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Att skriva sin historia, där den seraste
träffen i Uddevalla drog ett 50-tal intresserade

"Ett generellt intresse för arkivfrågor har säkert funnits men när kurstillfället väl har när-

om

mat sig har kanske andra åtaganden uppfattats som mer angelägna än arkivfrågorna"
läserjag i en utvärdering från 2001 om för-

personer.

sökskursen Att bevara organisationernas
historia. Kursen ordnades av Folkrörelsernas

Arkivförbund (FA) och Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek och handlade om arbetsfördelningen på arkivområdet mellan central och
lokal nivå, om hur arkivmaterialet används av
samtidshistoriker och om hur man kan stimulera till bättre kontakt mellan lokala organisatione r och fo I k rö relsearkiv.
Det var en alldeles utmärkt kurs med det
bäsla vi kunde uppbringa av samtidshistoriker
och erfarna arkivarier, men det där med kursdeltagare var värre. SEKO var försöksorganisation och de var mycket engagerade, men trots
det blev deltagandet till sist rätt klent. I utvärderingen dras också slutsatsen att det nog var
ett för ambitiöst upplägg som ställde alltför
stora anspråk framförallt på deltagarnas tid.
Men sedan dess har olika bitar av denna försökskurs dykt upp lite här och där. Ett pass
just om hur man skildrar sin egen historia och vilken roll ett välskött arkiv spelar - fungerar bra både på årsmöten, på en personaldag
i någon organisation eller när förbundskassörer träffas. Och av den där försökskursen har
det blivit ett uppskattat FA-arrangemang

FA:s medlemmar engageras ofta när det ska
skrivas historia, vanligtvis när det är dags för
jubileer. Under det senaste året då jag varit
engagerad i förberedelserna för ABF:s 100-

årsjubileum har jag haft anledning att fundera
över j u bi I ee rnas rol I fö r h isto riep rod u kti o n en.
Tidigare har jag lite oreflekterad tyckt att man
kan få sin historia bättre belyst om man inte
känner sig bunden av jubileumsförväntningar.
Jag måste erkänna att jag därmed deltagit i en
rätt allmän mobbning av jubileer" Det börjar
kännas fel. Dagens organisationer inser att
jubileer är bra tillfällen att minnas den egna
historien, att värdera och kanske omvärdera
den och skildra den på nytt. De vet värdet av
en seriös och kritisk granskning av sitt förflutna. Och det är aldrig fel att ordna en fest.
Så numera är mitt råd: Tag för all del varje
chans att jubilera och ta tillfället i akt till
m i n n esi nsa m I i g och h isto rieskriva nde.
Nästa år fyller Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA) fyrtio och det ska vi fira. Jubileer är bra!
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Karin Englund

Ordförande FA

Kontakta Åsa OIsson, sc ovar.

Omslaget: En solig och vacker höstdag. Foto: Västerås stad.
[4aterial som publiceras i Tema Arkiv är skyddat av lagen om
Lpphovsrätt. Upphovsrätten tiIlhör artikelförfattaren respektive
fotograleff . Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse osv
förutsätter lillslånd av upphovsman.
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Kulturrådets detrapport rörande Access"

I\.

et har nu - i skrivande stund -

IJ tu::;

jämftiras med de cirVa 40 miljoner som
ett medelstort länsmuseum totalt omsdtter per år. Access har snabbt kommit att
växä om det tidigare SESAM-projektet
som "endast" genererade 235 ml\oner
till de svenska museerna under slutet av

j

5

: : :,',i1:
: I ;:i, lå
jekren sjösatres. Den socialdemokrariska
regeringens sarsning För atr sysselsätra
fler akademiker har kommir art innebära ett tydligt lyft for kultursverige,
som dessutom kan konstatera att fbrra
årets regeringsskifte inte kom att innebära nägra förändringar i proj ektupp-

J

1990-talet.

ö*ad syssersättning
"l syfte att bevara, vårda och tillgänglig'
göra samlingar, föremål och arkivalier vid
ku ltu ri nstitutione r I äm nas e n I igt den na
fö ro rd n i n g b i d rag ti t I syss el sättn i n g s åtg ä r-

Iagget.

Uppdtrg.t att fördela projektanslagen

e;.k iitt Siar.ns Kulrurråd (Kulturråder)
Io.n d.n försra juni kom ut med en första
delrapport rörande ACCESS. I {tirordet

der inom kulturområdet", säger riksdagen

i sin forordning SFS 2005:1093.
Att lagga tyngdpunkt.n på syftet:

Kristina Rennerstedt, generaldirekKulturrådet, att "i ett internatioför
tör
nellt perspektiv är Access utan iämförelse,

säger

ganglig[tirandet
från den
hembygdsrörelsen På

såväl när det gäller insatta resurser som

mål med projektet".

tork.

Projektets storlek
Vad år det då för resurser som har satts
in?

Under 2006 kom27l miljoner kronor
att ftirdelas mellan 284 sökande kulturoreanisarioner och -institutioner, främsr
hem-I..., men även arkiv, bibliorek,2007
Under
fera.
med
bygdsforbund
hai ytterligare 250 miljoner delats ut,
medel som i huvudsak har kommit att
gå till de sökanden som redan under
ZOO6 hrd. planerat för flerårsprojekt'
Dessutom har regeringen, efter påpekanden i bland annat Kulturrådets budgetprop osition, aviserat att rillsd'tta 7 5
titlo"ir för 2008 samt25 miljoner för
ZOOS for att möjliggöra en aweckling av
de pågående proiekren.
Ft tätt få en uppfattning om projektets storlek kan de fördelade beloppen

gör det lätt att glömma det
övergripande målet för hela Accessatsningen: en ökad sYsselsätrning'
Kulturråder väljer dock atr i sin rapport dven citera regeringens budgetproposition frän2005 och talar då om
"insatser som syftar till att ta till vara kulturarvet och öka sysselsättningen inom

iurrluii

lE:

l_,a

=
=

sörmländsk hemetapp 2, arkiv'

i Sörmland,
Augusti 2O07:lennie Fornedal re-

g istre ra t g I att a rki vförtec kn i ng a r fö r
Katri ne ho I ms hem bYgdsföre n i ng.
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till-

och vårdandet av ku1-

Ärkiv

kulturområdet", vilket gör en

- om än
1ösning av sysselsd,ttningsfrågan till något mer dtnbara en "trevlig
sidoeffekt". Enligt regeringens beräkningar inftir budgetpropositionen ansåg
man att cirka 650 personer per år borde
kunna beredas sysselsärtning genom
kortsiktig

9

-

projektet.

Aktuellt resaltat
långt insatta resurser och mål med
projektet. Hur ser då resultatet ut så här
Så

långt?
Redan i mq 2007, det vill säga ungefdr 3 månader efter att de forsta projekten startats upp, hade man nått målet
med 650 anställda inom Access. Ett år
senare, iapril2007, kunde man räkna
in 970 projektanställda, varav 83 procent (inom arkivområdet 95 procent)
akademiker.
Den korta startsträckan får nog till
stor del tillskrivas det krassa åktum att
vi har att göra med den redan mycket
projektvana kulturavssektorn. Här fi nns
redan långa önskelistor över uppgifter
som sedan länge behövts utfäras, en
mängd utbildad - och arbetslös - arbetskraft samt inte minst erårenhet av pro-

jektplanering.
41 procent av de 970 anställda var vid
anställningstillf2illet långtidsarbetslösa.
Säkerligen skulle siffran bli markant
högre om man medräknat antal personer som vid anställningstillPållet var,

G äv I eborg s I ä n s
föreningsarkiv, etapp 2, kommu-

Ac cessp roje kt :

nerna Ljusdal och Bollnäs.
Proje ktäg a re : Arkiv G ävl e bo rg,
www. a r ki vg av I e ho rg,s e
Maj 2OO7: Arkivarie Sofia Hed6n
med a rkivlevera n s frå n Fo I kp a rtiet
liberalerna i Ljusdal.

eller inom kort skulle bli, korttidsarbetsl<;sa - till exempel mellan projekt. Dessutom måste man räkna med att en del
av de 20 7o som varit deltidsanställda
inom Access, förmodligen skulle ha varit deltidsarbetslösa under motsvarande
procentandel.

Arhetslivserfarenhet
För alla dessa projektanställda innebär
Accessanställningen en viktig komplettering till kommande platsansökningar,
de har dessutom "fått in en fot" i branschen och har kunnat knyta viktiga
kontakter.

Accessprojekt: En sörmländsk hemhygdsinventering, etapp 2, arkivvårdande
insatser.
Projektäg a re : Söd e rm a n I a n d s
h e m bygdsfö rh u n d oc h Fö re n i n gsa rkivet

Lena
gnagarbesök i det inlämnade materialet.

För arbetsgivarna har anställningarna
medltirt en utökning- i vissa å11 mer än
en fordubbling - av arbetsstyrkan, vilket
givetvis ökar arbetsplatsens resultat på
ett sätt som annars skulle ligga utanftir
gränsen ftjr det möjliga.

Svåra att mäta
Resultaten vad gäller vård, bevarande
och tillgängliggörande av samlingar blir
tyvärr inte lika tydliga. Hur och vad ska
mätas?

För en del har arbetet inneburit tidskrävande insatser för ett fåtal objekt, ftir
andra har det handlat om mindre tidskrävande insatser ltir ett större antal objekt. Objektet i sig kan i det ena fallet
vara ett mindre föremål, i det andra ett
helt arkiv. Arbetsinsatsen i sig kan innebära ett konkret och praktiskt arbete, i
andra fall en beskrivande dokumentation.
Här har Kulturrådet tvingats inse att
de olika projektens upplägg och uppdrag skiljer sig åt i så pass hcig grad att
jämfbrelser blir svåra att göra. Man
konstaterar i alla fall am digitaliseringsätgarder toppar listan över mest använd
vårdinsats, registreringsarbeten kommer
på en god andra plats.

Tillgängliggörandet
När det gäller tillgängliggörandet har de
flesta- inte helt otippat - satsat på att
publicera samlingar på webben, men
även på att tillgängliggöra via lokala
databaser, utställningar med mera.
Forts. nästa sida

Ärkiv
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Forts. från sidan 5

Enligt Kulturrådets statistik har 140
av de åtalt 280 projekt som svarat,

I
a

regel-

i.
q

bunden samverkan med en eller fera
samverkanspartner. Totalt räknar man
med cirka 400 samverkansrelationer'
Flera av de deltagande projektägarna har
också noterat en positiv effekt på den
egna organisationen, vad gäller ökade
kä.rrakret och nätverk. A BM-tanken
verkar också ha fått en starkare ställning
i och med projekten. Samverkan är
tidens melodi och kan säkert lösa många

knutar. Men vi är många - arbetsgivare
och arbetstagare - som tänker tyst det
ingen riktigtvågar säga högt: - \åd gör
viie'n då? När Pengarna tagit slut"?

Anslagen behövs
källor till kom'
örebro län.
arkiv för
örebro län och
www.arkivcentrum.
och förberedel'

intervjuer
i örehro län. Provarav sex

Av de enkätsvar Kulturrådet fått in från
de pågående projekten, framgår att cirka
9 o/o av de projektans:j,llda eventuellt
kan vänta iig någon slags fortsatt anställning efter projekttidens slut. En siffra
som sdtter fingret på problemet: utan
(statliga) anslag stannar kultursverige'

Fotnot: Kulturrådets detrapport hittar du på: http://
www.ku ltu rrad et.se / u p load /kr/p u b I i kation e r/20 07/
access.pdf
Text: Lena Bohlander

ekari' G e n e re I lt ka n
projekt i sin inledmånga
att
konstateras
ning har fått tägga ner mer tid än beräknat
på att ordna, inventera, gå igenom kataloger och annat förberedelsearbete på bekostnad av insatser för att öka tillgängligheten. Det innebär att mer tid har fått
täggas på nödvändiga förberedelser än på

Kulturrådet

päp

Västmanlands HemVästm

a n Ia n

d s H e m bYg d s-

Fo rn m i n n esfö re n i n g,

www'

Harakers hembYgdsgård i
i Västmanland
inventera och förteckna
bl a med stöd av
vid Arkiv Västmanland.
m fl representanter för
var de första
de accessanställda Simen
"Suss" Due.

foreningsarkivet.sormland @telia'com

sj ätva ti t Ig ä n g I i g g ö ra n d et."

Här har Access gett mer, i form av det
nödvändiga och grundläggande förarbetet, än vad SESAM formådde.

Vad händer nu?
Än är inte alla Accessprojekt avslutade,
de sista väntas pågå fram till och med
våren/sommaren 2008. Den snabba
uppstarten visade sig gå mycket smidigt,
frågan är hur awecklingen av projekten
koÅmer att se ut. Hur fortsätter vi arbetet med att vårda, bevara och tillgängliggöra våra samlingar? Finns tillräckliga
i.r,rrr., for att arbeta vidare med projektresultaten inom den ordinarie verksam-

Accessproiekt:
Västmanlands Hem'
bygdsarkiv.

Projektägare:
Västmanlands

Hembygdsförbund
och Fornminnes-

förening.
Norra Västmanland i
april 2OO7: Proiektet
rycker ut med extra
insatser vid hYte av
arkivlokal.

heten?

Nr3.2oo7
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På förra regeringens uppdrag

etablerades ett filmarkiv i
Grängesberg. Nu hotas verksamheten om de inte får mer
pengar. Beslut om detta fattas
av Kulturrådet ander hösten.
Syftet med filmarkivet är att rädda
svensk smalfilm och fiireträdesvis dokumentärfilm. Verksamheten har skötts på
uppdrag av SFI (Svenska filminstitutet).
Projektet har personalmässigt finansierats främst genom Accesspengar och
utan dem kommer registreringsarbetet i
det närmaste att upphöra. Syftet har

Filmtekniker Rolf
Sors synar film vid
frlmarkivet i
Grängesberg.

alltså snarast varit att skapa ett arbets-

politiskt instrument och därigenom
kompensera regionen för den upphörda
gruvdriften på orten. Visserligen har
dven ett fast stöd givits på 5 miljoner
årligen, men detta har endast täckt de

ningarna. Att som i detta fall, bygga upp
en löpande verksamhet enkom efter
temporära bidrag, frärryar inte ett lång-

åsta kostnaderna.

Ett problem med denna lösning har
dock därmed blivit att ytterligare en
huvudman har etablerats med ansvar för
ett svenskt filmarkiv, förutom Statens
Ijud- och bildarkiv (SLB) och SVT. Det
ska påpekas att SFI redan tidigare haft
ansvar för bevarandet av spelfilmer och
det var den kompetensen som gav dem
uppdraget. Diskussioner om en sammanslagning har dock ftirekommit. Inte
minst då de huserar under olika departemenu SFI har sitt säte under kulturdepartementet, medan SLB lyder under
utbildningsdepartementet.

I början var tanken att även vanliga
medborgare skulle kunna lämna in sina
filmer för att säkerställa ett bevarande.
Med tiden har det dock blivit nödvändigt att begränsa till i huvudsak hembygdsfilmer och föreningsfilmer på
grund av det stora intresset lor detta
som visades från allmänhetens sida.

Kortsiktig lösning
Problemet med atr finansiera sarsningar

inom kultursektorn med pengar avsatta
ftir arbetspolitiska instrument måste i
detta sammanhang problematiseras. Kultursektorn måste, Itir att en långsiktig
verksamhet ska kunna tryggas - inom
vilket område det vara månde - bygg"
på en

stabilitet i de ekonomiska förutsätt-

Ärkiv

Nr3.2oo7

siktigt mål inom kultursektorn.

bevaras på ett bra sätt och det är naturligtvis ur den aspekten ett värdefullt tillskott till kulturarvets bevarande. Samtidigt saknas på detta sätt den holistiska
syn som borde inrymmas i arkivsam-

manhang. Filmerna riskerar att plockas
ur sin kontext och blir flirvisso till minnesbilder ifrån en Itirlorad värld, men
med risk ltir att det sammanhang de
härstammar ifrån glöms bort, obeaktat
det ambitiösa registreringsarbete som
görs av själva filmmaterialet.

Helheten och ett perspektiv som utgår
från verksamheterna och att möjliggöra
ett bevarande dven av andra delar av
arkivbildarnas verksamhet inte bara
känns angeläget, utan är nödvändigt
ifall inte en stor del av 1900-talets
historia ska förglömmas.

Konstlad satsning
Utifrån ett arkivperspektiv är satsningen
också något konstlad. Visserligen kräver
film en specifik miljö ftir att kunna

Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@ bredband.net
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31 oktober som slutdatum för projektet'

Y nom hembvgdsrörelsen finns en beI trrdrnde del"av landets kulturarv
L"rnlr,. Att det nu med bidrag Från
I S,"r.n, Kulturråd På olika håll i

Den summa, 2 850 000 kronor under
19 månader, som förbundet hittills blivit
tilldelad har räckt ti1l fem heltidstjänster.
Tyvd'rr kommer vi inte hinna med allt
arbete .om återstår, många föreningar
blir utan hjalp. Nya bidrag inom Access-

landet pågår ett arbete för att bevara och
tillgangliggtira detta, är väl satsade
Densar.

'

Lå'nd.ts hembygdsFören i ngar bedriver
ett ovärderligt arbete som utförs på
ideell bas. Det är framför allt på ett
lokalt plan som detta sker inom olika
områden, dar kulturmiljöarbetet kan
framhållas liksom också den viktiga
inriktningen mot barn och ungdom'.
bevara gamla hus och
Arbetet ..r.d
"tt
sårdar är omfattande liksom arr föräningrrn, ofta har bild- och föremålssamlittgar av betydelse.

I

II

I

!

I
Brett upPdrag
Vi

som

,tbåt"t inom Stockholms

läns

hembygdsfc;rbund har ett brett up,pdrag'
Blr,rd iåta arbetsuppgifter ingår föremålssamlingar, som innefattar sedvanligt museiaÄete såsom föremålsvård'
regisrtetin ga t' forograferin g, i nven ce-

projekter kommer att bli möiliga att
.akr. -en är endast art berrakta som
medel för aweckling under de kommande två åren, för att år 2010 vara helt
slut.
Det är idag ovisst om och i så fall hur
insatser av det här slaget kan fortsätta,
men diskussioner pågår for att om möjIigt hitta andra foimer för stöd till hem-

ringar, arbeta fram rutiner, organlsera
foriaring och digitalisera, vanligtvis i
Sofie. Vi-dare också digitalisera och förteckna bildsamlingar, utforma utställningar, författa broschyrer, skriva artiklar samt att förteckna arkiv.
Ser man till oss anställda har vi komDetenser som täcker in olika områden
iom berörs. Bland oss finns konstvetare'
historiker, etnolog, arkeolog, arkivarie

bygdsrörelsen.

och så vidare.

Argumentet för att
fördela hiälpinsatser till
hembygdsföreningar är
darftrr både starkt, självklart och enkelt. Samlingarna är stora och
arbetet med att dokumentera och vårda är
ofta eftersatt och ibland

lrgd

L

övermäktigt. Tiden
räcker inte till och tillräckliga kunskaPer kan
saknas fbr att ta hand om
dem på rdtt sätt.
Tacksamt nog betalas

§Y*si05&g(å!!i!tc

Accessbidraget ut dYen i år
och vi kan fortsätta ännu
en tid, vilket hembYgdsfor-

eningarna uPPskattar. Den
egna ekonomin tillåter dem
inte att ha anställda.

Fem heltidstiänster
För oss som sedan 1 aPril
2006, arbetar för Stockholms
lans hembygdsfurbund gälier

I

som är

ett

vanligt i hemhar giorts

hembygds-

Nr3.2oo7
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Arkiv som har fbrtecknats är Bro gårds
arkiv, Botkyrka hembygdsgille, Ljusterö
hembygdsforening samt Hdverö-Edebo
hembygdsftirening. Nämnas ska dven
det bildarkiveringsarbete som genomfurts i Farsta, Salems och Fasterna hembygdsloreningar.
Bildarkiveringen handlar om skanning
av några tusen foton, mest svart-vita påsiktsbilder men dven fargdior ltirekommer. Bilderna skannas högupplösta men
några föreningar har önskat en komprimerad kopia också, vilket vi stått till
tjänst med. Bilderna har levererats på
CD med en förteckning i wordformat.

Foto: Barje

Förteckna och förvara
Bro gårds arkiv

kom att bli min uppgift, finns handlingar från och med att foreningen star-

Gallra eller spara

Susanne Gullby har arbetat med Bro
gårds arkiv som är av annan karaktär.

lade 1949.

- Ett tidigare privat gårdsarkiv har
{tjrtecknats genom arr den lokala hembygdsföreningen fick överta det, berättar
Susanne Gullby. Bro gård nära Stäket i
Mälaren, ägde nästan hela Bro socken,
så att mycket av socknens historia finns
samlad i gårdsräkenskaperna, rättegångshandlingar, arrendekontrakt med
mera. Sammanlagt cirka 20 hyllmeter.
De äldsta handlingarna är från 1600talet, med donationsbrev och en hel del
brevväxling angående reduktionen.
Svårigheten som ensam arkivarie var
att kunna läsa de äldre handstilarna vad handlar handlingarna egentligen
om? Flyhänt stil och omständligt kanslispråk underldttar inte. Men sedan 1982
har ett forskningsarbete pågått, där man
tolkat och publicerat äldre dokument.
Efter 1987 sker det inom Upplands-Bro

Gallringsuppgiften tillhOr antagligen ett
av de svårare momenten. Verifikationer
kan ju vanligen gallras om de är äldre
än tio år och det finns bokfliring, god-

I Botkyrka Hembygdsgilles arkiv,

som

I tadgårdstorp, som loreningens hembygdsgård heter, finns typiska torpstugor, logar och sedan något år ett museum samt en stor gräsyta med gott om
plats fbr olika evenemang. Där fiirekommer fiirutom folkdansen, spelmansstämmor, midsommarfester, julmarknader,
smide och annat hanrverk, berättarcafeer, historiska vandringar med mera.
Det är ett omåttande material som
visar arbetet med att lyfta fram bygdens
historia, upp emot fem hyllmeter kommer att upptas i Tumba kommunarkiv
där det ska deponeras och bli tillgängligt for återsökning.
Kompletteringar kommer givetvis art
ske efter hand, då det är en nu verksam
forening.
Botkyrka Hembygdsgille har inga
egna lokaler lämpliga för arkiv, något
som ftir övrigt gäller många hembygds{tireningar. Det är därför av hög prioritet att handlingarna tas om hand, ftjrtecknas och placeras på lämplig plats.
Något som drabbat oss, är det välbekanta fenomenet att arkiven tycks växa
under arbetets gång. När man rror att
arkivet är klart, dyker nya handlingar

uppl
Ledamörerna i föreningarna är
privatpersoner och man saknar ofta ett
kontor, varför man förvarar protokoll
och andra handlingar hemma. När åren
går glöms de lätt bort. Det är ett tidskrävande men nödvändigt arbete att
samla in detta ftir art sedan inlemma det
i arkivet.

kulturhistoriska Forskningsinstitut, som
då bildades. Hängivna medlemmar arbetade nu med översättning till långt in
på nätterna.

Slutligen var materialet ordnat och de
äldre handlingarna lämnade till kommunarkivet. De yngre gårdsräkenskaperna - från och med 1840 - kan man efter
tidsbeställning studera på plats, i slottsflygeln från tidigt 1700-tal.
Accessprojektets målsättning är ökad
tillgänglighet. Den som är intresserad av
socknens historia kan nu ta del av handlingar om ägotvister, vägsträckningar,
domslut och mycket mera genom arr

forskningsinstitutet kontinuerligt lägger
ut dem på nätet - kopplade till arkivfiirteckningen.

kända balansräkningar och revisionsberättelser bevarade.

Vid genomgång

av det stora bestånd

verifikationer som samlats under
snart 60 år i Botkyrka Hembygdsgille
av

kunde dock noteras den intressanta information som ändå finns att hämta
från åkturor med specifikation. Här
finns möiligheter att ta reda på vilken

fargkvalitd och vilket slags virke som
valts vid om- och tillbyggnader eller
restaurering.
Många gånger har man handlat från
lokala ftiretag som inre längre finns kvar
och verifikationerna speglar då det lokala samhällets historia. Hur såg detaljerna ut i arrangemanget kring besöket
från vänorten i Tyskland, hur forhc;ll det
sig med musiken vid dansbanan eller
vilka var vinsterna som inköptes till
midsommarlotteriet?
Listan kan göras lång och många är de
frågor som kan ställas. Problemet är att
vi inte kan veta hur framtidens frågor
ser ut. Det är sannerligen inga enkla beslut och det som en gång gallrats är fur
alltid ftirlorar.

Erinrar mig historiker Martin Hårdstedt som i sin nya bok om Finska kriget
1808-1809, använder uppgifter ur verifikationer rörande armdns underhåll av
lornödenheter. I Krigsarkivets källare,
konstaterar han, står dessa trots märkning "kan gallras" som tur är kvar på
hyllorna och kan berätta om den militära administrationen.
Forts. nästa sida
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Kvitton och utskick
Kan kvitton på betalda medlemsavgifter
vata av intresie? I Häverö-Edebo hembvsdsförening fanns sådana kvar i det

möilisheten att kommunicera' Ljusförhaliaidena kan vara undermåliga och
fukt och damm kan innebära olägenheter, ibland i källarlokaler, ibland i
nåqon av hembygdsgårdarnas torpsrugor
ellä mangårdsbyggnader. En del av För-

.,.årr.r"d. märerialet och den omedelbara tanken var att gallra dessa'

I den här föreningen har man ett system där varje medlem förs in På eget
kort och ndr medlemmen begär utträde
gallras kortet. I och med det Försvinner
äckså uppgiFten om tidigare medlemskrp ,rilkei betyder att man i föreningen
b"å hr. uppgifter om nu aktuella, verksåmma medlemmar.
Här fyller kvitton en lucka i matrikeln'
Namn och adress 6nns på kvittona samt
vilken avgiften varit förstås' Medlems-

eningarnJs gårdai har inte uppvärmda
Iokal-er varfbr en planering har fått göras
med hänsyn till årstid och väder'
Vi har dock själva, i gott samarbete
med hembygdsftireningarna och vår led-

ning, kunnat skapa de ftirutsättningar
.orrikrä,r, och den viktiga arbetsmiljöfrågan har i de flesta fall gått att lösä'

d."io-

från Svenska Ungdomsringen stor plats

sod inblick i vilka stora insatser som
iakriskr görs' vilka kunskaper hemtrygd;kvinnoria och männen dger. Jagförhåller mig ödmjuk infor det arbete som de
uträttir, men hjälp behövs, vad gäller
vård och tillgängliggörande. Förmod-

ställer frågor på ett källmaterial.
Allmänna utskick skulle kunna avföras
ur arkivet. I Botkyrka Hembygdsgille,
som inte bara är en hembygdsförening,
utan dven ett folkdanslag, har cirkulären
och speglar indirekt denna del av föreningeni,r.rksamhet. Nu har Botkyrka
Hembygdsgille från mitten av 1970'
talet, åiätiefort och bilagt sina hand-

lingar

till mötena varftir

de ändå måste

behållas.
Jag kan se fördelen med

att materialer

finn., samlat och man behöver inte vända sig

till

Svenska Ungdomsringen-s

arkiv

ft;r d"en kompletta bilden. För att få kontinuitet har å,ren övriga årens utskick i
stor utsträckning sparats. De kommer
visserligen att ta plats men här har en
awägning gjorts.

Lokaler och arbetsmiliö

Hembygdsgårdarna ligger spridda- i
lanet, fån Roslagen i norr till Södertörn
i söder, ute i skärgården på öar, eller ens-

liet inåt landet, en del krångliga att

nå

m"ed gles, kommunikationer' Några Få
mer centralt i Stockholm.
Hur är det då att arbeta i hembYgdsgårdarna? Förhållanden a dr mänga
är ofta
[å.rg.t obekväma. Lokalerna
som kontorsarbetsplats'
äåli"g,
".tp"r.*de
Vi tiar inte självklar tillgång till dator
eller Internei och knappast någon refe-

renslitteratur för informationssökning'
Inte sällan saknas fast telefonlorbindelse
varför den egna mobiltelefonen är enda

Det har nu gått drygt tio år sedan International Co"uncil on Archives (ICA)
fastställde den internationella yrkesetiska koden för arkivarier. DIK Arkivariefacket, ,ars medlemmar urgör en maioritet av vårt lands arkivariekår, antog
denna norm i sin helhet i samband med

Och sen...

oss som arbetar inom ramen
för Accessprojektet närmar sig sitt slut'
Min insikt om hembygdsrörelsen var
före projektets borjan knapp och ofullstanåig- Under arbetets gång och- nu
.ft., Å.. än ett år, har jag dock fått en

uppgifteiar givetvis ofta av intresse för

Behövs det en gemensam
yrkesetisk kod för arkivarier?
Många tYcker nog det, men
en färsk studie vid Mittuniversitetet (B-uqqsats) visar att
det råder delade meningar om
nyttan med den navarande
koden,

Tiden fr;r

ligen skulle ." tä a.t av det nödvändiga
arbete vi gör aldrig satts igång utan oss'

Det är Jn viktig angelägenhet att fortsättningsvis stödja hembygdsrörelsen'
Utmanlngen i vårt uppdrag har kanske
sin största poäng i att dra upp riklinjer'
organisera och skapa rutiner for ftir.ning.n, eget Forrsatta arbete' Museer
och irkiv inom ofFenrlig sektor rar som
bekant också del av Accessbidraget, men
där finns redan en organisation och professionell personal, om än knappt tilltasen, som tar hand om dessa frågor'
öen synnerligen vikciga uppgifren att.
ordna Föreningärnas arkiv. är arr ta hand

anslutningen till ICA är 2004'
Inom D"IK:s ledning har koden diskuterats sedan slutet av 1990-talet och
nåera enskilda arkivarier har också in,r.!r.rr, sig för saken. FortFarande är
emellertidtden okänd för de flesta och
nästan ingen organiserad diskussion
kring etik har förekommit i arkivsverige'

i. Wrbb.nkät om koden

I G..rorn en webbenkät ställd tilt samrliga
I .ro.. av arkivinstiturioner - med 117
[ ,iy.t "n svar - har ett antal frågor kring
I kod.n kunnat behandlas. B-uppsatsen
kod
I *ed titeln "Arkivariens yrkesetiska "nedett
är
(vt
I - id.rl och praxis" 2007)
med fokus på dagens yrkesetiska
| ,lrg"
I praxts.
I Ka.rn., svenska arkivarier överhuvudI ,rn., till koden? BrYr man sig om den?
I Ir7n.i-rur. kombinerar med kommentaI t., gru ett bretr underlag som indikerar
| ,t. F.ågrn i artikelns inledning ovan
I änn, är långtifrån genomlYst'
I

om den dokumentation som finns över
hembygdsföreningarnas samlade arbete'
Det är ingen privatsak, utan ska ses i ett
större perip.ktiv, som ett samhällsin,r.rr. ,r, stcirre format. Risken finns att
vi mister den kunskap som ackumuleras
och det kulturarv man forvaltar' Sannolikt skulle Sveriges kulturarv vara fattigare utan detta.
Text: Agneta Järnankar, accessanställd

Stockholms läns hembYgdsförbund

agneta.jarnankar@ bostream'nu

En

visste inte att det fanns

kod, några har
enkäten.
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Mer än 90 o/o av de svarande hade
aldrig diskuterat, haft utbildning/

fortbildning eller på annar sätr arberat
med den yrkesetiska koden på arbetsplatsen. En stor andel visste inte att det
fanns en kod. Endast en på fyra hade
läst den. Fler än så kände förvisso till
dokumentet uran att själva ha tagit del
av det, och många kommentarer visade
på intresse för ämnet. Ibland uttrycktes
reservationer gentemot delar av koden.

Några'ällmänna uppfattningar" ska

Inte mindre än 37 o/o av kvinnorna och
44 o/o av männen svarade med de två
högsta alternativen, 6 och 7. Det var
givetvis dven relevant att mäta intresset
utifrån 'heutralläget" 4. Däman jämfiir
hur många som svarat med något av
alternativen 5f blir siffran för kvinnor
67 o/o och för män 63,5 o/o. Två av tre
tillfrågade uppgav alltså att de är intresserade. De som angav art de är mindre
intresserade (alternativ l-3) var 77 o/o av
männen och endast 7 o/o av kvinnorna.

redovisas lähgre fram.

Sammanställning
Enkätsvaren sammansrälldes så att olika
kategorier kunde jämftiras. Indelningsvariabler var a) kön, b) antal år som yrkesverksam arkivarie, c) typ av arbetsplats och d) ålder.
Vissa, relativt små, skillnader mellan
olika grupper konsrarerades. Resultatet
visade bland annar art fler kvinnor än
män tycks vara skeptiska till den nu gällande koden, åtminsrone i vissa avseenden. Arkivarier med många år som yrkesverksamma tycks ha större kännedom
- och en mer positiv uppfattning - om
koden. Som helhet är det emellertid tydligt att effekten av DIK:s infiirande av
koden som rdttesnöre är svag. Samtidigt
som intresser {tir yrkesetik i allmänher
visar sig vara högt bland både kvinnor
och män i alla kategorierl

lntresse för yrkesetik
Hur stort är Ditt intresse för yrkesetik?
var en enkätfråga som kunde besvaras
på en skala frän lf där 1 betydde att
intresset var "minimalt" och 7 att det
var "maximalt".

Uppfattning om koden
Vad ar Din uppfattning om den nuvarande yrkesetiska koden? var en fråga
med ftirdigformulerade alternativ - och
plats ftir kommentarer med egna ord

dartill.

"En färsk studie visar
att det råder delade

meningar om nyttan
med den nuvarande
yrkesetiska koden."
En tredjedel av de svarande, alltså fler
än de som tagit del av koden (några har
"last på" i samband med enkäten), har
svarat att de uppåttar koden som "ett
användbart verktyg fiir att vårda/utveckla professionen". UngeFär en femtedel har angett en mer skeptisk uppfattning med alternativen "kunde vara
bättre" eller "många ord, men kanske
inte så användbart i det dagliga arbetet".
Ett fåtal angav alternativet "annan upp-

fattning" och 42

%o

svarade "inga kom-

mentarer/har inte läst den". Kommentarerna till denna och andra frågor visar
att arkivariekåren har både positiva och
kritiska synpunkter på koden.

Etik och moral
Det finns i litteraturen en tes om att tilllämpandet av en yrkesetisk kod handlar
om något mer än att enbart agera professionellt. Det handlar om etik och moral
på ett djupt mänskligt plan; ibland
krävs svåra besiut och då behövs vagledning. Men eftersom remat ännu inte
tagits upp systemariskr i Sverige är den
etiska kodens relevans inte något som
tas för givet.
En återkommande beskrivning var att
man anser innehållet i koden vara'tjälvklarheter" som alla arkivarier flirstår
(och tillämpar så gott man kan). Flera
menar dock samtidigt atr der är bra atr
koden finns som en påminnelse om
dessa'tjälvklara" saker. Kanske behövs
det en gemensam kod redan av det skälet, även om andra skäl väger ryngre.
Som framgår av syaret på en annan
frägaär vissa aspekter av den etiska
koden å andra sidan helt ignorerade.

Språkbruk
Några kritiker menar att språkbruket är
mindre lyckat. "En kod är nog viktig,
men den nuvarande känns valdigt byrå-

kratisk" skrev någon.
En annan och mer substantiell syn-

punkt som togs upp av flera är att de allmänt hållna riktlinjerna behöver kompletteras. För art kunna tillämpa koden räcker
det inte med att läsa den. Praktiska
exempel - etiska dilemman - efterlystes.
I en kommentar sammanfattades beForts. nästa sida
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hovet av komplettering med följande .
rad: "Ett policydokument är inte sPeci.ii. rrrrra"db"r,,r.",, Praktiska exemPel
hamoå hur man löser Frågor när man
,.,ar i konflikt mel[an olika normsystem'
exempel den egna moralen och de iuridiska förordningarna"'
Risken for attiiktlinlerna hamnar i ett
abstrakt vakuum påpekades i en annan
kommentar: "Oeiai bra att man äntli
sen böriar se över och beFdsta vad arki-

iarierollen inrymmer/bör inrymma men
det saller o.ki rtt tydliggöra resultatet/
kriräiern, så pass väl så att de lätr kan
överföras till hur den faktiska situationen/"det dagliga arbetet"' Annars
finns risken atåÅetet med den etiska

koden förblir liggande, flytandes i något
slags övre

skikt, åmöjlig för gemene arki-

varie att ta

till sig".

Att undersök" f,;thåll"'dtt mellan ideal

och oraxis var ett mål för srudien' Det
gjo.å.. utifrån foliande enkätFrågor med
äirt, f.i, kommenrarer med egna ord:

Du På den Yrkesetiska kodens

ideal? Hur

tior Du att förhållande mel-

lan ideal och praxis ser ut? Finns det
någon av de tio punkterna i den yrkes-

.tiik,

kod..t som Du

anser vara

"vikti-

sast', som bör lYftas fram?

" An*lv...,

av enkäten gav inget klarlag-

e"nd. ,u vilka Forhållanden som råder'
ä.n ,u svaren att döma tror många art

det generellt råder en relativt god övermellan ideal och praxis'
"nrriä-m.lr.
melFå befarade att der överlag är långt
påpekaflera
lan de båda polerna' Fastän
de att det rtålig..t finns skillnader beroende på vilken organisation man arbetar
i. SrÅtidigt kon.taterades att det kanske
inte går r,I 1.u, upp till kodens ideal

fullt ut.

ldealens nivå

Olika uppfattningar finns om vilken
nivå ideäien ligger på, som några av.cita'
ten nedan,risat (tn del menar att idealen fakdskt är möjliga att uppnå' andra
inte):

"if,.,

fa.t.lag.t på annar sätt'.1 reglemenren'
laear och förordningar"'
:1rg ry.k., art alla av den Yrkesetiska
koä"ä. iio p'.r.tkt., känns mycket möjliqa att senämFöra i praktikenl iag rror

,iit o.t' ä.d ,r.

så

ai faller i de flesra fall

idag".
Jsorn iåal ar yrkeskoden utmärkt och
tar upp många viktiga asPekter' Tyvärr
fin.r, å.t inte rerurser att leva upp till
dessa ideal i det dagliga arbetet"'
"Idealen är mycket högt t"tt", och.det
är säkert svårt att folja koden helt och

-redan

hå1let"

"Att upPfYlla samtliga 'krav' är mer
eller minåre görligt, beroende på sammanhang o.h i,rit, kanske också av arkivinstitätion och ekonomiska resurser"'
"Idealen är höga men i verkligheten är
det svårt att fa fåk att inse handlingarnas värde".

tdeal och Praxis

htr. ,.,

"Mycket av det som står anser Pg vata

ha läst igenom koden kan

".,
ias konstatera att vi i huvudsak iobbar
denna kod. F<ilier man lagstifrning
"f?e.
och använder sunt förnuft så borde resultatet bli detsamma"'

"Svårt att leva upp tilI ideal, men jag
tror samtidigt att det finns en önskan
om att ideal och praxis ska smälta samman".

Den fortsatta diskussionen bör kanske
handla mindre om idealens nivå och
mer om vilken den yrkesetiska kodens
roll bör vara i den praktiska arkivverk-

i så
samheten. Behövs äen? Hur kan den
arkivahos
finns
fall användas? Svaren
rierna själva och de kan se olika ut'

Koden På arbetet

alltså koden berörts på
tillarbetsplatserna endast vid ett fåtal
ett
med
Jafallen. Bara 8,5 7o svarade

Består av tio Pankter

Den yrkesetiska koden består av tio
punkr.r. De punkter som i enkätsvaren
irfres fram som särskilc viktiga rör uppiatthållandet av arkivens integritet samt
olika aspekter av tillgänglighet'.till ex-

,i' "Arkivarier ska
möiliga tillgänglighet till

emoel srundsr.r.n

i.ainirir.artt

och Främia

"rkiue.,

otltktiu

service

-en

dllämpa kodens Föreskrifter utan att

för., di.ku,..a de praktiska etiska problemen i den egna verksamheten'

KärnPunkt
Ing.r,

k"1:i:

äu de svarande tog.uPP

.,io som på sätr och vis ändå är en
Lar.rprnk, .ed .yFtt att kvalitetssäkra
1åprofe'ssionen. Yrkesmässig perfektion
vara
det
kan
ändå
men
t., högtr",r"rrde,
vart aä citera denna punkt i sin helhet'
"Arkivarier ska sträva efter yrkesmässig perfektion genom att systematiskt och fortlöpande aktualisera
sin arkivaliska kunskaP och dela
med sig av resultaten av sin forskning oJtr erfarenhet' Arkivarier ska bemträa sig om att utveckla sin yrkesmäs-.
,isa ins'tit och sakkunskap, att bidra rill

,.åkt

ku.rskapsFond och art säkerställa

urtts

äct de, vilkas utbildning och verksamher
att utde har tillsyn över, är utrustade
kompetent
ett
på
föra sina uppgifter

Hittills har

sätt".

alternativ På frågan "Har man På Din

semensam för alla? Hur många strävar
Efre, perFektion och lever upp till detta

de nio av tio på statliga arkivinstitutioner. Men WeliS4o/o av de svarande uppsav svaret "Nei, men vi diskuterar
i allafall" (ett av två Nei-alter-

ideal idag?
Kollegornas svar på enkäten gav uttryck för olika uppfattningar om nyttan
med nuvarande norm' Många anser
eller
ändå att den yrkesetiska koden är'
viss
En
verktyg'
kan bli, ett användbart
inpositiv
i
huvudsak
en
övervikt för
ställning kunde skönjas i studien'

arbetsplats diskuterat den yrkesetiska
koden, haft utbildning eller på annat
sätt arbetat med den?"' Av dessa arbeta-

irkesetik
nativ) vilket visar att etiska frågor' ..
framst kring sekretess, ofta är aktuella'

Kanske kan man fråga sig om en sådan
ambitionsnivå någonsin behöver vara

D.r, ,.r..rIk" diskussionen kring yrkes-

etiken har således, även de senaste åren'
haft andra referenser än koden' Utgångspunkten tas alltid i verksamheten'
"Vi kommer in På temat i fera sammanhang men dei vore inte fel att diskut.ra dät mer samlat och exPlicit"
skrev någon i en kommentar'

Den yrkesetiska koden för arkivarieFotnot:
"kiien
(lik se/www/dik/
hrttar di på http://www
it'w eOnv. nst t O KDe t au tDesig n lJ N D Preview /
t
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Text: Tomas Carlberg

tomas.carlberg
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trinity for Long-term Digital Preservation,
sätter ftjr ovanlighetens skull arkivarien

Runardotter ser det som betydelsefullt
att arkivarierna i detta sammanhang
uppbär en auktoritet gentemot omgivningen och får respekt för den kompetens och unika kunskap som de besitter.

Runardotter anlägger delvis ett användarperspektiv på arkivarien, dven om
detta inte genomsyrar själva studien och
till viss del kan det sägas vara fel fokus
här. Det är inte där vare sig arkivariens
styrka eller största uppgift finns, när det
gäller data och framfor allt inte avseende
den digitala långtidslagringen. I stället är
det funktionen som kravställare på systemen som är det centrala. I själva verket
är det snarare andra yrkesgrupper som
är att betrakta som användare utav produkterna. Dessa har ett perspektiv som
kan stå i minst lika stor diskrepans tiil
arkivariens perspektiv, som till teknikerns.
Något som också framkommer i
hennes fallstudie av inftirandet av ett
e-arkiv på en arkivinstitution.

i centrum.

Begränsat urval

öppna app ögonen

Inom det projekt som för närvarande
bedrivs vid Luleå tekniska högskola angående metoder fcir digital långtidslagring, har Runardotter koncentrerat sin
forskning på hur IT påverkar och {tir-

Samtidigt som nog hennes studie visar
ganska väl på de problem som finns på
sina håll när det gäller arkivariens möjlighet att påverka processerna, blir bilden nästan lite väl negativ. Ett annat urval av fokusgrupp och diskussioner med
andra arkivarier hade säkert lett till ett
något annorlunda resultar, även om problembilden nog är densamma. Urvalet
är därflir något begränsat.
Däremot är naturligtvis problembilden korrekt. Det är där arkivarierna har
lyckats få gehcir för sina frågor inom den

Det är dock en intressant studie som
Runardotter har utfört. Den pekar på
några av de viktiga problem som arkivarierna möter i och med den digitala ut-

ändrar arkivariernas arberssituation.
Studien har i huvudsak bedrivits genom deltagande observation, dels genom
deltagande i konferenser på temat, dels
genom att göra djupintervjuer med en
universitetsarkivarie och några av de arkivarier som har varit inblandade i arbetet med utvecklande av bland annat
e-arkiv på en arkivinstitution.

Kända slutsatser
Slutsatserna av hennes studie är kanske
inte alltför uppseendeväckande för oss
arkivarier. TVärtom, pekar hon på en rad
av de problem som den digitala utmaningen medltir och som nog diskuteras

runt omkring i landet vid arkivinstitutionernas kaffebord eller i de olika sammankomster som arkivarierna deltar i.
Exempelvis om behovet av att få vara
en del i planeringen in{tjr att nyadatasystem ska implementeras, så att inte
minst bevarande och gallringsproblematiken kan uppmärksammas.
Det kanske största problemet ser Runnardotter med kommunikationen melIan IT-avdelningarna och arkivarierna
inom organisationerna, samt mer allmänt på de problem som många arkivarier känner med att inte få gehör för sina
synpunkter inom sin organisarion.

Ärkiv
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specifika organisationen, det är också
där som arkivarierna har lyckats äskat
fram dllräckligt med resurser och nått
resultat.

vecklingen.
Resultaten kan onekligen vara värdefulla, inte minst i det fortsatta arbetet
med att hitta vägar {tir att åstadkomma
en digital långtidslagring, byggd på en
av arkivarierna uppställd kravlista.
Förhoppningsvis kan denna studie
öppna upp ögonen för några av dem
som ska inftira digitala lösningar och att
arkivariens kompetens därmed bättre
tillvaratas, samddigt som kåren något

självkritiskt också måste fråga sig varfur
man varit så pass dålig att föra ut sin kunskap och marknadslora sin kompetens.

Arkivariens styrka
En bild som jag dock inte riktigt känner
igen mig i, är att hon framhäver en osäkerhet hos många arkivarier inför den
digitala långtidslagringen. I regel är det
nog så att arkivarien är den som besitter
de främsta kunskaperna, även på ett tekniskt plan, ftjr hur en långtidsbevarande
ska kunna fungera.
Snarast är problemet, som Runardotter flirvisso även framhäver, att få den
auktoritet inom organisationen som behövs för att långtidslagringen ska aktualiseras och att det därigenom ska genomftiras på ett bra sätt. Det må sedan vara
en annan sak att det saknas helt tillfredsställande Iösningar avseende långtidslag-

Text: Lars Lundqvist

I

;
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När hrakar det vara varmast På
sommaren? När regnar det
som regel minst? Stormvarning på kalfiället eller säkra
prognoser för flYget, För
många har SMHI har kommit
att bli synonYmt med "väder".
Och visserligen är väder i vid bemärkelse en väsentlig del av SMHI:s verksamhet, men bakom den mera publika framtoningen döljer sig ett brett fält av produkter, tjänster och specialkompetenser'
Har ftljer en översikt över SMHI:s
dryga 130-åriga verksamhet.

Ko rt a rkivb i I d n i n g s h i sto ri k
SMHI ska uttydas Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. SMHI

tiltko-

L945 getom en ombildning
Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt (SMHA), vilken i sin tur bildades
genom en sammanslagning av Statens
ireteorologiska centralanstalt och Hydrografiska byrån 1919. Delar av myndigf,.trrrppgift.. ålagda den 1921 nedlagda
Nautisk-meteorologiska byrån övertogs
av

av

SMHA.

r

Vete n s kap I i g a i a kttag e I se
Väderleksiakttagelser i dess vetenskapIiga betydelse begynte under Itirsta hälftÅ av 1700-talet. Välkända är de sedan
dess mer eller mindre obrutna temperaturserierna från Lund, Stockholm och
Uppsala. Mot 1800-talets mitt inleddes
diikussioner om inrättande av ett nationellt observationsnät. Således journalfördes från och med 1848 lufttrYck,
vind och temperatur jämte vattenhöjden
vid 20 fyrstationer efter Sveriges kuster'
Grunden till dagens observationsnät
härrör från 1858/1859 genom anläggande av 12 särskilda meteorologiska statio-

ner, från Haparanda i norr till Ystad i
söder, där man tre gånger dagligen avläste barometer och termometer samt

noterade nederbörd, vindstyrka och
"Himmelens molnbekladnad och molnens form." Från denna tid Påbörjas
även ett större internationellt samarbete
med utbyte av väderinformation. Tele-

srafen biev ett omistligt hjalpmedel i
frb.r.t med att snabbr få Fram faktaunderlag.
Undei andra hälften av 1800-talet
fanns tre institutioner som hade till
uppgift att bidra till att utreda landets
kiimatiska forhållanden: Uppsala observatorium (från 1865)' Statens meteorologiska centralanstalt (1873) och Nautisk-meteorologiska byrån (1878). I
detta sammanhang är Statens meteorologiska centralanstalt (MCA) mest av
intresse.

De första Prognoserna

MCA är en direkt ftiregångare till

dagens

SMHI och bildades med statliga medel
men under "vård och inseende" av
Kungl Vetenskapsakademien (KVA)'
Dettä gör att exempelvis protokollsserier

benson och hans medhjälPare Arvid
Forsman, under maj månad dven noterat
väderleksförutsägelser för nästkommande dag. Omväxlande har prognoserna
gjorts av Rubenson och Forsman' Gjor-

ä., p.og.ror..,

av Rubenson utvärderade

Forrman och vice versa. Det visade sig
att man under denna försöksmånad
hade bra träffsäkerhet, eller som Fors-

man sammanfattat: 'Af de under Maj
månad uppställda Prognostica hafva
70o/o slagir.in och 30% slagit fel"' Att
bladdra i denna anteckningsbok ger
onekligen en fläkt av det omtalade historiska vingslaget.

Hydrografiska hYrån

19b8 startade Hydrografiska byrån (HB)
sin verksamhet. Myndigheten hade till
uppgift att ombesörja vattenståndssta-

tioner i insjöar och vattendrag men även
det stora arbetet med kartläggning av
Sveriges vattenfall. Liksom tillkomsten
av liknande statsorganisationer i övriga
Europa, hade HB bildats som en foljd av

vattenkraftsteknikens utveckling vid
tiden för sekelskiftet 1900.

gällande MCA är att söka hos KVA'
Begreppet "centralanstalt" påvisar att
MCÄ ftiiutsattes äga en viss nationell
särstatus, bland annat åskådliggjort
genom att det är här de officiella väderprognoserna framställdes.
Din 3 juli 1874 utfärdades ftirsta dygnsprognosen: "Väderleken synes blifva
ostadig". Der skulle dock dröja ytterIigare sex år innan man vågade sig på
dagliga prognoser.
årens försiktighet hade fiiregåtts av interna praktiska ftirberedelser'i en bevarad anteckningsbok, där huvud-

S]\,IH]

Ö. ftiirt*

syftet varit att notera inkomna meteorologiska telegram under en viss period av
är 7873, har foreståndaren Robert Ru-

Ångströms tidiga
rörande mätning av
ler bland annat
expeditionen 1912.

lnnehålfrån Algeriet-
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Ett nära samarbete upprättades mellan
HB och MCA och vissa nederbördsstationer inrättades speciellt för fiirskvattenundersökningar, i enlighet med

Kungl Maj:ts instruktion.

Sammanslagning
Åtminstone från 1913 Fördes allvarliga
diskussioner om att sammanlora HB
och MCA i en och samma institution.
Sammanslagningen skedde 1919 då Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt
(SMHA) bildades. Den nya myndighetens förste chef blev {tirre chefen {tir
HB Axel \7alldn. I ett bevarar utkast till
PM gav \7alldn sitt fulla stöd ftir sammanslagningen. Han menade att det
blir ett övergripande framdda mål "att
sammankoppla studiet av de båda ämnena så att det ingår i medvetandet, att
hydrografi och meteorologi hänga samman."

Numeriska prognoser
Vd.derprognoser byggde länge enbart på

observationsdata kopplade till statistiska
beräkningar. Redan 1904 hade dock
den norske forskaren Vilhelm Bjerknes
hdvdat att {tirutsägelser av väderlek i
ftirsta hand ska ftirstås utifrån matematiskt-fysikaliska termer och inte statistiska. Bjerknes menade således att vädret
har sina speciella naturvetenskapliga
lagar som kan uttryckas i matematiska
ekvationer. Därigenom skulle det vara
möjligt att i detalj lära känna de mekanismer som styr vädret och därmed även
flirstå klimatvariationer. Genom den invecklade matematik som krdvs benämns
metoden 'humerisk".
Idderna utvecklades på det teoretiska
planet men fick aldrig någon praktisk
betydelse då det skulle krävas orimliga
resurser att upprätta en 24-timmarsprognos manuellt. Några siffror som

nämnts fiir att producera en dygnsprognos är en mansålder eller 64 000 matematiker ftir att hålla jämna steg med
rådande väderleksutveckling.
Det är först i och med datorernas intåg som den numeriska prognosmetoden
kom till praktisk användning. Den år
1948 tillsatta Matematikmaskinnämnden hade till uppgift att "...planlägga
och leda arbetet med anskaffning av
matematikmaskinutrustning för svenska
behov...". Ett av dessa behov var att utveckla väderprognoser. Sverige br;rjade
bygga egna datamaskiner och 1954

Ett av SMHI:s slutarkiw I just detta arkiv
förvaras cirka 25 000 volymer med journa I er över meteo ro I og i ska o hse rvatio n e r
från och med 1945 och 3 OO0 volymer
med analyskartor från och med 1873.

kunde de ftirsta numeriska prognoserna
framställas med hjalp av världens då
kanske snabbaste dator; BESK.

r

Vatte n m å I s u t re d n i n g a
Det är från 1945 som SMHI på allvar
blir en stor uppdragstagare vad gäller
vattenregleringsärenden. Norrlands
vattenkraftsutbyggnad krävde stora bevakningsresurser och det är SMHI som
gavs huvudansvaret. Inre minst viktigt
var att utreda eventuella ftirändringar i
det lokala klimatet som en fciljd av regleringarna.
Det är ett imponerande observationsoch utredningsmaterial som därmed
samlats i SMHI:s arkiv. Här återfinns
exempelvis dimjournaler, hydrotekniska
utredningar och diverse isbeskrivningar.
Gott och väl över 100 hm med handlingar specifikt rörande is är bevarade

frän 1940 -1970-tal: ismätningar, iskartläggningar, vintervägar, isutredningar
med mera. Materialet inkluderar fotografier som belyser natur-, väg- och bebyggelseforhållanden.

Symbios miljö-klimat
Det senaste halvseklet har dominerats av
frågor rörande mänsklig inverkan på
naturmiljö och klimar. Situationen kan

sammanfattas i begreppen miljömedvetande och klimatpåverkan. Som symbol fttr dessa frågesrällningar ska kortfattat tre viktigare företeelser beskrivas

utifrån SMHl-perspektiv: kärnkraftsutbyggnaden, översvdmningar och klimatscenarier.

Kärnkraften
Lokalmeteorologiska vindspridningsundersökningar kring kärnkraftsanläggningar har gjorts sedan igångsättandet
a, Ågesta- och Studsvikverken. 1958
bildades'Arbetsgruppen för reaktormeteorologi" som hade till uppgift att ta
fram underlag ftr det radioaktiva stoffets spridning vid en eventuell olycka.
Dylika utredningar har sedan kontinuerligt gjorts vid samtliga kärnkraftverk. På
uppdrag har dven ett omvänt perspektiv
anlagts: Hur påverkas miljön och klimatet om exempelvis kärnkraftsel ersätts
med kol?
Den stora uppgiften har dock varit att
kartlägga kärnkraftsverkens kylvattenutsläpp i haven och dess miljöinverkan.
Ett uppdrag som fbranledde inftjrskaå
fandet av eget undersökningsfartyg, be-

nämnd Sensor.
Forts. nästa sida
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Forts. från sidan 1 5

öve rsvä m n i n g s P rog n oser
I början av l97O-talet utvecklades den
kallade HBV-modellen. Syftet är att
bättre fu rstå vattendragens tillrinningsmekanismer och därmed kunna ge tillforlitligare och tidigare varningar för
översvämningsrisker.
Förenklat kan sägas att HBV-modellen
återger samspelet mellan meteorologiska
skeÅden, landskapets utformning och
så

hydrologiska förhållanden. Det vill säga
.it r.dtk"p för omräkning av meteorologiska observationer till vattenforingsprognoser.
^

Mod.U..t används idag över hela värl-

den. Inte minst har den spridits genom
de SlDA-projekt SMHI bedriver.

Framtida klimat
Att människan genom sin livsloring inte
bara påverkar omgivande naturmiljö,
utan dven jordens klimat i stort, är en
kunskap som med tiden blivit alltmer

uppenbar.
Fö. kli-atforskningen är långa observationsserier och kunskaPer om de
atmosfdriska ftirhållandena grundläggande.

- l@t:,

t.

När SMHI i Norr'

köping stod klart
för inflyttning våren
'Alltsammans ser mest ut som ett dagför dess intimitetskänsla- Ett omdöme
kaluv'"
på
nykter
hem, ritat av Watt Disney

Det svenska klimatforskningsprogrammet S\7ECLIM, som Pågick mellan 7996-2003, hade som uPPgift att
ta fram beskrivande framtidsscenarier'
S\7ECLIM Yar ett samarbete mellan

Avslutning
Här ovan har endast en mindre del av
SMHI:s dryga 130-åriga verksamhet

Stockholm och Göteborg.
Huvudaktör inom Projektet blev

belysts. Men: Axel §7all6ns övergripande framtida mål, att medvetandegöra
att de hydrologiska/hydrografiska och
meteorologiska vetenskaperna " hänga
samman", har som synes till fullo in-

SMHI och dess forskningsavdelning.

friats.

De resultat som S\TECLIM-gruPPen
presenterat har, som väl ingen kunnat
undgå, bidragit till en hetsig inhemsk

SMHI:s arkiv är så rikt och spännandel

SMHI, MISTRA och universiteten i

klimatdebatt.

Detta är en av många orsaker

till att

Text: Gunnar Larsson

gunnar.larsson@ smhi.se

o

"Med benämningen klimat kan betecknas medeltillståndet och den
allmänna beskaffenheten af en orts eller en trakts väderleksforhållanden, det är de for densamma utmärkande, vdxlande, atmosfäriska

ä

vindar molnmängd, nederbörd etc'
väderleksforeteelser äro resultatet af en mängd samverkande

företeelserna värme, fuktighet,
Dessa

krafter och orsaker; ytterst harleda de sig alla från solens

H E Hamberg:

Sveriges

$
§
§

Yärme"' I

klimat (1899)

Sol, vind och vatten. Många förknippar
SMH| med väder, men deras verksamhet
är mycket mera än så.

16
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Varje kund har ett eget unikt behov där ytor ska kunna utnyttjas maximalt,
anpassat for all typ av forvaring.
tVed vårt breda produktprogram och vår kunniga personal hjälper vi dig med
skräddarsydda lösningar for att kunna ge dig bästa möjliga förvaringsutrymme
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SSG SvenEre är kontrakterad leverantör till Fi/lV
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Besök vår hemsida
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www.storagegroup.se för mer information

av våra produkter.
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Scandinavian Storage Group
SSG Svengre AB (tid Lagertrans lnrednings AB) ingår i
Scandinavian Storage Group, som är en av Nordens
ledande aktörer inom lager- och verkstadsinredning,
skåp- och arkivsystem samt plastprodukter.

Box 54, Tegelbruksvägen 54, 746 22 Bålsta . Tel 0171-4672 00 . Fax 0171-57614
www.storagegroup.se . info@storagegroup.se
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Sluta aldrig

RGS ARKIVBYRÅ

Ordning och reda i arkivet
spar Pengar!
Dags att boka höstens kurser inom
arkiv- och dokumenthantering!

berätta att
du fi.nns.

Annonserai
Läs mer på vår hemsida:
www. si pu. se/marieberg

I{AR]:åTR'S

I
SroaKhcltr

Dalåqalån
111

2l

taii 08-698 06 C:
f:xr 08-698 C6 02

TemaArkiv!

sww,sipu.selmar;ebtr g
e-post: måiieberqalisitu.s€
c,9ni:556111-9C99

forAndra
Klaro
,åf
dirY rardofii

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

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

och den enskilde konsultens engagemang' ww'knowit'se
Vi levererar det stora företagets lT-kompetens med det lilta företagets själ
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Secura modell SA 580

6
._

&a

Utvändiga mått mm:
Höjd...... 1900

L,

Bredd...

,l040

Djup.........51 5

lnvändiga mått mm:
Höjd...... r7B0

Bredd ......900
Dlup... .. .360
Vikt kg:380
Volym i iter: 580

Rymmer 75 st A4-pärmar a t.
5,4 öpmeter mappförvaring

Secura har ett brett sortiment av produkter för säker förvaring.

Kontakta oss för beställning och information

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

.

e-mail:info@secura.se

.

wwwsecura.se
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FÖR BIBLIOTEK,
Beståll tid för
demo av det nya
och kompakta

§åttet att
tillgängliggöra
information.
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ABltil-produkter, tel 070.58{ 66 26,
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n rcronah

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.

MicroData Skandinavien AB'Klostergatan 3'Box 466'701 ca Örebro'Teli 019'tOO 155'www'microdata'nu'info@microdata'nu
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te om snabb a klipp. Inte om kost-

ingar. Inte ens om värdepapper

i tradi

om företagets

minnesbank.
ligt lag mås te sparas. Om
kument
att veta exakt vad man har - och var man har

a
a

a
a

datoriserad
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Nytt ftir i år är att

med sitt
av lel,eransmetoder kan
sedan til1 r,år

ange detaljerade

kundservice som bekräftar att

ARKIVSERVICE

SVENS
ARKIVAB
ataaraalara'§*tl::

l

Spara mindre. Tjäna mer.
.194 02 Upplands Väsby

Box 2066

Tel: 08-594 117 30' Fax: 08-590841
Mej I : ku ndservice@svensktarkiv.se

www.svensktarkiv.se
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synliga och bli rillgangiiga för"nya
gr,rpp.r av brukare. )\[en hur gör

vi det på bästa sätt?
Vid Arkivpedagogiskt Forums seminarium på Riksarkivet i Stockholm den
13 juni samlades ett70-tal personer för
att lyssna till nordiska erårenheter
kring att arbeta med digital formedling.
Arrangörer fijr seminariet var Skånes
Arkivftirbund i samarbete med Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv och

Arkivpedagogiskt Forum.

Webbpedagogik
Charlotte S.H. Jensen, webbredaktör
vid Nationalmuseet i Köpenhamn, inledde dagen med ett intressant föredrag
kring webbpedagogik. Med utgångspunkt i det informella lärandet ställde
hon frågan: Vad är det människor skall
lära sig när de använder webben?
Enligt Jensen handlar det om att få
människor att tänka nytt och att de Iär
sig att handla därefter. Vill arkiven nå

en bredare publik via webben måste de
skapa läranderum som människor har
lust att vara delaktiga i och där de själva

salar med en och annan forskare djupt

försjunkna i dokument. Men var finns

även att inspireras av de kommersiella
aktörernas hemsidor, både rörande estetik och innehåll. Dessa sidor präglas, till
skillnad från många av de offentliga, av

egentligen de bilder som väcker vår glädje, spänning och upptäckarlust inför arkiven!
Enligt Jensen försöker vi avbilda arkivets fysiska rum på hemsidan, i stället
for att se webben som ett alldeles eget
rum med helt andra förutsättningar.
Här kan man skapa olika typer av läranderum med varierande innehåIl och ut-

färgrikedom, dynamik, aktualitet och

seende.

kan se nyttan av attyaradär. Men hur
skall arkiven lyckas med detta?

Ett sätr, enligt Jensen, är att ta lärdom
av de privata hemsidor som

finns, men

Jensen avslutade med att visa på några

personlighet.

av de nya teknologiska

möjligheter och

SåJensens råd var ftiljande: Var aktuell
och utnyttja de intressen som redan finns
hos brukarna. Ge användarna och brukarna ett ansikte och en röstl

www.blog.sen www.youtube.com,

Glädje och spänning

www.myspace.com, www.wikipedia.
org och www.slideshare.net.

Vidare poängterade Jensen betydelsen
av de bilder och texter vi väljer ar ld'gga
ut på webben. Vilka floreställningar/bilder ger de av våra arkiv?

Inte alltför sällan ser man bilder av
arkivbyggnader både in- och utvändigt.
Interiörerna är ofta magasin eller forskar-

sociala platser som webben erbjuder,
som dessutom är gratis att använda;

Nätbaserad skolplats
Efter det danska inlägget berättade Patricia Haeck och Gun Lowe vid Riksarkivet i Oslo, om erfarenheter och resultat
av arkivets nya nätbaserade skolplats

www.kildenett.org.
Det digitala läromedlet är en särskild
satsning som gjorts gentemot skolorna

q
=
O

Exempel på en bild
som väcker glädje,
spänning och upp-

täckarlust inför
arkiven!
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med stöd av ABM-utvikling.
Då inget liknande finns vid övriga
nordiska riksarkiv har inspiration
hämtats från "TheNational Archives"
och deras nätbaserade läromedel www.
learnin gcurve.gov.uk.
Via webben blir det möjligt fttr Riksarkivet i Oslo att nå ut till betydligt fler
skolklasser än vad man gör genom traditionella skolvisningar. Med utgångspunkt i skolverkets läroplaner, lärarnas
behov och elevernas intresse har de skapat ett studiematerial med källor från
andra världskriget ftir elever i åldern 1518 år. Huvudsyftet är att eleverna skall
träna sig arbeta med och fcirhålla sig till

olika typer av källor.

Nr3.2oo7
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För att göra materialet så intressant
och relevant som möjligt har man valt
att fokusera på andra världskriget eftersom denna epok utgör en väsentlig del
av historieundervisningen, samtidigt är
ämnet dramatisk och väcker utan svårighet elevernas engagemang.
Sidan är uppbyggd utifrån fyra teman:
Kriget kommer till Norge, Kungens
Nej, Vardagsliv under ockupationen och
Judarna i Norge under kriget. Varje tema
innehåller ett fåtal dokument med tillhörande arbetsuppgifter i varierande

1§

Att använda den lokala historien ät
enligt Nilsson, etr urmärkt sätt ftir lärare att arbeta ämnesintegrerat inom de

svårighetsgrad.

samhällsorienterande ämnena, men också att skapa engagemang hos eleverna.
En viktig del i arbetet har varit att
skapa en bred ftirankring inom utbildningsftirvaltning och skola. CD-skivan
finansieras bland annat av lokala fastighetsägare, organisationer, banker, buti
ker och fonder. "Karlstad i förändring"
visar vilka otroliga möjligheter som
finns att lyftafram den lokala historien
utifrån arkivens mångskiftande kallor!

Viktiga ertarenheter

Källorna i fokus

Viktiga erårenheter

Den Internetbaserade Stockholmskällan

av projektet har,

enligt Haeck och Lowe, varit följande:
att utgå från skolans behov och skapa
något konkret och matnyttigr, arr vara
tydlig med sin målsättning, att använda
elever som referenser, att "less is more"
det vill säga att inte använda {tir många
källor, att avsätta rikligt med tid ftir
produktion och anlita viss professionell
hjalp med layout samt att fundera noga
över marknadsföring.

Lokalt exempel
Olle Nilsson, arkivpedagog vid Värmlands arkiv, presenterade det pågående
arbetet med CD-skivan "Karlstad i ftirändring - en tidsresa", som vänder sig
både till skolelever i årskurs 6-9 och en
bredare allmänhet.
Nilsson har utgått frän fyravälbevarade kvarter i centrala Karlstad. Genom
ett väl genomtänkt urval av arkivhandIingar såsom fotografier, filmeq texter,
dokument, musik och annat ljud får
brukaren ta del av byggnadernas, kvarterens och stadens historia. Med avstamp i det lokala lyfter Nilsson fram
historiska händelser och epoker både
lokalt, nationella och globalt.

Ärkiv
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(www.stockholmskallan.se) är err annat digitalt läromedel med källorna i fokus och som ägs av Utbildnings{brvaltningen i Stockholm i samarbete med
stadsarkiv, stadsmuseum, stadsbiblioteket och Utrednings- och statistikkontoret i Stockholm.
Projektet presentades av Mats Hayen
vid Stockholms stadsarkiv, som bland
annat talade om två arkivpedagogiska
huvudspår.
Det ena är, enligt Hayen, det 'pedagogiska exemplet" med fokus på en färdig
produkt med ett begränsat urval källor
såsom det norska "Kildenet". Det andra
är den så kallade "informationsbrunnen" som likt Stockholmkällan är process- och utvecklingsorienterad.
Hayen beskrev Scockholmskällan som
"en löpande process av tillflirsel av material där urvalet av källor sker i samspel
mellan ABM och utbildningsinsritutionerna".
Skillnaderna i de olika tillvägagångssätten är intressanta att reflektera kring.
Vilken betydelse har dessa båda spår för
elevernas lärande?

Stockholmsskällan innehåller en varia-

tion

av

kallor i form av litteratur, doku-

ment, föremål och statistik. Källorna
knyts samman genom gemensamma
nämnare såsom tid, ämne och plats.
Här finns många sökmöjligheter och
ingångar till materialet, dessutom finns
det mojlighet för eleverna att delta i
frågesport, spela spel och lagga ut sina
egna arbeten.

Ny hemsida
Dagens sista inlägg var webbredaktör
Peo Andersson från Riksarkivet, som
presenterade Statens arkiv nya hemsida

www-statensarkiv.se. Hemsidan uppfyller numera 24-timmars krav och
vänder sig även specifikt mot särskilda
målgrupper såsom myndigheter, privatpersoner och skolan.
Att Statens arkiv beslutat sig {tir att
inftjra en skolsida är glädjande. Det återstår nu bara att se hur man väljer att utforma den. Kanske tar man fasta på
Mats Hayens påstående om att det inte
finns någon sammanhållen plats på nationell nivå som erbjuder pedagogiskt
källmaterial anpassat ti11 skolorna. Detta är någonting som vi måste bli mycket
bättre på och här kanske Statens arkiv
kan komma med ett viktigt bidrag.

Tänkvärt
Men skall vi skapa goda pedagogiska
webbsidor, oavsett om det handlar om
informellt eller formellt 1ärandet, om det
görs enligt "det pedagogiska exemplet"
eller "informationsbrunnen", så måste
vi, likt Charlotte S.H. Jensen, ställa oss
frägan: Skall arkivet lära någon något
eller aktivera brukarens eget lärande?

Text: Karin Sjöberg, arkivpedagog vid

Skånes Arkivförbund

karin.sjoberg @skanearkiv.se

23

ll

Vilka är skälen till omorganisation?

W,ffiffir::ffi,ffi€ffiffiW@W
Omorganisationer av våra myndigheter, företag och organisationer är något vi måste leva
med. Däremot måste vi vara
aktiva både för vår egen del
och för den verksamhet vi representerar i samband med
omorganisationer.
Vad är det då vi ska bevaka
och hur skall vi agera? Utifrån
egna erfarenheter ställer iag i
denna artikel en delfrågor som
kan vara bra att använda sig av
vi d o m organ isatio nsa rbete,
Hot mot det öppna samhället. Ett av
hoten mot det öppna samhä11et är dåligt
genomforda omorganisationer. Erfarenheter har visat att bland annat dåligt genomlorda och dokumenterade omorganisationer skapar dåliga forutsättningar
lor att hitta allmänna handlingar.

Hur mycket Iyssnar man på oss? Vi
som arbetar med informationshantering
i dess olika former får vi samma möjligheter att komma till tals med synpunk-

Fackliga organisationer. Jag förutsätter att de fackliga organisationerna får
vara med i omorganisationsarbetet.
Fackliga ftireträdare kan behövas vid
olika sammanhang och inte bara vid de
mer officiella mötena med myndighetens
loreträdare.

Vi och de andra? Hur mycket berörs vi

slut?

Budget och redovisning. Kommer en
ny organisation också att medfora förändringar vad beträffar budget och re-

fattas
besluten? Finns besluten att tillgå i form
av skrivna dokument och finns det överhuvudtaget några dokumenterade be-

Vilka är det som fattar besluten? Sker
det genom politiska beslut eller tjänste-

dovisning?

mannabeslut?

Bidrag. Krdv extra medel ltir ert deltagande i omorganisationsarbetet! Inte
minst kan det efteråt vara bra med extra
medel för att genomföra olika aktivite-

Tid att utvärdera. Finns det tid ftir vår
verksamhet att utvärdera olika ftirslag?

plan? Hur har omorganisationen genomförts? Har det ftiljt en från br;rjan uppgjord projektplan?

till på samma sätt?
Cenomför mynd igheten omorgan isationen på samma sätt ftir alla verksam-

ter.

Regelverk. Kan ftirslag till en ny organisation komma i konflikt med något
regelverk? Behöver lokala regelverk forändras som en konsekvens av en ny
organisation? Hur påverkas delegationsordningar?

Går arbetet

heter? Finns det en tendens till att de
lägger sig på en ambitionsmässigt lägre
nivå lor just vår verksamhet? Lägger
myndigheten ned samma mängd arbete
för vår verksamhet som för andra verksamheter?

Hur mycket får vi vara med? Hur
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verksamheter eller påverkas också vår
egen verksamhet av ltjrändringar?

Skriftligt beslutsunderlag. Hur

Hur har arbetet gått till? Projekt-

mycket får vi vara med under forändringsarbetet? Viktigt är att vi kommer med
på de sammanträden och andra sammankomster som verkligen berör oss så
att vi inte behöver sitta av onödig tid.

av en omorganisation? Berörs bara andra

Ledning, Kommer en ny organisation
att med{tira {lirändringar vad beträffar
Iedningen av olika verksamheter? Kan
man se lorändringar i beslutsformerna?

digheter och be om synpunkter. Skicka
förslag och annan information till dem
för bedömning.

och olika uttalanden. Giöm inte vem
som sagt vad och när och i vilka sammanhang. Använd gärna bandspelare!

efter nya kontaktytor i form av ansvariga
och samordnare inom informationshanteringen? Hur kan relationer komma att
förändras?

Får vi samma chanser som andra verksamheter att utvärdera informationen?

arbete med omorganisationsarbetet
måste man dokumentera all information
i alla dess former som kommer till uttryck. Jag tänker alltså inte bara på protokoll och minnesanteckningar utan också
telefonsamtal, mail, sms, diverse samtal

Kontaktytor och relationer. Medför en
omorganisation att vi behöver se oss om

ter och idder som andra verksamheter?

Omvärldsbevaknin g. Kontakta kollegor, arkivkonsulter och andra arkivmyn-

Dokumentera! Under myndighetens

Finns skälen till en omorganisation
dokumenterade? Framgår det tydligt for
alla berörda verksamheter vilka skälen
är till omorganisationen? Förändras
skälen till omorganisation under tiden?

Sammanfattning
Jag är ingalunda negativ

till omorganisa-

tioner. Mina erfarenheter har dock lärt
mig att det är väsentligt, både för den
egna verksamheten och för det arbete vi
arkivarier ut{iir tillsammans med andra
verksamheter, att på olika sätt vara aktiv

i förändringsarbetet och att vi bevakar
våra intressen.

Vem har gjort arbetet? Vilka från
myndigheten deltar i omorganisationen?
de insatta i vårt arbete och våra förutsdttningar?

Är

Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv.se
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DerT-9 maj 2008 arrangeras den tredje
svenska arkivveckan. Vd.rdstad denna
gäng ar Göteborg. Landsarkiver med
Louise Lönnroth i spetsen håller i
trådarna.

Förutom Statens arkiv är arkivfbreningarnaAAS, FA, FALK, NLA,
NAF och Svenska Arkivsamfundet med

i organisationskommittdn.

TVå planeringsmöten har hittills hållits
och sakta men säkert vdxer programmet
fram. Målet ar att dagarra ska omfatta
ett brett spektrum av det komplexa
arkivlandskapet och tilltala såväl arkivarier på institutioner som andra arkivverksamma och dokumenrstrateger.

www.arkivveckan2OOS.se
Text: Katharina Prager

l(rumelurer i arkiuen
I samband med Astrid Lindgrens 100jubileum ger Skånes Arkivförbund

års

ut boken Krumelurer i arkiven - en pedagogisk resurs. Boken är ett resultat av
den pedagogiska verksamhet som
bedrivs på arkivet och produceras inom
ramen fiir det nationella uppdraget i
arkivpedagogik.
Krumelurer i arkiven visar på ett enkelt
och lustfyllt sätt hur arkiven kan vara en
pedagogisk resurs i undervisningen.

Genom att koppla arkivens kallor

till

episoder ur Emil i Lönneberga blir de
Ievande och intressanta ftir både barn

och vuxna. Här finns alltifrån husforhör, fartighjon och nykterhetslöften till
mylingar och kometer. Dokumenten
skapar närhet till historien, men lockar
även till kallkritiska funderingar.
Krumelurer i arkiven ger kunskaper om
arkiv och inspirerar rill eget användande
av lokal- och kulturhistoriskr material i

olika pedagogiska sam-

manhang.
Boken som
ar tryckt i fyrfdrg omåttar
96 sidor och
är

rikt illus-

trerad med
bilder och
dokument.

aaaaaaaaaaaaaa

Vinn biobilietter
- tyck till om Tema Arkiv
Ta
fi
I

ö, arr få en bättre uppfattning om
vad ni läsare har [ör åsikter och

önskemål om Tema Arkiv. genomfiir Tema Arkiv en enkätundersökning.
Vi tror att det finns många som sitter

inne med kritik, idder och önskemål
som kan hjälpa oss att göra Tema Arkiv
till en bättre tidning. Dina svar är värdefulla och bildar underlag för vårt framtida utvecklingsarbere.

Ärkiv
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Enkäten som bifogas denna tidning

tar inte lång stund att besvara och vi
lottar ut två biobiljemer till fem av dem
som skickar in sina svar.

Resultatet av enkätundersökningen

kommer att publiceras i Tema Arkiv nr
4,2007. Vi behöver dirt svar senast den
2 november 2007.Postaenkäten till
NLA, Nikolaigatan 3. 70210 Örebro,
eller via fax

019-6ll

81 20.

Enkäten finns dven på www.nla.nu,
där du enkelt fyller i och skickar in elek-

troniskt.
Tack för din medverkan!
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en 8-10 maj ägde FALK:s, För-

Per-Gunnar C)ttossolt, 1:e arkivarie på

Kommittdns betänkande

eningen för Arkivverksamma
landsting och kommun, ärliga
konferens i rum. Denna gång i Karlstad
och med Kommunarkivet i Karlstad och
Landstingsarkivet i Värmland som värdar. Med foreläsare samlade konferensen cirka 130 deltagare. Tema {?ir årets
konferens var samverkan i tiden.
Landstingsfullmäktiges ordförande

Björn Sundström, projektledare vid
riges kommuner och landsting och sakkunnig i ansvarskommittdn, berättade
om kommittdns slutbetänkande.
Kommittdn förordar en ändring av de

Gunnar Törnkvist öppnade årets kon-

Björn Sundström pekade på en del
problem nu och framöver såsom förändringar i demografin, den tekniska och
ekonomiska utveckling, allt mer sammansatta behov och önskemål från medborgarna, skillnader i kommunernas och
landstingens välfärdsproduktion, alltför
många, ftir sektorsorienterade och {tir
okoordinerade initiativ från nationell
nivå samt ett splittrat ansvar ftir att skapa goda tillväxtbetingelser.
Man fiirordar en ny modell för samordningen ar. staten med nya uppgifter
ftir länsstyrelserna och en ny regional
samhällsorganisation med tydligare rolIer och uppgiftsfordelning.

i

ferens på CCC (Carlstad Conference
Center) med att berätta om betydelsen

inrättandet av Arkivcentrum i Karlstad. En av initiativtagarna var förre
Iandshr;vdingen Rolf Edberg.
av

Stads- och kommunhistoria
I sitt föredrag berörde Christer Ahlberger, historiker från Göteborg, de kommunala arkivens betydelse för ftirståelsen av utvecklandet av det moderna

samhället.
Förvånande, enligt Ahlberger, är dock
vad de kommunala arkiven inte berättar. Forskningen är alltför styrd av källäget och ar alltför lite inriktad på mentaliteten i oiika landsdelar. Det finns en
bild i forskningen av en homogeniret
som inte finns. Osynliga, komplicerade
bilder av samhället syns inte i de kommunala arkiven.

Sve-

nuvarande landstingen till färre och
större regioner, möjligen 6-9 stycken.
Bakgrunden är att samhället har ftirändrats.

Riksarkivet, berättade att navet ska innehålla ett natior.rellt ar:kivbildarregister,
ett register n-red kor.rtaktuppgifter till
arkivinstitutioner och ett :rnta1 h j alpdatabaser med koppline till Sveriges historis-

kr och geograd.ka irrd.lrrirrg.

Stulen barndom
Under 1950 tiil 1980-talet blev minst
100 000 personer under sin barndom
placerade på barnhem eller fosterhem.
Inrresset ftjr de här frägornaoch förfråg-

ningarna efter uppgifter om beslut och
vistelse i olika hem, ökade efter

TV-

dokumentären "stulen Barndom", som
sändes 2005.
Petra Engvall är en av de socionomer
som anställdes som handläggare på
Stockholms stadsarkiv av menprövningsärenden av de sociala nämndernas handlingar, for att klara den uppkomna
ökningen av enskilda ärenden.
I sitt {tiredrag på konferensen berättade hon bland annat om hur menprövningsärenden handläggs.

lämställdhet

NAD
NAD:en , den nationella databasen,
kommer i fortsättningen att bli en vägvisare och ett narr mot olika arkivinstitu-

tioner.

Lotta Snickare arbetar med ledarutveckling på Swedbank och forskar om
ledarskap på KTH. Tillsammans med
författaren Liza Marklund har hon
skrivit boken "Det finns en särskild
plars i helveret för kvinnor som inte
hjalper varandra".
I sitt loredrag redovisade Lotta flera
tips för att uppnå större jämställdhet på
jobbet. Vilka attityder och roller har vi

a

.E

E

Årets FALK-konferens samlade

drygt

lOO

del-

tagare för att um-

egentligen?

FALK:s årsmöte
FALK:s årsmöte hölls under ledning av
Ström och med Erik Lindblad
båda från Uppsala stadsVerksamhetsberättelsen med ekono-

misk redogörelse ltjr 2006 fastställdes.
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Eva Karlsson från Alingsås kommunarkiv omvaldes för ytterligare ett år. Omval blev det också för ledamoten Donald

Johnson från Landstinget i Uppsala. Till
ny ledamot valdes Petra Dornbusch,
Täby kommunarkiv. Det blev omval lor
de båda revisorerna Boel Sjöstrand,
Regionarkivet i Skåne och Dan Holfve,
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Valberedningen under det kommande
året består av Susanne Strangert, Stockholms Stadsarkiv, Hans Ramstedt,
Landstinget Värmland och Ann-Marie
Alfredsson, Stadsarkivet i Norrtälje.

Stresskonsulten
På konferensens andra dag inledde

Gert

Ohlsson, verksam som "inspiratör" och
riksspelman, med sina teorier om den
moderna människans situation i såväl
privat- som arbetsliv.

REDA-projektet

flera olika huvudmän. Samverkandet i
projektet har gett mindre risk fur
"inlåsning" i sndva tankesdtt och kulturer. Genom kontakter mellan projektdeltagare sker en utvärdering av den
egna verksamheten.

Arkivcentrum
Thomas Kvarnbratt berättade om det
samarbete som under många år har ägt

rum mellan olika arkivinstitutioner i
Värmland på Arkivcentrum i Karlstad.
I dag samverkar Värmlandsarkiv, Folkrörelsearkivet, Emigrantregistret, kommunarkivet i Karlstad och landstingsarkivet. Förutom arkivlokaler på
Arkivcentrum används bergsrum på
området på den gamla ammunitionsfabriken på Zackrisdalsområdet.
Samverkan sker i form av regelbundna

kommunala och primärkommunala
myndigheter i Skåne. Centrum för denna samverkan är vid Arkivcentrum Syd i
Lund. De medverkande i projektet kan
peka på fera framgångsfaktorer såsom
en tillåtande samarbetskukur, en ekonomisk samsyn och gemensamma mål
samt en synkronisering av beslut hos

kvällen.

gjorde en
värmländske
medan ståupengagerade
förmåga.
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älv, Mölndal, Lerum, Alingsås, Troll-

hättan och Vänersborg samverkar i
frågor om digital långtidslagring under
samlingsnamnet KOMSAM.
Samverkan sker inte i ert organiserat
forum, men agerar som en påtrycknings-

grupp inom kommunerna. Man tar
fram styrdokument, sprider information
och utbyter kunskap.

Gemensam arkivnämnd
Hur är relationen mellan oss tjänstemän
och politiker i landsting och kommun?
Ingemar Berlin, ord{tirande i arkiv-

exempel utbildning, utställningar, åstighet, säkerhet och forskarsalsfrågor.

Landstingssamverkan

politiker.
Intrycket var att deta fungerar bra i

Landstingsarkivarierna i sju landsting;
Värmiand, Örebro, Vdstmanlands,
Dalarna, Södermanland, Uppsala och
Gävleborg, har sedan februari 2005
inlett ett samarbete i syfte att bidra till

ha haft en stimulerande effekt. Man har
genom det goda samarbetet lyckats ge
arkivfrågorna en behandling som motsvarar dess betydelse.

att landstingens 1ångsiktiga elektroniska
arkivering säkerställs på ett effektivt och
regelrätt sätt.

På konferensen presenterade

möten om gemensamma frågor som

till

Målet är att information kan tillgängliggöras fl;r landstingets {tirvaltningar,
patientet allmänhet och forskare. I ett
mer långsiktigt perspektiv ska de sju
landstingen ha tillsammans eller var ftir
sig ett system ftr långsiktigt lagring av
digital information.
Den elektroniska arkivhanteringen ska
folja den så kallade OAlS-modellen
(open archival information sysrem) som
är den modell som furespråkas i arkivkretsar.

samtidigt som

Carl Henrik Ronge, kommunarkivarie i
Mölndals stad, informerade om att
kommunerna Härryda, Partille, Kung-

nämnden for Vdstra Götalandsregionen
och Göteborgs stad, och Bo Thaldn,
regionarkivarie i Västra Götalandsregionen, lät oss ta del av deras erfarenheter
av relationen mellan tjänstemän och

REDA är ett arkivprojekt baserat på
OAIS -standarden och kunskapsutbyte.
Med i projektet är statliga, landstings-

KOMSAM

Birgitra Torgdn. arkivchef i Örebro
läns landsting, berättade atr samverkan
kring ett gemensamr elektroniskt arkiv
För de siu landstingen kan organiseras
pä fr.era oiika sätt. Bland annat ett fullständigt utvecklingsarbete och ett gemensamt elektroniskt arkiv, ert samarbere
kring utveckling och upphandling eller
ett begränsat samarbete i utvecklingsfasen med modell och koncept ftir ett elektroniskt arkiv. Framtiden blir intressant.

regionen. Närheten

till politiken tycks

SKL
Ulrika Gus-

tavsson sig. Hon är till vardags arkivarie
på Vdsterås stadsarkiv och kommer att
bli ny kontaktperson på kommun- och

landstingsftirbundet efter Rolf Hagstedt.
På tisdagarna kommer Ulrika attvarai
Stockholm för att arbeta med arkivfrågor inom landstingen och kommunerna.
Hon kommer också att ta plats i samrådsgruppen för arkivfrågor.
Gunnar Sundberg arkivarie på Riksarkivet berättade att samrådsgruppen som

funnits sedan 1984, kanske kommer att
vara inriktad på andra områden i fortsättningen

Och nästa år?
Nästa år arrangeras en arkiwecka 6-8
maj i Göteborg och därfi;r kommer kanske en konferens i mindre omfattning
att aga rum. Bevaka FALK:s hemsida!

Text: Hans Ramstedt
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Världens största designarkiv invigt
rldens stö rsta des ig n a rkiv
har invigts på Centrum för Näringslivshistoria, Det hestår av
fem mil skisser, föremål och
bilder, det mesta från l88Otalets industridesign till l95Otalets in red ni ngsföremå1.
Vä

NÄRr NGsLTvETS

RRxrvRÅo,

ru:-R

Nikolaigatan 3,702 10 ÖREBRO
Tfn:019-i2 01 95 . Fax 019-611 81 20
Hemsida: www.nla.nu . E-post:nla@nla-nu

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

ARKIVRÅO TT AAS
RRxrvRÅort Rns
Box 390, 101 27 STOCKHOLM
Kansli: Annika Pettersson
Tfn/fax: 08-41 I 49 30

Några erempel är de Försra rirningarna
på Stockholms äldsta lyktstolpar från
Bolinders verkstäder, ti1l designskisser
på kylskåp och
dammsugare signerade Raymond Loewy {tir Electrolux,
Lars-Magnus Ericssons första telefon,
originalen till bok-

Ordlörande:
Lars Erik Hansen

TAM-Arkiv
Tfn:08-545 415 6]
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkivse

@6i*"c'"*'

Arkivfirbund
rolxRöRrlsrRNAs ARKtvFöRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3, 702 ',r0 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 . Faxi019-61 1 81 20
E-post: )ryonne.be.gman@arkivcentrum.se

Ordförande:
lngvar Söderström
310 42 HAVERDAL

P] 3BO B.

Tfn:035-516 23
E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

i omslagen från
| -ff/ahlströms ung§ domsböcker och
# d.r, kompletta

samlingen mönster från
70-talets Mah-jongkläder.
Utöver skisser bilder och föremåI
finns formgivarnas brev och annan korrespondens som sätter formgivningen

i

ett samhälleligt och socialt sammanhang.

Refuserade idder
Och det är inte enbart Itiremål som

blivit producerade som kan beforskas.
En hel del idder som aldrig blev av går
att återfinna, som exempelvis Axel
\Tenner-Grens Monorail som refuserades i Sverige, men så småningom

uppstod som luftburen järrwigi
Disney \7orld och i Tyskland och
Japan.

I designarkivet ingår också Svensk
forms historiska arkiv som tidigare
fanns på Stockholms stadsarkiv.

Underlättar forskning
- Det är helt unikt att samla foretagsarkiv på ett och samma ställe, säger
Alexander Husebye, VD ftjr Centrum

ftir Näringslivshistoria. Utomiands arkiverar varje Företag och formgivare sitt
material själv, vilket gör det svårare för
forskarna, än när allt material är samlat
på ett ställe. Det är extra roligt for oss
att vi nu också får ta hand om Svensk
Forms arkiv i våra lokaler. Tillsammans
med vår stora samling näringslivsarkiv
blir det en omfattande källa för forskning och research, som täcker allt från

industriformgivning

till

textildesign.

Stora plasmaskärmar
Det nya Designarkivet, som invigdes den
30 maj av kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth, är gestaltat av Lars Lallerstedt,
industriformgivare och tidigare rektor
på Konstfack.
De traditionella arkivhyllorna med
rader av pärmar och dokument är forsedda med stora plasmaskärmar där delar av föremål och bilder presenteras för
besökaren. Det är ett helr nytt sätt att
tillgängliggöra och synliggöra vad som
döljer sig i det mörklagda, inbrottssäkra
och klimatiserade arkivet som breder ut
sig i bergrummet.

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:

FALK
c/o lrdne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv, 801 s4 GAVLE
E-post: irene.wretemo@gavle.se
Tfn: 026-17 81 1B . Fax 026-17 18 23

Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn;0322-616'114

FALK
Anna Ursu, Lomma kommun
Tomas Carlberg, Eskilstuna kommun
Anna Nygren-Palmfj0rd. Stockholm stad,
Socialförvaltningen
Anita Gustsvsson, Höörs kommun
Carl-Henrik Ronge, Mölndals stad
Lucia Carlund, Mölndals stad
Anne-Marie Högberg, Sandvikens kommun
Åsa Ljungqvist Wihl, Stockh0lms stad
Roland Blomkvist, Katrineholms kommun
Jessica Andersson,Södertälje kommun
Margareta Nilars, Åmåls kommun

NLA
Kristian Kristiansson, Bandhagen
Bernhard Neuman, Uppsala
Katri Andersson. Stockholm
Karin Löfg.en, Vellinge
Annette Heikfolk, Stockholm
Charlotte Falck, Sollentuna
Terttu Hansen, Norrköping
Therese Eriksson, Lidingö

Elisabeth Hedh, Härjedalens kommun

Gabriella Ericson, Göteborg
Alexandra Rosberg, Stockholm
Aniko Andersson-Persson, IV1örarp
I\4a ria Joha nsson. Västervik

Monica Fridoli, Landstinget Halland
lVlaria Nohlin, Karlshamns kommun

I\4ikael Stedt, Strömsund
Carola Nygren, Nynäshamn

lnger Borgenheim, Hägersten
Cecilia Lindström, lvlullhyttan
Börje Klotz, Umeå

Ann-Mari Nyberg, Uppsala
Jämtkraft AB. Christina Andersson
Helena Lindahl, Saltsjö-Boo

Eva Ekberg, Handen

Göran Drougge, Norsborg
Åse Ottosson, Kalmar
Andreas Johansson, Göteborg

AAS
Britt Tellow, Göteborg
N4artin 0lsson, Stockholm
Sigbritt Persson-Snår, Stockholm
Anki Karlsson, Sundsvall
The16se Davidsson, Linköping
l\4arie Pettersson, Norrköping

E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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l(arin En$lund af
ny ordftirande ftir rA
genom{örs i Norrköping den 23-24 oktober, samt information om 2008 års

z

;

arkiwecka i Göteborg den7-9 mq.

o

ö

Madli Kurdves
] samband med FAs årsstämma genomfiirdes även årsmöte för Madli Kurdves
minnesfond, som under 2006 utdelat ett
stipendium på 15 000 kr till Andra
Abolina, från Riksarkivet i Lettland,

"fiir studier i det nordiska arkivväsenordföranden

Söderström i
med nyvalda

dets sätt att hantera digitalisering och

informationssystem".

2007

ärs

stipendium har beslutats gå

till Andrejs Edvins Feldmanis, cinema-

\

Jrid FolkrörelsernasArkivftirbunds

\ /
Y

(FA) årsstämma i Sundsvall den
29 maj avgicklngvar Södersrröm
efter närmare 10 år som fiirbundets ordftirande, en gärning som yarmt avtackades av ett sjuttiotal stämmodeltagare.
Till hans efterträdare valdes Karin Englund, tidigare institutionschef vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och vice
ordft;rande i FA, som hälsades hjärtligt
välkommen till ordförandeposren.

verksamhet som nästa år (2008) fyller
40 år och uppmanade medlemmarna att
hjälpa styrelsen i det framtida rekryteringsarbetet.
Stämman avslutades med en inbjudan
till kommande höstkonferens som i år

tograf och forskare vid Ockupationsmuseet i Riga, Lettland.
Stämman arrangerades föredömligt av
Föreningsarkivet Vd.sternorrland som,
fiirutom årsstämman, kunde erbjuda
deltagarna ett brett utbud av föreläsningar, studiebesök och inte minst en
avslutande middag på anrika Knaust.
Text: Lena Bohlander

Viktig verksamhet
Styrelsen konstaterade att verksamheten
under det gångna året har fokuserats på

utbildnings- och informationsverksamhet samt att man provat på att genom{tira studiebesök vid olika arkiv, fbr sina
medlemmar.
Man tvingas också konstatera att
antalet medlemmar minskat något på
grund av att mindre arkiv gått upp i
eller slagits samman till större enheter.
Avgående ordftiranden påpekade dock
att FA bedriver en viktig och uppskattad

Ärkiv
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Stämmodeltagarna
samlade i den anrika
Knausttrappan.

29

lskvaller
och Mattias
arbetar sedan februaapril som arkivarier på

I

l,

Tillsyn och rådgivning
stadsarkiv. Sara arbepå AB Stockholmshem

I

t

tlU

Lördagen den 21 aPril firade
Fören i ngsa rkivet i Sörm la nd
4O år som länsarkivförening för
folkrörelserna i Sörmland.

och projektledanärmast från en
tjänst som arkivarie på AstraZeneca

AB i Södertälje.

.

I

I
o
U

Lill Andersson Nilsson har lämnat
Flera av föreningens tidigare anställda

arbetet som registrator på kommunstyrelsens förvaltning och är från 10
september huvud regi rrratol för Öre-

och förtroendevalda minglade tillsammans med medlemmarna i festvåningen

bro läns landsting.
, arkivråd och IT-chef
har av filosofisk

vid Luleå Tekniska
biivit utsedd till heders-

Avgående ordförande, !an-Eric Rosen'
gvist, avtackas med gåva och blommor
av vice ordförande Aina lonsson samt
a*ivarien Lena Bohlander.

2
o

a

tilldelades fi 1.dr. Marie
utmärkelsen
medali för sitt mång-

vid Stora Djulö herrgård, Katrineholm,
där det bjods på underhållning, föreläsningar, tal och tårtkalas.
Föreningens historia skildras i en jubi-

Marie Louise Samuelsson har under
flera decennier varit en viktig resuls i
Ohlsson, initiativtagare

arkivens 1ångsiktiga bevarandearbete
nationellt och internationellt i sin
tjänst vid SP Sveriges Tekniska

till

tillika mångårig ledamot i
på tårtutbudet ti I lsam'
Monica

Forskningsinstitut.

På gång ...

Breidemalm.

10-11/10

AAS registratorskonferens, NykÖping

23-24/10

FA höstkonferens, NorrköPing

8-9/11

AAS arkivkonferens, Stockholm.
Tema roller och ansvar

75111

Arkivens dag. Tema människan
i arkiven

NLA höstkonferens
Avec08. Arkivvecka i Göteborg

,.. i arkiven

leumsskrift som passande nog presenterades vid jubileet.
I samband med firandet hölls även ordinarie årsmöte där ordföranden sedan
15 år tillbaka, lansbildningskonsulenten
Jan-Eric Rosenqvist, avgick för att efterträdas av f d landstingsrådet Rigmor

Congress on Archives, Kuala LamPur,

rket
har bliuit
Statens arkiu
Arkivverket, det vill
tillsammans med
har bytt namn ti11
v. En n1, gemensam
från och rned iuni på

nsarkiv.se

Malaysia.
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IV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

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

Yisuol lnternet.'
En modul för den som
i egen regi vill förenkla

åtkomst till informationen
i Visual Arkiv och tillgängliggöra den via intranätet
eller via lnternet.

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

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

http I / produktinfo.vi sualarkiv.
z

s

e

Besök webbplatsen för produktinformation. Där kan du:

'
'
'
'
'
'
'

Skaffa dig information om vad Visual Arkiv står för
id6n med Visual Arkiv
Få exempel på arkiwinstitutioner
som använder Visual Arkiv
Läsa om våra produktutvecklingsplaner och
studera vår referensmodell
Läsa om vårt produktutbud och våra användarträffar
Beställa en demoversion av Visual Arkiv
Anmäla dig till en tvådagarskurs i att förteckna
med Visual Arkiv (nästa kurstillfalle 19-20 feb 2008)
Se demoversion av Visual Internet produkten
för den som vill publicera på egen hand

www.visualarkiv.se
Besök också Visual arkiv på nätet, den gemensamma
publiceringsplatsen for Visual arkivanvändare.

RECIONARKIVET
Regionarkivet . Box 2154
403 I3 GÖTEBORG
besöksad ress: Otterhällegatan 5

telefon 03 l-701 50 00
fax 03l- l3 09 96

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

e-Post
arkivnam nden@arl<ivnamnden.goteborg.se

Kontakta: Bertil Axelsson, produktansvarig
E-post: berti l.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se
Häkon Gustoysson, enhetschef, Regionarkivet

www.regionarkivec.se

E-post: hal<an.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se

.

Mobil:

07 02-7 3

. Tel:03

28 29

I-701 50 70,0705-69 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Ärkiv

Faktablad 7007

Annonsackvisitör

PRISER

Harriet Kvist

l/l-sida, max 215 x 280 mm

s/v
7 700t

Mobil 070-491 l8 62
Tel 08-634 08 50
E-posr kvist.4k@$y]pnc!§e

%-sida,maxlS0xlllmm

4 600.

Z-sida,87x

lllmm

3 l50i
I 050:

Adress:

Småannons, 87 x 30 mm
lnsida

HKvistA84K

Baksida

7 9OO8 300:

Sjövägen 18
I 84 52 Ösrerskär

lnstick

l0

FÄRG
9 900 :5 800r
4 000r

r 300:
I

0 200i

I0 700:

800:-

Priserna förutsätter att annonserna levereras som helorginal.

Färger

Sättare

Arkiv används dekorfdrg PMS I 30 (CMYK 0-27- I 00-0). Om du
vill använda den i samband med annons, kontakta sämren.
I Tema

Mixi Print AB
Eva Andersson
Tel 0454-413 53

Material

Fu 0454-405

Dlgitale

33

Mixi Print AB

Tema Arkiv görs i Macintosh med inDesisn som program. Vi
kan ta emot X-ads filer och EPs-filer (utan typsnitt) från PC. Word går
också bra om det är enbart text. I annat fall kontakta säftaren.
Medle: Ftp-server, diskett, CD-rom för både PC och Mac.

Box I 00
293

22 Olofström

Lämna material:

Nr
I
2
3
4
l/08

Sista materlaldag

Utgtvnlng

20 februari
24 mai
7 seprember

l5 iuni
27 september

16

november

l8 februari

15 mars

l2

december

14 mars

Tema Arkiv rätt forum när du vill hitta rätt person till rätta uPPgifter i

ritt

tid!

person till rätta uppgifter i rätt tid borde vara en önskedröm när man annonsemr ut
tjänster. Därför är Tema Arkiv rätt forum att annonsera i, för där finns den råtta målgruppen. Men
du måste planem din annons i god tid, eftersom Tema Arkiv bara kommer ut 4 gånger per år.
Är du intressemd av att annonsem, kontakta mig så hiälper iag dig att nå rätt läsare!
Horriet Kvjst

Att hitta rätt

RIKSARKIVET

EV

www.mkc.ra.se

