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Lever A N/?
Javisst lever ABIt/! lbland blir det lite tyst
kring ABII/ (Arkiv, Bibliotek, lvluseum) kan
jag uppleva. Var är de stiliga parollerna och
planerna?

Projektets syfte är att pröva metoder att
använda arkiv, bibliotek och museer som
resurs när elever arbetar med lokalhistoria
i skolan.

När detta skrivs är jag, tillsammans med
mina ABlt/l kollegor iAlingsås, med och
planerar en AB[ti4-konferens i Eskilstuna.
Arbetsgruppen upptäcker nästan varje dag
olika former av samarbete som man kan
kalla ABIr/. Det handlar om arkiv som flyttar ihop med bibliotek där man använder
gemensamma receptioner och forskarsalar. Det kan också handla om att alla tre
sektorerna A, B och [t/ blir sambor. Vidare
kan det vara projekt som syftar till digitalt
tillgängliggörande av arkivbestånd som sker
i projektform mellan olika aktörer inom ABI\/

På universiteten i Lund och Uppsala drivs utbildning iABlV. Utbildningen i Lund kommer
att presenteras på arkivveckan i Göteborg

som äger rum den 7-9 mq.
Detta är bara ett litet axplock som visar att
det händer en hel del inom ABtt4 i Sverige.
Jag tror att vi som arbetar i arkiven har
mycket att vinna på att samarbeta med bibliotek och museer. Där finns mycket kompetens som vi kanske saknar och vi kan
tillföra de andra sektorernavära styrkor, För
våra brukare, som exempelvis forskare och
historiker, är det en stor fordel att vi känner
till vilka möjligheter som finns på bibliotek
och museer och ändå bättre kan det bli om
det finns gemensamma receptioner och
gemensamma digitala p.ortaler.

lbland sker även organisationsförändringar,

som i Eskilstuna där stadsarkivet numera
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hör till kultur- och fritidsnämnden tillsammans med biblioteket och museet. I Jönkoping byggs ett nytt arkivhus, som ska
bli en gemensam resurs för stadsarkivet,
stadsbiblioteket och länsmuseet. Första
spadtaget togs i mitten av januari.

Gå gärna med i ett AB|V-nätverk - tillsam

mans blir vi starkare!

n

Aven på regional nivå händer det en hel del,
till exempel iVästernorrland och i ÖstergötIand. Vdstarvet (Natur- och kulturarv i Västra
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Götaland) och Landsarkivet i Göteborg
driver projektet "Lokalhistoria och ABIV"
tillsammans med Dalslands fem kommuner.

Eva Karlsson,
ordförande FALK

papper.
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A rkivarien kvar vid spisen
eller ba lens drottning?
T\et mesta tvder på art den tredje arLf kiuu..kr., urrk'.n blir Frukransvärr
Iångtråkig eller dötrist.
Årets arkiwe cka gär av stapeln i GöteborgT-9 maj. Sedan i maj ftirra året har
en mycket engagerad organisationskommittd arbetat för att ta fram ett spän-

nande och varierat konferensprogram.
Arbetet ieds från landsarkivet i Göteborg med benäget bistånd av Christer
Bogefeldt på Riksarkivet och representanter från arkivfiireningarna AAS, FA,
FALK, NLA, NAF och SvenskaArkivsamfundet.

Brett utbud
Vi hamnade i organisarionskommirten genom våra roller som vice ordförande
i NLA respektive Arkivsamfundet.
Tillsammans med NLA:s ordforande
Anastasia Petterson har vi varit med

och planerat två

av konFerensens sex

teman.
Eftersom vi under konferensen kommer
vara involverade i dessa teman, kommer vi
tyvärr missa stora delar av det smörgåsbord av föredrag, debatter, ftireningsaktiviteter och social samvaro som programmet fymmef.

Arkiv i
förändring
Rubriken ftir de
tre dagarna är Arkivlandskap i förändring och en

viktig aspekt som
kommer att bely-

Nååå...ja.,,
Vad är väl en

arkivvecka i Göteborg?
Den kan

ju vara

fruktansvärt lån gtråkig...
och dötrist......och alldeles
alldeles underbar!

sas

är'Arkivredo-

visning i florändring".
På olika håll har
man de senaste
åren arbetat med
att ta fram en

arkivredovisning
som anpassas efter
de arkivbildande

t

organisationernas
verksamhet och
inte efter en struktur som varit väldigt svår att få
gehor ft;r hos "vanliga människor".

Under 2008 kommer detta arbete få
en skjuts framåt i

Inom arkivinstitutionerna pågår det
arbete ftir att möta "En förändrad användning av arkiven". Temat med detta
namn kommer bland annat handla om
digitalisering och arkivpedagogik.
"Vem bryr sig?" är den något provocerande titeln på temat om enskilda
arkiv som ftirhoppningsvis väcker debattlusten hos både loredragshållare
och publik.

En förändrad omvärld
Samhallslorandringar såsom regionsammanslagningar, privatiseringar och
sambrukande myndigheter kommer att
belysas under temat "Den ftirändrade
omvärlden".
En viktig samhällsftirändring är utvecklingen av e-myndigheter. "E-ftirvaltningsvisionen och arkivverkligheten" tar såväl upp visioner som praktiska
exempel på hur dessa myndigheter ska
informationsfiirsörj as.

Alla

dessa

förändringar av arkivland-

skapet påverkar både synen på professionen och den arkiwetenskapliga

utbildningen. Under temat "En profes-,
sion i förändring" ryms bland annat
internationella utblickar, utbildningsdebatt och framtidsvisioner.

Askungen dyker upp
Askungen, i Dan Greiders tolkning,
som figurerar på arkivveckans vykort,
kommer att dyka upp både här och där
under konferensen. Frågan är vem som
kommer att anta rollen som den elaka
styvmodern, den goda fen eller prinsen?
På

www.arkiweckan2O0S.se fi nns

programmet och annan viktig information om detta tillftille atttrd.ffa kollegor
från alla sektorer och hela landet. I

och med att det

kommer en ny
RA-FS om pro-
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cessorienterad

arkivredovisning.
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TEXT: Katharina

Prager,

NLA och

Sara Naeslund, Svenska Arkivsamfundet

katta@braarkiv.se
sara.naeslund @ssa.stockholm,se
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Svensk historia blir digital
R ga
f
I

I

- r -lircn b,qg,raJ i utkanren av
L-,'l.rrrd. huvtrd.rad Riga liggeren
, , rrr,,1'.r. nrode.nrr,. äigiäi..-

:-:r:.::r.iker. Här har under de senaste
:r:r- ifl ornlirtande maskinpark och en
k!riilpir.ns inom digitaliserings,.: :...1;t 5\'qgrs LlPp.
- -,-,r .'.rk.,nr delrnasrorsatsning
:-. ..-:' . rrrerir-ie och migration av histo:i...-,- :.,iu::renr till digitala lagrings- r--::r.:.r lntbdisk Media.
-r:-. .:

P[onjärsatsning
Genom lnlbdisk Medias försorg har ett
miljontal biider av historiska stockhoimsmiiiöer, liksom bouppteckningar, kyrkböcker och mantalslängder från Stadsarkivet skeppats över Östersjön och
skarrnats in under 2006 och2007.
Pionjärsatsningen, som kostat sammanlaqr 22 miljoner. går under namner
-Oppna arkiven" och har finansierats
av
stadens numera nedlagda kompetenstond.
Inlbdisk Medias stora och moderna
skanningscenter med ett 50-tal anställda
som arbetar i tvåskift, har byggts upp
mer eller mindre i tysthet sedan starten
r'åren 2005. Det senaste året har man
dock mera systematiskt börjat marknadsi-öra sina rjänsrer på andra sidan Ösrersiön. Marknadsföringen sker i samarbete
0." svenska partnern Archive Pro-

äl
Stor kapacitet
Företaget kan idag erbjuda storskalig inskanning i format upp till 40. Kapaciteten är cirka 125 000 dokument per dygn.
Masskanning är möjlig, men eftersom
historiska dokument ofta krdver varsamhet, sker mycker av arbetet för hand av
specialister. Att två av de rre ägarna är
historiker av åcket borgar for att det
historiska materialet, oavsert om det består av böcker, foton, kartor, affischer
eller traditionella dokument, hanteras
med kunnande och aktsamhet.

Ärkiv
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format upp till 40.
FOTO : r\ndrejs NIihai lovs.

Infodisk Media har tvingats göra dyra
teknikinvesteringar, till exempel i sär-

dan sparas i en mängd olika format och
lagras antingen på CD/DVD eller på

skilda bokskanners och storformats-

hårddisk.

skanners, ft;r att bygga upp en maskinpark som klarar de flesta ftirekommande

format och dokumenttyper (inkl. mikro-

film).
De anställda är högutbildade. Att man
ändå kan håila konkurrenskraftiga priser beror framför allt på att personalkostnaderna fortfarande är betydligt
lägre i Lertland än i Sverige.

Snabba leveranser
Skanning med hog kvalitet, i kombination med snabba och felfria leveranser,
har också varit viktiga framgångfaktorer. Materialet hämtas och levereras i
Sverige. Transporten, särskilt kansligt
material packas i säkerhetsboxar, sker i
regel med båt från Stockholm till Riga.
Det digitaliserade materialet kan se-

Palmes arkiv
Andra svenska institutioner som använt
sig av Infodisk Medias tjänster för att
digitalisera delar av sina historiska sam-

lingar, är ltirutom Stockholms stadsarkiv också Stockholms Stadsmuseum,
Centrum for Naringslivshistoria och
SCB.
Från Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks sida har vi med medel från Olof
Palmes minnesfond, iåtit skanna in

drygt 20 000 sidor talmaterial ur
Palmes arkiv fiir publicering på webbplatsen olofpalme.org.
Vi är hittills mycket nöjda med re-

suitatet.

I
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TEXT: Lars Ilshammar
rs. ilsha m ma r@ arbark.se
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Från matematikmaski n till lT

L

Vid Tekniska museet iStockholm
pågår just nu en serie så kallade
vittnessemi n arier, där representanter för pionjärgenerationen av lT-

terade med deltagarnas kommentarer i
notform, och publicering av rapporter
både på papper och i digital form, ska
forskningen få tillgång till ett nytt, be-

arbetare i Sverige möts och berättar om sina personliga erfarenheter
inför en kamera.

rättande källmaterial om dessa viktiga
tekniska steg från ett industrisamhalle
till ett informationssamhälle under vår
egen samtid.

De som varit verksamma inom ett visst
område förs samman vid dessa, och det
görs dessutom särskilda intervjuer.
Vid sidan av detta har Tekniska museet gått ut med ett upprop som riktar
sig till alla dem som arbetade med ITtekniken under perioden 1950-1980. De
uppmanas att skriva om sina personliga
minnen och erfarenheter, hur man uppfattat de förändringar man upplevt,
liksom om sin egen bakgrund, vägen in
i yrket och dven om livet vid sidan av

lT-pionjärer berättar

Varje deltasare hade uppenbarligen
hade egna minnesanteckningar. Efter valje vittnesbörd
kunde sen-rinarieledaren inflika med
omedelbart uppfbl j ande frågor eller

prcprr(rrt .ig ocll

kor-nment,rrer.

Tre huvudfrågeställningar
er.r kortare paus fbrhöjdes abstraktionsnir'ån en anirig r-r-red ut9år'rgspunkt
1r.ru rrq hur uJtr.rc.q'r.illning,.rr 'orr
Thor-t-t,rs G luck ple-.errterade.
För cle r törsra r iiken be ti'delse tillampningen av specifika rnetoder ansågs ha
hafi fbr der;:.s arbete. fbr det ar.rdra på
i'ilke s;irt man mätte tiameiing av arbert l o.h tbr Jcr rrrJjc r ilka urmaningar
som deiragarna bäst kunde minnas efter
sin:L i qenomsnitt tner än 30-35-åriga
vrkeslir-på friltet.

Efiel

det yrkesmässiga.
Man har även efterlyst fotografier och
annat material som kan bidra till nya

kunskaper.
Slutresultatet, det nyakällmaterialet,
kommer att samlas i Tekniska museets
arkiv och där vara tillgängligt för alla

Flera vittnesseminarier, efter brittiska
förebilder, har arrangerats. Uppemot ett
tiotal aktiva deltagare har då samlats en
eller fera gånger för att vittna om sina
erfarenheter under ledning av en ini-

tierad seminarieledare. Det finns flera
redan publicerade rapporter från dessa
på Tekniska museets webbsidor: http:ll
www.tekniskamuseet.se /templates /

Page.aspx?id=19280.

Olika fokusgrupper behandlar skilda
delfalt: Tidiga datorer, IT inom vården,
Finansbranschen, IT inom transportområdet, IT i industrin, Systemutveckling, IT inom {tjrsvaret, IT inom arkiv,
bibliotek, museer, IT och massmedierna, IT i offentlig förvaltning, Användarinflyrande och Telekom.

intresserade forskare.

Finansbranschen

lnblick i strategier
Son anonr-m åhörare i en n-rycket liten
skara vid detta tillfalle. upplevde jag att
det var speciellt intressant art genom
dessa vittnesn.i,ll tä en inblick i r ilka
strategier man anr'ände bL,rr-rd ,rr-rr-rat ibr

lT-historien dokumenteras

Under det tredje vittnesseminariet i

Med finansiellt stöd av Riksbankens
Jubileumsfond och Stiftelsen Marcus
och Amalia Wallenbergs Minnesfond
samarbetar tre organisationer i detta
projekt: Tekniska museet, Dataföreningen i Sverige och Kungliga Tekniska
högskolan.
Syftet är att dokumentera IT-användningen inom olika sektorer i samhället.
Genom att hålla en hög och ambitiös
klass på dokumentationen med hjalp av
kamera- och ljudupptagningar i olika

raden som berörde Finansbranschen,
Ieddes en grupp av tio erfarna herrar

redogöra ftir sin personliga erfarenhet
från fältet med en i huvudsak krono-

att ö\.ertl.ga sirLa respekrile uppdrassgir.are - det i ill säga ledr.ringarria i olik:r
svenska banker eLler sent. erksansorgan
på dataon'rrådet - on nödi ändigheten
av nya, ekonomiskr och s:ikerhersn-r;issigt påfiestande ir.rr-esterinqar i datorer
och programmering.
Utan tr.ekan kommer detta ,rrt bli
klargörande i relatior.r till de krvpriska
promemorior och annar som liqger rill
grund för de fornrella besluten i bankstyrelserna och som redan Er-rr-rs i bar-rkernas arkiv och uppmärksamlrlats av

format samt transkriberingar, komplet-

logisk uppläggning.

forsknir.rgen.

6
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Det savs också tillfällen till intern
diskussior.r och ett mer.ringsutbyte
mel1an deltaqarna.

skickligt av seminarieledaren Thomas
Gliick. Den överväldigande manliga
dominansen var ett undantag den här
gången.

Efter en inledande runda där varje
deltagare presenterade sig själv och sin
bakgrund mycket kort. Forrsatre man i
tur och ordning att mer systematiskt

Nr1.2oo'
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Dessa representerar därigenom den

viktiga period i svenskt näringsliv då
teknikerna och deras idder blev väldigt
spridda och fick ett oerhört genomslag i
fliretagen. De hade tillgång till mången
{tiretagsägares och finansiärs öra. Datatekniken kunde till och med på grund
av sina relativt stora ekonomiska kostnader påverka övergripande beslut om

fusioner i näringslivet, i likhet med personliga kopplingar mellan styrelser i
banker och i dataforetag. Teknikernas
inflytande var betydande.

Sverige långt framme
Sverige kom mycket tidigt att tillhöra

inom dataområdet, något som deltagarna kunde
de världsledande länderna

notera vid de tillftillen de reste utom-

e%,

, :,y
I
Viltnen från den svenska lT-ålderns äldsta historia berättar. Nicolai Schmid, grundaren av
. /':.,'i.',/tsarentidigbankomatpanel vtdettvittnesseminariumpåTekniskamuseet.

i::--i

F01-O:LllinorÅlgin.

lands i syfte att snappa upp nyheter. De
svenska arbetssd,tten var väl så kostnadseffektiva och genomtänkta som i något
annat land, inklusive USA, med hänsyn
till teknikens räckvidd långt innan online- och realtidssystemen blivit någon
sjalvklarhet i brist på både terminaler,
bildskärmar och datanät eller lönsamhet
för den delen.
Detta ställde ytterligare krav på fantasi och kompetensutveckling bland de
svenska-datorpionjärerna, eftersom de i
sin tur knappast kunde räkna med att
finna förebilder på andra håll. Detta var
ett inslag som återkom flera gånger i
deras vittnesbörd.

Nya möjligheter

Dåtidens begränsningar
ll;n Lr','crskr,rggande spänningen mellan
:; l',r-Lrkcris dår'arande begränsningar
-:::g,L om minr-reskapacitet, tidsåtgång
:',,: l.lrchkörningar och programrnerings-

.::'aik å ena sidan, och den finansiella
:ckrorns helt dominerar-rde problem å
.'Lcn andra. det vill säga de ständigt och
'r.rdigt stigande transaktionsr.olymerna i
-.,rnksvstemet som i sin tur berodde på
'-:rvecklingen av nya rjänsrer inte minst
'',ir.erfbrandet"
av kundernas egna plånL.aicker till bankernas lönekonton med
rillhörar.rde checkar (minns vi dern?) rordrade både intelligenta och minin'raLi: riska programmeringslösningar och
srJndigt större datorminnen.
De lörsta minnesmodulerna hade
kar.rske bara några få kilobytes att er-

Ärkiv
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bjuda, mega och giga var okända begrepp i sammanhanget, och i dessa väldiga (rent fysiskt alltså) maskiner skulle
hela bankers transaktionsdata inrymmas.
Och snart nog behövde information
dessutom utbytas mellan konkurrerande
banker, när kunderna eller deras betalningsmottagare löste in sina checkar i
"fel" bank.

Viktigt bidrag
Metodiken med vittnesseminarierna
förefaller på ett kvalificerat sätt kunna
bidra med en tekniskt och politiskt väl
informerad kunskap från den intressanta och relevanta grupp av personer som
oftast direkt efter sin skoltid lockades in
i anställningar hos banker eller leverantörer av datatjänster.

Den svenska infrastrukturen på informationsområdet utvecklades också
ridigr. Inftirandet av personnummer
öppnade till exempel möjligheten att
skapa samlade, centrala kundregister i
bankerna. Nu behövde inte längre varje
transaktionsslag ha de sparsmakade
uppgifterna om kunderna i flera olika
register. Och nu kunde för första gången
bankerna på ett rimligt sätt skapa sig en
överblick över sina kunders beteenden
och intressen.
Det är inte alls lange sedan alla de
saker vi idag tar för givna inte ens var
påtänkta. Nu får framtidens forskare
möjlighet att belysa detta på nya sätt
med ett nytt källmaterial. I

TEXT: Anders Perlinge

anders.perlinge@sfehf .se
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Processorienterad
arkivred ovlsnlng
sn arl tärdigprocessad
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Frer

många års utredande och dis-

krt.rande böriar förslager rill fttr-

I-ltecknande urifrån verksa m hetsprocesser att bli fiirdigt. Förslaget är på
remiss till den 29 februari och tanken är
att den nya forfattningen ska b<;rja galla
från

1

juli 2008.

till

sin vägs ände.

Jag möter projektiedaren,

Britt Marie

Östholm, och vice projektledare Torbjörn Hörnfeldt, i en period då det är
mycket arbete för att få det hela fardigt.
Vår diskussion kommer både att behandla alla turer kring tillkomsten av
det nya flirslaget på arkivredovisning,
och om frågetecken samt problem med
atr idenrifiera processer inom organisationer.
- Det hela borjade med Infotek-Red,
berättar Torbjörn Hörnfeldt. Inriktningen var att den nya modellen skulle
kunna hantera såväl digitala handlingar
som pappersbaserade handlingarna, och
att arkivredovisningen skulle kunna
samordnas med myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem och
andra system.

f::T::l:T:::::1"
lnom

dessa

myndlg-

heter.

Även på exempelvis
Stockholms Stadsarkiv
och på Domstolsverket
har liknande försök
gjorts.

"Ett probtem i arbetet
har varit att identifiera

Utredningen om offentlighet och sekretess kom att innebära ftirdröjningar, då
man var tvungen att invänta ifall det
skulle laggas fram en proposition från
utredningen. När inget sådant lorslag
kom, bestämde man sig dock {iir att
fortsätta arbetet utan att invänta ett lag-
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pfOGgssefna"

ldentifiera processer

senare sdtt kan man å andra sidan

Ett problem i arbetet har varit att identifiera processerna och framltir allt vilken

processer som inte ska finnas enligt styrdokumenten. Ofta krävs det att man går
från bagge hållen lor att få fram en kor-

detaljeringsgrad som processerna ska befinna sig på. Det är viktigt att processerna inte blir frir detaljerade, men de måste samtidigt täcka hela verksamheten.
- Ett problem på fera utav myndigheterna som testade att arbeta med detta
processorienterade sdtt, var att man
glomde att identifi era stödprocesserna,

förklarar Britr-Marie Ostholm.
Arbetet med att identifiera processerna
kan också göras på olika sätt inom organisationen.

Försöksmyndigheter

fc;rslag.

tionen och intervjua medarbetare. Därigenom når man i stället fram till hur
verksamheten fungerar och hur Processerna ser ut i organisationerna. På detta

förteckningar enligt ett

Det allmänna arkivschema som Emil
Hildebrand inrättade ftrr 105 år sedan
har därmed kommit

Ända sedan 2004-2005 har dock en
rad myndigheter, bland annat Skatteverket och dåvarande Riksförsäkringsverket, fungerat som försöksmyndigheter
och man har tagit fram
modeller för att göra

Det finns olika sätt att identifiera
till exemp.el bottom-up eller
top-down, berättar Ostholm. Genom att
borja uppifrån och titta på styrdokumenten ges det en uppfattning om vilka

-

processer,

processer som bör finnas med i en verksamhet. Ett annat sätt är att i stället
börja undersöka de faktiska processerna
genom att exempelvis se på dokumenta-

finna

rekt bild.
- Med en processorienterad klassificeringsstruktur blir arkivet mer transparent, menar Torbjorn Hörnfeldt.
En effekt av detta blir också att verksamheterna kommer att ha större nytta
utav lorteckningarna.
- Tidigare har de mer gjort arkivförteckningar for att vi har krdvt det, nu
kan de använda sig av detta i verksamheren, menar Brirr-Marie Östholm.

Viktigt med utbildning
Det kan tyckas som att arbetet med att
ta fram detta nya sätt att förteckna arkiv
på har varit långväga.
Att arbetsgruppen inte legat på latsidan blir dock tydligt när de berättar
om aila olika projekt, utbiidningar och
samordningsgrupper som har varit nöd-
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viir-rdisa under resans gång. Detta gäl1er

till att
rräna arr tänka Lrtifrån verksamhetspro;e sser. till art diskutera med tillverkarna
rr arkir-förteckningsprogram, hur de ska
:rnpilss:ts till det r-rya sysremet.
,\ri Lrrbildnir.rs har varit viktigt och att
rrcr k(rntnter arr krävas ytterligare arbete
-,: .rr: dit sk:r g:i att implernentera ute i
, :i.rlrs.lrionirr-ra är tvdligt.
D;: kommer iltt kräva mer av arki..:.:r.r'lt:. .,tn-L komr-ner att få en aktivare
-. - ,,:alr-'[s,rrionen, påpekar Torbjörn
ailt från att bjr-rda in arkivarier

Ostersjöarkiv ser dagens ljus

i:::i.l:.

Föränderliga
Orsaken tiii detta är att denna nya typ
ar arkir redovisning kommer att behöva
vara uppdarerad på ett heit annat sätt,
än vad den gamla arkivförteckningen
har r"arit. Detta innebär att arkivarierna
som arberar ute i verksamheterna, kommer arr vara en mer aktiv del i verksamheterna.
Ett probiem är dock att processer delvis Lan rara föränderliga.
Här poängterar dock projektledarna
der vikriga i att det handlar om atr idenriåera processer på en nivå där de är
relarir-t konstanta.
Torbjörn Hörnfeldt poängterar art
många r,erksamhetsprocesser hos myn-

digheter, är relativt oförändrade från
1800-talet.

lnte smärtfritt
I: :. .1rn sr-nittande entusiasm som
H ::ril.1r och Östholm visar f-ör projek.::. ..i: rlet inre bli helt och hå1let någon
: ::t

-,-

r:

lt'i

ör'c r.elår-rg.

-n,rrn .1cn sratliga sektorn kommer de t
{ :tt g:i relativt smärtfritt, men imple::r;ti;ringen kommer nog att vara ber'.

.' Jliqt triisare, både inom kommunala

:-rrlrrn och framför allt inom den en,.ir lda.

Riksarkir.et kan lorvisso rekommeni-erksamhererna är.en inom enskilda
.ekrorn atr arkivredovisa utifrån verk.:mhetsplocesser. Men det är nog en
inre ,rlltfbr vågad gissning, art der nog
i:ommer atr leva kvar resrer av Hildebr,rnds arkir.scherna, om än inte i ytterlisare hundra år, så i alla fall etr bra tag
,le r,r

rill

på sina

håll.

r

En gång i tiden satt de här vackra ga[onsfpurerna, sam idag finns på l\,4arinmuseum i Karlskrona, på
några av våra främsta öilogsfartyg. Galjonsfigurerna är flera meter höga och huvuddelen är skapade
i furu av bildhuggaren Johan Törnström (1t44-1828).

Flattans örlogsfartyg användes även i konvoltlänst för att skydda

Redan under medeltiden var Nordeuropa ett politiskt, handelsmässigt och ekonomiskt centrum. Detta
återspeglas också för den tiden i
det arkivmaterial som nu har ställts
samman.
För tiden 1450-1800 har National
Archives i Nederländerna tagit initiativet och samordnat en arkivguide
till Östersjön i tre band; Baltic
Connections Archival Guide to the
Maritime Relations of the Countries
around the Baltic Sea (including the
Netherlands) 1450-1800. Man har
nämligen i arkiv i Danmark, Estland,
Finland, Tyskland, Lettland, Litauen,
Ryssland, Nederländerna, Polen och
Sverige sammansrällr en arkivguide till
cirka 1 000 arkivsamlingar rörande till
exempel kommersiell handel, handelsmän och handelshus, diplomati, ekonomi, skeppsbyggnad, sjöröveri och

migration.
Banden omfattar totalt 2 500 sidor,
varav 350 behandlar arkiv som finns i
Sverige.

,",.". r,

Arkiv

Nri.2oo8

"d

qT;]äbläo.i.li:;:i

handetsfartyg.

FOTO: Åse Olsson

Gemensam webbplats
Arbetet som har pågått mellan seprember 2000 och augusti 2007 tu det första
i sitt slag där så många länder har deltagit. För varje arkiv anges bland annat
till vilken större samling handlingarna
hör, vad materialet består av, vilka sökmedel som finns, om arkivmaterialet har
presenterars i litteratur och hur arkiyet
har tillkommit.
Förutom de tre banden har man
producerat en gemensam webbplats
www. balticconnections. net.

Villse mera
När man ser resultatet av detta initiativ,
önskar man som arkivarie atr fera liknande projekt kunde påbörjas inom
andra områden. Detta kunde göras dven
om man begränsade tidsramarna.
Det man önskar att ltirfattarna hade
haft med, är Internet- och andra adress
och kontaktuppgifter till de arkiv som
är medtagna.
Jag saknar också kartor som kunnat
visa på till exempel städer, sjöfartleder
och maktområden.
TEXT: Hans Ramstedt
hans.ramstedt@liv,se
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Vad hände med Li nnes
sam li ngar?
.;?

"'*å
f'

från Falun. Linnd dog i ett slaganfall,
klockan åtta på morgonen den 10 janua-

ri
!

.

i,'ä;

1778 i Uppsala.

En "ämbetsbroder", överläkaren och
kunglig livmedikus Abraham Bäck har
beskrivit Linnd så här; "Han var tili växten något under vanlig längd, hvarken

t
I

fet eller mager, af en stadig och fyllig
kropps beskaffenhet, stinna ådror, stort
hufvud och bakåt upph<;jt, bruna och
eldfulla ögon, skarp syn, god hörsel,
dock ej ftir musik, på ftitterna snäll och
lätt, ett forträffligt minne till 60 års

E

I

;

ålder."

Blomsterkungen
Botaniker, läkare, geolog, pedagog och

zoolog....
Mest känd är väl Linnd flir att han utformade sexualsystemet. Det är indelningen av växter efter deras kön och
befruktningsdelar. Han uppfann binärnomenklaturen vilket innebär att allt liv
har två namn på latin, ett släktnamn
och ett artnamn.
Mänskligheten delade han in i olika
FOTO:

Sören Hallgren @ Linndmuseet

Carl von Linnds hem 1743-1778

Efter Carl von Linn6s död - eller
Carl Linnaeus som han hette innan
han blev adlad 1757 - hamnade en
stor del av såväl hans zoologiska
samlingar som korrespondens och
bibliotek hos det engelska Linn6sällskapet 1829. Sällskapet - The
Linnean Society - grundat 1788
har nu påbörjat ett digitalt projekt
ämnat att ge en världsomfattande
tillgång till samlingarna.
Carl von Linnd foddes den23 maj 1707
i komministergården Råshult i Stenbrohults socken i Småland. Han gifte
sig 1739 med Sara Elisabeth Moraea

10

I vetenskapshistorien satte naturforskaren Carl
von Linne sin prägel på en hel epok, den linne'
anska. Epoken kännetecknas av ambitionen att
inventera, ordna och namnge hela naturen.
FOTOGRAF Ingvar Eriksson

rastyper och gav dem mentala karaktärsdrag.
söka Linne s.iLlskape r i London. Det

Under sitt liv gjorde han flera resor
i landet. Till Lappland restehan 1732,
till Bergslagen 17 33 -17 3 4, Dalarna
1734, Öland och Gotland 1741 och
Skäne 1749.I Europa var det främst
Nederländerna han vistades i. Några

be

resor utanltir Europa blev det dock
aldrig tal om. Det gjorde i stället hans

på

14 studenter eller så kallade apostlar

till Arabien, Kina, Syd- och
Nordamerika, Canada, Afrika och Sydostasien. Det var främst dessa som la
som reste

grunden

till

de stora samlingarna av

naturalier som nu finns i London.

Tillgången till materialet
Vill man ta del av arkivmaterialet har
det enda sättet fram till idag varit att

har qi.'etvis beqräns;rr ri11gängen till
materiaLct och sar-r-rridigr 1-rar det med-

fört err

vis-rt

slitrge

pr,i

arkivrr-raterialet.

En de1 a. arkir mare riale t har tidigare
spritts genort-t aIr man h.rr gjort kopior

mikrohln.

Genom olika disiraliseri ngsprojekt
komr.ner ni,L mareriaLer till en hög kvalitd
att göras tillgäneliqr pi ett heit annat
sätt genorn Interner.
"The Linnaeus
Ett ar- dessa proiekr :ir
Link" som är err re sult:rt f,\' .tt samarbete mellan The \atur,rl History
Museum, the British Lit,ran'. Danmarks
Natur- og Laeeevidenskabelise Bibliotek, the Hunt Institute ior Botanical
Documentation. Kungl \'etenskaps-
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akademien, The Linnean Society of
London, Stockholms universitetsbibliorek och Uppsala universitetsbibliotek.

Fiir

.1rt

fön.erkliga detta projekt har

Linr.resäliskapet samarbetat med Uni-

;rsirr- ol l-ondon Computing Centre
L LCC. för arr ta fram ett system som
.ka lelerera rext och bilder. För närva:.rn.1e omfattar det digitala arkivet över

.

-t

).- rerabytes.

Linn6s korrespondens
L,:lrs korrespondens omfattar

ett stort
..r:-.. brc. som skickades till honom.

I-.-ir.

1.,

:i:.,-:--r

kre -rom vetenskapsman var
de llesta ledande forskarna

irr

--i.icr,-1-r0-raiet korresponderade med
:Lir-)---. En del bad om råd eller ville
r-.':.r -,-ika plantor med honom. Andra
.i.:r:-: kopior ar. sina forskningsarbeten
iii. h:,:r,rn.r tbr bedömning. Sedan fanns

J;: ,,:sså
rir:::;a

de som kritiserade eller be-

5on..rr,'',.

Linnds korrespondens finns idag tillgängligt på http://linnaeus.cl8.net.
Korrespondensen omfattar över 4 000
brev och 600 korrespondenter. De festa
av breven är skrivna på latin och är en
ovärderlig kalla av information till både
den historiska och sociala samriden. För-

utom det rent vetenskapliga innehållet i
korrespondensen kan den tidens politiska situation kommenteras. Egentligen är

det fiirvånande att så pass mycket korrespondens har tagit sig den tidens svårigheter att resa eller att få igenom brev i
samband med krig. Det mesta av korrespondensen har dessutom fraktats med
båt.

Idag har digitaliseringen möjliggjort
att cirka 16 500 bilder är tillgängliga.

Biblioteket
Linnd efterlämnade ett bibliotek som
omfattar 1 600 volymer egna kopior av
hans arbeten, arbetspapper, utkast till
kommande publiceringar, anteckningar
från hans undervisning och diverse
manuskript från andra samtida verenskapsmän. Här återfinns dven hans
dagböcker från resorna i Lappland, på
Öland och Gotland. Bibliotekskatalogen kan sökas på nätet. Biblioreket
omfattar dven gravyrer, porträtt och
reproduktioner.

Herbariesamlingen

.-

,

Herbariesamlingen som omfattar cirka
14 300 exemplar har tidigare mikrofilmats.
Den är speciell tack vare arr det är en
känd vetenskapsmans personliga herbarium som har bevarats i sitt ursprungliga skick.
Genom det så kallade CARLS
Programme (Computer Access to the
Records ofthe Linnean Society) är
exemplaren skannade i en upplösning
av 600 dpi och lagrade i TlFF-format.
..":.-

- :rcarieark från Naturhistorlska riksmuseets
^'teherbarium. Arket är ett av få ark där både
..,a ach hela krukan finns bevarad. Växten är
-' tselladonna. På arket flnns artnamnet Atropa

:/i,rcL

Den texten är skriven av Linnö själv.

..\i.amnet Belladonna, som står skrivet vid
,.-)kans fot, är skrivet av sanen Ltnnö den yngre.
- nnöherbariet på Naturhtstariska rtksmuseet i
Siackholm består av cuka 4 A0A herbarieark.
FOT(l : Narurhistoriska riksm,rse.r

Ärkiv
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Fiskar och musslor
Samlingen omåttar 168 prover av fiskar
huvudsakligen bestående av torkat skinn
från en sida och halva skelettet.
Linnd observerade fiskar när han reste
runt i Sverige och 48 stycken bedöms ha
samlats in av honom själv. Hans studenter bidrog dock huvudsakligen rill insamlandet.

Väddklint.

FOTOGRAI !,bba

FogeLlors

lnsekter och krabbor
Insektsamlingarna beståend e av 3 200
exemplar har funnits i London sedan
Linnds änka t784 överlämnade den.
Den innehåller också spindlar, skorpioner, millipeder och krabbor.
Genom det så kallade CARLS- programmet har etr elektroniskt arkiv skapats som möjliggör ökad tillgänglighet
och medverkar till ett långt bevarande. I

Mr Flower Power
Under 2007 firades Carl von Linnds
300-årsdag. På www.linne2007.se kan
ni läsa om jubileumsåret samt mycket
mera om Carl von Linnd, som utan jämförelse är den internationellt mest kände
svensken genom tiderna.
Mr Flower Power (omslagsbilden) är
den kampanj som genomlordes för att
bredda bilden av Linnd och locka fler
unga till naturvetenskapen. Med Mr
Flower Power ville man ändra vår uppfattning om den perukkladde gamle
biomsterkungen och i stä1let lyfta fram
den unge, kaxige, gränsöverskridande

Linnd.
TEXT: Hans Ramstedt
ns. ra mstedt@ liv. se
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Stora skillnader
mellan stadsarkiven
iTyskland
T Tnder hösten 2007 förerog jag en
I I ,.., till Tyskland. -"a Jyft."t
lJ ,,, närmare bekanra mig med

Tämligen passiv roll

dokumenthanteringsfrågor inom landets
kommunala arkiwäsen. Medel till resan
hade beviljats av Arkivrådet AAS. Å.t
"
sidan gick resan ut på att göra en jämftirelse mellan Sverige och Tyskland, å
andra sidan att jämftira förhållandena
inom Tyskland.
För detta ändamål hade tre stadsarkiv
valts ut, nämligen de i Liibeck (i Schleswig-Holstein), Dresden (i Sachsen) och
Niirnberg (i Bayern). De skulle i möjligaste mån representera olika landsändar
i Tyskland, med Ltibeck i norr och Ntirnberg i söder från landets västliga del och
Dresden som företrädare för landets östliga del.

ment-området är rämligen passiv, utan
något egentligt inflytande. Arkiven
ägnar sig bara åt rådgivning och inte åt
någon tillsynsverksamhet i svensk mening. Det finns nämligen ingen laglig
grund för detta (ett undantag i viss mån
utgjorde dock Niirnberg).
För den information (notera att man i
Tyskland snarare talar om "akter") som
skapas i staden finns på förhand åstställda frister (max 30 år) som reglerar
hur länge handlingarna ska ftirvaras på
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Tyska arkivregelverket
Den lorsta jämförelsen uppvisade betydande skillnader mellan Sverige och
Tyskland, varav bara några kan återges
har-

Först ett kort sammandrag av arkivregelverket. Landets starkt federala prägel avspeglas även tydligt inom arkivväsendet. Vid sidan av den arkivlag som
gäller på nationell nivå finns också arkivIagar för varje enskilt ftirbundsland.
Dessa gäller även ftir kommunerna som
i likhet med kommuner i Sverige ges
frihet att föreskriva egna regler inom

detta område. Detaljerade föreskrifter
om hur dokumenthanteringen ska se ut

i kommunen finns sedan i en så kallad
Aktenordnung. Vidare finns regler för
kommunarkivet. Det är på dessa tre sistnämnda regelverk som dokumenthanteringen i kommunen i huvudsak vilar.

t2

Det som slår en svensk betraktare är att
stadsarkivens roll på Records Manage-

förvaltningarna. Observera att dessa
frister inte får lorväxias med våra gallringsfrister. Beslut om gallring åttas
nämligen alltid i efterhand. Detta görs
av stadsarkivet. Ett undantag finns för
handlingar av ringa betydelse där ett sådant beslut inte krdvs.
Dock ansåg man på stadsarkiven att
denna efterhandsvärdering av informationen inte lämpade sig lika bra ftr digital information, utan att man här snarare fick styra gallringen på furhand. I
två av städerna, LLibeck och Niirnberg,
stod man just i begrepp att infora digitala ärendehanteringssystem.

Oli ka förteckningssystem
I lagstiftningen stadgas vidare att furvaltningarna regelbundet ska gå igenom
sina handlingar för att se lor vilka förvaringsfristerna har löpt ut. Där så är
fallet ska dessa handlingar därefter "erbjudas" stadsarkivet för eventuell leverans dit.
De handlingar som av stadsarkivet
anses

vara "arkiwärdiga" och därmed

ska beyaras ska också levereras. Först
r-id denna tidpunkt blir handlingarna
'Årchivgut". Tidigare har de bara varit

"Schriftgut".
Er.r

detaljerad lista på det materia[ som

arkivförteckning son-r stadsarkivet sedan utan
avsift tar fiam. I l.skland finns det inte
någor enhetlist f-örteckningsschema.
Förreckningsstrukturen i landet skiljer
sig trån fbrbundsland till furbundsland,
mellar-r sr,rt och kommun och inte ens på
ler.ereras utgör grur.rden för den

err och \ånrnra

.raJrrrkir

är sysremet

detsanma. utan kan variera från bestånd till be-stånd.
Intressanr är också att de levererande
fbrr.altr.ringarn:r inte behöver stå for förvarinqskostnadern ir hos arkir.et.

Skillnader inom Tyskland
Läsaren har lätr en uppåttning om hur

Jcn rr.k.r Jokun'.ntlr.lnteringsprocessen
ser Lr. renr reoretiskt. och hur den skiljer sie från den -sr-enska. En följdfråga
vore hur den ser ur i praktiken, det vill
säga i vilken or.r.riattning regeh'erket till1ämpas.
Srr-rdiebesöken r-isacle 1.rär pir fundamentala skillnader n'rellan arkiven. Det
var ocksii nröiligheten irtt iå undersöka
dessa ]itet närmare som var rcsans kanske största behållnine.

Egna arkivprinciper
I Ltibeck

r-isade sig det stora problen-ret
vara art sradens arlii, regler (Åktenordnung) i det närnr.rsre r.ar okända för'
fl ertalet :rn stäl lcla på fb r:r',r t n i r.r garna.
Detta hade n-redfbrr art mån på många
av dessa arkiverade helr eiter esna principer, utan någor stöd i föreskrifterna.
I
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Ett annat dilemma i Liibeck var att
arkivreglerna (fi'ån 1969) var starkt 1.oriildrade. Till exempel saknades foreskrifrer för hanteringen av digital informarior.r. Plar.rer på att uppdatera reglerna
ianns givetvis; dock var det på grund av
personalbristen oklart när detta kr-rnde
ske.

Ett uttalat behov på stadsarkivet i
Liibeck, där n-ran fram tills nyligen arbetat mycket traditionellt med uteslut.rnJ( rolr\ ikr på lorrkarservice. var arr
sirra sig r-nera känt ute bland stadens
.'erk-s,rmherer och att |orbättra dialogen
:re tl fbrvaltr-ringarna, lror att på så sätt
sprida kunskap on.r arkivregelverket.
-\lar.r ör'rskirde sig dven en ändring i
lagstitrningen som skulle möjliggöra en
n.iira akriv roll från stadsarkivets sida
och därnred ett tidigare ingripande i do^u

nrenthanreringsprocessen. Ansatser

En raritet i arkivet. Den äldsta urkunden i stadsarkivet i N1rnberg, från IOSO|

rill rtr n'ron'erka denna brist på efterlevnrJ :rv rrkir.reselverket har också börjat
r.is. om än i trevande form, genom de
inspgklr6ngl (l:is samtal) som furs på
liirr alrninoarna. Stadsarkivet kan bara

på hrisrer. men irrre
krär a nåqra årgärder. Dock måste det
påpekas atr dessa samtal faktiskt resulrerat i f-örbättringar på de berörda förr-altningarna.
LLr';,11.j 11.,1p11nr

Motsatt förhållande
I Dresden

rådde ett rakt motsatt ftrrhållande. Här var arkivreglerna, som var
moderna och där man dven hade tagit
hänsyn till den elektroniska informationen, tvärtom mycket spridda bland
stadens fiirvaltningar, och man arbetade
verkligen på dessa i enlighet med ftireskrifterna. Stadsarkivet i Dresden åtnjöt
ett mycket srort ftirrroende bland stadens anställda, och arkivets synpunkter
på dokumenthanteringsområdet inhämtades ofta.
I Dresden lade man från stadsarkivets
sida stor vikt vid att göra sin stämma
hörd, inom de givna legala ramar som
ånns, och var synnerligen utåtriktad i
sitt arbete, vilket bland annar kom rill
uttryck i de årliga samtal som {tirdes
med stadens totalt ca 300 (l) arkivbildare.

I Dresden hade man också, för arr bara
nämna ännu ett exempei på hur långt
man hade kommit, som enda arkiv börjat ta emot digitala leveranser.

Ärkiv
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Någonstans mittemellan
I Ntirnberg stod man någonstans mittemellan. Regelefterlevnaden var bättre
än i Liibeck, men dock inte lika bra som
i Dresden.
På de förvaltningar där man arbetade
närmare med akter såg situationen bättre ut än på de där så inte var fallet. Intressant nog hade man i Niirnberg faktiskt befogenheren arr utöva kontroll
över dokumenthanteringen i staden,
men av bland annat personalbrist använde man sig inte av denna möjlighet.

Man resonerade snarare som

så

att in-

spektioner skulle få morsatr effekt och
att man genom den rådgivning som bedrevs ändå hade en god överblick över
hur {tirvaltningarna skötte sig. Handlingarna hos dem som inte gjorde det
ansågs som ganska betydelselösa, eftersom de andå till största delen var gallringsbara.

Avslutning
Trots likheten i lagstiftningen sräderna
sinsemellan och de i storr sem gemensam ma ju ridiska Forutsärtningarna. arbetade man alltså radlkalt annorlunda
på de tre stadsarkiven.
Vad var orsaken till detta? Det rörde
sig inte bara om yttre faktorer, som det
faktum atr personalstyrkan i Dresden
r,ar större än i de båda andra städerna.
Eller att man i Dresden (bland annat

tack vare personaiantalet, men inte
baral) lade ner oerhört mycket energi
på att flira ett aktivt samtal med ftir-

valtningarna.
Det fanns ytterligare en förklaring,
som säkert dominerade. I dagens östra
Tyskland har man goda {tirvaltnings-

traditioner som går tillbaka till DDRtiden, då administrationen var mycket
centraliserad och styrd uppifrån. Detta
avspeglar sig än idag med all önskvärd
tydlighet i dagens arkiwäsende i de nya
ltirbundsländerna.

Ett exempel på detta är de "mellanarkiv" som i princip bara finns i Tysklands östliga del och dit handlingar fbrs
som ännu ej uppnått de ftirvaringsfrister
som tidigare omtalats. Arkivet fär darmed, till skillnad från andra områden
där derra sysrem inre tillämpas, ett
grepp om handlingarna på ett betydligt
tidigare stadium.
Avslutningsvis kan konstateras arr den
nord-sydliga aspekten inte hade någon
egentlig betydelse, utan atr det snarare
var mellan öst och yäst som skillnaderna
fanns. Åtminstone kunde denna slutsats
dras vid jamfurelsen mellan de tre stadsarkiv som är företrädda i denna undersökning. Undantag från regeln kan därmed naturligtvis inte uteslutas. I
TEXT: Martin Ståhl
martinstahl_2000@yahoo.se
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Arkivens dag har hittat formen
Även i att göra speciella aktiviteter lor
barn står Landsarkivet i Östersund

drevs, såsom Filmarkivet i Grängesberg,
som visade hur man arbetar med smal-

representanter under

film.

På de festa platser

tycks dock de "vanIiga" brukargrupperna främst ha stått i
fokus.

är några av de yngre besökarna som provar på att skriva med bläck,
FOTO: Örjan Andrce
vilket var

populärt.

På andra ställen valde man att

kombi-

nera aktiviteten med nyheter, to- Äjtt.t
arkiv- och bibliotek som kunde presentera sin nya lyssnarhörna.

Samlingspunkt

Även lokalt förankrade jubileum uppmärksammades på sina håll och i exempelvis Vimmerby kunde besökarna bese
en utställning med koppling till Astrid

Trenden att använda
köpcentrum som ut-

Lindgrens 100-års jubileum, bland
många andra aktiviteter.

ställningslokal för att
därigenom nå ut till
andra målgrupper,
verkar inte heller ha
fått nått något större
genomslag i årets

en 10 november ägde Arkivens
dag rum för 10: e året i rad,
med aktiviteter över hela landet. Aven i är var det en gemensam dag
för arkiven i hela Norden. Temat ftir året
yar miinnishan i arkiuet. Ett till synes
lyckligt tema, som var lätt för institutionerna att spinna vidare på.
Formerna lor aktiviteterna tycks ha
stabiliserat sig ganska väl på arkiven och
programmen innehåller, ftirutom visningar av själva arkivlokalerna, ofta utställningar och inte minst Itiredrag.
På många håll fttrsöker man samordna
och göra en gemensam aktivitet, såsom i
Östergötland, där man sedan många år
samlats på stadsbiblioteket i Linköping.
Samarbetet underlättas också av att
många arkivinstitutioner är placerade i
gemensamma lokaler i gemensamma

Bland aktiviteterna valde man på vissa
ställen att ge en bild av hur arbetet be-

tämligen ensamma
Arkivens dag.

Landsarkivet i Östersund firade Arkivens natt och Arkivens dag. Här

Aktiviteter och nyheter

upplaga av Arkivens dag. Aven här kommer ett av få exempel från Jamtland, där
{tireningsarkivet förlade sin utställning
till en stormarknad.
A,ren om alltså inte köpcentrumen har
blivit någon samlingspunkt, har det däremot blivit vanligt att ftirsöka samla
aktiviteterna till stadsbiblioteken, som
man gjort i exempelvis Uppsala. Förmodligen får väl detta dock till viss del
förklaras med att det nog är en lättare
och naturligare samarbetsparrner, än
köpcentrumens mer kommersiellt inriktade verksamheter.

Har funnit formen
När Arkivens dag nu genomförts ftir
tionde gången, kan det konstateras att
den funnit sin form. Aven om slutrapporten inte var Fårdig vid tidningens
pressläggning, tycks det som om besökarantalet överlag varit bra aven 2007
och med många deltagande institutioner.
Problem finns fortfarande för många
av de arkiv som befinner sig i storstäderna, där konkurrensen mellan institutionerna och andra kulturaktiviteter gör
det svårt att locka besökare. I
Fotnot: I årfiras

Arkivens dag den 8 november,

temat är nöjen.

TEXT: Lars Lundqvist
Iars.lundqvist@ bredband.net

arkivcentrum.

Arkivnatt
På några ställen har man valt att gå utan-

ftjr ramarna för Arkivens dag.
På landsarkivet i Östersund har man
exempelvis valt att tjuvstarta med en

arkivnatt kvällen före. Främst har man
där riktat sig till barn och lockade med
att visa "laskiga grejor i vår arkivgrotta".
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Agneta Brink, accessanställd i bokbinderiet
i Östersund, visar hur man gör

hos landsarkivet

vackra pappersblommor
av silkespapper.
FOTO: Örjan Andrde
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Registrator - berätta om ditt liv och dina yrkeserfarenheter!
En insamling av registratorers yrkesminnen pågår
t.o.m. augusti 2008. Bidra med ditt yrkesminne och du kan vinna
ett stipendium på 10 000 kr.
Besök antingen www.arkivradet.org eller www.tam-arkiv.se för mer information om yrkesminnesinsamlingen
Du kan också
167 33 Bromma,

'.''n'"llffill",;dl#y#:ä

Ei:tTlä%1?tu;uo,

Ett samarbete mellan Arkivrådet AAS, SKTF, ST och TAM-Arkiv

E

yef§\ry @ARKrvRÅorr AAS

En säker partner för all

dokumenthantering och arkivering

E-*-.

Lite mera harmoni. Lite mera lugn.
Genomtänlda lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mycket enklare.

MicroData Skandinavien AB'Klostergatan 3 .Box 466.201 49 örebro. Tel: Otg-1OO lsS,www.microdata.nu . info@micredata.nu
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Erbjudande till Tema Arkivs läsare och besökare till Arkivveckan AVEC 0B
- lnga startavgifter
- Priser inkl. moms

Vi erbjuder kunder att få
sina arkiv och bildbanker
av diabilder professionellt
överförda till digitalt media.

Vår produktionsmiljö

Ange beställningskod AVECO8 och få
10o/o rabatt på bildpriset vid minst 2.000 bilder
20o/o rabatt på bildpriset vid minst 10.000 bilder

består av toppmodern
utrustning med hög grad
av automatisering.

(Erbjudandekoden giltig t.o.m. 30 juni 2008)

- Alltid enhetsfrakt

- OIika format och bildstorlek
Bland våra hundratals kunder
återfinns professionella
fotografer, fotoklubbar,
myndigheter och företag.

Vi har mer än 15 års erfarenhet

På så sätt kan vi hålla låga
priser för dig som kund.

av fotografiskt arbete.

Besök oss på www.diad irekt.se/proffs
DiaDirekt
Förbindelsevägen 7
429 30 Kullavik

Vi

info@diadirekt.se
Ttf 0705-53 70 53

Bolaget innehar F-skattsedel
lVomsreg.nr. SE9697231 281 01

lka skatter har n

Arkivet?

Har ni information på papper, fiche, kartor,

mikrofi lm, negativ, diabilder, glasplåtar
eller något annat material som behöver
bevaras och tillgängliggöras?
Vi är experter på digitalisering.
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Secura modell SA 580

6

Utvändiga mått mm:
1 900
Bredd... lO40

Hojd......
1--'

Djup......... 5 l 5

lnvändiga mått mm:
Höjd...... r780
8redd......900
Dj u p.........

360

Vikt k9: 380
Volym I liter: 580

5,zl 1öpmeter

Secura har ett brett sortiment av produkter för säker förvaring.

Kontakta oss för beställning och information

Secura
Secura Sweden AB, Box 108,741 23 Knivsta. Tel:018-34 95 55

.

e-mail: info@secura.se

.

www.secura.se

mappförvaring
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Scandi Line SHADE E 9000 med datorstyrd eldrift

Vår specialitet är moderna, innovativa lösningar för arkivhantering och förvaring. Lättarbetade, utrymmessnåla arkiv med

tilltalande design, genomtänkt ergonomi och smarta inredningsdetaljer. Tillsammans ett koncept som gör att vi kan lova
en arbetsplats med både hög effektivitet och trivsel..

Våra arkivlösningar används över hela världen på mus6eri
bibliotek, sjukhus, kontor och andra arbetsplatser som uppskattar rationell, utrymmessnål arkiv-

SHADE S 9000 stationär

hantering och förvaring.
Välkommen att ta kontakt med oss
för ökad effektivitet och bättre
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SHADE M 9000 med rattdrift
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SHADE H 9000 med handtagsdrift

www .m*Y*p§mr*.x*

@wffiffiffisptu&ru
Huvudkontor Norrköping ' Tel 011-10 80 40

stockholm

08-612 83

83

Göteborg

'

037-92 14

30

Malmö

040-41 60 00

L

I rsitetet

lvlittu n ive

MID SWEDEN UNIVERSITY
Mittuniversitetet i Härnösand erbjuder inför Iäsåret
distanskurser i arkiv- och informationsvetenskap.

I

200812009 ett stort

utbud av

Några exempel:
Grundläggande nivå:
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) 30 hp
Processbaserad dokumenthantering och arkivredovisning GR (C) 15 hp
Elektronisk dokumenthantering GR (A) 7,5 hp (sommarkurs)
Dokumenthantering för registratorer GR (A) 30 hp
Avancerad nivå:

Arkivteori AY 7,Shp
Tillgängliggörande och användning AV 7,5 hp
Arkivsystem AV 7,5 hp
Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap 60 hp
Sista ansökningsdatum för höstterminen 2008 är den 15 april.
För mer information se: www.miun.se och www.miun.se/aiv

,åf Klara forri'n'dro
dtn, rardafii

Listan på Klaras fordelar kan göras lång.
Eller sammanfattas med effektivt, flexibelt,
lättarbetat och integrerat.
Klara är ett modernt arkiwerktyg som
stödjer dokumentets hela livscykel ända
fram till arkivet.
Know lT kan hjälpa dig med lösningar
för ett modernt arbetsflöde där dokumenthanteringen är naturligt integrerad i dina
verksa m hetssystem.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer
om hur rätt verktyg kan underlätta och
effektivisera din vardag.
Know lT Karlstad AB
i

nfo.karlstad @ knowit.se

Tel. o54-69 o7 5o

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

Ärkiv

Nr1.2oo8

m.knowit,se

know

it
t9

Ansiktsblind färgkl ick blan(
- Det är ett roligt arbete. Jag tycker
om att plocka fram intressanta handIingar och skriva om dem och det ger
mig mycket gladje darigenom.
Edward BIom berättar också om att
den blivit uppmärksammad i både
Su ens k a D agb ladet och Afton b ladet.
Under hela sin yrkeskarriär har han
varit verksam på nuvarande Centrum
för Näringslivshistoria. Idag arbetar han
som chef {tir särskilda projekt, furutom
redaktörskapet.

:.1

lntressanta proiekt
Blom, 37 år,
hemma i sitt bibliatek
bostaden på Kungsl:L)TC) : Lrrs Lu ndqvist
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Att Edward Blom är en social Person - och en färgstark sådan - har
nog inte kunnat undgå någon som
har träffat på honom i olika sammanhang inom, och eller utanför
arkivvärlden.
När jag for många år sedan försökte
övertyga honom om att gå in i arkivarieyrket, blev svaret att det kanske passade
mig, men inte en sådan social person
som Edward Blom! Nåväl, en annan
arkivarie - Göran von Knorring - med

Under hela tiden har han regelbundet
medverkat i deras tidskrift, Företagsminnen, vrlker' utkommer med mellan två
tlll fyra nummer per år och som riktar
sig till medlemsföretagen, forskare och
en intresserad allmänhet. Sedan fem år
tillbaka har han också arbetat som dess
redaktör.

Under årens lopp har han hunnit avverka en rad intressanta projekt. För
närvarande arbetar Edward Blom bland
annat med en bok om Svensk Handels
725-äriga historia.
- Det roligaste var att hålla på med
ICA-projektet, vilket inneholl alla delar,
från att skriva artiklar och producera en
CD-romskiva, till att åka landet runt
och leta arkivmaterial på vindar och
vara projektledare för företeckningsarbetet.

Arkivarieyrket ser Edward Blom som
ett kall och poängterar att det finns en
yrkesetik.

större övertalningsförmåga och kanske
också ett något bättre lockbete (en gratis
lunch) lyckades desto bättre med konststycket att få in honom i branschen.
- Jag kom att arbeta med Söderprojek-

rct

19 9 6

-1997 inför kuiturhuvudstads-

året 1998, och i samband med det kom
jag in på arkivutbildningen, berättar
Edward Blom.

Roligt arbete
Med arbetet inom Söderprojektet (en
historisk CD-romskiva om Södermalm)
etablerades också kontakten med Föreningen Stockhol ms Föreragsmin nen,
(idag används namnet Centrum lor

Näringslivshistoria).
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graa arkivarier
- Det kan komma purkrer där arbetsgivarens intressen och arkivariens hederskodex kan komma i konflikt. På ett
företag kan det vara kulturhistoriskt intressanta handlingar som den närmaste
chefen bara vill slänga. I sådana fall har
arkivarien ett ansvar att göra allt han
kan for art förhindra den felaktiga gallringen; han kan inte bara efteråt säga att
han var anställd och bara gjorde som
han blev tillsagd.

med stor energi och entusiasm.
- När jag satt i valberedningen ftir
Sallskapet Emil Hildebrands Vänner,

fick vi ha frukostmöten på Hotell Reisen
för att hinna med. Det året hade dessurom standarkommirrdn som jag sarr
med i, fler möten än föreningens styrelse.

Spexgeneral
Iäll det spelas något spex i arkiv-

Aha-upplevelser
I övrigt

många arkivföreningar och han har
suttit med i en rad kommittder och i
flera styrelser. Uppgifter han tar på sig

är det i ftirsta hand i bemärkel-

tillgängliggöra historien. som
Edward Blom främst ser som arkivariens
uppgift.
- Det är i originalhandlingarna som
mötet äger rum ansikte mot ansikte med
historien. Det rena mötet i brev ger
sen atr

enorma aha-upplevelser.
Edward Blom är inte bara en ledande
kraft på Centrum för Naringslivshisroria, han är också verksam och aktiv i

ft
{;

CINEMA§C0PI

i0l0i

by 0E LUxt

sammanhang så syns han allt som oftast
i en av de ledande rollerna. Senast på
Sallskapet Emil Hildebrands Vänners
jubileumsfest, kunde han därför skönjas
som en skäggig Maria i spexet Sound of
Archives (parodierande musikalen
Sound of Music).
När han inte är spexgeneral, tar han
gärna på sig uppdraget att fungera som
toastmastet inte minst vid lite mer betydelsefulla tillfallen som bröllop, jämna
födelsedagar, eller när någon vän
har doktorerat. Med tanke därpå
är det kanske inte en förvånande
uppgiFt att han har etr storr intresse fiir erikett och att han
samlar på etikettböcker. I datorn
hemma ligger foljaktligen ett påbörjat manus till en etikettbok.
Nu är det inte bara på fester
och i spex som han delrar. Även i
radio och på teve har han kunnat synas och höras åtskilliga
gånger i olika sammanhang, berättandes om bland annat ölen
och läskens historia, eller något
annat historiskt område, ftire:,

trädesvis inom det kulinariska

fältet.
Senast kunde han höras medverka i Radio Stockholm i en
tävling om dialekterl

Författar gärna
Den officiella spexaffischen till Sound of Archives.

Föråttandet är viktigt ftrr Edward Blom, både i jobbet och på
fritiden. Han skriver även på

DESIGN: Andem Gidlitf

skönlitterära alster och han har
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Edward Blom ute I övre arkivet pä Cenl[rnr iöi/Vä,,ngs/;r shtsLot ia ndr oe 'o e t a -', r
massa fatan inför en pressrelease eil-.i-eii
.

arkivfynd och till slut tröttnade cch börlede ,?

diverseskojfoton.

1:OTO:AndrrsGiclt..i

även fått flera noveller publicerade. På
fritiden skriver han dven på en sjalvbio-

grafisk roman om sin studietid i Tyskland.
Ibland syns han medverka dven i
andra, mer oväntade sammanhang.
- Jag har varit med i en bok om ansiktsblindhet, berättar Edward Blom
och flirklarar arr han har väldigt svårt
att känna igen människor, dven om han
träffat dem tidigare i många sammanhang.

Detra blir förstås inre lärtare om man
som Edward Blom, är en social Färgklick. som gillar att träffa nya människor, dven om han kanske därigenom
tror sig uaffafler nya bekanrskaper än
han egentligen gör. I
TEXT: Lars Lundqvist
lars.lu ndqvist@ bredband. net
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Kartornas kunniga konnässö rer
f--t
p

n nv bok som i huvudsak handlar
om'kalluärdet hos de geomerriska
IJiordebockerna och de storskaliga
lantmäterikartorna: är det verkligen
nödvändigt kanske någon undrar. Vi
har ju redan begåvats till exempel med
det stora arbetet Sueriges Nationalatlas.
Svaret finner vi i boken Kartlagt land.

Kartan som källa till de areella näringar'
nas geograf och historia. Red. Ulf Jansson. Skogs- och lantbrukshistoriska

meddelanden 40. Stockholm: Kungl.
Skogs- och Lantbruksaka demien 2007.
Där konstaterar man nämligen bland
annat att eftervärlden kommer att få
tillgång till ett mycket rikt informationsmaterial om förändringar i jordbruket
under modern tid, från 1990-talet och
framåt. Men landskapet har en mycket
lång historia, och dven om de förändringar som sker i vår egen samtid kan
upplevas som stora, utgör de bara krusningar på ytan av alla jordbruksfc;rändringar under de senaste trehundra åren.

källor, ger oss nu alltså helt nya tolkningsmöjligheter och överblickar som
leder till helt nya kunskaper.

Väldokumenterad
Boken som består av 13 lagom komPonerade och lättsmälta kapitel jämte en
beskrivning av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens verksamhet kring kartor, har flera mycket namnkunniga författare, speciellt inom kulturgeografin
och agrarhistorien. Läsaren får ta del av
deras båda breda och djupa kunnande
på cirka 220 sidor i en

rikt fdrgillustre-

rad och väldokumenterad volym.
Empirin är hämtad från olika delar av
landet. Tre övergripande kunskapsområden behandlas: 1. teorier och perspektiv, 2. metoder, 3. kartan som källa.
Språket är genomarbetat enhetligt och

lätt tillgängligt.

Makt och genus
Av.n om bokens huvudfokus mycket
riktigt är inriktat på kartan som källa,

Nya kunskaper

är den inte enbart en för oss arkivarier

Samtidigt har åtkomsttekniken när det
gäller historiskt kartmaterial formligen
exploderat av utveckling. Med datorernas hjälp kan både gamla kartor justeras
mot moderna geografiska data - vilket
är helt nödvändigt ftir att undvika de
misstag äldre kartor innehåller på grund
av dåtida brister i mättekniken - och
presenteras i lager på lager som representerar olika tidpunkter.
Samlade data om enskilda fenomen
eiler egenskaper om jordmåner och vad
det kan vara, kan infiiras och dven dessa

värdefull läsning. Det kartmaterial vi
har i våra arkiv ställer vissa krav på forkunskaper, mer än andra typer av källor

Presenteras I

kartans form,
med stöd av

I

dessa geogra-

fiska informatlonssystem (GIS).
De gamla
kartornas

informa-

gör kanske.
För, som bokens förordsföråttare
Stafån Helmfrid skriver: "Det är med
kartor som med kinesisk skrift, den är
vacker men obegriplig ftir den som inte
lärr sig läsa den. Äldre kartors fascination ligger ofta i deras estetiska kvaliteter. Kartografin har historiskt sett rört
sig i spänningsfd.ltet konst-teknik-vetenskap."
Boken rymmer också en del nyare
kulturhistoriska perspektiv på forsk-

ningen i kartmaterial, där makt och
genus har sina givna positioner, men
som återigen understryker en viktig sak
med våra gamla arkiv, att det hela tiden
gäller att ställa nya frågor till ett gam-

malt arkivmaterial. Här behöver arkivfolk och forskare ständigt mötas och
ltjra en dialog.

t10ns1nne-

kompletterade
med andra
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I

världsunik. De geometriska kartorna från perioden fram
till 1650 ungefär, förekommer inte alls i
samma omåttning på annat hå11. Darför pågår också ett projekt vid riksarkivet under CIas Tollins ledning:
"Nationalutgåva av Äldre Geometriska
Kartor". Dessa kartor skulle genom sin
utformning ge kungamakten ett slags
överinsikt över landets alla jordegendomar, janästan som ett slags panoptiskt
blickfång, och det var ett led i en kontrollapparat med betoning på jordens
avkastning och skattedragande krafter.

vissa stycken också

Jordbruksatlas
I ett land som Sverige är det loga ftirvånande att den agrara historien kommer i blickfånget.
På Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens webbplats, http : //www.
ksla.se/atlas1900, finns det nu en digital version av den stora jordbruksatlas
som Moritz Fraenckel initierade och
som utkom av trycket i låg upplaga, fast
med stor tyngd (!) 1909 Sueriges jord'
bruk uid 1900-talets barjan. Här kan nu
den intresserade själv rita sina kartor
över de delar av landskapet som önskas,
och illustrera dessa med olika typer av
statistiska data.
Ett nytt projekt initierat

av samme

man genom en särskild donation, och
med kompletterande finansiering genom
lorsäljningen av Sveriges Nationalatlas
och anslag från Marcus och Amalia
\Tallenbergs Minnesfond - Atlas över
Sveriges jordbruk och skogsbruk under
100 år - avser att under 2009 presentera
samma sak, fast hundra år senare alltså.

Spännande källmaterial
Kartor är ett åntastiskt spännande
källmarerial som lätt griper tag i sina
betraktare. Den här boken, och de
olika projekten kring historiska kartor som snart kommer att avkasta resultat, kommer att bidra till att betraktaren
också gripa tag i kar-

f:jJ"rn"O.'att

Unik kartskatt
Den svenska kartskatten är, liksom vår
svenska folkbokforing och statistik, i

TEXT: Anders Perlinge

anders.perlinge@sfehf.se
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Två handböcker av
ABM-centrum har nu två böcker

av

Minerva som är översatta till svenska,
Good practices och Quality principles
of cultral websites.
En positiv nyhet är också att projektet

tvl ine

rva översatta

Målet med handboken är att vägleda
läsaren vid arbetet med en kulturell
webbpiats. Handboken går igenom tio
kvalitetsregler och ger praktiska tips på

tillämpning och tillvägagångssätr.

taget.

Handbok om webbplatser
Nu finns den svenska versionen

av

EU-

projektet Minervas handbok om hur
man tar fram kvalitativa kulturella
webbplatser, Quality Principles for
Cultural \Websites - a handbook (2005).
Handboken har arbetats fram under
är 2006 och2007 av ABM-centrum och
har möjliggjorrs genom accessmedel. I
samband med översättningen har innehållet akrualiserats och en anpassning
till svenska förhållanden gjorrs.

Handbok om digitalisering

abm-centrum.se/Handbook.asp
respektive www.abm-centrum.se/
QualityPrinciples /Handbook. asp.

Det finns dven en svensk, uppdaterad
version ute av Minervas handbok om
digitalisering: Good Practices Handbook (2004).

ABM-centrum hoppas att handboken
tillsammans med övrig information om
digitalisering, som ABM-centrum tillhandahåller, ska bidra

vägagångssätt.

Nedladdning och användning av de
svenska versionerna är gratis och finns
på ABM-centrums webbplars, www.

ABM-centrum, som skulle ha avslutats
31 december 2007, kommer att fortsätta
under de kommande två åren, ett år i

Förutom en ökad kompetens inom
digitaliseringsområdet ger handboken
praktiska tips på tillampning och till-

till en ökad kva-

Arbetar för samverkan
ABM-centrums syfte är att framja förståelsen och samarbetet mellan arkiv,
bibliotek och museer samt atr stimulera

litet i de digitaliseringsprojekt som urfiirs inom olika kulturarvsförvaltare i

ut

Sverige.

de sju deltagande institutionerna: Kungl.
biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Natur-

Målet med den här handboken är att
vägleda läsaren hur man går tiilväga
under ett digitaliseringsprojekts olika
faser, från urval till tillgänglighet.

vecklingen av digitalisering.
Verksamheten drivs med medel från

historiska riksmuseet, Statens ljud- och
bildarkiv och Nordiska museer.

aaaaaaaaaaaaa
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RII(SREVISIONEN

på arl<ivfrågorna

En mynd.ighet und.er iksd.agen med uppgifi att granska den statliga verksamheten. Riksrevisionen ska genom oberoende granskning
medverka till d.emokratisk insyn och ffiktiv forvaltning i staten.
Mynd.igheten leds av tre iksrevisorer och har ca joo qnsta.llda.

Sedan år ?,000 arbetar vi strategisl<i

på uppdrag av både pnvata och
oifeniliga organisationer: l''led i:as i
vår breda erfarenhet skräcidarsyr vi
lösningar för er unika verksamhet"
Bland annat har vi hjälpt ett antal
myndigheter att arbeta fram process-

Riksrevisionen söker

en kvalificerad

orienterad dokumentstyrn ing och
arkivredovisning.
Kontalda oss för mer irrformation
l<an göra för er:

om vad vi

ffi4ffiffi

a

r!<ivl<onsu

r,
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Canrla Brrcgatan 234, I i I 2C Stocl&oirr
08-662 E6 60, rnfo@br-aarki.;.se, ruw",r.,.br-aarkiv.se
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arkivari
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Ytterligare information om tjänsten finns på
www.riksrevisionen.se
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Hög t id för digitalt jud
Tiden rinner ut för vårt gemensamma ljudarv.
- Både ljudbärare och avspelningsutrustning är på väg att förstöras,
säger Annika Högberg, kommunikatör på Sveriges Ljudmigrerings-

centrum.
Digitaliseringen har kommit en bit
på väg men det går för sakta.

-

Ett riktigt stort problem är att det sakAnnika Högberg.

nas samordning, säger

I

dagär det plånboken som bestämmer

vilket folkligt ljudarv som ska bevaras
för framtiden och det blir sällan bra,
fortsätter hon. Vi riskerar att tappa
viktiga deiar av vårt kollektiva minne
om inte någon pekar ut viktigt ljudalY.
Precis som vi bevarar text, stillbilder
och rörliga bilder så behöver vi bevara
inspelat ljud. Alla de fyra sätten att kom-

municera utgör tillsammans vårt kollektiva minne. En fyrklöver som kommer
att ge framtidens människor en god bild
av vår tid.
- Tänk bara så otroligt mycket vi kunnat veta om hur människor levde fiir
två-tre hundra år sedan om vi haft bild
och ljud att sätta samman!

I

!

De första inspelningarna

- Alla ljudbarare

har också gemensamt

att det blir svårare och svårare att hitta
fungerande avspelningsutrustning för
varje år som går, säger Annika Högberg.

Förvärva kunskap
Ljudmigreringscentrum i
Hultsfred och i Vdstervik har man i
snart två år arbetat med att migrera,
föra över, ljud från äldre ljudbärare till
digitalt format.
- Vi har k<;pt in så mycket avspelningsutrustning som vi bara kan komma
över. Samtidigt som vi köper, jobbar vi
På Sveriges

alltid på att förvärva

så

mycket kunskap

om tekniken som det bara går att få av
säljaren.

Nu finns exempelvis Svenskt Rockarkivs samlingar och vissamlingarna i
Västervik migrerade till lattillgängliga
digitala filer.
Sverige tillhor, tillsammans med Engiand, de länder i världen som har sparat
flest ljudinspelningar historiskt sett.
Mängder av inspelningar finns hos museer, arkiv och organisationer. Det finns
dven stora mängder folkligt ljudarv ute
hos exempelvis hembygdsftireningar och
privata samlare. Det är svårt att r,eta
exakt hur mycket.
- Av landets cirka 500 museer har vi
kontaktat ett 80-tal för att tala om ljudinspelningar. Av dessa uppger nästan
70 museer att de har ljudupptagningar.
Totalt har vi hittills fått fram 10 000
ljudupptagningar, men då bara ftirdeiade på en bråkdel av landets museer. Där
måste jag understryka att det är många
av de större museerna som inte svarat
och vi uppskattar att det totalt rör sig
om minst 20 000 ljudbarare, men naturligtvis finns det stort utrymme {tir mörkertal.

Anton Ulvfot, Svertges Ljudmtgrertngscentrum,
letar fel i en nyinköpt rullbandspelare.

ma kulturarv, säger Annika Högberg.

Det handlar uteslutande om ljudinspelningar som är viktiga for en bred allmänhet och självklart för forskning.
Även i forskningsrådet är tidsperspek-

tivet centralt. De kommer särskilt att

se

på vilka inspelningar som är i fara och

vilka inspelningar som bör prioriteras
för migrering.

Samma princip som spåren i en vinyl-

Forskningsråd

- Rådet ska identifiera vilka insatser
som behövs för att säkerställa ljudresurser för framtiden. Jag har en klok kollega, han sa så här; det är synd att vittnesbörden av en hel nations ljudhistoria ska
hänga på så kortlivade ljudmedier.
- Jag tycker det var ett vackert sätt att
uttrycka det hela på, men det är fortfarande en allvarlig fråga i skarpt läge.
För varie år som går raderas ljudbärare.
Teknik som var modern för kanske bara
tio år sedan, Iigger i riskzonen lor att
förstöras. Migreringen är helt klart en
evig process som ständigt ska uppdate-

skiva. Senare kom magnetiska trådband
och ruilband.
Felaktig forvaring i samarbete med
tidens tand har naturligtvis inte farit väl
fram med många av de allra tidigaste
ljudbärarna.

Sedan en tid tillbaka har Sveriges Ljud-

ras

migreringscentrum arbetat med att knyta till sig ett forskningsråd.
- Forskningsrådets huvudmål är att
idenrifiera uilka inspelningar som är av
väsentlig betydelse för vårt gemensam-

Ljudinspelnin gar gjor da i kommersiellt
syfte migreras och bevaras ftir framtida
bruk. Men det finns väldigt mycket in-

Det inspelade ljudet har funnits i drygt
725 är. 1878 fick Thomas Edison patent
på den allra första fonografen och 1919
sker de första reguljära radiosändningarna i USA. Sverige kom reiativt snabbt
ifatt utvecklingen och 1927 fanns det
fera sändarstationer här än i något

annat europeiskt land.
Några av de lorsta inspelningarna
gjordes på en slags vaxcylinder. Vaxet
lades utanpå en papprulle och själva
ljudet förvandlades till spår i vaxet.
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mot den senaste tekniken.

Ljudarv ifara
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inte
kommersiell.

tressanta ljudinspelningar som

hamnar i kategorin

-

Det är vårt folkliga ljudarv som är

upp hastigheten, minska kostnaden och
ändå ha en bra kvalitd på migreringen.
Under två års tid har personalen vid
Sveriges Ljudmigreringscentrum byggt
upp en maskinpark som klarar de flesta
format. Personalen har genomgått både
grrmdutbildning och kontinuerlig vidare-

i

fara. I dag 6nns mängder av människor
som inte r.et att exempelvis deras moroch farftiräldrar finns intervjuade på
i
band om gamla tider. Och det är inspel- i-.
ningar som riskerar arr helr enkelt ligga :l utbildning i migreringsteknik. Där finns
och vittra sönder, säger Annika Högdessutom erfarna specialister knutna till
berg.
verksamheten. Ljuder som särart krdver
Annika Högberg berättar att Sveriges ibland den sorrens kunskap som bara
Ljudmigreringscentrum i höstas fick
går att få genom livslångt lärande i
uppdraget att migrera 200 rullband åt
branschen.
Urvandrarnas Hus, emigrantmuseum i
Växjö. Rullbanden var fyllda med
Unik yrkeskategori
vjuer med amerikaärare, både
- Vi har skapat en helt ny och unik yrsom stannade kvar på andra sidan Atlan- keskategori
- migreraren. Resultatet är
ten och sådana som kom hem igen.
att vi har stor teknisk kapacitet och stor
- Det är helt enkelt otroligt fascine- kompetens hos personalen. Vi klarar att
rande lyssningl
migrera mycket och vi gör det med bra
TVå av de 200 banden gick inte att
kvalitd.
rädda. De var helt enkelt fljr söndervittFortfarande kvarstår en sror fräga rade för att kunna migreras eller ens
samordningen av bevarandet.
spelas upp'
- Där finns det gott om frågor men få
svar, säger Annika HOgberg. idag finns
- Vi får aldrig veta vad vi gått miste
om, materialet är flirlorat lor alltid. Och
det inte någon som hri <;veiblick pa det
det är bara ett exempel.
folkliga ljrrärrret. Vi vet inte .""kt h,rr

intersådana

Linjemisrerins

[äi'fi:1t;:]äi:ffii"ns

för sakta.

inte alltid har avspelningsutrustning och vet
därmed inte heller vad
det är som finns på ljudbäraren. Många prioriterar bort digitalisering på
grund av att de helt enkelt inte har resurser. Jag
tycker att det är allvarligt
att en del av vårt kulturarv har fått bli en plån-

Statens satsning på bevarande och tillgängliggörande av kulturarver, der så
kallade accessprojektet, har givit en rad
positiva resultat. Digitalisering av ljudarvet förekommer men det går alldeles

- Alla som har inspelat ljud kan inte
sitta på sin egen kammare och digitalisera. Vi har utvecklar linjemigrering.
Det innebär art en person kan sköta upp
till sex, ibland tiil och med åtta, migreringsstationer samtidigt. Då kan vi få

boksfråga.

Den

-'

r':'"1&,.

Elvy Larsson,
mlgrerare, sköter rullbandspelare inne i linjemig reringsru m met.

FAKTA/
Sveriges Ljudmigreringscentrum, SLG:
SLC har verksamhet i både rockmusikens
Hultsfred och visans Västervik.

Verksamheten startade våren 2006.
Sammanlagt jobbar drygt 30 personer med
olika former av migrering.
SLC är Sveriges första storskaliga ljudmigreringsfabrik.
Telefon: 0490 - 147 40, 0495 - 696 30
Hemsida: www.ljudmigrering.se

@trPU
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Processorientering
- för arkivarier

I

blev snabbt fulltecknad
Extra kurstillfälle 6 maj 2008!
:-

i
Läs mer på vår hemsida
www.sipu.se/marieberg

er

,.§e,

A,4igrering av trådband är
krävande. Här övervakar
A,4ikael Larsson sä att
inget händer med de sköra
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Handlingsplan för bättre samordning av
e-förvaltningen
Grunden för en gemensam standard
fbr arbetet med informationssäkerhet
i staten är lagd i och med Vervas ltireskrift om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte, utformad i samarbete
med bland andra Riksarkivet.
Det framgår av FinansdePartementets "Handlingsplan för eFörvaltning" beslutad av regeringen den 17
januari 2008. Här definieras målet

för arbetet med e-förvaltningen som
"att det 2010 ska vara så enkelt som
möjligt ftir så många som möjiigt att
utöva sina rättigheter och fullgöra
sina skyldigheter samt ta del av ftirvaltningens service".
I handlingsplanen foreslås Riksarkivet få i uppdrag att undersöka behovet av begreppsmodeller och defi-

nitioner

av vissa

inom förvaltningen

gemensamma begrepp. UPPdraget

samordnas av Verva och ligger inom
det s.k. "Insatsområde 2: Tekniska

forutsdttningar och IT-standardisering". Områdets syfte är att förbättra
{tirutsättningarna ftir e-förvaltning.
Finansdepartementet har också
uppdragit åt bland andra Riksarkivet
att redovisa vad som genomltirts och
planeras inom e-{tirvaltningsområdet
20O82Oll. Det uppdraget ska raPporteras senast den 1 juli.

aaaaaaaaaaaaa

Bevis för att Nobelarkivet är världsminne överlämnat
juni2007

f

beslutade UNESCO

I
I

att Alfred Nobels familjearkiv
skrlle registreras i UNESCOprogrammet Memory of the \World.
Vid en ceremoni vid Riksarkivet
den 25 januari 2008 överlämnades
formellt det diplom och den plakett
som styrker utnämningen.
Ceremonin omgärdades av be-

skrivningar av VärldsminnesProgrammets syfte och av arbetet i
Vdrldsminnespro grammets kommittd for teknologi- och bevarandefrågor. Förre chefen för avdelningen för enskilda arkiv, Lars-Olof
'Welander, bjod på en vandring genom Alfred Nobels Familjearkiv
med nedslag bland särskilt intres-

santa handlingar. Vissa originalhandlingar visades också enkom

ftir detta tillfalle i Riksarkivets
entrdhall.

Lyckönskningar delades också ut
av bland andra Nobelstiftelsen och

Nobels slaktforening.
Plaketten pryder nu sin Plats i
entrdn till Riksarkivet Marieberg'

aaaaaaaaaaaoa

Riksarkivet rekom menderar
enkelsidig utskrift

!

Riksarkivet rekommenderar att myndigheter använder enkelsidig utskrift

för dokument som ska bevaras.
Rekommendationen gäl1er såvä1
myndighetens eget arkivexemPlar
som handlingar som kan komma att
bevaras hos andra.

Rekommendationen grundar sig
bland annat på ett test utfört av SP

26

Forskningsinstitut.
Mer information finns i Promemorian till Miliödepartementet från den
14 januari 2008, "angående RiksSveriges Tekniska

arkivets rekommendationer avseende
dubbelsidig utskrift med kopiatorer
och skrivare". http : //www.statensarkiv.se/default.aspx? id= 1 1710

Oppet för ansökningar
till Riksarkivets fonder
Ansök senast den 20 mars 2008 om medel
ur någon av Riksarkivets tre fonder. Beslut
om stöd fattas av respektive stiftelses
styrelse i maj.
Mer information om
fonderna, samt ansökningsblankett, hittar
du under
www.statensarkiv.se/fonder,

Nr1.2oos
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ldentitet och
taktik i centrum
en 8 och 9 november höll AAS

sin årliga konferens i Westmanska palatset i Stockholm.
Temat för i år var 'ärkivariens roller".
Närmare ett sjuttiotal åhörare kom från
hela landet för att lyssna till de tio fc;redragshållarna och avslutande paneldebatt.

Julia Norebring varnar för tabellträsket.

Synas och höras
Till stor del cirklade

oss till det yrke vi valt, i en
furändringar och nya behov.
Arkivariernas självbild, yrkets splittring,
vårt språkbruk och ansiktet utåt syna-

forhålla

tid

av stora

des.

Flera av talarna hade noterat och funderat kring arkivariens tendens till passiv beklagan, och underskattning av den
egna kompetensen. Det är viktigt att
signalera kompetens och att inge ltirtroende.

Vi

måste också se oss som service-

organ både inåt gentemot den egna verk
samheten och utåt i samhället, om vi
vill få det gehör vi söker flir våra frågor.

Ärkiv

Taktiska råd och erfarenheter delades ut
till dem som arbetar strategiskt och som
har projektledarroller.
Bland annat talades det om hur man
som effektiv strateg bör lära sig att pianera i långa tidsperspektiv, gärna med
tidscheman som sträcker sig2-3 är
framåt.
Mätbara mål och visioner, inte nödvändigtvis genom nyckeltal och siffror
utan också genom enkla "ja" och "nej",
är ett bra sätt att se att arbetet går i rätt
riktning och att planeringen hå1ler.
Som projektledare måste man krdva
besked kring ramar och befogenheter
fbr att kunna ta och få den plars i den
organisatoriska hierarkin som krdvs flir
rollen. Ett gott stöd från närmaste chef
och mandat att styra är givna framgångsfaktorer, liksom adekvat utbildning,
gärna i olika projektmodeller.
Kvalitetssäkringssystem kan vara oss
behjälpliga i arbetet, som också bör avslutas med tid avsatt fbr analytiskt efterarbete - missa inte att vid projektavslut
se över hur det gick, vad som gick bra
eller mindre bra och varl?ir det blev som
det blev.

de båda dagarna

kring det faktum att vi arkivarier allt
oftare ställer oss frågan hur vi egentligen
ska

Taktiska råd

Nr1.2oo'

Profilering utåt
Många arkivarier har ju uppdrag som
utbildare och {tiredragshållare i någon
mån. Rätt genomftirda kan utbildningstill{?illena hjälpa oss till stärkt självbild
och profilering utåt. Det gäller att satsa
på pregnans och att vara selektiv i undervisningstillfållen; det är inte alltid lätt
att entusiasmera, men en effektiv, riktad
och skräddarsydd information hjalper.
Grundligt ftirarbete och undvikande av
repetitiva standardpaket är också framgångsrecept.

En faktor som ringades in under konferensen var hur vårt sdtt att utrycka oss

i facktermer påverkar

de

vi samarbetar

Glada arkivarier från Astrazeneca AB, Elke
Frölander och lt4arie Steinrud.

med. Tendensen

till flirändringar i vår

egen terminologi återkom flera talare
till. Vi måste i allmänhet kunna tala
med andra branscher på branschers vis

med IT-sektorn i synnerhet. Ett sätt
att öppna upp fOr nya nätverk är att
samarbeta med universitet och högskolor i deras utvecklingsarbeten.
Mittuniversitetet presenterade ett pågående projekt som syftar till att bygga
broar med hjalp av Knowledge Management. En ny modell fbr att ta tillvara arkivens kontext och proveniens digitalt
och lor att göra information formaliserbar till den grad att den går att beskriva
i databearbetningsbara strukturer, är nu
under utveckling.

-

Modernare språk
Det tycks som om allt fler väljer bort det
traditionella fackspråket inom arkivvetenskapen flir ett modernare, bredare
språk. InformatöreE säkerhetschefer, ITstrateger och jurister kan gärna utgöra
medspelare och ge oss viktiga inblickar i
verksamheter som tangerar vära egna,
och nya kontaktnät krdver nya kommunikationssätt. I de allt vanligare beställar- och utftirarorganisationerna behöver
vi vårda våra nätverk Itir att kunna verka
'på distans".
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Forts från sidan 27

Vid sidan av ökade interna kontaktytor f,or arkivarierna, blir förmodligen
vidgade regionala samarbeten en lösning
flir mindre kommuner och organisationer som har knappa resurser ftir investeringar i teknikstöd och kvalitetssäkringsprojekt.

I

digitaliseringens kölvatten

Åtskilliga är dessvärre de svarta hål som
bildas i historien då man på grund av
alit tätare omorganisationer och nya tekniska innovationer inte förmått ta tillvara nödvändiga aspekter i arkiwården.
Tidspress är som bekant en tuff motpart
fur oss alla, och en av de tyngst vägande
faktorerna vid ödesdigra felbeslut.
Stadsarkivarie Björn Jordell valde att
Erik Borglunci från lt4ittuniversitetet ger tnbhckar
i Knowledge l,4anagement.

Jon Juliusson berättade hur det kan bli
när arkivarien hamnar på utförarsidan

och beställaren saknar de kunskaper

I

citera Nils Nilssons liknelse med de
bräckliga strukturer som utgör arkiv och
menade att vi nu i den nya informationseran faktiskt riskerar att rasera det
kunnande vi tidigare byggt upp. Stadsarkivet ser dock hoppfullt på den processorienterade arkivredovisningen, som

som krdvs ftir att kunna efterfråga rätt

ett steg i rätt riktning att bärga informa-

tiänster i ratt tid. Ett gott, konkret råd
till dem som arbetar i utförarorganisationer, är att se till att beställaren köper
lc;pande abonnemang på särskilt viktiga
återkommande tjänster.
Vidare påpekades att den allt vanligare
interna konkurrensutsättningen gör att
kvaliteten på ut{tirande och servicenivå
måste tåla att synas i sömmarna. Det
gäller att utltiraren kan lägga sina kostnadsnivåer ratt i furhållande till de
tjänster som utftirs - ytterligare moment
att ta hänsyn till i det strategiska arbetet

tionen.

således.

Vi bör också kunna dra fördel av att
informationshantering i stort nu är mer
i ropet än någonsin tidigare. En allt
större del av arkivinstitutione-rnas arbete
består i att ta fram åttbara och funk-

tionella medel

till hjalp for den digitala

arkivvården.
En ny modell för värdering av information utarbetad av Stockholms
Stadsarkiv, presenterades för åhörarna
tillsammans med konkreta råd för analysarbetet. Det är lätt att vid gallringsutredningar låta sig avskräckas av själva

Prajektledandets med- och motgångar diskute-oS d. d<d
-eSt-e-B,OTq\ /,/.

IT-systemen som sådana. Vi behöver
hålla i bakhuvudet att fokus fortfarande
ska läggas på de

handlingstyper syste-

men hanterar. Att se till helheten i ett
system är dock a och o. Förhållandet
mellan exempeivis olika tabeller är
ibland viktigare att ta hänsyn till än
värdet av varje post sedd ftir sig.
Man kan lätt ftirlora sig i detaljer under en omfattande digital gallringsutredning, med resultatet att man "faller
ned i tabellträsket", som talaren Julia

Norebring uttryckte sig.

Paneldebatt och omröstning
Konferensdagarna avslutades med den
originella frågeställningen huruvida en
arkivarie idag även ännu kan fävara
historiker, med funderingar kring vår

vandring från passiva tillhandahållare

till aktiva förmedlare.
Pedagogik i mix med ett visst mått av
kaxighet och medveten professionalisering rekommenderades innan paneldebatten tog vid, med frågan om vi med
alla de krav som ställs på oss går mot
arkivarieyrkets spl i rtri n g.
Panelen enades dock om arr vi snarare
kommer ft;rbli ett brett yrkesområde,
men att spetskompetens måste möjlig-

!

göras.

Ko n centre

28

rat

m

id dag s p rat.

Som en direkt f<;ljd av trenden att i
yrkesutövningen ta till ny terminologi
och nya uttryckssätt fick publiken rösta
om huruvida vi faktiskt vill fortsätta
kalla oss arkivarier, eller om vi rent av
också ska modernisera vår titulering.
Utället var dock tydligt - arkivarier vill
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fortsätta vara och kalla sig arkivarier och
inte stöpas om rill informarionssrrareger
eller dylikt. Med en fot kvar i traditionen och den andra i framtiden kan vi
vara de stolta och kunniga hybrider som
professionen kräver.

NÄRrNGsLrvETs ARK|VRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 1O ÖREBRO
Tfni 01 9-1 2 01 95 . Fax 01 9-61 1 81 20

Framtida teman
Moderator Annika Rohde passade också
på att uppmuntra alla åhörare art komma med önskemål och synpunkter som
kan tas tillvara till kommande konferensteman. Kontakra gärna AAS om du
har någon fråga du tycker är särskilt aktuell eller behjärtansvärd och som kan
behandlas i framtiden.

I

Hemsida: wr,tvv.nla.nu

.

E-post:nla@nla.nu

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 0B-459 84 37
E-post: anastasia.pettersson@skb.se

.-.

k9 ARKIVRÅOTT AAS
ARKIVRÅDET AAS

TEXT: Carita Rösler
Carita.Rosler@ nacka.se

Karln lko Aström och Björn Jordetl i engagerad
slutdebatt.

FOTO: Carita

Rösler och

Box 390, 101 27 STOCKHOLM
Kansli: Annika Pettersson
Tfn/fax: 08-41 1 49 30

Ordförande:

Martin Olsson

Lars Erik Hansen

TAM-Arkiv
T{n: 08-545 41 5 61

Föreläsare och teman:
Lars-Erik Hansen, chef för TAM-arkiv: Från operativ
verksamhet till strategjsk ledning
Ulrika Grönquist, sektionschef Regeringskansliets
arkiv: Arkivarien som utbildare och informatör
Julia Norebring, arkivarie Ekobrottsmyndigheten:
Digital informationsvärdering - så här gör du!
Erik Borglund, fil.licldoktorand mittuniversitetets
data- och systemvetenskap: Knowledge lvlanagement ur ett dokumenthanteringsperspektiv
Jon Juliusson, arkivarie Skatteverket: Från arkivarie i en myndighet till arkivarie i en beställar- och
utförarorganisation
Daniel Bergström, verksarkivarie Vägverket: ITorganisationsförändringar och informationsförluster
på myndigheter

Björn Jordell, stadsarkivarie Stockholm: Med informationen i centrum
Carina Blomqvist, verksarkivarie/chef dokumentationssektionen Rjkspolisstyrelsen: Arkivarien som
strateg
Åsa Hestner Blomquist, WM-data: Arkivarien som
projektledare
Per-Ola Karlsson, Arkivchef/projektledare: Centrum
för Näringslivshistoria
Moderatorer: Annika Rodhe och Per-Ola KarlssonArkivrådet AAS
Panel: Karin Åström lko, ordförande DtK, Göran
Samuelsson, fil.dr,/universitetslektor i arkiv-och
informationsvetenskap lvlittuniversitetet, Björn Jordell, stadsarkivarie Stockholm, Gunilla Nordström,
avdelningschef Landsarkivet Göteborg

E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

-

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUN D
Arkivcenlrum i Örebto län
Nikolai 3. 702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn; 019-61'1 29 00 . Fax:019-61 I B] 20
E-post: )rr'onne.bergman@arkivcentrum.Se

Ordförande:
Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, I l6 46 STOCKHOLM

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
FALK:
Carola Nygren, Nynäshamns kommun
Kalarina Mo16n, studerande

Katrin Askergren, Stockholm
Agnes Sollid, Stockholm
Robin Parviainen Saxerud, Haparanda
Åse Frid, Norrtälje
Tore Hållander, Uppsala

AAS:

Carl-Oscar Ekholm, Borgholm
Victoria Johnsson, Stockholm
Ann-Sofie Persson, Enskede
Lillie Gustafsson, Stockholm
Kerstin Ljungberg, Stockholm
Åsa Nilsson, Stockholm

Kerstin Wahlfort, Stockholm
Ann-Charlotte Hansen. Vallentuna

NLA:

Monica Andersson, Stockholm
Maria Thörn, Saltsjö-Boo

Veronica Lundqvist, Sollentuna
Jan-Olov Andersson, Uppsala

Johanna TLlll, Stockholm
Linda Ohlsson, Uddevalla
Tina Sand6n, Lund

Lena Jendel, Hudiksvall
Anna-Karin Persson. Bromma

Sonny Ericsson, Stockholm
Elisabeth Swenneby, Strängnäs

Ewa Meyze Tryggvason, Vällingby
Anna-Karin Nilsson, Täby

ThomasForsman, Karlstad

Stefan N,4armenlind, Piteå
Mikael Baugus, Stockholm
Marie Jansson, Östersund

IVlaria Forsberg, Tumba

Fredrik Weiss, Bromma

Harald Löfgren, Uppsala
Lena Svensson. Stockholm
Lotta Hessel, Linköping

Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2.se

Maria Lundin, Uppsala

Maria Asp Bomefors, Stockholm
Göran Karlsson, Hässleholm
Anna Zeuthen, Bromma

Alexandra Fran26n, Bro

Kenneth Sundbom, Uppsala

Christina HeIlman, Stockholm
Claudio Carrillo, Södertälje
lnger Mattsson, Stockholm
Maria Jansson. Stockholm

FALK

c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun
GäVIe Stadsarkiv, BOl 84 GAVLE
E-post: i rene.wretemo@gavle.se

Tfn.026-17 81

lB.

Fax 026-17

1823

Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn: 0322-616 1 14
E-post: eva.karlsson@alingsås.se

Ärkiv
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Filmarkivet får
pengar dven 2008
A*iv

i 2007 l3 diskuterade
frågan om pengar tiil Filmarkivet i
Grängesberg har fått en 1ösning. Arkivet
har fått ett bidrag dven för 2008, nu på
2, 5 miljoner, vilket står i samklang med
Den i Tema

fil 2007. I övrigt
gick Fordelningen av pengar inom accessprojektet fur 2008, i huvudsak till
de projekt inom arkivsektorn som redan
varit påbörjade under den tidigare prodet tidigare bidraget

lekttiden och företrädesvis till landsarkiText: Lars Lundqvist

Leif Paulsens
stipendiefond
Ansökningstiden fiir utdelning av
medel ur Leif Paulsens stipendiefond
har gått ut för denna gång. Du vet
väl att du som är medlem i Arkivrådet AAS är välkommen att söka
pengar från denna fond till studieresor, konferenser och personlig
vidareutveckling i din yrkesroll som
arkivarie eller registrator? Utlysningen av 2008 års stipendium sker
preliminärt i april, se vidare på

www.arkivradet.org.

N/ånga
nomineringar
till Arets Arkiv

i

L

När sista dag för nominering till Årets
Arkiv 2008 gick ut hade 46 bidrag
kommit in. I mitten av februari valde
juryn ut 1re av dem som gick vidare till
den slutliga nomineringen; Eskilstuna
Stadsarkiv, Lantmäteriverket och Volvos powertrain iSkövde. Vem som får
det får det nyinrättade priset Årets
Arkiv avslöjas på Arkivforum i Stockholm i mars, vilket vi naturligtvis kommer att följa upp i nästa nummer av
Tema Arkiv.

30

Arkivblogg
Vdlkomna att folja med i vad som
händer i Östergötland, dela med er
av tankar och idder eller helt enkelt
kommentera andras inlägg på
Ösre-rgötla nds A rki v förbunds
(OLFA) nya arkivbloggl
Bloggen finner du på:
http : //arkivbloggen.idadesign.se/

Hitta spännande
uppsatser
www.uppsats.se kan du snabbt få
reda på vad akademiker har skrivit i ett
ämne. Där finns över 35 700 uppsatser
från svenska hogskolor och universitet.
Det är bara att skriva in ett sökord i sökPå

rutan och se resultatet. Fram kommer
en sammanfattning av uppsatsen på
svenska eller engelska. Hela uppsatsen
kan laddas ner som en pdf-fil.
En sökning på ordet arkiv gav 172
traffar. Ordet arkivarie gav ingen träff
och ordet registrator en träff.
För den som är intresserad finns en
tjänst att man kan lagga in en bevak-

Så styrdes riket
under 400 är
Länge har det saknats en förvaltningshistorisk översikt över såväl den nationella som den regionala och lokala
styrelsens utveckling. Boken Hur riket
styrdes. Förvaltning, politik och arkiv
1520-1920 av Björn Asker, omspänner
tiden från Gustav Vasa till 1900-talets
början och den allmänna rösträttens

genomftirande.
Boken kommer att ha stor nytta för
många olika användare. Forskare och
lärare inom historiskt inriktade ämnen,
studenter, arkivarier, hembygdsforskare,
släktforskare, journalister och den historieintresserade allmänheten kommer att
kunna använda sig av boken.
Efter varje avsnitt ges exempel på litteratur, hänvisningar till arkiv och sökhjälpmedel.

I inledningen redogörs lor vad som
tidigare skrivits i ämnet om {tjrvaltningsorganisation och arkivmaterial.
Det ges även en sammanfattande bild av
det aktuella forskningsläget. Jag hade
dock önskat mig mer av organisatoriska
översikter och utvecklingstendenser
redovisade på ett överskådligt sätt.

ning och få ett e-postmeddelande så fort
det kommer in nya uppsarser inom ert

TEXT: Hans Ramstedt
ns, ra m stedt@ liv.se

ha

visst intresseområde.

?ä säns

,,,
Konferens iJönköping kring det nya
läromedlet - Arkivet!
www.jonkopi ng.se/arkivkonferens
7-915

AvecO8. Arkiwecka i Göteborg
www.arkivveckan200S. se

21-3117 lCAs konferens;

XVI lnternational
Congress on Archives, Kuala Lampur,
Malaysia.

25-2819 Bok- och biblioteksmässan. Göteborg
www. bok-bi bl iotek.se/

8111

Arkivens dag. Tema nöjen.
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http / / pr oduktinfo.visualarkiv.
z
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Besök webbplatsen för produktinformation
Där kan du:

IV

'
'
'
'

Det enkla, professionella
arkir,redovisnings systemet
Visual Årkiv 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 aw olika moduler som
kan kombineras eller fungeravar for sig.

'
'
o

Skaffa dig information om wad Visual Arkiv
står för - id6n med Visual Arkiv
Få exempel på arkivinstitutioner
som använder Visual Arkiw
Läsa om våra produktutvecklingsplaner
och studera vår referensmodell
Läsa om wårt produktutbud och våra
användarträffar
Beställa en demoversion av Visual Ärkiv
Anmäla dig till en tvådagarskurs i att
förteckna med Visual Årkiv
(nästa kurstillfalle 2l -22 april 2008)
Se demoversion av Visual Internet produkten för den som vill publicera på egen hand

www.visualarkiv.se
Besök också Visual arkiv på neitet, den gemensamma publiceringsplatsen för Visual arkivanvändare.

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande utveckling som är på gångl Kontakta oss:
Bertil Axelsson, produktansvarig

Hdkon Gustovsson, enhetschef, Regionarkivet
E-post: hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se
Tel: 03 I -701 50 70,0705-69 19 70

E-post: bertil.axelsson @arkivnamnden.goteborg.se
Vobil:0702-73 28 29

Visudl Arkiv

Anpassning

Här

I nästa version avVisual Arkiv blir det möiligt att förteckna med ren punktnotation. Man behöver alltså inte
längre följa det allmänna arkivschemat.

l<an

du skapa fullständiga arkivredovisningar och

återsöka information på ett effektivt sätt.

Yisuol Arkiv pä Nätet
Ni som vill publicera på vår gemensamma databas på
lnternet - här är ert alternativ. Skicka er förteckning till
och ni slipper allt besvär med egen lnternetserver.
Och ni får dessutom en kraftfull lansering genom att vår
gemensamma databas blir alltmer känd.
oss,

Yisuol lnternet
En modul

för den som i egen regi vill tillgängliggöra

arkivinformation på lntranät eller lnternet.

till Riksorkiyets föreskrifter

Yisual Dol<plan blir VisAIfo Dol<plon
Processled

n

ingsverktyget VisAlfa har

fu

nnits i d rygt

tio år. Nu skapas VisAlfo'Dokplon som gör det möjligt
för organisationer och företag att grafiskt beskriva
sambandet mellan processer, handlingsslag och handlingstyper - att skapa en modern dokumentplan.
Planen kan sedan lyftas in iVisual Arkiv,och skapa ett
arkivschema som överensstämmer med organisationens Processer.
t

RECIONARKIVET
Regionarkivet. Box 2154.403 I3 GÖTEBORG . besöksadress: Otterhällegatan 5
tel 03 l-70 I 5000. fax 03 l-13 09 96. e-posr:arkivnamnden@arkivnamnden,goteborg.se. www.regionarkiver.se

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Y1 ..

t..or effel«iv *rersokning ocå

kpi*ti"g

av

mil«ofilrn

§etzn\ro lAA0 skal*ar alta ryper aa wi&r*§{rn
till din d*tar. Lx filwn på di2', b;ldsk{iytn, t§

ff

b"a?ia, öue$ir mihro/tlztzzn till digirak
at
raedia dler skieka *iåen sorrt e-rnail.
f{brNpakr, idcati:h $r biblietek or?s avhiul

*

ÅltlÅtO§
Vi finns på

ScanPro tooo

:oo8 i GöteborgT-9 mail
f.*-

,--.

\

,\.,,.*Ht,.
a]::'.

'.:k-k'
Ålsikegatan

den i vårt nya sh*wroom:
i Upp*ala, direkt vid stationen.

I

E{
Beståll tld för
demo av det nya
och kompakta

*,

tillgångliggörä
information,

?

såttet att

I

.!

x§§"§§§§,-

ffi"f?
Å*(lr§?f(t.{Lr:t}{

ABM-Produkter' tel 070-58{ 65 26,

63, fax

