätt, militärtjänst, ekonomiska ft;rhållanden och fursörjningssvårigheter. Aven hotet från kommunismen under det kalla kriget utgjorde ett
tungt argument för att behålla dessa
medel.

Efrer Ädalen 1931, då lem civila dödades av den

till Lunde

Text: Hans Ramstedt

utkommenderade

militären, har det ansetts "som en allmän grundsats" att man inte fick använda militär mot civila i fredstid. Ert fi;rbud ska därefter ha införts mor arr
använda militär personal i samband
med civila oroligheter. Något sådant för-

bud har dock aldrig inflorts.
Det var först i början av 1970-talet
som regeringen Palme efter att saken
uppmärksammats i TV, upphävde
FAVO.

hans.ramstedt@ liv.se

Källor:
www.wikipedia.com
Krigspolisreglementen 1916, 1917
sFS 1849, 1915, 19i6, 1942, 1958,2006
rsdepartementet
plop och strejn 1931" [2006J

13

A

0

0

med historiehruk i
-ff sluret av aususti holls de Nordiska
§ ,.kiudasarå. Plr.r.n För evene-rrrg.,"uu Uppsala. Programmet.
§ som
tidigare presenterats i Tema
-&.

Arkiv av Christer Bogefelt, var indelat i

fyra teman med parallella symposier.
Första dagen behandlades historiebruk
respektive riskhantering och säkerhet.
Under andra dagen var temat konferensklassikern digitalt 1ångtidsbevarande respektive omvärldsrelationer. Till detta
{tirdes också en del gemensamma pass
dar bland annat riksarkivarierna från de
nordiska länderna skickligt utfrågades
av redaktören John Chrispinsson. Även
ltireträdare för den dåvarande regeringen var {tireträdd med kulturdepartementets dåvarande statssekreterare Claes

Ånstrand.
Öppningsanlorandet framfördes av
landshövding Anders Björk och landsarkivarie Bode Janzon.

I n stituti o n s p e rs pe ktiv
Antalet delegater var relativt hr;gt och
landade på över 350 stycken. Däremot
var det en påållande övervikt av institutionsarkivarier och Itireträdesvis från
den statliga sidan. På detta sätt speglade
konferensen ingalunda den arbetssituation som de flesta arkivarier i Sverige befinner sig i.
Detta kan dock delvis ftirsvaras med
att Sverige på detta plan har varit ett
{tiregångsland med kompetensen företrädd ute på myndigheterna och att arkivarierna i de nordiska grannländerna i
större utsträckning varit koncentrerade

till arkivinstitutionerna.
På detta sdtt var också de teman som
valts huvudsakligen anpassade fiir institutionsvärlden och primärt inriktat på
arkiv ifrån den offentliga sektorn. Ett
undantag utgjorde här Arne Skivenes
inlägg som också diskuterade den enskilda sektorns arkivmaterial, om än från

14

Utifrån detta påpekade Bryld dilemmat mellan politik, moral och historievetenskap och hur detta påverkar bilden
av det historiska förloppet i samhället.
Att frågan förblir aktuell exemplifierade
han med bland annat införandet av en
historisk kanon i de danska skolorna.
Historieskrivningens roll som den politiska maktens krönika, tycks alltså förbli
aktuell.

ett institutionsperspektiv. De teman som
valts var på detta sätt föga ovanliga {tir
en arkivkonferens. Den tyngd som lades
på historiebruket och den inriktning temat fick, gav dock en större tyngdpunkt
på detta ämnesområde än vad vanligtvis

D ig italt I å n gti dsbevara n de
Det andra temat som undertecknad
ftiljde, rörde det digitala långtidsbeva-

Ny form av utövare

randet som leddes av arkivrådet Börje
Justrell. Blocket hade till stor del "arbete
pågår" karaktär och bestod till stora
delar av att peka på det arbete som bedrivs inom ramen ftir dels Minerva

Temat om historiebruk, som leddes av
professor Peter Aronsson, fokuserade på

projektet inom EU, dels LDB-projektet
vid Luleå Tekniska hogskola. Syftet med

hur historia används av olika brukar-

der senare projektet är den nätta uppgiften att komma på en lösning ftir hur

brukar vara fallet.

gruPPer.

I detta sammanhang stod dock vare
sig universitetsforskningen eller släktforskarna i fokus. I stället pekades på
andra brukare, såsom besökarna av
Medeltidsveckan på Gotland och bevistarna av de historiska miljöerna på
Jamti.
Förhållningssättet från arkivinstitutionerna till denna nya Form av utövare
kan naturligtvis leda till differenta strategier från arkivinstitutionerna, framför
allt med avseende på hur detta historieintresse skall tillvaratas institutionellt.
Inte minst ställer detta krav på hur historiebrukarnas frågor och önskemål
kring en specifik historisk period de är
intresserade a% kan uppfyllas. Detta inbegriper inte minst vilken service institutionerna kan ge till dem. Både avseende hur sökregistren är utformade och
vad som bevarats.
Samtidigt kan sägas att det breda historieintresset också ger en stor möjlighet
för arkiven att tillvarata det intresse som
härigenom synliggörs.

H istorieskrivn i ng ens rol I
Professor Claes Bryld redogjorde i sitt

fbredrag om problemet med hur andra
världskriget har använts i de nordiska
länderna, utan att hänsyn har tagits till
historikernas krav på en tidsmässig kontext.

det digitala långtidslagrandet skall utformas utifrån ett mer tekniskt perspektiv.
Det intryck som gays av båda projekten var egentligen att arbetet inte kommit så långt, eller snarare kanske på att
problemet med att finna den ultimata
lösningen ligger en bit fram. Mycket
tycks således finnas kvar att göra inom
området och temat kommer säkerligen
att finnas med även på kommande konferenser.

Lyckat men opraktiskt
Sammantaget får sägas att konferensen
var lyckad och gav möjlighet till ftjrdjupande i ett antal intressanta teman.
Nämnvärt är att man planerar att ge ut
fera av fiiredragen i kommande nummer av Arkiv, Samhälle och forskning,
samt att landsarkivet i Uppsala planerar en bokutgivning på temat historie-

bruk.

Till konferensens praktiska nackdelar
får läggas att den var {tirlagd en bra bit
utanfbr Uppsalas centrala delar till Lantbruksuniversitetet vid Ultuna, vilket
innebar en del transportbesvär. Konferensen avslutades dock med en middag
på slottet, som väl kompenserade omaket staden erbjr;d av ltirfptningskaraktär.
Text: Lars Lundqvist
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väggar och låg vikt.
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Helhetslösningar från marknadens ledande producenter samlade
ställe. Gå in på vår hemsida, www.abmprodukter.se och hämta

rArkivetikett 45 x 90 mm, självhäftande
,Aktomslag 110 S/rft
,Aktomslag A3 100 g/m'svenskt Arkiv
.Arkivboxar A4, A3, Folio & specialformat

arkiv
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Få ordning

på dokument
och arenden
Diabas ör Sveriges ledonde produkt
för d i ari eföri ng, ö re n d eh a nte ri n g
och doku m enth o nteri n g.
Nu har vi lanserat 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 forslag 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.

r:@ia##j;

Konceptet stödjer Windows, Linux, SQLServer och Oracle.
För mer information, gå in på www.siriusit.qg eller kontakta
oss via e-post på

B

info.se@sirius.com
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Sirius lT bildades 1 november 2006 då islöndska
Sfminn i samarbete med delar av den befintliga
I ed n i n g e n fö rvö rva d e Ti eto En ato r s affä rso m rå d e
Government Services iSverige, Norge och

Danmark.
Vårt fokus är att leverera värdeskapande lTlösningar anpassade för offentlig sektor samt
utvalda branscher iprivat sektor.
Sirius lT har 420 medarbetare varav 140 i Sverige.

Diabas avropas direkt
från vårt ramavtalför
"lnformationsförsörjning 2005"

Sirius lT

Foto: Åsa

I den underbart vackra miliön i
världsarvet Engelsbergs bruk
fi n ns N o rdstiern a ns ce ntra I a rkiv, En g el s be rg sarkivet, ägt
av familien Ax:son lohnsonBrukets arkiv är en "guldgruva' att ösa
ur för den industrihistoriskt intresserade. Här förvaras en stor del av Sveriges
industrihistoria från tidigt 1900-tal.
Många böcker har skrivits med material
härifrån och mycket har skrivits om
Generalkonsuln, Axel Ax:son Johnsons,
gärning och hans arbete med Avesta
Jernverk.

Det är dock inte

så

många som Yet att

han också kämpade fiir att rädda den

utrotningshotade europeiska bisonoxen,
visenten. För att dokumentera denna
spännande historia beger vi oss 'pä spa-

Sverige-

kilo lever
visenter
i Blekinge.

efter den visent som flytt" bland arkivets åldriga dokument.
nting

Engelshergs arkivet

Världsarvet Engelsbergs bruk ligger i
bergslagen i Vdstmanland, en bit från
Norberg. Bruket har varit i Nordstjernans ägo sedan 1916 och de förvaltar
fortfarande de gamla byggnaderna. Det
bäst bevarade i Sverige, trots att bruket
tystnade redan år 1919.

I en

av dessa kulturbevarade bYgg-

nader finns Nordstjernans centralarkiv,
Engelsbergsarkivet, inhyst. Här finns i
princip samtliga handlingar bevarade
från företag och organisationer som ägts
av familjen Ax:son Johnson och Nord-
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stjernan genom åren. Några exempel är;
handelsbolaget A. Johnson & Co (idag
Axel Johnson gruppen), Avesta kopparverk, Avesta Jernverk, Engelsbergs bruk,
Hedemora verkstäder, Högfors bruk,
Johnsson Line, Karlstads Mekaniska
verkstad, Lindholmens varv, Linjebuss,
byggbolaget NCC och dess föregångare,
Svenska Väg, Nya Asfalt' JCC, ABV
och SIAB, Norbergs gruvltirvaltning,
Nynäs Petrolium, Pershyttan, Rederi SB
Nordstjernan, Saia silvergruva och Stråbruken.

Visenterna i Bergslagen
Generalkonsuln, Axel Ax:son Johnson,
byggde upp Johnson koncernen till ett
av mellankrigstidens mest framgångsrika storftiretag. Han var en mycket energisk och dynamisk person som förverkligade sina visioner med stor kraft. Hans

20
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visioner och energi inte bara räddade
AvestaJernverk, den kom också att rädda en hel djurart, den europeiska bisonoxen. r irenren. Från urrotrring.
Den över 80-åriga framgångssagan
döljer mycket dramatik och spänning.
Historien börjar den 21 juni 1924 di
-Sveriges fbrsra visentresen at i Långsjön
en bir uranfijr Er.rgelsberg invigdes. Med

tiden llr-rtades clock uppfödningen ti1l
.\r'esr.r. Den ridens zooloqiska experter
var'.krpri'k.1. Kar rrr\ligrn \ i\cnter
rrivas pä sa nordlrga breddgrader som i
Avesta:
Efter andra r'ärld-skriqet blir Å.esta
visentpark den störsr:r uppfbdr.ringen i

världen. Gelreralkonsuln räknirs iclag

till

en ar. de tio pionj:irer som kor-n att betyda mesr lör lrt rädd:r lisenrern:r i'id
det första kritiska skedet irv r:icldningsarbetet.
Under r-r-rår-rga år var r isenre rn,r ievan-

Å'esra lernverk. Er-r
jättelik r.isentstatr- i rostirirr srril uppf-ördes 1976 utaniör Jernr.erket. Jdas finns
de varumärke för

den uppstälid i centrala Å'esta.
Från och med 2005 har Ar.esttr kommun ör'ertagit ansvaret för de värdefulla
visenterna. De r.ill nu att parkens spännande historia ska bli tillgänglig i en
bok.
Text: Tommy Svensson

Fem dagar på ARAB
Text Lars llshammar

Iars.ilshammar@arbarkiv.se

Måndag,3O oktoher
Klockan ringer i svinottan hemma i
Örebro. Cyklar till stationen för att hinna med 6.25-rägec rill Stockholm. Ändå
har det nästan hunnit ljusna - se där en
positiv effekt av sommartidens slut.
Skriver en krönika till Ny teknik på
tåget (en dubbeldackare som ftir en
gångs skull fungerar och lyckas komma

i tid).
Måndag är mötesdag; personalmöte,
ledningsgruppsmöte och administrationsmöte följer mer eller mindre på rad.
Små och stora frågor ska vändas. Den
senaste budgetavstämningen ser bra ut pustl Känner mig ganska utpumpad och
retirerar tidigt till nya, minimala övernattningslägenheten på Kungsholmen.

Tisdag, Sl oktober
Säsongens planerings- och utvecklings-

samtal börjar. Tre medarbetare får prata
av sig i enrum. Jag ftirsöker notera punkter som vi är överens om. Alla tre verkar
nöjda när vi är klara, men det är kanske
sånt som chefen gärna ska få tro?
Hinner en lunchpromenad med

turk

burgare i Hötorgshallen. McDonald,
släng er i väggenl Funderar på nya
Accessprojekt, nu när regeringen gjort
klart att det blir ett andra år. Digitaliseringen av våra ljusband rullar på och
skulle säkert må bra ar, att få fortsätta
ytterligare ett år. Men vi behöver också
ta itu med retrokatalogiseringen av bibliotekets äldsta bokbestånd. Och Hjalmar Brantings brevsamling skulle väl
vara en godbit att digitalisera och lägga

ut på nätet...

Onsdag, I novemher
Ägnar dagen åt att sortera pappershögar
och beta av däIiga samveten. Jagar nye

VD:s på Ludvikahem lor att äntligen få
en trasig ruta lagad i vårt !ärrmagasin
Jakobina i Grängesberg.
På spaning om den visent som flytt.
Tommy Svensson söker efter visenternas

historia i arkivet.
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På kvällen har tre medarbetare

ordnat

vegetarisk afton. För nägrad:r det första
gången man äter vegetarisk mat. Betyget: bättre än surströmming i alla fall...

När jag kommer ut på Upplandsgatan
har regnet som fallit hela dagen förvandlats till snö. Stockholm fryser ihop till
en iskaka på någon timme och allt stannar i ett gnistrande kaos. På Barnhusbron sniglar oändliga köer fram och tågrafiken ligger nere helt. Sent på kvällen
fär jag ett SMS: "De riktigt coola sover
på arkivet." Tre strandsatta uppsalabor
har baddat åt sig på arkivkartonger.

Torsdag,2 novemher
Det är kallt och vackert. Min balkong
har fått ett tjockt snötäcke. Rökarna
stiger rakt upp.Jag gissar på minst tio
minusgrader och garderar med långkalsonger.

Dagen börjar med åckliga frirhandlingar. Vi reviderar några arbetsbeskrivningar som ett led i årets lokala lönerörelse. När vi bryter vid lunch har vi
jobbat oss igenom sex tjänster. Fortsättning följer.

Äter lunch med Åsa Ekström från
Biblioteksbladet, som efterlyser mina
tankar kring besvärliga knäckfrågor som
upphovsrätt och digitalisering.
På eftermiddagen ftiljer nya planeringsoch utvecklingssamtal.
Hinner med en snabb tur på stan efter
jobbet, och handlar tavelramar och ett
smäckert nyckelskåp i björk till hallen.

Fredag, S novemher
Institutionen har tolvdag. Forskarexpeditionen stänger redan till lunch, och de
flesta har antingen tagit ledigt eller kompat ut på eftermiddagen. Det gäller dock
inte chefen, som i ett obetänksamt ögonblick bokat in ett heldagsseminarium
med {tirfattarna till den kommande
forskningsantologin "Demokratins infrastruktur". Åtta historiker nagelår nu
varandras texter ända till kl. 15.30. Jag
fär jäkta ftir att hinna med tåget norrut
strax efter 16.
Anländer rill ett snöigt Ösrersund sent
på kvällen, ftir att lägga blommor på
pappas grav och halsa på mor under allhelgona.

Framtidens lånstidsarkiu
a
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edan i slutet av l990-taler 6nns
.a kallade digitala lagringsnät.
\'
\
oo. kan mvndisherer och töre\.-rf ,rg lagra sin digltala informarion
via ett särskilt nätverk, där själva ndtverket (via servrar) ombesörier lagringen
eller arkiveringen.
Detta i srä[et för arr insrirutionerna
själva fortsätter att lagra informationen
på interna datorers hårddiskar, servrar
eller magnetband. Något som hittills
tenderat att bli kostsamt - dven om själva kostnaden per megabyte/gigabyte

sjunkit kraftigt.

Traditionella nätverk
Man kan således via organisationens
brandväggsskyddade intranät både
skicka och samtidigt hämta informationen från ett externt beläget lagringsställe eller arkiv, som skyddas från otillbcirligt tillträde genom kryptering och
inloggning. Detta via vanliga ndtverk
som LAN (Local Area Network),
WAN (Wide Area Network) och MAN
(Metropolitan Area Network).

traditionella nätverk har
också funnits lagrings /arkivlösningar,
ty informationen måste ju lagras någonstans om den skall kunna användas.
Samtliga dessa lösningar finns fortfaran-

svårt att se dessa modeller som renodlade. Skillnaden mellan SAN och NAS
handlar också om att man använder
olika mjukvara och olika så kallade pro-

de kvar och används.

Lagringsnäten är idag fysiskt ihopkopplade med ljusfiberkabel (även särskild kopparkabel förekommer) för
snabb överföring av stora informationsmängder. De fysiska lagringsenheterna
består som nämnts av servrar.

Till

SAN

dessa

och NAS

Begreppet SAN (Storage Area Network)
representerar något annat, nämligen att
själva nätverket är utformat ftir lagring.
Lagringen i ett sådant ligger normalt
sett externt utanftir organisationen och
ombesörjs av en tredje part, dven om det
också kan drivas internt inom en mycket stor koncern eller myndighet.

NAS (NetworkAttached Storage) som
man också ofta hör taias om i samband
med lagringsnät/arkivnät, handlar
främst om lagringsnätlösningar inhouse, där flera olika typer av lagringsenheter som diskar, magnetband, optiska lagringsmedia, men dven servrar,
kopplas på nätverket.
Då det dven förekommer kombinationer av SAN och NAS, kan det vara

Typiska SAN-lösningar
Lokall nåtverk
a

nåtverk

MAN

tokoll.

Records och archives
iagringsnät/arkivndtlösningar har
främst använts för den mer aktuella informationen, den som behövs i det dagliga arbetet (records). I litteraturen om
dessa lagringsnät framgår att det inte
möter något hinder att lagra informationen ännu längre, varvid den övergår
till att vara arkivinformation i gängse
Dessa

arkivmening (archives).
Var den tidsmässiga gränsen mellan
records- och archivesfasen i strikt vetenskaplig mening ligger, är omdiskuterat.
I viss mån utgör all information som på
något sätt sparas efter att den genererats

arkivinformation, samtidigt som tidpunkten for övergången varierar med
verksamheten. Men utgår man ifrån de
traditionella pappersarkivens övergångsfas, kan den bedömas ligga efter intervallet två-fyra år. Efter denna period faller bruket (frekvensen) av en avgränsad
information inom en organisation påtagligt.

Rutiner och avtal
Myndigh6t§/Föreräg§lagring

Myndighets/Förötagslagting

Datacentral

22

Med extern aktör för ett SAN-nät står
denne för skyddet av informationen och
styr tillträdet tili den via överenskomna
rutiner och avtal. De är ännu inte sär-
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skilt vanliga i Sverige. Mig veterligt {tirekommer lösningen inte hos någon myndighet, men har sedan sju, åtta år brukats på ett mer omåttande sätt i USA.
Däremot är det vanligare med NAS,
som påminner om traditionell lagring
med påkopplade lagringsenheter. Exempelvis utformade Skatteverket nyligen en

NASJösning (tillhandahållen av EMC)
till ett av sina digitala korttidsarkiv, vilket m<;jliggjordes av att informationen
i arkivet i fråga hade korta gallringsfrister.

Effektivare och billigare
till att lagringsnätverken
utvecklats hänger samman med tre företeelser. Dels med Internets och intranätens genombrorr pä7990-ralet, dels med
den fortgående informationsexplosionen
som innebär att man hela tiden måste
bygga ut sin serverkapacitet in-house till
höga kostnader. Äve.t insikten att man-

Anledningen

agementdelen utgör den kostsammaste

komponenten inom digital lagringl
arkivering har spelat in. Det blir helt
enkelt effektivare och billigare attlagga
ur jobbet på enrreprenad.

Migrering av information
Digital arkivering på langre sikt än
några år handlar samtidi$ om migrering av information. Både NAS- och
SAN-modellerna medger tidsmässig

migrering av data vid hårdvara- och
mjukvarauppdateringar, faktiskt också
under det att driften av dessa nät är
igång.

Samtidigt finns naturligtvis de digitala
arkivens kärnproblem fortfarande kvar,
hur den lagrade informationen skall
kunna läsas oförvanskad allt eftersom
tiden går och hårdvaran i kombination
med mjukvaran ändå utvecklas på ett
sätt, som relativt snart gör det omöjligt
att läsa informationen. Migreringen av
informationen måste därfor efter en viss
tid ske i ett oberoende råformat, till
exempel enligt den internationellt överenskomna ASCII-standarden.

med detta är inte att man tänker sig en
lösning att Riksarkivet tar emot informationen (för närvarande via magnetband) på ett stipulerat sätt från myndigheten och sedan migrerar den lor framtiden - som man skulle kunna tro - utan
att Riksarkivet utgör en extern aktör i
lorhål Iande ril I ursprungsi nstirurionen.
Det {tirhållandet påminner om lagringsnät/arkivnätsmodellen.
Man kan således tänka sig att alla landets myndigheter via ett SAN-nätverk
är ihopkopplad med Riksarkivet där informationen sedan migreras. Hittills har
man dock inte varit inne på den möjligheten till lösning, dven om man anser
att det i framtiden ska vara möjligt för
myndigheterna att leverera den leverenspliktiga information via bredband, således ytterligare en komponent som liknar

SAN-nätet.
På Riksarkivet tänker man sig fortfarande att det bästa sättet är arr föra
över informationen på magnetband, och
sedan fysiskt föra över den till nya informationsbärare ungefd.r vart tredje år.
Men samridigt skulle ju migreringen av
den rådataformaterade informationen
kunna ske på ett mer automatiserad sdtt,
om informationen i stället migrerades
inom ett särskilt SAN-nätverk kopplat
till Riksarkivet. Enligt den mjukvaraoch hårdvaramigrering som sker i ovannämnda arkivnätslösningar.
Men det finns faktiskt en del andra
tänkbara lösningar - att myndigheterna

:
I

o

,

själva ansvarar {tir migrationen av informationen in-house, checkar att den är
riktig och så vidare, hela tiden in i framtiden eller så länge som myndigheten
finns kvar, dels att man sluter ett SANavtal med en extern aktör som gör jobbet åt myndigheten, ja till och med åt

Riksarkivet.

Stabila back-up:er
Nu kan invändas att lösningen där man
brukar ett fbretag kan ses som riskabel,
då ett fliretag kan gå omkull, varefter
informationen eventuellt skulle bli svår
att få tillbaka. Men enligt den lagringsnätslitteratur som undertecknad tagit
del av, involverar alla digitala out-house
arkivlösningar stabila back-up:er, spegling och annan redundans, varlor det
argumentet inte håller. Informationen
finns kvar dven om ett externt arkivloretag går i konkurs.
Alla nätverkslösningar, således även
dem som gäller SAN och arkivering,
måste naturligtvis kontinuerligt skyddas

mot virusangrepp, hackningsintrång
och dylikt, men detta ar idag och sedan
mer än femton år tillbaka vardagsmat
inom hela den digitala världen och
hanterbart.

Anlitad litteratur: Preston,

2002. Using San:s and NAS, samt
Farley, M. 2005. Storage Networking
Fundamentals.
Text:Ove Hal6n

Typisk NA§-losning
{Network Attached §torage}
§lutånvä*dare

LAN-nålverk

§erver
Hub

Försök i Sverige
De hittillsvarande fiirsöken i Sverige
gällande digital långtidsarkivering har
skett på Riksftirsäkringsverket, numera
Försäkringskassan. Det intressantaste

Ärl«iv

I

Nr4.2006

-W.C.

§srvsr

Lagrinsslark iven hoter

23

;
w

a

s

w

w

ilffi

l:

a
n

tffi

W

W

digitalisering innebär. Argentina har
börjat tänka i former av handlingars
"livscykel" enligt fransk, amerikansk
och kanadensisk modell, olikt flera

Den 17 oktober hölls en öPPni ngsceremoni till en konferens iTokyo, med temat arkivvetenska p och a rkivuthi ld n i ng
i den elektroniska eran,

andra sydamerikanska länder. Hon
poängterade dven vikten av att arkivarier
håller sig uppdaterade i de forändringar
ny teknik innebär.

Det var den andra i raden av konferen-

arkivutbildning i Asienarrangerad i samhavsområdet,
Stilla
arbete med International Council on
Archives sektion for arkivutbildning,
ser rörande

ICA/SAE.
Deltagare från framför allt Asien, men
dven Europa, och Nord- och Sydamerika samlades i några dagar för att disku-

tera arkiwetenskapens utveckling. Från
Sverige deltog Anneli Sundqvist, Mittuniversitetet och ledamot i ICA/SAEs
styrelsekommittd, Christel Snitt från
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
och Anastasia Pettersson från Svensk
Kärnbränslehantering AB.

Varierat innehåll
Huvudtalare var Caroline Williams från
England, Luciana Duranti från Kanada,
och Karen Anderson från Australien
och Mittuniversitetet. I övrigt deltog
föreläsare från hela världen.
Presentationerna hade ett varierat

innehåll, men holl överlag en hög kva-

litet och behandlade intressanta frågeställningar. Några exempel kan framhållas:

24
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Michael Cook, HideYoki AoYama och
Luciana Duranti.

Professor Caroline Williams, Liver-

pool University Centre for Archive
Studies, poängterade i sitt föredrag
vikten av att arkivarier i vår digitala era
redan i skapandeprocessen aY digitala
handlingar, tar tag i det långsiktiga bevarandet.

Yumiko Ohara från National Archives
ofJapan tog upp den japanska arkivlagen, vilka frågor som bör prioriteras
ifråga om arkivens bevarande och vad
arkiwetenskapen kan bidra med.
Professor Anna Szlejcher, National

University of Corboda, Argentina, tog
upp den moderna teknologins påverkan
på arkivarier och att nya riktlinjer måste
utformas för att arkivarier ska vara förberedda på den stora förändring som

Chie Yoshida från Hokkaido Archives,
Japan framhöll att den ökande digitaliseringen är en stor utmaning for arkivarier idag och att få tillräckligt med
kunskap i frågan inom det egna landet,
inte längre räcker. Yoshida efterlyste
därför ett internationellt samarbete och
att information om strategier lor hur
den elektroniska miljon ska tacklas, ska
vävas in i utbildningen av arkivarier.
Ett intressant och roligt föredrag med
sång och mycket humor höll dr James
Cuirall och Michael Moss, University of
Glasgow. De berättade om resultatet
från ett skotskt proiekt Espida, rörande

digital långtidslagring. Espida projektet
tar bland annat upp den digitala långtidslagringens kosrnader. men d.ven riskerna med att inte göra detta.
Från ett europeiskt perspektiv var det
emellertid mycket intressant att få en
inblick i ftirhållandena i de asiatiska länderna. I Sydkorea ställer till exempel
arkivlagstiftningen från 1999 krav på
kvalifi cerad kompetens hos arkivper-
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sonal, vilket resulterat i en omfattande
satsning på utbildning. I Vietnam startade arkivutbildning på universitetsnivå

l,,httvudet på lohn Malkouich

redan 1967, och har utvecklats från att

ffiffiffiffi

vara en specialinriktning av historiska
studier till att vara ett arkivvetenskap-

ligt program med samhällsvetenskaplig
inriktning. I andra länder är förutsättningarna annorlunda, till exempel
Papua Nya Guinea, ett örike där det
talas mer än 800 språk, och där det
finns ett stort utbildningsbehov men
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små resurser.

öppen föreläsning
Konferensens lorsta två dagar var i form
av professionella seminarier och endast
ämnade åt konferensens deltagare. Sista
dagen, den 20 oktober, var det däremot
en öppen föreläsning ftir aila, studenter
som allmänhet, "Handlingar och dess

framtid: arkiwetenskap och arkivutbildning i den elektroniska eran".
Där talade bland annat professor
Luciana Duranti från University of
British Columbia, Kanada, om InterPARES 2 - projektet (International Research on permanent Authentic Records
in Electronic Systems). Projektet påbörjades 2002 och förväntas avslutas under
2006. Det kanadensiska projektet forskar bland annat om frågor rörande digital långtidslagring, med fokus på att
långtidslagra de autentiska elektroniska
dokumenten och bibehålla tilltron till
dem som o{tjrändrade myndighetshandlingar.
Text: Anastasia Pettersson, Christel Snitt
och Anneli Sundqvist

n ganska obegriplig och helt
av att de nog är lite tilltryckta. De jobffi
"I
underbar
fiLn
är
huvudet
på
bar i ett stundom ganska otacksamt yrke
fuåE
Malkovich".
Den
med att ordna information i ändlösa
är
de§ .1ohn
rader av hängmappsskåp. Men - och nu
frnitivt
tänkvärd
på
det
sättet
"-fu*G
att det inte heit går att släppa den, man
bc;rjar det b1i intressant - Iängst inne
grunnar liksom vidare...
bakom ett skåp finns vägen ut - och in i
Något jag inte hade grunnat ftirdigt
John Malkovich.
på, men insåg vid senaste TV-reprisen, Hur tänkte Spike Jonze har? i det lilla,
är vilken enorm sprängkraft filmen har
hoptryckta arkivet med lite små och
fur arkivarieyrket. Jag har sökt regissö- hoptryckta människor, bakom en av de
ren Spike Jonze för kommentar men inte ändlösa raderna av arkivskåp finns något
lyckats få en.
helt underbart, Något som slår det mes-

iå;J11",-*L]tH$'kl'# f,t
Favoritscener
favoritscener

Jag måste börja med

mina

nästan alla kategorier (och det har inget
med arkivarieyrket att göra) - en deprimerad apa bor hemma hos två av hu-

vudpersonerna, han har antagligen varit
med om något trauma för han mår inte
bra. När den manliga huvudpersonen
bundit och stoppat in sin tjej i apburen
återupplever apan barndomen i djungeln
där mamma och pappa blev infångade
och åstbundna. När han i nuet kan befria tjejen från sina bojor blir apan
från sitt trauma och glad och frigjord
varvid han borjar hoppa upp och ner
och ar lycklig! Denna historia |orklaras
egentligen inte, men är man lite djuppsykologiskt intresserad tror jag att man
tycker denna tolkning är den rättal

fri

Meningen med

filmen

ett tag få vara någon annan.
Som jag redan nämnt är jag ett under
av djuppsykoiogi så jag vet så klart redan hur regissören tänkte. Han är, har
varit och kommer att forbli arkivarie.
Meningen med hela filmen är att få
mänskligheten att förstå hur mångbottnad, mångåcetterad och åscinerande
arkivvärlden är trots att den kan verka
lite liten och hoptryckt på utsidan.

Höid kaxfaktor
i detta
land genast tar med "I huvudet påJohn
A4alkovich" på schemat med efterföljande djuppsykologisk diskussion. På arkivarbetsplatser bör man kunna genomdriva arbetsprojekt där man utifrån
filmen arbetar vidare på olika upplevelsebaserade happenings för att locka be-

Jag loreslår att alla arkivkurser-

sökare. Och vi arkivarier ska styrkta av
unfilmen alltid vara medvetna om att vi
derbara historia jag skulle ta upp utan
en - soln jag tolkar det - huvudmening kan bli och hamna precis vad/var vi villl
Höjd kaxfaktor sa X4arita Ulvskog med filmen.
tack Spike Jonze för ditt bidrag
När vår hjälte (huvudpersonen) åker
ti11 arbetet på arkivet får han ta hissen
Maria Thvsell
till en r,åning mittemellan, 7 h. Ihela
maria.thysell@nau.se
arkivet är det för 1ågt i tak, a1la går boj-

Men det var egentligen inte denna

da, och överhuvudtaget får man känslan

Teceremoni.
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Baltic Connections är ett
i nte rn ati o ne I lt a rkivp roi e kt
som syftar till att ta fram och
presentera kätlorna titl öste

rsj ö I ä n d ern as g e mensa m m a

handelshistoria.
Specifikt behandlas käl1orna till Östersjöländernas och Hollands gemensamma handelshistoria under perioden
i450-1800. Materialet ska presenteras
i en databas och i tryckta arkivguider.
Det holländska Riksarkivet leder arbetet och en holländsk kulturfond delfinansierar det, övrig finansiering står
respek tive Ösrersjöl and för.
Av de länder som har kuststräckor mot
Östersjön deltar samtliga, utom Ryssland, med en eller flera representanter
som inventerar och lägger in arkivuppgifter i den databas som är Baltic Connections kärna. Från Sveriges sida arbetar jag, Örjan Romefors, med projektet.
Till min hjalp har jag en referensgrupp
med representanter från Riksarkivet,
Krigsarkivet, Stockholms stadsarkiv och
Visby landsarkiv.
Det holländska inrresset ftir Ostersjöregionen är inte omotiverat. Under
1600-talet dominerade Holland världshandeln såväl utanför som inom Europa
och i Östersjöområdet, och spelade under hela perioden en viktig roll för Östersjöhandeln.

/a

I

För att kunna studera utrikeshandelns
betydelse och inverkan på stapelstäderna
(städer med rätt till handel och sjöfart
med utlandet) ar också lokala myndigheters och organisationers arkiv betydel-

sefulla, Iiksom källor som rör hantverkare och småindustrier och de handelshus
som importerade och exporterade varor.
Betydelsefulla, men svårfångade, är kallor som kan belysa hur handelns informella nätverk såg ut, som till exempel
familjeband och vänskapsrelationer.

Ba lti c Co n n ecti ons

hemsi d a

Det praktiska arbetet består i att hitta
relevant material - såväl i Riksarkivet

som i landsarkiven, bibliotekens
handskriftsavdelningar och museernas
arkivsamlingar - och a:tLegga in uppgifterna i Baltic Connections databas.
Eftersom projekttiden är tämligen snäv
- deadline är sommaren 2007 - hand-

lar det om översiktliga beskrivningar av
arkivbestånden, företrädelsevis på serienivå. Beskrivningarna görs på engelska
efter ett formulär baserat på ISAD (G) -
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arkivbildaren, en allmän beskrivning av
arkivets innehåll och storlek samt en
specifik beskrivning av handlingar som
rör Östersjöhandeln samt litteraturhänvisningar. Här finns även uppgifter om
vilka språk dokumenten är skrivna på
och vilka Ostersjöländer varje arkiv behandlar.
Redan nu finns arkivbeskrivningar
och verenskapliga texter om Ösrersiöhandel inlagda på projektets hemsida,
www.balticcon nections.net. Ytterligare beskrivningar tillkommer successivt, liksom en 'virtuell" utställning
med dokument från de olika länderna.
Baltic Connections är dven tänkt att
fungera som ett kontaktforum {tir forskare, där{tir 6nns mojligher am lägga in
beskrivning av den egna forskningen
och kontaktuppgifter på hemsidan.

Arkivguiderna
Utifrån uppgifterna i databasen ska
tryckta arkivguider tas fram. Dessa kommer i princip att r,ara upplagda landsvis,
men på grund av de geografiska fbrändringar de olika länderna genomgått under århundradena, är det logiskt att ta
hänsyn till tidigare statsbildningar. Sverige och Finland kommer därför att bil-

i

1

,..-

Arkiv av intresse
Projektets fokus är den sjöburna utrikeshandeln och dess påverkan på Östersjöområdet, intressant är alltså handelsrelaterade aktiviteter på havet och längst
kusterna. Det innebär att inte endast
uppgifter om fartyg, sjömän, tullar och
varor kommer att finnas med i databasen, utan också källor som berör handeln i en vidare bemärkelse, till exempel
internationella handeis- och diplomatkontakter, handlingar kring utformningen av lagar, regler och avtal.

standard och innehåller uppgifter om

:"

C

Konventionen angående handel och siöfart m.m. mellan Sverige och Holland från
1673 är ett exempel på en handling i Riksarkivet som tas upp i projektet Baltic
Connectians.

da en gemensam del som innehåller arkivbeskrivningar av material både i
Sverige och i Finland samt av kallor i
andra länder som rör de båda länderna.
Databasen och arkivguiderna erbjuder
en samlad redovisning av källorna tiil
Östersjöns handelshistoria, som inte

finns någon annanstans. Material i de
arkiv som forskare kanske inte förväntar
sig att hitta handlingar i, blir enklare att
hitta och framför allt - det som ju också
är huvudsyftet med projektet - det tidskrävande och svåra arbetet med att lokalisera källor i andra länder ftirenklas.
Text: Örjan Romefors,

arkivarie vid Riksarkivets
statliga avdelning
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- Vem vill ha en erfaren arkiva-

rie som mentor? Med den
frågan inledde Svenska Arkivsa mfu n d et s itt p i I otp roje kt
"Mentorskap" för ett år sedan.

Tankarna på att organisera tillgången på
erfarna arkivarier som mentorer tog
form efter hand. När åtskilliga arkivarier under kort tid lämnar den aktiva
yrkesarenan, försvinner mycket personlig erfarenhet. Och jag bc;rjade fundera
kring möjligheten att ännu några år

Utvärdering av proiektet

Text: Carina Sjögren

I oktober

carina.sjogren @srf.se

När ansökningstiden var ute hade vi
fyra ansökningar. Ganska få tyckte vi
nog, men i stället gick matchningen
galant, och snart hade varje mentor en
adept att kontakta. I detta läge beslöt vi
att jag och min adept sen ett år tillbaka,
skulle få ansluta sig till pilotprojektet ftir
att få fem mentor-adept-par och därgenom ytterligare erfarenheter att redovisa.

dets styrelse. Ganska snabbt skapade vi
en grupp av erfarna kollegor, som ställde
sig till ftirfogande som mentorer: Claes

Gränström, Björn Lindh, Karin EngIund och Elisabeth Klett. Till gruppen
sä11ade sig Julia Norebring, samfundets
sekreterare, vilket visade sig vara mycket
lyckosamt ftir projektet.

Ärkiv
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kivfrågorna.

- Bra initiativl Tror det stärker vår
yrkesgrupp. Viktigt att diskutera roller,
krav och strategier, i synnerhet som ensamarbetande.

I skrivande stund finns ännu inga beslut
om en fortsättning. De medel som vi

Julia introducerade en bra struktur-

pilotprojektet under 2006.

sYaren:

Hela situationen var unik - nämligen att kunna inhämta erfarenhet av
någon som jobbat hela sitt liv med ar-

-

Söker fondmedel

Galant matchning

annonserade på hemsidan och hos Hildebrands Vdnner efter arkivarier, modell
yngre, nyutbildade och ny6kna, som
ville få en mentor och samtidigt ingå i

Ett par axplock ur

Pilotprojektet drabbades emellertid i
somras av en tung Itirlust, då Björn
Lindh insjuknade och avled. Björn - har
jag forstått - hade sen länge i arbetslivet
fungerat som mentor och coach fbr
yngre arkivarier. Och han blev också
som en fadder för detta projekt.

kunna ta vara på dessa arkivresurser.
Förslaget togs upp med Arkivsamfun-

modell ftir ett mentorprojekt från Stockholm stad, och så kunde projektet få en
fast form med lagom stadga. Samfundet

summerades projektet genom
en utvärdering hos adepterna. Resultatet
av svaren blev överväldigande positivt.

sig till
Från vänster

lulia
Carina Sjögren
tagen den 14
med arkivsam-

hoppats pä för 2007 genom fondansökningar. har inte beviliars. Ännu ett år
med ideella insatser plus våra arbetsgivares tålamod är i längden ingen bra
lösning. I projektgruppen har vi lärt oss
att det kostar tid att planera och genomföra ett mentorsprojekt med god kvalitet. Men en av fonderna har visat intresse att stötta oss nästa år, så vem vet?
I nästa nummer hoppas vi kunna efterlysa hågade mentorer och adepter.
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Foro: Hål<an Hrnriksson

olkrörelsernas Arkivforbunds
(FA) höstkonferens genomfördes den 25-26 oktober i Örebro,
med ArkivCentrum i Örebro
län, Örebro läns landsting samt Örebro
kommun som värdar.
I fokus stod "Muntliga kallor" och hur
man på olika håll arbetar med detta, for
arkiven relativt nya, arbetsområde.
Göran Henrikson och Gabriella Hu-

Vid Södertörns

högskola arbetar
man med interujuer
i form av vittnesseminarier, något
som Lars Ekdahl,
professor i historia och numera
verksam vid Mälardalens högskola,
berättade om.

gosson vid ArkivCentrum samt Thord

Strömberg, Örebro universitet, berättade hur man vid ArkivCentrum i Örebro

driver ett intervjuprojekt riktat mot
kommunalpolitiker i Örebro län. Tanken är att projektresultatet ska kunna
komplettera de skriftliga kallorna på de
punkter där skriftlig information inte
finns att nå.

Vittnesseminarier
Lars Ekdahl vid Mälardalens högskola,
redogjorde for hur Samtidshistoriska institutet vid Södertörns hogskola genomfor så kallade vittnesseminarier
och skildrade ett seminarium från
maj 2001, på temat löntagarfonder, med en panel beståendes av
bland annat §ell-Olof Feldt,
Rudolf Meidner och Carl Tham.
Gunnela Björk vid Örebro universitet gav åhörarna en inblick i
ämnet intervjuteknik och gav

exempel utifrån sitt eget arbete med att

intervjua journalister och medarbetare
till Olof Palme, inlor boken "Olof Palme och medierna".
Björn Horgby, Örebro universitet,
talade om forskningens syn på intervjuer.
Katarina Thurell berättade till egna
bilder, om Svenska Missionskyrkans
arkivproj ekt i Kongo-Kinshasa.

Mårten Johansson, Riksarkivet, informerade om NAD på Internet.

Magdans och buskis
Konferensdelragarr:;- 6ck även möjlighet

att göra ett studiebesök vid Arkiv-

tektor i historia vid örebro
om intervjutekutifrån sitt eget arbete
Palme och medierna".

Centrums lokaler samt avnjuta en
mycket trevlig och god middag med den
oslagbara kombinationen iibanesisk
mat, magdans samt buskis i form av

"Hönsa-Karin" från Nora.

Om erfarenheterna från ett liknande
intervjuprojekt i Jämtland; "Politikerminnen", berättade Catarina Lundström, arkivchef vid Föreningsarkivet i
Jämtlands län.
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i historia, örehro
för forskningens
syn på intervjuen

Vid middagen avtackades även avgående sekreteraren Rigmor Holgersson
med en gåva.
Text: Lena Bohlander
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Efterlyser prästens daghöcket

Roligt fynd i arkivet

Jag söker för forskningsändamål efter ett arkivmaterial, bestående av dagböcker skrivna
av prästen Eric E:son Hammar, under tiden
ca 1884-7943. Efter Hammars död är 1943
Iånades materialet ut av Hammars son Fahle
Hammar, runt år 1949 till en minnestecknare
(Erik tr4ontan). Materialet är sedan dess forsyunnet. Det finns flera saker som pekar på
att materialet har deponerats ti11 något arkiv

Ett unikt arkivfynd har gjorts på

el1er

till

någon privatperson på 1950- eIler

1960-ta1et.

Tiil

exempel hänvisas i Hammar

d ä:s bevarade memoarer hela tiden till dagboksanteckningarna. Materialet är mycket
centralt lor min pågående forskning, som ingår i det riksbanksfinansierade projektet Kristen manlighet.
Om ni vet någonting om ovanstående material, vänligen kontakta undertecknad.
Anna Prestjan, fil dr historia
Örebro universitet, telefon 019 - 30 38 13

anna.prestian@ hum.oru.se

Cenrrum för Näringslivshistoria.
Svenska Morgonbiadets protokoll från
är 1943-1958, som saknats på Sveriges
Pressarkiv återfanns i en kartong med
arkivhandlingar inkomna från ICA.

lingar 1898-1958 ingår sedan länge i
Sveriges Pressarkiv (en del av

Riksarkivet) och utgör ett av deras 15 viktigaste arkiv.

De två protokollsböckerna hade hamnat ihop med gamla handlingar från
loretaget ICA och lorblivit liggande dar
i över 60 år. VarFör var försr etr mysterium, berättar Edward Blom, vid

Centrum för Näringslivshistoria. Till
slut ånn vi kopplingen: samma person
som var vd fc;r ICA på 1950-talet var
dven ordlorande {'or Svenska Morgonbladet de sista åren och måste ha florvarat protokollen på kontoret.

Medlemmar i Arkivrådet AAS välkomnas att
ansöka om medel ur LeifPaulsens stipendiefond.
Den22januari är sista ansökningsdag for 2007 ärs
utdelning.
Ansökan görs via vår hemsida wwwarkivradet.org.
Frågor och mer information kan fås av Per-Ola

Rätt skall vara

rätt

Det yar Göran Lindqvist som
hade fotograferat Östen Jonsson,
verksamhetsledare for LDBcentrum, i Tema Arkiv nr 3,
2006 och ingen annan.

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
Stockholm

I Viveka Carlsson, Stockholm

IVartin Stähl, Älvsjö
Niklas Gustafsson, Stockholm

I
I
I

Gunilla Hietm, Jär{ä1a
Suzanne Attersand, Järfälla

Jan Clar6us, Solna

I
]

Carola Järlestam, Uppsala

Huddinge I IVaud Bjuhr Borlänge

Vällingby

Örnsköldsvik

Giloa Sriny. Enskede

Heby
I Kerstin Pulliam, Stockholm
Uppsala I Elin Bogrtug, Njurunda
Luleå
N4onica Johansson, Göteborg
Uppsala |I Ann Eriksson. Växjö
Uppsala ] Wenche Unger, Vänersborg

IVIärsta
Nacka

Härnösand

Eskilstuna

I
I

I
I

Carin Lundoren, Skultuna
Annika Hansdotter. Lund
Adam Hrdestå1, Lund
Bodil Danielsson, Lund

Luleå
Borlänge

Arkiv
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Maud Jansson, Stockholm
Gun-Britt Berg, Stockholm
N4arie Skarin, Uddevalla
0la Siljelöf, Luleä
Karin Nordström, Växjö
N4argit Vahlström, Västerås
Krislina 0lsson, Farsta
Hillevi Alfsdotter, Askim
Lars Berglund, Norrköping
Aina Sjöberg, Stockholm
Anna-Lena lvarsson, Lidköping
IVlattias Kristiansson. Malmö

Joat<im Fransson, Stockholm

Henryka Conzato, Stockholm

E9 ARKIVRÅO TT AAS
ARKIVRÅDET AAS

Box 390, 101 27 STOCKHOLN/I
Kansli: Annika Pettersson
Tfnlfax: 08-41 1 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen

Riksförsäkringsverket
Tfn: 08-786 90 00

Folkrorelsernas

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3,702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 01 9-61 1 29 00 . Fax:01 9-61 1 B l 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

lngvar Söderström
PI 380 B, 3.]O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post: ingvarsoderstrom@mailbox.swipnet.se

FALK

c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, 753 75 UPPSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se
ffn:018-727 1 1 75 . Fax 018-727 11 84

Ordförande:

Bo Solem, Gavle

Eskilstuna I Annie Krauklis, Stockholm-Arlanda

.-.

Ordförande:

Karlsson, per-ola.karlsson@arkivradet.org.

Mia Ternlund,
Anette Söoerström.
Slal{an Carlsten.
Sara Pettersson, Örnsköldsvik
Tina Carlsson.
Anneli Danneby,
Eva-Britt Pettersson,
Ulla Karolin,
Kr:stina Nilsved.
Susanne Jacobsson,
Ann-Kristin Fredriksson, Hässelby
Merja Aho,
Ritva Eriksson,
lngela Hansson.
Birgitta Pettersson, Härnösand
Bent Broberg.
lVlaiju Kämäräinen,
Marianne Vahlberg,
Kia Karlendal,

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

Svenska Morgonbladets övriga hand-

Ansök om stipendium

AAS:

NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3. 702 1 o ÖREBRO
Tfn: 019-12 01 95 . Fax 0 19-61 I 81 20
Hemsida: wvwv.nla.nu . E-post:nla@nla.nu

FALK:
Anne Hallvig, Landstingsarkivet
Uppsala län

Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 114
E-post: eva.karlsson@al ingsås.se

a
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Text: Hans Ramstedt

'f nom det Srads- och kommunhistoLi.k, institutet har i serien Srudier i
Irrrdr- och kommunhistoria Erik

men dven personalen i de kommunala
arkiven. Ett annat motiv i studien är att
uppmuntra till olika komparativa undersökningar dar olika kommuner jämftirs.
Till stor del är den nuvarande forskningen inriktad på en kommun.
Inte lorvånande har stads- och kommunhistoria ofta skrivits av före detta
aktörer i den kommunalpolitiska miljön
vilket har påverkat resultatet på något
sdtt. Detta ftrhållande kan stimulera till
metod- och källkritiska studier.

Wångmar publicerat Att skriva stadsoch kommunhistoria: En handledning
för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial (rr 27).
Syftet med boken, är enligt författaren, att uppmuntra och underlätta sådan
forskning lor studenter och forskare
inom samhällsvetenskapens olika områden, amatör- och hembygdsforskare

nternationella kontorsnyutveckiade styrsystem
Compactus@ Office Electro.

for

StrppNpIER uR

källmaterialet.

28 mars 2007 har
Arkivrådet AAS
årsmöte.

6nskar pfpära

annons6rq

MTNNssFoND

ocb lfusarel

till minne av förra ordföranden for Folkrörelsernas
arkivliirbund, som omkom i Estoniakatastrofen.
Fonden syftar til1 utökade och fardjupade kontakter på arkivomär instiftad r995

rådet mellan Nordens och Balticums a1la länder.
Stipendium ur fonden kan enligt stadgarna sökas av »institurioner, fdreningar, organisationer, loretag och enskilda personer med
anknytning till arkivsektorn inom någon av Nordens och Baldcums
olika nationer«.
Stipendier ur fonden om to ooo kr utlyses härmed. Ansökan sker
på särskild blankett, som rekvireras från nedanstående adress, dit
också ansökningar stäIls. Hela eller delar av stipendiesumman kan
sökas. Ansökan skall vara inne till fondens styrelse senast forsta mars
2007.

Beslut om stipendium fattas senast under maj månad och
stipendiet utdelas i samband med Folkrörelsernas Arkivforhunds
årsstämma under fiirsommaren.
Madli Kurdves Minnesfond
c/o ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatm 31 7oz ro Örebro

30

materialet stora brister vad gäller ordnande och ftirtecknande.
I boken återkommer fyra moment
inom olika kommunala områden. \7ångmar beskriver bakgrund och tidigare
forskning, ger förslag till ny forskning,
visar på tolkningsramar och redogör ftir

Meorr Kunpvss
Madli Kurdves minr-resfond f6r nordiskt och baltiskt arkivsamarbete

Tfnr

Av erfarenhet kan det kommunala
arkivmaterialet erbjuda ett brett och
varierande material för forskningen.
TyvdLrr uppvisar ännu det kommunala

o19-611 29 oo + Faxl 019-611 8r 20

lskvaller
den 1 september 2006 som
arkiv på Södertörns högskola.
från Stockholms brandförsvar.
den 4 september som arkivarie
regionen med placering i Växjö.
från Karlskrona kommun där hon

CSN som verksarkivare den
Försäkringskassan där han
arbetat med
huvudsakligen
år och

bytt jobb?
det för dina kolleger

och mejla

till asPa@swiPnet.se
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DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Det enkla, professionella arkiwredovisningssystemet

Här kan du skapa fullständiga arkivredovisningar
och återsöka information
på ett effektivt sätt.

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 för den mer
ovane användaren men samtidigt ett fullgott verkqrg för den
som kräver lite mer. Visual-serien består av olika moduler som
kan kombineras eller fungerayar for sig.

Yisual lnternet:

Visual Arkiv kan nu Liggas ut på nätet!

Yisuol Arkiv:

En modul för den som
i egen regi vill förenkla
åtl<omst till informationen

'

iVisual Arkiv och tillgängliggöra den via intranätet
eller via lnternet.

Visuol Dol«plon:
Utvecklas vidare till Visual
WebbDok som gör det
möjligt för förvaltningar
och bolag m fl att arbeta
rationellt med dokumentplaneringen och samtidigt
redovisa sina arkiv.

Regionarkivet har nu utgivningsbevis för en webbdatabas dar Visual Arkivforteckningar skall göras tillgängliga på nätet. Ålla Visual Arkivkunder kommer
att er§udas att ansluta sig till den gemensamma databasen. Denna har ett mycket användarvänligt gränssnitt som inte kräver några förkunskaper om hur arkivförteckningar är strukturerade. Tekniken har ursprungligen utvecklats av Carlifornia Digital Library (CDL).
Den gemensamma databasen ger unika möjligheter att
tillgängliggöra arkivförteckningar producerade i Visual
Ärkiv. Besök oss gärna päwww.visuolorkiv.se alternativt
www. o rkiv i nfo r m ati

o

n. s e

Användarutbildningar

'

Vi erbjuder användarutbildning i Visual Arkiv. De
kurser vi hållit under året har blivit fulltecknade.
Ytterligare ett kurstillfalle planeras den 19-20 februari
Anmäl er till Gunnel Åndersson tfn 071-701 50 57,

ffi

w

RECIONARKIVET
Regionarkivet . Box 2154
403 I3 GÖTEBORG

e-post: gunnel. andersson@arkivnamnden. goteborg. se

Läs mer!
www.visualarkiv.se . Beställ

demoversion

besöksad ress: Otterhäll egatan 5

telefon 03 l-701 50 00
fax 031- I 3 09 96
e-Post

arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se
wwwregionarkivet.se

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande utveckling som är på

gång?

Kontal<ta: Bertil Axelsson, produktansvarig
E-post: berti l.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se . Mobil: 0702 -7 3 28 29
Häkon Gustovsson, enhetschef, Regionarkivet
E-post: hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se . Tel:03 l-701 50 70,0705-6? 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

a

hel P desk

P
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Höj servicegraden mot anställda och kunder med ALP Helpdesk
ALP Helpdesk hjälper dig att ta emot, åtgärda och följa upp supportärenden på ett effektivt

och enkelt sätt.

Supportuppdrag skapas av anmälare eller supportpersonal genom e-p.o.stmeddelande eller
inrirätnin§ i ett riebbiormulär. Allt informatio-nsutbyte sker.via e-post.vilket innebär att både
anmälarelutförare och ansvarig hela tiden hålls informerad om ärendets status. Dokument
och e-post som hör till ärendef lagras i det medföljande dokumentarkivet. Utföråre och
ansvaiiga kan också skapa nya Office-dokument söm innehåller information från ärendet.
Bevakningsfunktioner och automatiserad upptrappning av insatser om problemet inte blir
löst finns inbyggt.Givetvis levereras ALP Heipdesk med det antal rapporter som erfordras för
en effektiv uppföljning.
Alla avslutade ärenden finns kvar i databasen och utgör underlag för en kunskapsdatabas och
fra mtida statisti kutta g.

Kontakta oss gärna för mer information på telefon 013-35 85 00.
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