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iGöteborg
Den 7-9 maj gick den tredje svenska arkivveckan - AVECOB - av stapeln i Göteborg
på temat 'Arkivlandskap i forändring" med
presentationer av den internationella arkivutvecklingen och vad som händer i Sverige.
Konferensen bjöd på mängder av spännande och aktuella foreläsningar, seminarier
och sammantaget gav de en utmärkt och
tydlig bild av vad som händer inom arkivering i Sverige ida§. De digitala arkivens frammarsch ställer nya krav och arkivfunktionen'
genomgår en intressant och spännande
förändringsfas.
Över 500 personer deltog under de tre
dagarna på Svenska ltllässan och här
återfanns bland den samlade expertisen från
den svenska arkivbranschen, riksarkivarie
Tomas Lidman liksom kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth, som också höll i avslutningstalet.
Konferensen på AVECO8 bestod av sex
parallella huvudteman som fokuserade på
omvärldsforändring, arkivprofessionen och
arkivredovisning i förändring. Andra teman
handlade om eJörvaltningsvisionen och
hur användningen av arkivfunktionen har
förändrats genom åren, liksom diskussionen
om "arkivkonkurrensen", det vill säga frågan om vilka som tar hand om de enskilda
arkiven. Berättelsen om Stormen "Gudruns"
härjningar påminde oss också om hur viktigt
det är med säkra arkivlokaler, Ett litet udda
inslag var foredraget om arkivhandlingars
ekonomiska värde for samlare och den brist

på säkerhet mot handskriftsstölder som
uppenbarligen finns inom institutionerna.
Sammantaget många spännande foredrag
från intressanta talare.
Aven ett antal utställare var på plats med
bland annat digitala arkivlösningar och arkivförteckningsprogram.
Som ordforande för NLA tycker jag att
diskussionen om omhändertagandet av de
enskilda arkiven var mycket viktig. Arkiven
kan ju hamna var som helst inom hela ABIVsektorn, vilket varit ett stort problem, eftersom det inte varit leiit för forskaren att finna
arkiven. Av olika skäl har ju också vissa arkiv
delats, exempelvis har marknadsmässiga
delar omhändertagits av museer, medan
arkiven tagit hand om resten. ldag börjar ju
detta problem lösas ioch med datoriserade
övergripande register. Det är bara att hoppas att NAD-databasen utvecklas och växer,
men ännu är väl fortfarande den gamla CDn
bdttre än databasen, vad gäller enskilda
arkiv.
Den statliga arkivredovisningens forändring är också viktig för företagsarkiven, det
vill säga att man foljer samma principer.

Anastasia Pettersson,
ordforande NLA

Denna tidning trycks på miljövänligt papper.

aaaaaaao
Prenumeration:
Helår (fyra numfier) 295 kronor.

Kontakta Åsa Olsson, se ovan.

Omslaget: En av de fina affischerna med Askungen som
temasom tagits fram till Arkivveckan. De stack ut, lockade
fram leenden och spred värme. BILD: Dan Greider.

Material som publiceras i Tema Arkiv är skyddat av lagen om

upphovs.ätt. Upphovsrätten iillhör artikelförfattaren
respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse
och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman.
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Idag ft;rekommer ingen egentlig elektronisk dokumenthantering för handlingar
till de allmänna diarierna. Men det finns
system som i vissa delar stödjer funktioner som även kan återfinnas i elektroniska dokumenthanteringssystem. En
sådan är möjligheten att skanna dokument fur att elektroniskt kunna hantera
handlingen.
Ett exempel från polisen är resehandlingssystemet RES dit handlingar skannas {br att hanteras tillsammans med
den information i form av bild, personuppgifter och underskrift som idag skapas elektroniskt. Dessa elektroniska
bilagor som skapas genom skanning får
gallras ett år efter att passets giltighetstid gått ut och pappershandlingen får
gallras omedelbart efter skanning. Här
är det således inte fråga om en handllngstyp som är aktuell för ett längre bevarande över tid. Annan information i
fera system är dock aktuell att bevara i
elektronisk form.
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En viktig del i den brottsutredande
verksamheten är genomförandet av förhör. Förhöret spelas in och skrivs sedan
ut för att godkännas av den hörde. Inspelningarna har tidigare skett analogt
och har då sparats på kassettband som
märkts och fysiskt kunnat gallras när

G.

f

det varit dags lor det.

Det är en utmaning för polisväsendet att bevara digitala handlingar iform av exempelvis mobiltelefoner. På bilden Ther6se Karlsson och Fredrik Wettergren, poliser i Blekinge.
FOTO:Åsa Olsson

De flesta myndigheter och företag
får idag in eller skapar själva elektroniska handlingar. Handlingar
som i många fall ska bevaras för
lång framtid, vare sig det finns krav
i lagar och förordningar eller som
bevis på affärstransaktioner och

ingångna avtal.

4

Inom polisväsendet skapas stora mängder digitala handlingar till stor del i
form av bildmaterial och ljudfiler. Likaså inkommer digitala handlingar exempelvis i form av övervakningsfilm, hårddiskar samt mobiltelefoner.
En utmaning är att bevara dessa både
enligt de legala krav som finns och så att
innehållets bevisvärde över tid bibehålls.

Med användningen av digitala diktafoner där filen i stället överförs till en
dator har förutsättningarna lorändrats
något. Man får tänka om då en ljudfil
är "flyktigare" och mer "osynlig" är.r ett
kassettband, där man ser bandet och
omedelbart efter att bandet insp.lars
exempelvis kan skriva på det.
I de brottsutredningar drir h:n.i1ingarna inte får gallras, får ljudur.'-.:..-qningar av förhör gallras tio a: -:..r art
anmälan om brott inkon-rmir. ,-:: -.lri .ir
fråga om ett dialogfbrhör c'L:ir i.r :lr,:i:.
röst framgår. Eller ser n'rinad.r it::r der
att ett ärende är slurligt handlagr 1.ros
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polismr-ndieheten i det fall det rör ett
reierattiirhair där den hördes röst inte
tiarr.rqår. Liksom i fallet med det forensisk,r materialet (se nedan) krävs här en
särskild bevakningsinsats {ior att kunna
gallra med fristen sex månader. Likaså
kravs att mån vet vilken typ av furhör
det rör sig om.

Forensiskt material
Information som speglas från hårddiskar
och tankas från mobiltelefoner brukar
kallas forensiskt material. Det är kopior
av informationen i främst beslag som
framställs med hjalp av forensiska analysprogram.

törsberoende format där en uppspelning
i en miljö uranftir det system dar filmsekvensen skapats, inte är möjlig utan

en tjänst på bred front som inom en snar
framtid ska göra det möjligt afiIagra

ytterligare programvara.
I ett längre perspektiv är dessa leverantörsberoende format inte godtagbara
och därför måste en konvertering ske till
stabilare format, MPEG.
Där inträder dock ytterligare ett problem då MPEG är ett komprimerande
(förstorande) format som då också på-

Den centraliserade strukturen gör
också att hanteringen forenklas och informationssäkerheten gagnas. En omfattande metadataregistreringen säker-

verkar innehållets användbarhet och
bevisvärdet markant. Lösningen är att
bevara det ursprungliga filformatet med
programvara for uppspelning, i alla fall
till dess preskription inträder och

Storagelösningar

MPEG-filen ftir långtidslagring. Detta
kräver dock mer utrymme.

2007 började SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) att sända träffrapporter ftrr DNA elektroniskt och
med en elektronisk signering till polismyndigheterna.
Utredningssystemet DURTvå (Datoriserad Utrednings Rutin med Tvångsmedel) har sedan tidigare haft en funktion
med elektronisk underskrift, men inte
på det sätt signeringen nu används i de
från SKL inkommande handlingarna.
För att behålla signaturens funktion
och bevara dess bevisvärde krävs flera åtgärder i ett längre perspektiv. I inledningsskedet att bevara handlingen i den
miljö den inkommit i. I ett längre perspektiv krävs även andra åtgärder för att
garantera den elektroniska signatu rens
autenticitetsbärande funktion.

heten.

Mycket kan gå fel vid exempelvis överftirandet av information till skivan, men
även felaktig hantering efter detta kan
orsaka att information går forlorad.
Vissa typer av digitala bilder (passbilder) lagras idag centralt och nu införs

Ett annat område som medlor viss problematik är de övervakningsfilmer som
ska analyseras. De är ofta i ett leveran-
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ställer att relevant metadata ft;r bilden
lagras och finns tillgänglig tillsammans
med denna.

En möjlighet är i stället att använda sig
av storagelösningar som kan lagra stora
mängder information med en högre
grad av automatisering. Vilket dock inte
får förväxlas med att hela hanteringen
skulle vara automatiserad utan den kräver ändå en arbetsinsats.

Digitala signaturer

De filer som skapas med den beslagtagna informationen är starkt beroende
av den mjukvara inFormationen ursprungligen skapats i. Informationen är
därmed mycket svårt att hålla lasbar i
ett längre tidsperspektiv, likväl utgör
den bevismaterial. Hårddiskarnas och
mobiltelefonernas innehållsmässiga storIek ökar ständigt, vilket gör att det går
åt mer och mer utrymme för att lagra
dessa kopior.
RA-MS 2006:7 ger möjlighet att gallra dessa kopior med fristerna sex månader för ärenden där {tirundersökningen
slutligt handlagts hos polis, äklagare
och domstol. I de fall förundersökningen nedlagts; fem år efter det att
ärendet slutligt handlagts hos polis,
åklagare eller domstol.
Sexmånadersfristen ger möjlighet att
återanvända exempelvis de hårddiskar
dit speglingen skett där det är lämpligt.
En utmaning ligger också den bevakningsinsats det medflir om man ska
kunna gallra med sexmånadersfristen.
Här krävs att man vet att ärendet är
slutligt handlagt genom hela rättskedjan
och inte bara inom den egna myndig-

övervakningsfilmer

alla digitala stillbilder centralt.

Media för lagring
Idag är optiska diskar det mest använda
lagringsmediet for digitalt ljud, bild och
video. I viss mån ftirekommer också
andra typer av lagringsmedia, vilka
dock har det gemensamt med de optiska
diskarna att livslängden är ftirhållandevis kort.
Hanteringen av de lösa databärarna
är både arbets- och resurskrdvande samt
inte minst är dessa på fera sätt känsliga.

TVå distrikt inom polismyndigheten i
Stockholms län lagrar sådant material i
storagelösning, och fbrhoppningen är att
detta ska kunna spridas även till övriga
distrikt och avdelningar. Den är främst

tänkt att användas lor digitalt ljud,
forensiskt material och övervaknings-

film, vilket är information som tar
mycket utrymme i anspråk.
Storagelösningar är egentligen ingen
nyhet, utan används redan på ett flertal
myndigheter och hos privata {tiretag.
Liksom allt annat utvecklas också
storagelösningarna och det har visat sig
vara ett lampligt lagringssätt/medium

fur det omfattande material polisen hanterar.

Det papperslösa samhället
Polisväsendet ligger idag en bit från det
papperslösa samhället som det så länge
har talats om, vilket är en beskrivning
som torde stämma in på en stor del av
dven det övriga samhället. En orsak är
de krav som ställs på exempelvis under-

skrifter, där underskriftens funktion får
avgöra dess lamplighet eller möjlighet
att omsätta till en elektronisk signatur.
Likaså finns andra kommunikationstermer som är problematiska att omsdtta till ett elektroniskt förfarande.
Men det finns dven andra orsaker som
kan härledas
fenhet. I

till

verksamhetens beskaf-

TEXT: Morgan Nordberg, IT-arkivarie vid
Polismyndigheten i Stockholms län

morgän,nordberg@swipnet.se
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N/ycket väl godkänt
for Arkivveckan
Arkivveckan i Göteborg blev varken långtråkig eller dötrist utan ett
lyckat evenemang för konferenssugna arkivarier. Och många var
där, över 500 personer.
Det spännande och varierande
programmet bidrog säkert till det
höga deltagareantalet, men också
att det är tyra år sedan förra Arkivveckan.
Det övergripande temat ftir Arkiweckan, som var komprimerad till tre dagar,
7-9 mq, var Arkivlandskap i förändring.
Efter inledningstal av Louise Lönnroth,
Landsarkivet i Göteborg och ordftirande
i organisationskommittdn för AVEC 08,
som bland annat sa att det var exotiskt
att se så många arkivanställda på en
gång, stod Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län, ftir den formella invigningen.
Han framhöll vikten av öppna och
synliga arkiv. Inte minst ftir att beslutsfattare ska kunna åtta rätt beslut.

Attraktiva föreläsningar
Under Arkivveckan hölls parallella sessioner med olika spår och många spännande rubriker.
- Ibland är det svårt attvdlja, eftersom
det är flera attraktiva föreläsningar,

Eva-Karin Schönbeck, Xantippa,
loreläsare och besökare. Men bättre det
än några få tråkiga.
Eva-Karin Schrinbeck slår också ett
slag för de korta sessionerna, som är 45
minuter, vilket gör att de aldrig känns
för Iånga.
säger

*Jagär mycket nöjd och tycker allt är
väl arrangerat. Det har gett mig en kick
och komma hit och jaghar blivit väldigt
entusiasmerad.

Arkiv under vatten
De flesta verkar hålla med om att Arkivveckan är mycket bra organiserad med
många spännande ftireläsningar. Men
också att de korta passen är bra.
Fast några ftireläsare hade jag gd,rna
hört mera av. Till exempel "Efter stor-

#"

.:tr%;w:"
#.:+

Ewonne Winblad prisar arkivarier, i synnerhet Katarina Thurell, som hjälpte till att få fram fakta
om varför en av Sveriges första kvinnliga entreprenörers framgångsrika företag gick under.

6

A/lycket nöjda med konferensen är Linda

Sergermalm, Landsarkivet Göteborg och EvaKari na Sc hö n b ec k, Xanti ppa.

men Gudrun * arkiv under vatten" med
Mats Andersson, arkivarie vid Swedbank, Lars-Erik Hansen, arkivchef lor
TAM-arkiv (tidigare verksam inom Försäkringskassan) och Sebastian Grette,
arkivlokalsexpert vid bevarandeavdelningen, Riksarkivet.
Både Försäkringskassan och Swedbank
som använde samma arkivlokaler i Falkenberg, drabbades hårt av stormen
Gudrun som drog in över landet den
8-9 jatr:oari2005.

Katastrofen ett faktum
Under stormen lossnade en planka från
en brygga och slog sönder ett fönster
och saltvatten strömmade in i arkivlokalen som låg på en pir.
- Det pratades bara om att skogsindustrin efter stormen, säger Lars-Erik
Hansen. Ingen pratade om att även
arkivsektorn drabbades.
De visar bilder hur arkivet.såg ur efter
stormen. De festa får nog rysningar oär
de ser bilderna. Vattnet står fera decimeter högt och där flyter arkivkartonger
och handlingar huller om buller.
- Allt var förvarat på lastpallar, berattar Mats Andersson. När käIlaren vatenfylldes lyfte pallarna, och ndr vatm€t
sjönk tippade dem.

Nr2.2oo8
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Det första som gjordes var att säkra
lokalen. Sedan fick personalen dra på sig
gummistör'lar och se ör'er förödelsen.
- Der rådde stor iörvirring, säger Lars-

Erik Hansen. \'ilket material r.ar
dar: Hur skulle detta lösas?

ska-

- Eftersom Försäkringskassan lyder
under Årkir.lagen 6ck vi inte gallra utan
beslur. \Ii tog dit olika experter och fick
vera art vi var tvungna att frysa ner
handlingarna inom72 timmar, sedan
skulle materialet btrrja mögla. Yi hade
således inget handlingsalternativ. vi var
tvungna att frysa allt.

Lokala bankers historia
- Swedbank hade alternativen gallra,

frysa eller mitt emellan, berättar Mats
Andersson. Arkivet inneholl bland annat material efter kontorsnedläggningar.
Det rörde sig mycket om material som
hade "städats" undan efter nedläggningarna. Där fanns en hel de1 som kunde

En konsekvens efter den
här händelsen är att Försäkringskassan påskyndade
övergången

'*

till digital

informationshantering.

'nMörkade"

informationen
- Eftersom det rörde sig

om en del historiska arkiv
valde vi att ligga lågt med
informationen utåt, både
gentemot medarbetare och
även kunder, ftir att inte
skapa oro, berättar Mats
Andersson. Nu har vi återställt historiska arkiv men
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även lärt oss att hitta nya
sökvägar. I slutändan hade
vi relativt små skade-

effekter.
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Försäkringskassan

Men dven en hel del historiskt material
hade drabbats. Här valde de att frysa in

mörkade inte alls, men
media brydde sig bara om
skogsindustrin, säger LarsErik Hansen. Arkiven var

materialet.

bara en fotnot.

- Materialet mitt emellan hoppas vi
möglar Iångsamt och att det inte blir
alltfiir mycket återsökningar, säger Mats
Andersson.

- En tidning skrev om
lrene Wretemo och Petra Dornbusch håller ställningarna i FALK:s
lorödelsen efter stormen,
monter.
men fokuserade bara på
fastigheten, berdttar Mats
Andersson. De avslutade artikeln med
- Placeringen av arkivlokalen är vik"jo, det Iåg nog något arkiv där också.
tig, säger Sebastian Grette. När det
gäller arkivlokalen i Falkenberg var det
en olämplig placering, eftersom den låg
Godkänd arkivlokal
ganska oskyddad på en pir.
Sebastian Grette, berättar om allmänna
Här inflikar Lars-Erik Hansen att
på
arkivlokalen; den ska
skyddskrav
Iokalen var godkänd av Riksarkivet.
skydda handlingarna mot vatten och
I dag är dock depån flyttat till annan
skadlig fukt, brand, miljöpåverkan och
ort.
skadligt klimat, skadegörelse och in-

gallras.

Gallrade iskuber
Försäkringskassan lämnade en gallrings-

framställan och undersökte olika frysalternativ. Man valde att frystorka i tankbilar.
- Eftersom dokumenten fanns scannade fick vi ett gallringsbeslut, säger LarsErik Hansen.
Iskuberna kunde därmed gallras.

*."':,
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brott.

Cold Case

Carina Sjögren berättar om
Sv e n s ka Ar kiv s amf u n d ets
mentorprogram, där hon har
varit mentor för Anne-Lie von
Wowern. - Jag är jättetacksam,
säger Anne-Lie. Jag klarade inte
av att hantera allt ensam i en
turbulent verksamhet. Carina gav
mig energi och kraft att komma
tillbaka på min arbetsplats.
DIK passar också på att informera om att de också har börjat
med mentorskap - men inte för
att konkurrera med Arkivsamfundet utan som ett komplement.

En annan föreläsning som lockar många
åhörare är Cold Case - Sverige.
- Många drömmer om att få se en
serie på TV med en arkivarie som löser
fallen, säger moderator UIf Andersson,
Landsarkivet i Göteborg, när han ska
presentera föreläsningen Co[d Case med
Bo \fide, ftire detta kriminalkommissarie, som efter sin pensionering bland
annat arbetat med Cold Case ftir TV4
och Efterlyst ftrr TV3.
Bo \7ide blev inspirerad att starta
Cold Case i Stockholm, efter en mordkonferens i Toronto. Cold Case är att
med dagens avancerade teknik försöka
Forts nästa sida

Ärl«iv
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Forts från sidan 7

Men naturligtvis har Cold Case gruppen dven klarat upp brott, tack vare den
nya tekniken och bra arkivering.

Respekt för arkivarier
En annan TV-kändis på Arkivveckan är
journalisten Ewonne §7inblad, tidigare
chef ftir Rapport på SVT och kanalchef
ftir P1 på SR. Hon berättar om sitt arbete med 6oken Fräkt, Förmögen, Förskingrad, historien om Hanna Lindmark
och Margaretaskolan.
- Jag kan skriva under på att arkiven
verkligen behövs, säger Ewonne Winblad. Utan arkiv och skickliga arkivarier
hade inte denna bok kunna skrivas.
Under tre år har jag grävt i arkiv från
Ångermanland till Skåne och min respekt för arkivarier har växt mer och
Svenska l\4ässan var en bra plats för Arkivveckan med lämplpa lokaler och trevlig personal. Allt flöt bra och det kändes aldrig trångt,
inte ens när alla 5OO besökare sku//e ufsplsas
samtidigt.

reda ut tidigare ouppklarade mord och
dråp. Då gäller det ftirstås att ta fram

material från arkivet. Någor som inte
alltid visade sig vara så enkeit.
- I ett fall hade man skrivit på skrivmaskin och gjort kopior med karbonpapper, berdttar Bo \7ide. Den blåa texten hade dock försvunnet och var inte
arkivbeständig. Men man hade noggrant arkiverat och sparat allting.
I ett annat fall hade blodiga klader

mer.

Boken handlar om Hanna Lindmark
som testamenterade sitt livsverk Hus-

hållsskolan Margareta till fyra missionssällskap. Några år senare tog framgången slut och Margaretaskolan gick
under i tysthet.
- Tack vare dagens öppenhet och en
skicklig arkivarie har vi nu fått fram varftir, säger Ewonne \7inblad. I ett kassaskåp som i 40 år har stått låst i Missionskyrkans kassavalv fanns ftirklaringen.
Margaretaskolans direktör hade fcirskingrat pengarna.

Therese Jernberg, Bollebygds kommun, tycker
att det är intressant att lyssna på föreläsntngarna
och roligt att träffa gamla kolleger.

Med tanke på Askungen temat som
genomsyrade hela Arkivveckan, kanske
man kan tänka sig att Katarina Thurell,
Svenska

Missionskyrkan, får anta rollen

som den goda fen (en av dem). Det var
nämligen hon som såg till att Ewonne
§Tinblad fick ta del av dokumenten som
1åg i kassaskåpet.

Det kommer mera
I nästa nummer av Tema Arkiv kommer
vi rapportera mera från Arkivveckan. I
TEXT OCH FOTO: Åsa Olsson
aspa@swipnet.se

noggrant paketerats, men under åren
hade de ruttnat och det gick inte längre
att få fram något DNA.

Eva Berntsson l\/lelin och Karin Englund.

B

lvlats Hallerby och Anastasta Pettersson säljer tntressanta ach papulära
som NLA har gett ut.
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l\'littunit,ersiietet i Här.csand f ick nyligen Nordens första ordinarie professor i arkivvetenskap s6- :, 's.il:: . i i,-sii:-i,icnen för tnformattonsteknologi och medier. Dr Karen Andersc-. i3 ".' : -.:'2 e ' 2. 1o tnsiallerad på professuren och Tema Arkiv har fått nöjet att

:-'.=- -:' - *..a'N.cersan.föratthöralitemeromvemhonärochvilkamål
':' . - : -.:' :.'.. -' i 3rces pa engelska och vi väljer att återge texten så.

..

honhar

--

Dr Karen Anderscn
tl

f rAn Perth ti Härnosand
I L/tt

I

To begin with I would like to congratulate on your position as professor in

archival science at Mittuniversitetet!
How does it feel?
- I am delighted to take up the position
of professor of Archives and Information
Science at MiUn. I really enjoyed working here as Guest professor in 2006 and
it's good to back with my colleagues
here again.

Where in Australia do you come
from? ls it correct that you used to
work in Perth, at the Edith Cowan
University?
- Yes. I worked in the School of Computer and Information Science at ECU.
I was born in Perth and although I have
travelled quite a lot, I had always lived
there until I came to Sweden.
Can you tell me about how come you
came to Sweden to begin with?

The first time I came to Sweden and
Härnösand was in 2003 for a conference
organised by Anneli Sundqvist for the
ICA Section for Archival Educators and
Trainers (ICA-SAE). It was the European Conference for Archival Educators
and Trainers, 27-28 August You can

-

find a little about it here: http://www.

How do you like staying in Sweden
and Härnösand? lt's a big contrast to
Australia, being in a small town up
north?
- I like living in Sweden a lot. People
always ask about the weather, but I don't
mind the cold - Perth can be VERY hot
in summer with some days up to or over
40 degrees C. It never snows in Perth, so
the snow is new and exciting for me.

I miss small familiar things like the
sound of parrots in rhe trees in my gatden, but there are many new birds to see
and the landscape is very beautiful here,
though very different. The landscape
changes with the seasons much more
than it does in Australia, where most of
the trees are evergreen. There is so much
water here - you are very lucky in Sweden to have that.
The facilities in Härnösand are better
than those one would find in a city of
similar size in Australia, so I do enjoy

living in Härnösand with its lovely surroundings. Perth is about the same size
as Stockholm, with 1.2 million people. I
don't miss the traffic at all! Perth is also
the most isolated capital city in the

And you live in Härnösand nowadays?
- Yes. The position of Professor of Archives and Information Science is per-

world, so I'm used to travelling a long
way to get anl,where else. Perth is a
beautiful city and I can really recommend a holiday there if you are planning
to go to Australia. I do miss it in many
ways, but I will go home for the Fourth
International Conference on the History
of Records and Archivesl (3-5 August)
and the Australian Society of Archivists
Conference2 (7-9 August). Then I will

manent, so I live in Härnösand now.

have a short holiday with friends and

ica-sae.org/. It was also through ICASAE that I found out about the possibility of coming to Mittuniversitetet Guest
Professor in2006.In2006I stayed for a
whole year.

Dr Karen Andersan, från Australten, har byggt
upp den arkivvetenskapltga utblldnlngen
vid Edith Cowan Universlty ach har ett starkt
i ntresse för distan sutb ld n ing och e - learnt ng.
Hennes övriga forskntngstntressen är bland
annat prafessiansutveckltng och arkiv- och
dakumenthantering i digitala miljöer.
t

FOTO: Åsa Olsson

family. Both those conferences will be
very good, so ifyou are looking for a
reason to go to Australia, they will provide the perfect excusel

What about your professional background? How did you end up in the
archival business? Did you have any
previous career or has it been your
profession always?
- I began my career as a librarian and

always worked in educational institutions. §7hen I was working for the Edu-

cation Department in \Testern Australia

Chief Librarian it became necessary
to do something with the research
records of sections of the Department
that were being closed. As I found out
as

more about transfer of those records to
the State Archives I became more and
more interested in the management of
archives and did a short course on archival management in Perth when one became available. At that time the only
university-based courses in Australia
were in Melbourne and Sydney - a long
way from Perth! Not long after that
Forts näFta sida
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(1991) I went to Edith Cowan University to teach in the Department of Library

and Information Science.

As l'm sure You know we have these
quite new but uPcoming co operational work in-between libraries, museums and archives called ABM' Can
you tell us a bit about the relationship
between these disciplines in Australia?
to
- Yes, the situation in Australia seems
have certain likenesses to Sweden when
it comes to convergence between archives, libraries and museums. Co-operative work has quite recently been started and to help convergence between the
three disciplines, an organisation called
The Colleitions Council of Australia3
was founded in2004with funding from
the Australian Cultural Ministers'
Council. However, libraries and archives
are not closely linked together under the
same roof on a daily basis, as they are in
Canada for examPle.

And can you describe likenesses and
differences in between Australia and
Sweden when it comes to recent development in archival science the
way you look uPon it?
- In Australia, because there is wide-of
spread acceptance in the profession
t^h. R.cotdi Continuum approach, there
is a much stronger emPhasis on and
active attention paid to sound records

management as the basis of archival
activiry and digital Preservation' The
ISO15489 standard is used and in government and business, recordkeeping
professionals (records managers and arlhirisrs) accept rhat archives must be
identified even before they are created'
There is much work done on methodologies for designing records systems and
oi retention and disposal scheduling as
a tool for appraisal. So the State and

ooed and continue to work on a range of
tåol, ,hrc help them ro do it' The archival authorities provide excellent advice
on their websites for records managers'
The best examples of this are the websites of the National Archives of Australiaa , the State Records Authority of New
South \7ales5 and the Public Records
Office of Victoria6.

The National Archives of Australia, Archives New Zealand and all the Australian States' archival authorities have
joined together to form CAARA: the
'Council
åf Australasian Archival AuthoritiesT. They use CAARA as a means
of working together, sharing tasks or .
trking resf,o,',iibiliry For particular tasks
on theit work plan, so that rhey are not

all spending money on doing the sarye.
thirrgs. Thi is also particuiarly helpful
b."rjrrr. not all state archives are wellfunded. CAARA has set up the Australasian Digital Recordkeeping Initiatives,

National Alchives have all developed
compliance standards that require government agencies to implement recordkeeping

which fotuses on development of strate-

,yit..t t and they have devel-

professor i arkivvetenskap som
A,4ittuniversitetet i Härnösand fick nyligen ,^/ordens första ordinarie

ti I I

skott

vi d I n

stituti

on

en f ö r i nf a rm ati a n stek n ol og i och
FOTO: Håkan Nordström'

medier.

Nr2.2oo8

10

Ärl«iv

gies and tools to impror.e digitai records

management, protocols lor sr-stems and
transfer ofdiqital records to digital repo:iroric. lrrd J i-rr.rl fr'(.(-\ rl ion.
So you might say the Australian

mation Acts for the Commonwealth
and the State governments, but they
were not enacted until the late twentieth
century. Furthermore, unlike Sweden,
the administrative culture in Australian
government means that the exceptions

archival authorities might have a
stronger influence than they do in
Sweden on plannang, directing and
controlling the way both records and
archives are being developed?
- Yes, that's probably so for the archives
of government. Itk a good thing that

and loopholes in these Acts can be used
to prevent access to information rather
than make it easier. Your approach to
open government is very impressive and
another reason why living in Sweden is
Yefy attractive.

there is so much going on right now in

l've read that your research foremost
concerns appraisal of records, recordkeeping systems in digital environment and questions concerning
education and professional development. Can you give us a fuller description of your thoughts and aims
in these subjects?

Australia, developing standards for governmental agencies to follow and providing guidelines and advice to them to
meet the standards. This is necessary for
two reasons. The first aim is to help all
government agencies meet legislative requirements and implement a good
standard of records management. The
second reason is because a significant
number of people working in records
management in government agencies do
not have qualifications or any formal

professional education in this area. This
is partly because there is a very high demand for records managers and there
are not enough qualified people with
qualifications to meet the need. §7ork is
in progress to increase the number of
people in the workforce with professional recordkeeping qualifi cations.

The Records Management Association
ofAustraliae has raised the qualifications requirements for its higher levels
of membership from L Jt;Jy 2007, whlle
allowing time for current members to
meet the new standards. Formerly, the
RMAA did not require formal qualifications for any level of membership. The
State Records Authority of New South
\7ales also has a strategy for improving
professional knowledge. It does an audit
every year of the training undertaken by
recordkeeping staff in government agencies.
1:- St e.ler-i. r,ou have a much longer his-

irrri rri ',.ro. idir-rg

free access to archives

,rnd inörn'iarion rhan is the case in Australia. \orir ie qisiarion in this area was
rhe s'orld s Ersr and i'our implementation of ir is thorough ar.rd excellent. In
Australia rve also har-e Freeclom of lnfor-

Appraisal is one of the most central
activities in archival practice, but approaches to it vary in strategy and in
quality. I can give an example of the
-With Margaret
have

-

work I
done.
Crockett of the Archives Skills Consultancy in London, I have recently completed a Reaiew ofAppraisal Principles
and Processes for the State Records OE
fice of \Testern Australia (SRO\7A)10.
The brief was to review SROWA appraisal practice under the State Records
Act 2000. The Act requires all government agencies to have a Recordkeeping
Plan and Retention and Disposal Schedules approved by the State Records
Commission. This development and approval process has entailed an enormous
amount of work for records managers in
agencies, but particularly for the archival staff in the SROVA, which had to
work with all of the agencies to help
them through the approval process. As
part of this review, we researched other
Australian government and some inter-Ve
national approaches to appraisal.

also consulted with stakeholders involved in the appraisal process (SRO\(A
staff; a focus group ofrecords managers
from selected agencies; the State Records
Advisory Committee and the State Records Commissioners) and made recommendations for improvement and
streamlining of the process. This review
was also commissioned with a view to
developing a digital system for manag-

ing the submission and approval of Recordkeeping Plans and Retention and
Disposal Schedules. Another advantage
ofsuch a system is seen as the possibility
to standardise disposal recommendations for similar functions across the
whole of government.

Concerning education and professional
development, I find the challenge of
making the most of technology to deliver education and training a very interesting professional challenge. Online
delivery oFeducation programs is a way
of reaching students who would not
otherwise find it easy to undertake studies for a professional qualification. However, it takes a lot of thought and study
of educational strategy to ensure that
remote students don't miss out on some
of the best and most important aspects
ofbeing enrolled in a course: the opportunity to regularly and easily discuss
ideas with fellow students and teachers,
to get feedback on their own work and
also to see where their work stands in

relation to the quality of work done by
other students in the class. Remote students often feel very isolated and alone,
and it takes a lot of motivation to keep
going under those circumstances. Interestingly, Australian research on children
who have studied via the School ofthe
Air shows they are more likely to do

well at University than children who go
to normal schools, because they have
had to develop very good independent
Iearning and communication skills.
Do you have any special goals
in your work?
- First and foremost is a goal to build a
strong research program. Since 2003 the
Archives and Information Science

Group at Mid Sweden University has
abeady made a strong start on this, including Archives of theFrture - electronic information records mdndgement in
Swedish gouernmental agencies and com-

panies and SMEdoc: Research for fficient
records and docurnent managemerut. Both
of these projects are now complete and
we are working on new proposals for

projects in designing and managing systems for business records, particularly in
small and medium enterprises and for
studies about access to archival records.
Fofis nästa sida
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Mv orher maior goal is ro build cooPerati* ,.l"tionrhips-with ocher archival ed-

ucation schooli. Most schools of archival science in universities are small, with
onlv a Few permanent lecrurers in each'
*hi.h .n.rr,, we are all Iimited in the
choices we can offer our students' If we
can find ways to work together, Yetmaintain our independence, I think we
will be able to serve the profession much
better. These are both very large goals'
but every journeY must be taken one
steP at a

time.

And you develoPed the Archives and
Records Program at Edith Cowan?
Did you have anY aims or visions
when doing that, that You might tell
us about?
to me
- Archivist colleagues kept saying
that
that we should have a Program
would result in a qualification for archivists in Perth. As a result of their encouragement, I proposed a program by
distan"ce learnirrg, .i... *t had a lot of
experience in teaching library courses at
ECU for remote students'

I thought it was important

to-

cluded the ideas on policy and standards-based records management that
underpinned the new Australian Standard foi Records Management, 454390''
which eventually inspired ISO15489'
The current version of this course uses
ISO15489 as a textbook' The first students enrolled in the'new archives program tr 1994.

It was the first archival education prosram in the world to be offered enrirely

f,y d.istrnce education. The big challeng., *.r. in providing appropriate practical experience for students who never
visited our camPus and in overcoming
the oroblems of ,trd.nt' feeling isolated
From thei, lecturers and Fellow students'
but we found good solutions to all of
these issues.

You are also Vice President of the
ICA Section for Archival Educators

and Trainersll, (ICA-SAE) amongst
many other international positions'
Can you give us Your thoughts about

where archival science as a subject
and profession is heading
world
- There are many countries in theeducaarchival
for
need
a
great
that feel
tion and.åi.ti.tg but do not have formal

courses. The SA-E is interested in helpins archival educators and rrainers
,rårnd rhe world with their own professional development needs' Many educa-

tors are themielves quite isolated as very
small groups of subject specialists in.very
large inirersities, or are professionals

who want to start and promote courses
in their own country. SAE holds regional conferences to bring educators from
different countries together to discuss
common issues and for professional develooment. We have also developed a
"Triin the Trainer Pack", thar provides
advice and resources on how to run

training Programs for those who have
not dorie it blfore. It was first written in
Enelish, bur has already been translated
intä Spanish and Bahasa Indonesia,
with new translations into Portuguese
and French in Progress.

provide

opportlnities for students who could

Åi g.. to Melbourne or SYdneY to becomi archivists and records managers
and not just have a course that was confined to ihe city of Perth. I approached
mv colleasue Ann Pederson from the
tlliversitiof New South Wales For some
adrice on th. courses that I was ProPosing and consulted the profession too'
Because the course was

#

not tied to class-

room lectures, I could also ask other exDerts to contribute to course writing'
th... *... exciting things happening in
Australian recordkeeping at the time,

with discussions about managing

elec-

tronic records, the Records Continuum
model arising from Monash University
and a couple ofyears later the developfor
-..rt of th. world's first standard
records management. Thus over the
next couPle of Years David Bearman

*rot.

)

o,r, first course on Electronic Re'

cordheePing,

Ann Pederson wrote

a

.ourr" c"ll'"d Docurnenting Society and
David Roberts from State Records Authority of NSW wrote a course called
The iecords Enuironment' This last in-

r1är Karen ttllsammans med Berndt Fredriksson'
och Karen Anderson på Arkivveckan i Göteborg'

om arkivvetenskap
Stockholms universitet talade om Ett samtal

-

utveckting och framtid'
F(ITO:
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SAE also promotes research in archir.al
science. Good research progr;1ms are not
onlt in-rpo,r",-rr ro the delelopment oi
archival science. rher- are essential to the
.rLri irrl , irr,lritJl .ci(ncc Program5 in
universirie s. Research programs and
partnersl.rips develop the theoretical
knoxledge base ofour profession and

help to solve problems that professional
records managers and archivists face.

What are your thoughts on the position and development in archival
science and the profession in Sweden seen through an international

digital era. Can you give us your
views when it comes to digital recordkeeping and the future for the
profession?
There is much for archivists to learn
and to do before we can be confident
that we will have the same access to digital archives that we have for the paper
records that we keep. But the possibilities are very exciting too.

-

It

has attracted more than 500 to attend in
Göteborg. Sweden certainly has a lively
profession that is involved i n debate and
discussion about professional issues. I am

is essential that we become advocates
for good recordkeeping. In business and
government we must learn to enlist and
work with other professions to ensure
that systems are designed that can capture records and keep them in such a
way that the records can be trusted as
authentic and evidential. That means
careful systems design to meet recordkeeping specifications but also to make

still learning

the systems user-friendly. It must be easy

perspective?

- I am very impressed

a

that Arkivveckan

lot about Europe, Euro-

not only to keep records, but also to find
them again. This means careful design

pean archives and Swedish archives too,
so I am not an expert. But I think it is
easy to see that Sweden is at least as progressive

in archival

of metadata schemas because metadata
is the key to capturing and preserving
context.

science as most

European countries and considerably
more progressive than some. Of course,
what can be achieved depends a lot on
funding for archives and this varies

from country to country. It is often said
that the European approach to archival
science makes no differentiation between records management and archives,
buc I have observed that in some countries records management is neglected.
Sweden, the UK, The Netherlands and
Finland have a similar approach to archival education that includes records
management and it is this wholistic approach that has made it easy for me to
make my professional move from Aus-

As we all know, context is crucial to archives and even more so when the digital records are complex, composite documents that don't exist in any one place
like paper documents. And there is no
point in keeping archives if the metadata is so poor that it is virtually impossible to find what you want, or can't trust
that a record is authentic and no-one
has tampered with it. N7e must work
with records' creators so that we know
their business needs, train people who

tralia.
And finally, in Sweden I think many of
us archivists are worried about what
will happen with our archives in the

T Fourth lnternational

work in the organisations for awareness
oftheir responsibilities to keep records
and get into the habit of evaluating systems and processes regularly, to make
sure that they meet our needs. I think
auditors will become important partners
for archivists for these purposes.

Conierence on the History of Records and Archlvesi

Conference. http://www.archivists.org.aul2008-conference-perth
3 The Collect ons Council oi Australla:

http://wwwco ect onscounc .com.au/

4 The National Archjves

ofAustral a: http://www.naa.gov.aul
5 State Fecorcls Authority of New South Wales: http:,/
/www.records.nsw.gov.aulstaterecords/
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is also important to look at the whole
organisation: where records are created
and in what systems. This means understanding and taking part in planning
the organisation's whole information architecture. That is, we must stand back
and look at the whole organisation,
make sure that we know what systems
exist and where records are created, so
that they can be captured, migrated,
transferred to repositories at appropriate
times, made accessible as needed. \7e
have the knowledge and the skills to
make information management much
more efficient and effective, but we
have to market our ability to those who
currently plan and design systems in
organisations.

their personal
documents and photographs in digital
form that I think we have a great opportunity to raise public awareness about
saving digital records. Anyone who has
lost precious ämily photos because a
disk crashed without backup, or who
can no longer read things carefully
stored on old formats knows the disappointment of losing digital records. I
don't think we are very good at developing programs for public outreach, but
itt something we must do better.
So many people now keep

So

I think archivists must learn to

be advocates for good recordkeeping
wherever they are; add training skills

to their professional skills portfolio;
actively seek to work with other professions and ensure that good recordkeeping is a matter of policy in their
organisations.

I

TEXT: Carita Rösler
Carita.Hosler@nacka.se

6 Pub c Records Office of Victorla: http://www.prov.vlc.gov.au/ And the V ctor an
Records Stralegy (VERS) http //www.prov.vic gov au/vers/vers,'defau

http://www.archivisis.orq.aulichora,/ICHORA4/ ndex.html
2 Archivesr D scovery and Expiorat on. The Austra an Society of Arch vists'

It
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I

E
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t.htm

of Australas an Archives and Fecords Authortesr httpr,/,/ww!v.caara org.au,i

ta Recorclkeeplng n tiative: httpr//w!vw adr gov au1
9TheRecordsVlanagementAssocatonofAustraila.ProfessonaStatusGudenes:http;f
Austra as an D g

www.rmaa.com auldocs./membersh p/Rl\y'AAProfessiona StatusGu de nes 2007-09.pdf:
r0 State Recorcls Off ce of Western Austra ia. http:,/www.sro.wa gov.au/'
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ag har läst

Arkiv- och informations-

våtenskrp B 20 Poäng På Mittuniversitetet under läsåret 06/07
och det tack vare Leif Paulsens
stipendium.
j"g botj"d. med att året tidigare läsa
Doklumenthantering för registratorer A'
Anledningen till det var att jag då arbetade som iegistrator/arkivansvarig och
att välja mellan någon
hade möjlighet
'registrato.tkurs,
eller den här
'vanlig"

J

kursen Från Mittuniversitet.
För mig var valet inte speciellt svårt'
Mittuniversitetets kurs kändes intressantare och mer rätt för mig. Jag ville
inte bara ha ren praktisk kunskap utan
även mer teori om digital dokumenthantering och arkivvetenskaP.
ville givetvis
Jag fic[ blodad tand och

då fårtsätta. Min arbetsgivare ansåg sig
inte ha något intresse av attiagfortsatte
att läsa, men AAS stipendium gjorde det
ändå möiligt och det är jag ftirstås

I

J

oå oapper alls, då der förmodligen inre
lr" ,rrr.^ utan digitala handlingar det

handlar om i framtiden'

-.rtrå.[,

Nytt system, nYtt iobb
Under tiden jag läste de här kurserna
arbetade jag samtidigt med ett införandeproiekr av err ärende- och dokumenthant.ri,-rgssystem i den kommun dar iag
arbetar. fag är helt övertygad om att det
projektet inte nått sammå resultat om
ias inte Iäst de här kurserna. lnrikrng
n i"ng.n mor d igital dokumenthanteri
har gett mig mycket "på fotterna" i projektarbetet.

Y

rf

nder hösten 2007 sökte jag

U;*i;1il;l:':,H:il1';*

håller på att införa. Studierna har gett
mig då kunskaper som jag behöver.för

arbet.i som systemansvarig ftir

".,il*r"
ett ärende-

och dokumenthanterings-

mycket tacksam för.

system. De gav mig också en större sä'kerhet i mitt yrkesutövande både som

Fastnade för arkiv

registrator/arkivansvarig. och i proj ektet'
vii'k t med största sannolikhet bidrog
till att jag ansågs som intressant för

Arr jagfastnade för arkiv- och informa-

tionsv-etenskapen har jag svårt att förklara. Innan iag b<;rjade som registrator/

arkivansvarig 2OO4 hadejag egentligen
aldrig funderat på yrkesområdet' Jag
hade mest sett det där med arkiv som
någonstans där man lämnar in gamla.
pr!p.t, när de inte längre behövs i verksamheten.
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om digital dokumenthantering' Arkivarien och arkivverksamheten måste vara
med från första början. Det går inte
längre att vänta tills ''PaPperna" är gamla och dammiga - det går inte att vänta

tjänsten.

Fördel med blandning
Arkiv- och informationsvetenskapen på
Mittuniversitetet har en ämnesbredd
som är användbar inom många verksamhetsområden, inte bara den traditionella arkiwerksamheten' Många
skulle nog inte anse att mitt arbete med
informattnssystemet tillhör arkiwerksamhet, men däremot informationsvetenskapens område.

och inforJust blandningen av arkivstörsta
den
mationsvetenskap har varit
och en
yngre
En
fördelen med kurserna.
äldre vetenskap som båda bidrar med

det viktigaste när den moderna

Distansstudier

Förutom att kursernas innehåll alla har
varit intressanta och matnyttiga för det
på distans
iagarbetar med, har studier
studiesätt.
varit ett perfekt

f\.

istansstudierna har Passat mig

Ll:r;ilä*ilil5Tiåi:l"

och allt som det i vardagen innebär'
Livet går ju som bekant inte alltid att
olrneå och ibland inträffar saker man
inte ränkr sig och som krånglar rill vardagen för ett o.h ftjrsvårar studerandet'
Viät har det bitvis varit tufft med både
studier, arbete och familj, men det har
det varit värt nu oat iagslutligen nått
mitt mål.
Egentligen ska jag nog kalla det delmal, fut jag ar ganska övertygad. över att
jag kommer att fortsdtta att studera i
framtiden trots att iag sena nätter svurtt
på att aldrig ta en ny kurs. Kanhända
ätt det då lio*-"t in en ny ansökan till
Leif Paulsens stiPendiefond' I
TEXT: Harriet Suomi

Forssblad

Leif Paulsens stiPendiefond
Som medtem iArkivrådet AAS har Du
möjlighet att söka medel ur Leif Paulsens
stipendiefond. Under 2007 beviljades
medel {ör vidareutbildningar, studieresor och konferensresor. lnkom med
Din ansökan senast den 29 augusti 2008'
Du behöver inte ha en anställning för att
kunna söka men kom ihåg att Du måste
vara medlem iArkivrådet AAS Läs mer på

www.arkivradet.org
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världen Åöt.. de.t gamla traditionella
arkiwerksamheten. Det är spännande
att få vara med och föIja utvecklingen!

Ärkiv

N/asterutbildning
med ABN/-profi
I

Kan man utbilda sig till ABM-arkiva-

rie eller till ABM-bibliotekarie?

sökts under programplaneringen. Prognoserna pekar mot skapliga möjligheter,
lor tillfallet bäst ftir måsters med arkiv-

Yrkestitlarna är högst inofficiella och

inriktning, eller'ABM-arkivarier" om
man så vill.

ABM-akronymen (Arkiv, Bibliotek,
Museer) har dartill en lätt anstrykning
av modemedvetet mantra. Men jo, det
kan man. Från och med hösten 2008
ges en tvåårig påbyggnadsutbildning
efter kandidatexamen vid Lunds universitet, med Institutionen lor kulturvetenskaper som kursanordnare.
Kursen ska leda fram till en masterexamen och omfattar efter avklarade studier 720 högskolepoäng (med den nya
poängräkningen enligt den så kallade
Bologna-processen, motsvarande den
äldre ordningens 80 poäng). Kursen har
fått den enkla vardagsbenämningen
'ABM-master". Det egentliga kursnamnet är krångligare: Kommunikation au

information och bubar med inriktning
mot arkiuuetens kap, bibliote ks' och informationsuetens kap eller rnuseo logi

(ABM'

mdster).

Test och interviu
Förkunskapskrav för tillträde till kursen
är kandidatexamen, i valfritt ämne eller
ämneskombir-ration. Det anses som en
fbrdei or.r.r exarlen innehåller ämnen
sorrr merå sällan förekommer hos dem
som söker sie tiLl arkir', biblioteks- eller
museiutbildninsar. Därför ställs inga
villkor på kandidatexamen. Däremot
måste den sökande f-ör att bli antagen
presentera sina tankar om utbildningen
i en essä och qenon-rqå en intervju, eftersom söktrvcket bedöms bli betydande.
När studenren slutfbrt kursen till en
masiere.\Am§n har denne ägnat minst
fem år av sitt lir-åt akademiska studier.
En lång tid, som fbrdrar hög motivation
och förväntningar om en attraktiv plats
i yrkeslivet. Den fiamtida anställningsbarheten för utexaminerade har under-

Ärkiv
I
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Förändrad kravbild
Under de senaste årtiondena har förutsättningarna for ABM-verksamheterna
förändrats radikalt och gränserna dem
emellan blivit mer otydliga. Framväxten
av nya informations- och kommunikationstekniska redskap har medfört både
utmaningar och möjligheter. Tillgängliggörandet har satts på prov och uppdrag och sätt att möta användarna har
fått omprövas. Det finns idag en helt
annan kravbild bland medborgarna än
flir bara 10-15 år sedan. De ändrade
samhälisforutsättningarna medför nya
och delvis gemensamma fordringar på
yrkesverksamma inom arkiv, bibliotek
och museer.
Samverkan mellan arkiv, bibliotek och
museer har utvecklats framgångsrikt på
fera håll i landet och den har kommit
Itir att stanna. Fokus har oftast varit
aktiv förmedling åt brukarna av den information och kunskap om kulturarvet

i institutionerna.
Förmedling och tillgängliggörande är
också viktiga inslag i ABM-masterprogrammet. Undervisning och studier för
de som valt arkivinriktningen inkluderar dven verksamheter utanftir institutionerna, det vill säga kommunikation,
fr;rmedling och records management
hos arkivbildande myndigheter, orga-

som finns

nisationer och företag.

Påtagligt behov
Behovet av en ökad och fordjupad samverkan mellan utbildningar i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på avancerad nivå är
påtagligt.

ABM-masterprogrammet vid Lunds
universitet har tillkommit mot den bakgrunden. Det började planeras inom Inititutionen for kulturvetenskaper (som
under lång tid utbildat bibliotekarier)
sommaren 2006, under medverkan från
bland annat ndtverket ABM-Skåne,
Kulturhistoriska museet i Lund, Landsarkivet i Lund och senare Skånes Arkivförbund.
Universitetsrektorn godkände programmet i slutet av 2007 och arbetet
med kursplaner, målbeskrivningar, kurslitteratur och scheman håller nu på att
avslutas.

Pedagogiska utmaningar
Masterprogrammet strdvar efter att
åstadkomma en integration av tre pedagogiska utmaningar: hur en helhet i en
utbildning där tre ämnen ingår kan skapas, hur studenterna ska förberedas ftir
yrkeslivet och hur deras skilda förkunskaper ska kunna användas.
Den tredje utmaningen är särskilt
spännande. Hur ska den teoretiska spe-

cialistkompetensen från kandidatexamen kunna omsättas och vidareförädlas
i ABM-utbildningen, oaYsett om examenskombinationen är av traditionellt
humanistiskt snitt eller har en naturvetenskaplig eller teknisk Profil?
Utbildningen är tvärvetenskaplig och
forskningsförberedande och i nära kontakt med tre professionella yrkesfält.
Utgångspunkten har varit att det finns
intressen och innehåll i de tre ämnena
som möjliggör ett sammanhållet program där vissa delkurser ges gemensamt
och andra ämnesspecifikt.
Programmet vänder sig till dem som
efter sin grundutbildning i första hand
vill arbeta som arkivarier, bibliotekarier
eller museitjänstemän.
De studenter som antas till utbildningen är alltså nybörjare i arkiwetenForts nästa sida
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I höst startar en nY masteru

skap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi men med feråriga
akademiska erfarenheter.

Utbildningsinnehållet
Gemensamma delkurser för alla oavsett
vald inriktnin g är frägor som gäller
verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, projektarbete, lormedling
genom informationsteknik (digitaliser-

ing och webb), kunskapsorganisation,
forskningsmetodik, ABM-sektorernas
samhälleliga uppdrag och sociala kontext.

Den första terminen läser samtliga
studenter gemensamt. De väljer då också

inriktning för fortsättningen mot

arkiwetenskap, museologi etcetera. De
ftiljande två terminerna Yarvas gemensamma kurser med successiv fordjupning inom den valda ämnesinrikt-

ningen. Sista terminen ägnas åt examensarbetet, upPsatsen. Under den
terminen kan studenten även välja att
specialisera sig mot bok- och bibliotekshistoria.
Den utexaminerade studenten besitter
således

t6

inte en fullständig mix av kun-

skaper från de tre ämnesområdena,

Ämnesfördjupning

,rt".r h". sin kompetens i första hand

Under den andra terminen inleds de

antingen inom arkiv-, biblioteks- eller

ämnesspecifi ka och ämnesfördjupande
delkurserna. För dem som valt arkivin-

museisfdren. En'ABM-arkivarie" är inte
utan vidare anställningsbar som biblio-

tekarie.

Problembaserat lärande
Undervisnings-, lärande- och examinationsformer växlar med delkurser, moment och inriktningar. Verksamhetsorienterade inslag återkommer löpande,
exempelvis studiebesök, fältarbeten och
projektarbeten. En hel delkurs under
i.rmin tre ägnas åt ett verksamhetsbaserat projekt.
Den pedagogiska ledstjärnan i hela
programmet är "problembaserat lärande" (PBL).
Studenterna ska arbeta aktivt med att
tillgogogöra sig, ftirmedla och refektera
över sina kunskaper. PBl-metodiken
ska träna och utveckla samtals{tirmåga,
problemlösning i grupp och kritisk Pirdighet.
De studerande kommer att arbeta i seminarier, i grupper och enskilt med så
kallade portfol iotenra mi na.

riktning rubriceras den första fordjupningskursen'ärkiv som institution,
funktion och fenomen".
Kursinnehållet beskrivs kort i kursplanen: "I kursen ftirdjupas kunskapen
åm ämnets terminologi och teoretiska
utgångspunkter. Arkivbildningen analyr.t", som autentisk, processuell och
kontextuell kvarleva från arkivbildarens
verksamhet samt arkivet som en avsPegIing av verksamheten. ArkivinstitutioneÅas o.h arkivyrkenas utveckling och

förutsättningar studeras. Arkivinstitutionernas relationer

till brukare

och om-

värld undersöks."
Ämnesfördiupning nummer två i
arkiwetenskap ägnas åt förmedling och
tillhandahållande, som dven är namnet
på delkursen, eller för att citera ur kurspl"n..r, "... Kommunikation genom förmedling och tillhandahållande ses i ett
brett perspektiv, från hur institutionernas olika verksamheter planeras till det
faktiska mötet med användarna ..."

Nr2.2ooa
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Den tredje ftrdjupningskursen är
verksamhetsforlagd och då ska studenten göra en analys av antingen en arkivinstitutions eller en särskild arkivfunktions strategier lor att bevara, strukturera, tillhandahålla och förmedla arkivinformation.

Framtidsutsikter
Kommer en'äBM-arkivarie" med en
ABM-master i bagaget att ha någon
framtid på arbetsmarknaden? Lönar det
sig fiir studenter med kandidatexamen
attbygga på med ytterligare två studieår
med allt vad det innebär, inte minst
högre skuldsättning? Eller blir masterutbildningen en halvmesyr som arbetsgivarna inte efterfrågar?
Vi tror inte de studenterna kommer
att vata sämre rustade för yrkesverksamheten än de som har 40 poäng i arkiwetenskap, utan är rätt övertygade om att
de tvärtom har bättre förutsättningar.
Genom fl,eraav de gemensamma kursmomenten som många arkivarier sak-

nar, genom programmets mångsidighet
och genom ABM-profilen i sig. Självfallet ska studenterna även lära sig arkivhantverkets elementa och dess teoretiska
grunder i minst lika h<;g grad som den
student som läser 40 poäng i arkivvetenskap. Det får också anses vara en bonus
att kunskaperna från kandidattiden ges
möjlighet att utvecklas under masterutbildningen ltir att nytlas under yrkeskarriären.
Avsikten, och den inte helt ogrundade

förhoppningen, är tillika att masterns

I

fångar kulturen i en portal

| , -r; invigdes Carpe Cultura, som beI tyder fånga kulturen. i Blekinge. Det är
| .n po.trl där användaren i en sökning
I ska kunna hitta material från museet,
I från arkirret och i litteraturen. Här ska
I man kutrna hitta till exempel bilder,
| filn.r, föremåI, brev, dokument och
I b.;.ker om Blekinge. Således en unik
I informationsbank.

Initiativtagare är Blekingearkivet,
Länsbibliotek Sydost och Blekinge
museum, som nu flyttat ihop på nätet
under namnet www.abmblekinge.se

I tre år har de arbetat med samordningen av arkiven, men pengar från
Statens Kulturråd och Region Blekinge.

Klimatarkiv för fotografiskt material
| 7 uårr land 6nns - i synnerhet ftir näI Li.rnrliu.t - Få Fulleoda arkivlokaler
I I ruria"gridsförvaråg av fotografiskt
I material, där rätt remperatur och rätt
I luFrfuktighet kan garanteras för olika
I typer av fotografier.

I

För.trg.r Bildhotellet AB tog upp
frågan är2002 eftersom de ftirvaltar

I
I d.lrr av näringslivets fotografiska arv,
I såsom SCA:s. För att kunna garantera
I långsiktigheten har Bildhotellet sedan
I dess arberat ftir att ett fotoklimatarkiv
I ska komma till srånd i samarbete med
I en arkiv- eller museiorganisation.

frågor, vilka erfarenheter av klimatarkiv
ftir fotografier som finns i Sverige, och
att hitta samverkansformer med bland
annat universitet, arkiv och museer.
Birgitta Losman, arkivarie och egen
{tiretagare, ska tillsammans med arbetsgruppen från NiN genomftira förstudien, som ska vara klar i november
2008. Arbetsgruppen består av Daniel
Nordin, arkivchef NiN, Kjell-Åke Hermansson, arkivchef SCA och Håkan

\Tirström, Bildhotellet AB.
Förstudien finansieras av Svenskt

Näringsliv"och Länsstyrelsen i Vdsternorrland.

Utreder klimatarkiv
ett avsramp på vägen tagirs av
Stiftelsen Näringslivsarkiv i Norriand
(NiN). En lorstudie har inletts som har
till uppgift att kartlägga marknadsmässiga förutsättningar, byggnadstekniska
Nu

l-,ar

Den som vill komma i kontakt med
arbetsgruppen vänder sig med ftirdel
till kontaktpersonen Håkan §Tirström:
hakan@bildhotellet.se
TEXT: Martin Olsson
martin @anomali.se

profil i framtiden ska kunna leda studenten vidare till ledningsfunktioner i
yrkeslivet eller till fortsatta vetenskapliga studier inom ämnesområdet. I

Gemensam europeisk standard
Bolognaprocessen är ett internationellt
samarbetsprojekt inom högre utbildning.
Processen syftar till att öka möjligheten
att jämföra betyg och utbildningar internationellt och för att underlätta rörlighet och
stärka anställningsbarhet. Bolognaprocessen involverar 46 länder i Europa.
Källa: Lunds universitet.

TEXT: Lars Jorwall
lars.jorwall@ landsarkivet-lund.ra.se

Ärkiv
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Arbetsgruppen inom Näringslivsarkiv i Norrland som
utreder klimatarkiv för fotogra
fiskt mateial. Samling utanför
A,4erla slott iTimrå. Fr v Daniel
Nordin, arkivchef NiN, Birgitta
Losman, arkivkonsult, KjellÅke Hermansson, arkivchef
SCA, Håkan Wlrström, VD
Bildhatellet AB och Jan Löv
gren, A,4erlo Arkiv.
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pterpe rsPel<tiv
på arkivfrågorna

H e I i ko

$edan år 2000 ari:etar vi strategiskt
på uppCrag av båc1e Privata och
offenttiga organisationer Meci bas i
vår brecla, erlarenhet skräddarsyr vi
lösningar {Ör er unika verksamhet'
Blancj annat har vi hiälpt ett antal
myndigheter att arbeta Iram pi'ocessorienterad dakumentstYrning och

Processorientering för arkivarier
Registratorsutbi ldn i nga r
Arkivering i EU-Projekt
Ritningsha ntering

Bildhantering

arkivredovisning'

blev snabbt lulltecknode
Välkommen dtt dnmäto dig till höstens kurser!
-

Läs

Kontakta oss för mer- informatiort
om vad vi kan göra för er:

.s

mer på vår hemsido www.sipu.se/marieberg

HARIöATR€§
DålåEetår 7
S"ICCKHOLS
1]1

tfn:

t'

ffiffiffi

å

arl<ivl<onsult
Garnla Brcgatan 23A, I I I 2C Stockholrrr
A8 62 8 6 60, nfo@braarkiv.se, w ur, v' braarkiv se

06 c3

fax: 08-598 06 02
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Microilata

En säker Partner för all

dokumenthantering och arkivering

Lite mera harmoni. Lite mera lugn'
Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mYcket enklare'
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Secura modell SA 580
lnredningen kan lätt forändras för att alltid
passa ert arbetssätt. Unik konstruktion gÖr
skåpen lätta att placera.

:'

::i

jobbarkompis,
ett arbetsvän !igt närarkiv.

§

En t rygg

www.secura.se
018-34 95 55

mm
Testade och klassade, så att era
handlingar finns kvar efter en brand
(Brandklass 60P NT FireO17)

ARKIVLOKAL

Behöver du hjälP
rocessern

SALJ ES
Cirko 400 m2 i sökert
bergrum. Cirko 600 mz
ovon mork.
Beloget i Gröngesberg.
Byggt 1964 som nytt
centrolorkiv for
Gröngesbergsbologet.

erfarenheter av att ta fram dokumentr, processorle nterade dokumentPlaner och
sning t sama rbete med våra kunder inom
privat och offentlig sektor, Våra arkivarier har
hög it-kompetens
r dig att komma igång, fungerar som
nk eller skräddarsyr en helhetslösning åt
bestämmer nivån!

dig till Louise Högberg på 0709-71 87 00
00 66, så berättar hon mer.

Botåns Kroft AB
Telefon 0587-920 30
eller 070-378 69 00

a

CALM for orkiv och museer
som honteror orkivolier'
Söker du ett ovoncerot och onvöndorvönligi system
finns nu med det brittisko
Lösningen
mm?
föremå1, dokument, digitolo resurser
i Göteborg och vöckte ett
AVECOS
på
presenterodes
sysiemet CALM. Systemet

stort intresse.

ISAAR/CPF' EAD och OAI
CALM bygger på internotionello stondorder ISAD(G)'
hierorkisk
depositioner'
occessioner'
bl
o
med
och stöder helo orbetsprocessen
lnternefpubutlÖning'
förfrågningor'
kotologisering, ouktoriietsfiler, konservering,
licering.

Europo se referenslisio och
CALM finns på över 350 orkiv i Storbritonnien och
DS ingår i Axiellkoncernen'
wwwds'co'uk'
systembeskrivning på DS Ltd's hemsido
gh@oxiell com eller Anders
För ytterligore informotion, kontokto Göron Hult6n,

Ahlerup, oo@oxiell.com, telefon 031-710 29 50

C^AL'VT

AXIELL
Creotive solutions
Box

5l5l ,

-

exponding minds

426 05 Vösho Frölundo, www'oxiell'com
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Nyutg ava av unik kokbok
Det finns inte många genuina
svenska kokböcker från 1600- och
1700-talen. Därför blir man glad när
Nordiska museet ger ut en verklig
raritet som legat i museets arkiv.
Det är en hushållsbok som är skriven av krigsrådet Gustaf Abraham
Piper 1739 och var en gåva till hans

hustru Märta Sture.

\.§...tr

L

1§orrr I

[

1noll

;.i, lV;tt.

Boken är unik i det att den föregår Kajsa \7args kokbok frän 1755. Den ger en
bra bild av såväl hur mathushållningen
fungerade i de högre stånden som hur
maten tillagades och serverades, Hela
368 recept presenteras i hushållsboken.

Rik och varierad mat
Krigsrådet Gustaf Abraham Piper hade
liksom många andra svenskar tagits tillfånga vid det för Sverige olyckliga slaget
vid Poltava. Väl hemkommen l7l5 efter
några års fångenskap flyttade han in på
Gränsö slott utanftir Vdstervik.
Man kan utan överdrift säga att maten
for krigsrådet Piper och hans familj var
både rik och varierad.
Från skogen hämtades bär av smultron, blåbär och lingon, hjortron, fäder,
slån och enbär och svamp. I fruktträdgården växte allehanda fruktträd och
bar. I kryddträdgården fanns dill, persilja, körvel, mejram, koriander, kyndel,
lavendel, mynta och rosmarin. I köksträdgården fanns sparris, kronärtskockor, endiver, gurkor och många
andra grönsaker.

På menyn

hittar vi också höns och

kyckling, liksom nötkött och fläsk.
Kräftor rycks det ha Funnits gott om.

Gädda med Capris
(Vinstuuad Gädda med hapris)
"Man tager en lefiuande gädda
ocb shär i lagorn stychen
och hohas i lagom sab wattn, oclt
shummas taäl till hon är något

flticher

mer än halJhobad, så slås uattnet
af,, och slås derpå

Fransht Win,

winättichja, Capris, smör, Mushot några hela Mushotblommor
och litet riftuit bröd, sotn stufuas
tillsammans att sop?an iir lagom

tjoch.'

Tallstruntbrännvin
Hushållsboken innehåller också recept
på hur man brännet destillerar och bereder 'Allehanda slags Drycker, lWatn
och Liqueurer".
Vad sägs om tallstruntbrännvin med
kornmalt eller "En Safft af \7inbä! som
är tiänlig att slå i §7attn och dricka i
hettsiga Siukdomar, eller elljest när det
är mycket warmt."

Sjukdomar och åkommor
På en större gård som Gränsö

kunde det

också vara bra att vara insatt i "nyttige
Hushålls \Tettenskaper" såsom 'Att göra

Lim

av Braxen

Fiäll eller'Att uttaga

Flåttflackar".

av en
slump av den svenske översten Sven Almqvist på ett antikvariat i Pais 1973. Boken skänktes senare
till Nordiska museet som nu har gjort boken tillgänglig för en större allmänhet.

Ärkiv
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Sjukdomar och åkommor kunde på
den här tiden drabba både människor
och djur på ett sätt som vi kanske inte
kan föreställa oss idag. Flera olika medel
mot mask och magåkommor finns att
hitta i hushållsboken, som till exempel
"Salva till utwärtes Sår, god både ftjr
Menniskior och Boskap" användes
bitterpilört och sötväppling.
Tyvärr han inte Märta Sture njuta av
sin makes gåva. Hon avled redan 1742.
Själv dog GustafAbrahamvidT2 ärs
älder 1764 när han var generalmajor och
landshövding i Österbotten i Finland. I
TEXT: Hans Ramstedt
hans.ramstedt@liv.se
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Att bry sig o m
sina fotografi er
'f T i har kanr till och använt fotogrrfi., i mer än 150 år. Idag ser
\/
Y man fotografier nästan överallt
där man fardas, till
grafiets barndom. Fotografiet har i dagens samhälle verkligen biivit ett alle

skillnad mot i foto-

mans ägo.

Men vad det är som har gjort just
fotografiet så populärt, till skillnad mot
andra bildskapande tekniker som genom
åren har sett dagens ljus?
Paul Simon och Art Garfunkel har i
sången Bookends från 1968 funnit något centralt med just fotografiet, de
sjunger foljande:
"Tirne it was, and ruhat a time it was, it was

A time of innocence
A time of conf.dences
Long ago,

I

it

must be

haue a photograph

Preserue

your memories

They're

all that s left yu"

Skildrar ögonblicket
Det speciella med fotografiet är att det
skildrar ögonblicket såsom fotografen
upplever det, nuet, samtidigt som det
skildrar det forgångna direkt när det är

diala flödet och är alltmer något som
glider ftirbi våra ögon utan vi riktigt
hinner uppfatta det.
Ibiand har jag undrat om det är just
detta srora föde av bilder, som gör arr
fotografiet hamnar längst ner på bevarandelistan hos beviljande myndigheter
och insamlande institutioner, på museer,
arkiv och bibliotek. Om man tänker
tanken ut, så finns det något absurt i,
att just den teknik som många idag väljer som en aktiv del i sitt bevarandearbete, medverkar till att försämra möjligheterna for fotografiets överlevnad.
Detta beror med all sannolikhet på att
fotografiet i och med den digitala teknikens Framkomsr har förlorar sin egenarr.
När man i dagligt tal använder begreppet " fonsrnf" refererar man oftast
till positiva fotografiska bilder på papper. Begreppet betyder "teckna med
ljus" och omfattar egentligen en mängd
olika processer som alla
har det gemensamt att
man producerar en synlig
bild med hjalp av ljus och
liuskänsliga föreningar.

taget.

Komplex
uppbyggnad

Att vi fascineras av fotografiet kan
också bero på att vi har svårt att ftirstå
hur bilden framkommer, på plåten eller

Ett fotografi utgörs alltså inte bara av den bildinformation vi får, bil-

pappret, det finns något mystiskt kring
detta att fånga ljuset och med hjalp av
kemi få ögonblicket att stå stilla.

den skulle inte finnas
där om den inte var
"fängad" på något.
Fotografier har en komplex fysisk och kemisk

Stort flöde av bilder
Vi konsumerar idag den moderna fotografiska bilden precis som vi konsumerar tv. Fotografiet har med den digitala
tekniken blivit en del av det massme-
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struktur.
Det fotografiska {tiremålet är uppbyggt av
fera komponenter och

olika lager vilket gör det till ett unikt
objekt. I botten ligger basen som kan
Yara av papper, plast, glas, plåt med
mera. Ovanpå basen ligger ett bild-

skapande material, exempelvis silver,

platina, pigment eller ett organiskt färgämne som binds vid basen av till exempel gelatin, albumin eller kollodium.
Bindemedlet tillsammans med det
bildskapande materialet utgör emulsionen.

De festa människor har inte kännedom om denna komplexa uppbyggnad,
det är helt enkelt enbart bildinformationen man ser och som man finner
intressant. Få funderar på att förfarandet som skapade bilden påverkar den

slutgiltiga informationen som vi som
betraktare tolkar.
Den komplexa uppbyggnaden ställer
också

till problem när man
till eftervärlden.

önskar spara

föremålet

En bild säger mera än tusen ord. Ett fotografi är en avbildning av

verkligheten. Det skildrar ögonblicket såsom fotografen upplever
det, nuet, samtidigt som det skildrar det förgångna direkt när det
FOTO: Ingvar Olsson
är taget.
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Klimat

.

Fotografiskt material mår bra av att
förvaras i en kall, torr och väl ventilerad miljö. Undgå att ftirvara fotografier på vindar, i kallare eller mot
ytterväggar. Med andra ord, ftirvara
inte materialet på platser där klimatet
kan uppgå till exmemer eller visar benägenhet till att kraftigt fluktuera.

Föruaring
. Förvarings- och arbetsmiljön ska vara

.
.
.
.
Var rådd am dtna fotagrafterl Den vanligaste skadan på fatagrafiskt material är oförsikttg hantering.
För att ttndvika skadorska man bland annat inte använda så kallade Post it lappar, gem, självhäftande tape eller gummrband,

Skador
Skador kan bero på många orsaker men
den vanligaste skadan på fotografiskt
material är oförsiktig hantering. När
materialet hanteras sker det ofta, trots
att vi tror att vi är rena och torra om
händerna, att det avsöndras svetr och
olja från fingrarna på emulsionen. Det

Ljuset som är med till att skapa bilden
kan också skada den. Solljus orsakar
ofta att bilden bleknar. Man bör vara
uppmärksam på att hos vissa processer

Smuts kan förorsaka repor på den
känsliga emulsionen och kan agera som
katalysator for oönskade kemiska pro-

kan dven blekning ftirekomma i mörker.
Hög temperatur och fuktighet ökar
nedbrytningen av materialet, dessutom
gynflar det tillväxten av mögel som ftirstör ytor och bryter ner bindemedlet.
Fuktiga miljöer kan också vara orsak till
att monterade fotografier fastnar i ra-

cesser.

mens glas.

lämnar tydliga och outplånliga avtryck.

Aven fiirvaringsmaterialet kan om det
är dåligt skapa oönskade skador på det
fotografiska materialet. Till detta hor
material framställt av PVC-plast (polyvenyl clorid), monteringspapp som innehåller syra, nya träramar, självhäftande
album med mera. Skador ftirorsakade av
självhäftande tape, gem, så kallade PostitJappar och gummiband är också vanligt flirekommande, speciellt i större
samlingar.

Medfödda skador
Vissa typer av skador kan vara "medfcidda", de kan till exempel bero på att

kemikalier från processbehandlingen
inte sköljts bort ordentligt under processbehandlingen. Andra sådana skador
kan bero på att de material som har använts är kemisk instabila.

Hur ska man bry sig om sina

fotografier
Hantering

.

.

.
.

Hantera alltid fotografiskt material
med rena bomullsvantar och vidrör
aldrig emulsionen med bara händer.
Hantera alltid fotografiet med båda
händerna. När stora format eller
mycket sköra objekt ska hanteras bör
de stödjas av ett stycke papper eller
PAPP.

.

ren.

Minska på det fysiska slitaget.
Sortera bort gem, gummiband, gamla
kuvert, gulnade lappar och allt annat
som är oväsentligt för samlingen.
Samlingen ska vara välorganiserad
och lätt att söka i.
Det fotografiska materialet ska ltirvaras i album, mappar, fickor, kuvert
eller passepartouter lor skyddas mot
damm och ljus. Förvaringsmaterialet
ska vara utformat efter fotografiernas
kondition, teknik och tänkta använd-

ning. Det ska dessutom ge stadga till
objektet när det hämtas fram for användning.
Använd kemiskt stabila pappers- eller
plastprodukter som är fria från svavel
och peroxider. Ett obuffrat papper
som är framställt av 100 o/o bomullsfibrer eller alpha-cellulos a ar a«. föredra. Var uppmärksam på att detta
slags papper är av annan

typ än det

som används inom arkiv-, biblioteks-

och museivärlden vid furvaring av

.
.

.

PapPer.

Förvara alltid kolodium-, nitrat- eller
acetatnegativ i pappersfi ckor.
Förvara kolodium-, nitrat- eller
acetatnegativ separat eftersom de
under nedbrytningsprocessen producerar syror som kan skada allt annat
material i deras närhet.
Bevara gamla fotografialbum intakta.
Förvara dem gärna plant och i boxar
framställda av bra pappersmaterial.

Håll mat, dryck och kulspetspennor

Digitala fotografier

borta från de arbetsytor där det arbetas med fotografi.
Skriv aldrig på fotografierna med
bläck, om det måste skrivas på objektet skriv då med lätt hand med en
blyertspenna (HB) på bildens bak-

lJnder senare år har de digitala fotografierna börjat lämnas in till de historiebärande institutionerna. Kunskapen om
hur man ska förfara med dessa "nya"
fotografier när det gäller långtidslagring är idag begränsad på dessa institutioner.

sida.

Forts nästa sida

Ärkiv
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Foftsfrån sidan 23

Men vad är egentligen det digitala
fotografiet, är det filen eller är det utskriften?

Det är filen, alltså ettorna och nollorna som utgör den digitala bilden. Men
som i fallet med analog fotografi tänker
vi oftast på den positiva bilden, den som
man står med i sin hand, när man använder begreppet digitalt fotografi .
I de flesta åll ar de utskrifter som görs
från digitala filer ett tryck. De ska ftirvaras under samma furhållanden som
andra arkivalier så att vi säkerställer att
black och papper bevaras så länge som

möjligt.

Supportresa
- Om du tappar borlden här

så halshugger jag dig säger
mannen jag möter, strax
efter att vi landat på Sarajevos flygplats.
Detta i samband med att han
ger mig en ID-bricka av plast

Standardiserade lösningar

märkt EUFOR Unescorted
uisitor. Anledningen till hans
dramatiska ord är att brickan är

I det stora virrvarr

av råd som man får
när man ställer frågor om hur man ska

värd 100 000 kr utanför Cam-

ftirhålla sig till ftirvaring av digitalt
material, finns det ofta fera vägar att
välja och det är lätt att göra fel.
Uwecklingen på området går snabbt

mir, centrum för EU:s militära
närvaro i Bosnien-Hercegovina.

och det är därför viktigt att använda sig
av standardiserade lösningar och att
man ständiBt migrerar och konverterar
materialet. Det är också viktigt att man
foljer med i utvecklingen på området.
Der pågår fiir närvarande intressanta
studier om långtidsarkivering av digitalt
material på bland annat Kungl. Biblioteket, Riksarkivet och Statens ljud- och

bildarkiv.

I
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Palm, Jonas och Johansson, Torsten.

Kortboken. Handbok för hantering
och vård av äldre och samtida fotografiskt material. Fotosekretariatet vid
Nordiska museet 1995.
Reilly, James M.: Care and Identification of the Nineteenth Century Pho-

tographic Prints, Kodak, 1984.
Ritzenthaler, Mary Lynn, VogtO'Connor, Diane, with Zinkham,
Helena, Carnell, Brett, Peterson,

Kit: Photographs: Archival Care and
Management. 2006.
\Wilhelm, Henry with contributing
author Browet Carol: The Permanence

and Care ofColor Photographs: Traditional and Digital Color Prints,
Color Negatives, Slides, and Motion
Pictures.1993.
TEXT: Torsten Johansson
torsten.johansson@ kb.se
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är på väg

till

Camp But-

Här ska jag, som arkivarie, under en arbetsvecka stödja den
svenska delen av EUFOR, EUstyrkan som är här ftir att driva

Det råder fotoförbund där Rikard Fribet

Operation Althea, med arkivtjänst

inför awecklingen av det svenska
styrkebidraget.

Den svenska kontingenten
EUFOR, EU-styrkan, tog över ansvaret
att upprätthålla stabilitet i samt övervaka utvecklingen i Bosnien-Hercegovina
efter SFOR, en NÄTOJedd styrka, som
tog över efter IFOR, som tog över efter

UNPROFOR, en FN-styrka, som verkade har innan området var någorlunda
stabilt; det vill säga, när det var fullt krig.
Personal från den svenska Itirsvarsmakten har verkat här under hela denna
tid uppdelat på två så kallade missioneq
vilka på utlandsstyrkespråk benämns
BA och EB.
BA, den forsta missionen verkade här
fram till 1999 och hade allehanda uppgifter. Deras efterlämnade arkiv är nu
fiirtecknat och levererat till Krigsarkivet.
EB är den mission som undertecknad

lmproviserat ordnarrum
Sverige har haft två LOT verksamma i
Bosnien, en i Dobol och en i Prinjavor.
Sammanlagt består den styrka som ska
awecklas och vars arkiv jag ska förteckna och sända till Sverige av dessa två enheter och en logistikfunktion placerad i
Sarajevo.
De lokaler som disponeras av den
svenska kontingenten på Camp Butmir
är mycket begränsade och det utrymme
som kan användas som ordnarrum under
min vistelse får darfor improviseras fram;
Det blir en bastu med tillhörande relaxavdelning. Här bygger vi tillsammans
upp en bas for arkivtjänsten och Ibrvarar
alla handlingar som ska vidare till Sverige.
Med bil går sedan turen till de två
hus som disponeras av de svenska LOTenheterna.

är i Bosnien Itir att avveckla. Den har

främst haft uppgifter inom logistik-

Doboj och Priniavor

området samt under det senaste året
dven inom LOT-verksamhet. LOT står
för Liaison Operation Team och kan
enklast förklaras med "Övervakning av
vad som händer i regionen samt kontakt
med olika intressenter i samhället."

På de svenska enheterna

i Doboj och
Prinjavor har man tolkat de arkivinstruktioner man fått på mycket olika sätt.
Den ena enheten har mycket nitiskt
diariefört och skrivit ut alla inkommande och utgående handlingar, samt ord-
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tlll styrkor I Bosnlen

i,betade, men de här bilderna tog han på vägen till de två LOT enheterna i Doboj och Pnnjavor. Kyrkan är en serbisk-ortodox kyrka,

nat dessa i pärmar av märket Donau
(rekommenderas ej; dåligt nitade). Det
papper man använt vid utskrift är dock
vad man på plats kallar "Yx-papper"; det
vill säga lokalt inkopt papper av okänd
kvalitd. Jag gör dock bedömningen att
det bör kunna jämställas med svenskt
åldringsbeständigt papper. Ibland får
man helt enkelt se mellan fingrarna.

Yxa som kodord
Att benämna ting med förledet "Yx"
kommer ftirövrigt från de tidiga svenska
FN-missionerna i Kongo och mellanöstern där man använde yxa som kodord ftir de lokalt boende. Derta uttryck
har fastnat i utlandsstyrkespråket och
fått allehanda betydelser; en person som
varit på många missioner i utlandet benämns ftiljaktligen som'tn gammal

y*i'.
Den andra enheten har däremot tolkat
arkivinstruktionen på annat sätt och
därifrån kan vi enbart hämta en mycket
liten mängd handlingar. Mer kanske
kommer senare. Frustrerande fur en arkivarie, men efter att ha arbetat mot den
svenska Utlandsstyrkan i några år så är
man Yan.

Ärkiv
I

Sent på kvällen är vi i alla fall tillbaka
på Camp Butmir i Sarajevo Iär att låsa
in vår fångst och dagen efter börjar arbetet med att ordna, ftirteckna och packa

handlingar.

Ordningsarbetet
Nästkommande dag för med sig ganska
ordinärt ordnings- och forteckningsarbete. Handlingar ska rensas från gem
och pärmregister av plast, paketeras i

arkivboxar, märkas och {tirtecknas.
Handlingsf oran är egentligen ganska
lik en vanlig enhet inom Försyarsmakten i Sverige.
Det finns inkommande och utgående
skrivelser, diarium förda ftir hand eller i
Excel-ark (det finns inget diarie{liringsprogram som är anpassat ftir Utlandsstyrkan), olika typer av ekonomihandlingar, krigsdagböcker etcetera.
Den syenska enheten i Bosnien är
ganska liten; på större enheter utomlands är handlingsforan något bredare.

Hemsändning
När arbetet väl är klarr packas handlingarna och väntar sedan på hemsändning.
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Den sista perioden av resan används

till att meddela

personalen hur de ska
göra med de handlingar som måste finnas med ända dll avvecklingens sista

d"g.

När sedan arkivet väl har anlänt till
Uppsala Garnison, där centralarkivet ftir
Utlandsstyrkan finns, kommer det sammanfogas med tidigare hemsända arkiv
från EUFOR-missionen i Bosnien, för
att slutligen etiketteras och levereras till
Krigsarkivet.
Och som ni kanske redan har räknat
ut; Jag lyckades hålla reda på mitt

ID-

kort och undgick halshuggning. I alla
fall ftir den här gången. I
Fotnot: Rikard Fr berg år arkivar e inom FIVILOG
ArkivE vld Uppsa a Garn son samt doktorand i Etik
v d Uppsala Un versitet. Detta är hans tredle supportresa til svenska styrkor på Balkan.

För mer information om verksamheten i
Bosnien se EUFOR Operation Althea -

www.euforbih.org

TEXT: Rikard Friberg
reverend_f reemountain@yahoo.se
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brefko rt till vykort

F ran

e svenska vykortens historia ftiljer helt internationella trender
och ursprunget går att hitta i
en postal uppfinning, brevkortet, som i
Europa slog igenom åren kring 1870. I
Sverige den 1 januari 1872, menhar
med en krypande start på grund av högt

{

§
} §
fr

porto.

Riksbanksoch posthuset
i Linköping
utförd i färglitografi utgivet
av ett förlag
som specialiserat sig på
detta område:
Granbergs

Brevkortet underlättade dock posthanteringen ftir såväl adressat och mottagare ay kortare meddelanden, oftaaffärsärenden av icke konfidentiell
karaktär. På brevkortets blanka sida
skrevs meddelanden och på den andra
sidan endast namn och adress och där
fanns värdemärket tryckt i själva brevkortet. De officiella brevkorten frankerades inte med frimärken, kuvert blev
överfödigt och därmed även lacksigillet
att {tirsluta det med.

;a1*-z:s

,z!;".

konstindustri
AB i Stockholm. Detta är ett av de 48,7 miljoner brevkort som postades 1904 och större delen bör ha
varit just brevkort med topografiska vyer som blivit ett stort samlarområde. Utöver dessa postbefordrade kort var det säkert miljontals vykort som handräcktes utan postverkets inblandning.

internationella brevkortsformatet
(90x140 mm) hangde med på svenska

Brevkortets form
Världspostftireningen eller Union Postale
Universelle bildades i Bern 1874. De
verkar flir främjande av posthanteringen
i världen och det är något som återspeglas exempelvis i brevkortens form och
innehåll genom historien. Det äldre

vykort till omkring 1930, men

övergavs

helt ft;r A6-formatet (105x148) forst vid
1900-talets mitt.

Daguerrotyping
Ett vykort är ett vykort ftirst när det är

illustrerat i någon form, så vi kan backa
ytterligare något i historien och finna
glimtar ur dess fiirhistoria. Vi har i stora
mängder bytt porträttbilder med varandra alltsedan 1860-talet då visitkorten
blev vanliga, större och dyrare kort

i

kabinettsformat ibland med motiv från
stadsmiljöer fanns från omkring 1880.
Fotografierna ftirändrade en hel bild-

J

värld och fick omedelbart internationellt
genombrott. Uppfinningen att med foto-

) .r

)!/;i^:
lf f "./ l"

grafisk teknik avbilda verkligheten, da-

ai

guerrotypin, löstes in av franska staten

§,§ t*n-

Wso §.-&:

6

#

Å.*: .fu*§

1839. Syftet var att sprida den till mänskligheten och redan samma år trycktes på
Bonniers förlag instruktioner på svenska. Snart utvecklades nya fotografiska
metoder att mångfaldiga fotografierna
och det var angeläget då daguerrotyperna är unika, eftersom endast ett exemplar av varje bild finns.

Logotyper
J!r
"!-.oi'

Y

Vykort tryckt 1889 för världsutställningen i Paris efter en illustration av Laon-Charles Libonis
(1841-1901). Tidningen Le Figaro hade kommit på idön att ge ut ett brevkort som köptes och posta
des från tornets topp. Det blev succe och 300 A00 exemplar spreds över världen som exempelvis
detta som sändes till Vänersborg 7891.

26

Illustrationer i reklamsyfte fanns i brevoch fakturahuvuden redan innan brevkorten såg dagens ljus. Firmalogotyper
som reklam var vanligt på brevkorten
innan de kom att nyt{as som vykort.
På kartong- eller handräckningskort
som överräcktes för hand eller sändes
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engrosfirman Axel Eliassons förlag utsäljes hos bokoch pappershandlare m f. Vyerna äro
utftirda i ljustryck och upptaga 1/3 af
brefkortets baksida. Dylika kort, som
allmänt brukas i utlandet, böra äfven
här kunna vinna stor spridning."
Sverige var dock inte moget för detta.
TVå år dessftirinnan fick vykortet sitt internationella genombrott genom världsutställningen i Paris 1889 och då skulle
man bestiga Eiffeltornet och sända vykort därifrån. Tidningen Le Figaro lät
trycka vykort med en bild av Eiffelltornet. Det svenska genombrottet för

kommit i marknaden och

Srij;r, nu ii;rt

I

Reklamvykort från 1 908:"En ALFA-LAVA! separator ger bästa smöret och högsta vinsten.

kuvert som jul- och nyårskort, gratulationskort vid bemärkelsedagar och de
var i sin hälsningsfunktion direkta föregångare till vykorten.

Det äldsta vykortet
Det hittills äldsta kända svenska vykorret är ett svenskt brevkort frankerat med
3 öres frimärke och sänt i Kristinehamn
den 9 december 1882. Det påminner
starkt om det ftirsta danska vykortet
från 1883 och båda har sannolikt Tysk-

inget var så ointressant att det inte kunde hamna på vykort. Man vyade varandra när man bytte vykort. Ordet vykort uppträder omkring 1900 och
ibland lorekommer övergångsnamnet

vybrevkort.

Minnesvärda händelser
Särskilda händelser var också något som
uppmärksammades på vykort, det kunde vara

kungliga besök, utställningar,

studentexamen, föreningsmöten, översvämningarna 1904 och 1916, men också sista hästspårvagnen

i Stockholm som

togs ur trafik i februari 1905. En del
innehavare av fotoateljder men även

vykort kom också på en utställning, den
stora konst- och industriutställningen på
Djurgården i Stockholm 1897 och då
dominerande ännu de tecknade vykor-

kring sekelskiftet 1900 framställa fotovykort framkallade som foto på brev-

ten.

kort.

amatörfotografer började vid tiden om-

Massproduktion

Svenska förläggare

Olika grafiska tekniker prövades i vykor-

Åtskilliga svenska förläggare fanns
under vykortens guldålder under 1900talets första decennium. Många gav ut

tens barndom på 1890-talet och så kom
ett avgörande teknikskifte 1899 då

massproduktion av vykort i ljustrycksteknik inleddes. Den dominerande
marknaden dll mitten av 1910-talet.

Ljustrycket återgav vykortet i fotografisk
kvalitet om än något mattare.
Under 1900-talets ftirsta år förekom
nästan alla miljöer, både det gamla och
det nya i städerna liksom naturmotiv,
som förekom på vykort och snart sagt

vykort som en sidoverksamhet i sin bokhandel.

I Stockholm grundade Axel Eliasson
efter studier i Berlin år 1890 det vykortsflirlag som spridit bilden Jenny Nyströms
bild av jultomten in i den svenska folksjälen. Detta ft;rlag gav ofta ut de officiella vykorten från bland annat industriutställningar omkring år 1900 och i

land som ursprungsland dar de trycktes.
De äldsta kända topografiska vykorten
trycktes i samband med Uppsala universitets 400-årsjubileum 1887. Men vykorten kallades då inte vykort utan brevkort som stavades på det äldre sättet

till rättstavningsreformens genomförande 1906 och {tirst
1913-1914 ändrades stavningen på de
officiella brevkorten.

brefkort, åtminstone

)* å {*.x,

Topografiska vyer

dl

Ännu 1890 var det sällsynt med topografiska vyer och i Aftonbladet den 16
juli 1891 berättas om nyheten: "Brefkort med olika vyer öfver Stockholm
och dess omgifningar samt Göteborg är
något nytt, som i dessa dagar på pappers-

,/q
we.a)

E.

4*

at.+ 4yrr4

e/h*- L8, e,

g*,;å"e;a

Ofta är de första vykorten vi ser från svenska städer och även landsbygden i sin utformning som detta
k Gruss Aus-kort med direkta tyska förebilder, attributen är exakt desamma blott motiven från de
olika orterna växlar. De är litografiskt tryckta kort efter tecknade förlagor.
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Forts från sidan 27

seklets början jämte många kungliga
kort. Andra stockholmsbaserade lorlag
vid sekelskiftet 1900 var Paul Heckscher
och Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, som
1911-1929 hette Svenska Litografiska AB.
Hasse \7. Tullberg grundade sitt {tirlag
i Linköping 1890 och detta bytte efter
några år ägare och namn till Granbergs

Konstindustri AB. I Malmö var Oscar
E. Kulls Grafiska anstalt verksamt och i
Göteborg bland annat F.-V. Hasselblad
& Co (F.W.H. & Co) och Göteborgs

LitografiskaAS, Åhlen & Holm i Insjön, John Fröbergs konstforlag i Finspång och Örebro Konstindustri AB och
så

FA laddar nför
o
4 a rSJ ubileet
i

I

Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma ägde rum den 8 maj iGöteborg isamband med arkivveckan

afiangetat kurser i ordnings- och forteckningsarbete, dokumenthantering
samt den populära kursen 'Att skriva sin

AVECOS.

historia'.
IT-gruppen, som arbetar med datastrategier och "lathundar" rörande digital dokumenthantering och digitala

vidare.

Den från Dalarna bordige Sandvikenfotografen Anders Olsson synes under
sin Torsåkerstid omkring sekelskiftet
1900 haft en ganska omfattande förlagsverksamhet. Under tiden i Sandviken
från 1905 sålde han fotovykort från
brukssamhället vid Sandvikens järnverk
och den omgivande bygden. Gustaf
Reimers i Brunnsvik och Gävle är också
en välkänd fotograf i vykortssammanhang från skilda delar av Sverige.
Åtskilliga amatörfotografer mångfaldigade också sina bilder som fotovykort och privatpersoner fotograferade
och sände bilder från hus och hem till
släkt och vänner i när och fjarran.

Glimtar från världen
Vykortsraseriet rasade som mest strax
efter sekelskiftet och det gav oss glimtar
från andra länder. Vykorten gjorde att
världen kom närmare. Det var ett lorhållandevis billigt sätt att se mer av
Sverige och få glimtar från världen långt
innan vi kunde ta in världen i både ljud
och bild i telefonen och se hela världen
med Internet som vårt allseende öga,
som gjort att vykortsliirsändelser minskar i omåttning. I

Efter en dag fylld med spännande programpunkter bland annat rörande enskilda arkiv, deras roll och deras fram-

tid, samlades de 29 ombuden samt
övriga medlemmar till ett kort möte.

Styrelsen

-

Styrelsen omvaldes med ett undantag
Kristina Spolander, representant fiir
ABF, blev ny ersättare. Ord{iirande Ka-

rin Englund kunde därlor konstatera att
de ordinarie ledamöterna som Yvonne

Bergman, ArkivCentrum Orebro län,
Eva Berntsson Melin, Folkrörelsernas
arkiv i norra Halland, Per Gustafsson,
Studieförbundet Vuxenskolan samt
Berith Sande, Folkrörelsernas arkiv lor
Värmland hade fortsatt förtroende.
Detsamma gällde även {tir ersättarna
Lars llshammar, Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek, Urban Johansson, Föreningsarkiven i Stockholms län och
Katarina Thurell, Svenska Missions-

kyrkan.

Verksamhetsåret
Under det gångna verksamhetsåret har

leveranser, har for avsikt att producera en

handledning fiir arkivförteckning baserad på processhantering samt genom{tirande av workshops.
AVECO8 samt ltirberedelserna ftir
firandet av förbundets 40 år har även
inneburit mycket planeringsarbete.

40-årsjubileum
Jubileet ska firas på Åkers ksnö 22 - 23
oktober. I samband med det ska en antologi, som baseras på uppsatser där
material fråh de olika medlemsarkiven
använts, ges ut. Förhoppningen är att
boken ska visa på den bredd som ltjrbundet spänner över.
Innan mötet avslutades fick styrelsen i
uppdrag att undersöka ett särskiljande
av Madli Kurdves minnesfond från förbundet samt möjligheten att samtliga i
styrelsen är ordinarie, att inga ersdttare
ska finnas samt som en naturlig ftiljd av
ovanstående, göra en allmän översyn av
stadgarna. Allt ska självklart förelaggas
nästa års stämma.

en medveten satsning skett på utbild-

ningssidan. Så har utbildningsgruppen

TEXI: Ela

Berntsson Melin

LÄsnps:
Ehrensvärd, UIIa. Gamla vykort.

Stockholm 1972.
Gram, Magdalena. Hälsning från
Stockholm. Kungliga Bibliotekets utställningskatalog nr t24. Stockholm
1998.
Sörensen, Henrik Selsöe. Fra billedhilsen til postkort. Köpenhamn 2007.
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TEXT: Bosse Hedblom
bosse.hedblom @sandviken.se
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Ny redaktör
Bosse Hedblom, Sandvikens

NÄRI NGSLIVETS ARKIVRÅD, N LA
Nikolaigatan 3,702 10 ÖRfARO
Tfn: 019-12 01 95 'Fax 019-61 1 81 20
Hemsida: wvwv.nla.nu' E-post:nla@nla.nu

kommunarkiv.
Tekniker som upptäckte humanismen
och jag har som arkivarie varit verksam
i Sandvikens kommun sedan 1996. Vi
har verkligen många urmaningar att ta
oss an och har flirmånen att leva i en
intressant brytningstid mellan gammalt
och nytt som vi i och för sig alltid levat,
men teknikskiftena går allt snabbare på
gott och ont. Hur löser vi i små och
mellanstora kommuner problemen men
också möjligheterna med elektronisk
långtidslagring för säker återsökning av

tillforlitlig information i framtidens
arkiv? Det känns som en lika stor som
intressant utmaning och här kan det
gälla akuta räddningsinsatser och självfallet god planering och styra födet från
skapandet. Vikten av samarbete kan inte
nog understrykas.
Hjärtefrågor är dven fotografier, ljudupptagningar och filmer i olika tekniker
och se till att över{tira detta förgängliga
arkivmaterial till kommande generationer. Tillgangliggöra arkiven kan

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

.-.

vi exempelvis göra genom ABM-samarbete. Hur finner nya användargruPper
vägen till arkiven? Kommer de till oss
eller vi till dem via en knapptryckning?
Vad Itirväntar sig barn och ungdomar
att kunna hitta i arkiven?
Intresserar mig gör också Bergslagens
historia i vid bemärkelse alltifrån hedenhos till nutid och kommunikationens
betydelse lor människan i olika tider
inte minst det som avsatt spår i arkiven.

Den lokala demokratins utveckling från
bystämma över föreningsliv till kommunfullmäktige. Hur står det till med
etiken och moral inom ABM-området
och det är viktigt att emellanåt komma
ihåg vilka syften vi tjänar.

k9 ARKIVRÅOTT AAS
ARKIVRÅDET AAS

Box 390, 1 01 27 STOCKHOLM
Kansli: Jessica Wahl6n
Tfnlfax: 08-41 1 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen

TAM-Arkiv
Tin: 08-545 41 5 61
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKlVFÖRBUN D
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3. zoz to Öne gno

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar

Kansli: Yvonne Bergman
Tfn; 019-61 1 29 00' Fax:019-611 81 20
E-post: )ryonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:

FALK
Sara Naeslund, Stockholms stadsarkiv

Therese Eriksson, Göteborg

Elisabeth Swenneby, Strängnäs

Susan Elmlund, Bjuvs kommun

Henrik Erngren, Göteborg

Priska Shillinger, Järfälla

Lena Petersson, Örnsköldsviks kommun

Joakim Fogelberg, Göteborg

[/aria Högman, Stockholm

Maria Nohlin, Karlshamns kommun

Karl-Magnus Johansson, GÖteborg

Marie Hegge, Solna

Petra Broden, Örebro läns landsting

Justin Klein, Göteborg

LJlrika Karlsson. Kalstad

Håkan Ek, Borås kommun

Nikolai Kanninen, Göteborg

Rose-Marie Karlsson. Stockholm

Helena Lindvall, Fjärås

lrene Sjölin Niska, Stockholm

AAS

Kim Lunde, V.Frölunda

Joel No16n, Stockholm

Petronella Lönnroth, Stockholm

Karl Magnus Lund6n, Göteborg

Eva Carlsson. Stockholm

Henrik Alexandersson, Göteborg

Jennie Magnusson, Göteborg

Berit Larding, Stockholm

Sara Andersson, V. Frölunda

Katarina M016n, Vara

Sophia Kark, Norrköping

Thomas Bengtsson, V.Frölunda

Ulf Odehammar, Göteborg

Lise-Lott Persson, Stockholm-

Fredrik Bensch, Göteborg

Linda Ohlsson, Uddevalla

Ulf Bille, V.Frölunda

Mathias Schwarz, Göteborg

Jönköpings stadsarkiv, JönköPing

Christer Boström, Värnamo

Daniel Sjöberg, Uddevalla

Eva Lindelöw Sjöö, Gävle

Karin Carlsson, V.Frölunda

Erik Sjödin, Göteborg

Ellinor Forje, Lund

Torgny Caspersson, Härryda

EIin Sundblad, Göteborg

Krislin Petersson. Gävle

Asima Catic, Kungsbacka

Kerstin Wikander, V. Frölunda

Arlandå

Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, 1 16 46 STOCKHOLM
Tfn: 0739-83 87 65
E-post; karin.englund@tele2.se

FALK

c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv. 801 84 GAVLE
E-post: irene.wretemo@gavle.se

Iln.026-17 81 18'Fax 026-17 1823
Ordlörande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 1'14
E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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Arets Arkiv finns i Eskilstuna
her
L)

var Eskilsruna sradsarkiv som
roghem riteln som Årets Arkiv
2008. Juryns motivering lyder: Ett

kommunarkiv ska ge service både till
invånarna och till anställda i kommunen. Med knappa resurser lyckas Eskilstuna stadsarkiv göra detta genom att
hålla en hög servicenivå och ha ett stort
mått av framåttänkande.
Utmärkelsen som har inrättars av
DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet ltir att

?ersonalskvaller
.

uppmärksamma arkivens betydelse, delades ut på Arkivforum i Stockholm för
allra första gången.

Sten chef f,or Doku-

mentadministration på LFV
Division Stockholm. Hon kommer närmast från Landstingsarkivet i Stockholms lan.

Och vinnarna har bland annat uppmärksammats av CityMail som i en
annons skriver "Nu vet vi var alla arkivarier i Eskilstuna bor. Visste du att
Eskilstuna stadsarkiv har utsetts till
Årets arkiv 2008? Deras personal måste

.

vara fantastisk!"
Vi kan bara hålla med och gratulera

till

Från och med 1 mars är Kian
'§7ingård

utmärkelsen!

Per OIa Kadsson har sedan
1 februari bvtt tjänst inom
Centrum for Naringslivshistoria. Han är numera arkivchef,
tidigare har han jobbat som
arkivarie och projektledare sedan 2000 då han avslutade sina
studier.

I
I

il"
I
I

Drygt 1,6
miljoner fler
diqitala bilder

Från och med den 6 april 2008 har

Karin
lko överräcker priset för
tuna stadsarkiv. Tjugan symboliserar de 20 000 kronor som stadsarkivet vann.

EsklsFOTO: Birgitra Rvdbcck

?ä säns

,,,

,,,i arkiygn
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21-3117

lCAs konferens; XVI lnternational
Congress on Archives, Kuala
Lampur, Malaysia

25-2A19

Bok- och biblioteksmässan.
Göteborg
www.bok-bibliotek.se/

3019

FALK konferens om digital arkivering
i praktiken. Stockholm

8-9/10

AAS registratorskonferens. Gävle

22-23t10

FA

alfi

Arkivens dag. Tema nöjen.

firar 40-årsjubileum. Åkers Runö

I antalet digitala bilder tillgängliga på
I www.svar.ra.se ökat med roralt
| 1 607 050 bilder, huvudsakligen ur
I kyrkoarkiven.
| - O., handlar bland annat om
I redan skannade folkbokftiringsI handlingar som vi nu kan publicera
I på Internet, säger Anders NordI ström. ansvarig för Riksarkivet/

I svAR.

I Anledningen till den stora ökI ningen av digitala bilder är de lättI naderna som inFörts i Personupp(PuL).
I giftslagen
-fidigare
har Starens arkiv använt
I
100-årsgräns
för publicering av
en
I
I marerial som innehåller personuppI gifter.
| - Nyordningen påverkar dven vår
I kommande skanning där det mateI rial som beslutet avser kommer att
pri_oriteras, säger Anders NordIi strom.
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www.wisualarkiv.se
Här finns Visual Arkiv på nätet. Den gemensamma publiceringsplatsen för arkivförte ckningar
skapade med Visual Arkiv.

IV

Via lanken Information om Vi,tualArkiv när du en fulIodig information om sjalva produkten\Äsual Arkiv.

Det enkla, professionella
arkir,redovi snings systemet
\äsual Arkiv utvecklas för att administrera ditt
arkiv på bästa sätt och tiligodoser alla de krav
du kan ställa på ett arkivredovisningssystem.
Visuai Årkiv är enkelt att hantera för den mer
ovane användaren men samtidigt ett fullgott
verkqrg för den som kråver lite mer.

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande
utveckling som är på gång? Kontakta oss:

Där kan du till exempel
om vad \4sual Årkiv
' Skaffa dig information
står för - id6n med \äsual Arkiv
' Få exempel på arkivinstitutioner
som använder \4sual Arkiv
. Läsa om våra produktutvecklingsplaner
och studera vår referensmodell
' Läsa om vårt produktutbud och våra
användarträffar
' Beställa en demoversion av Visual Arkiv
i att
' Anmäla dig till en tvådagarskurs
förteckna med Visual Arkiv
(nästa kurstillfåille l5 - 14 oktober)

www.visalfa.se

Bertil Axe/sson, ku ndansvarig

Här kan du läsa om vår samarbetspartner \4sÅ1fa
AB och om VisAIfa Dokplan, produkten for
modern dokumenqplanering, baserad på verksam-

E-post: bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se
Yobil:0702-73 28 29
H<ikon Gustovsson, produktansvarig
E-post: hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se
Tel: 03 l-701 50 70,0705-69 19 70

hetens processer.

Visual Arkiv-kon ceptet
Visuol Arkiv

Yisual Arkiv lnternet

MedVisual Arkiv skapar du dina arkivförteckningar och återsöker information på ett effektivt sätt. Systemet har funnits
i drygt tio år och används i dag av mer än tvåhundra arkivinstitutioner med tillsammans närmare tusen användare.

En modul

för dig som i egen regi vill tillgängliggöra arkiv-

information på lnternet. För detta krävs egen server och
drifcövervakning.

YisAlfa Dol<plan

Yisuol Arkiv pä Nätet
För dig som vill publicera dina arl<ivtörteckningar på vår gemensamma webbplats på lnternet.
På köpet får du en extra kraftfull lansering i takt med att vår
gemensamma webbplats blir allt mer känd.

Hjälper dig att kartlägga organisationens verksamhetsområden, processer, handlingsslag, handlingstyper och vid
behov även de stödjande lT-systemen.Vi samarbetar med
Visalfa AB för att tillgodose dokumentplanering och
processbaserad arkivredovisning hos arkivbildaren.

RECIONARKIVET
Regionarkiver. Box 2154.403 l3 GÖTEBORG . besöksadress: Otterhällegatan 5
tel 03 l-70 15000'fax03 l-130996'e-post:arkivnamnden@arl<ivnamnden.goteborg.se'www.regionarkivet.se

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Know lT är ett jt-konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet. 6enom entreprenöEdriwa enheter velksamma på kundens
lokalamarknader erbjudervi engagerade konsulter medförståelsefdrbåde verksamhet och behouVår kultur präqlas av öppenhet, entreprenör-

skap,högkompetensochenviljaattständigtutvecklas.Vilevererarkompetens
rådgjwing, systemutveckling och förvaltning.

Läs

ochresursförstärkninggenomhelhetsåtagandeninomstlategisk

know

mer på www.knowit.se

it

Nårhet. Kunskap. Engagemang.

Digitalisering på dina villkor
Har ni information på papper, fiche, kartor,

mikrofi Im, negativ, diabilder, glasplåtar
eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?
Vi är experter på digitalisering.
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