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I
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I Landsling och Kommun iFALK)
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och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
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värld

delen av arrangernanget, lntressanta föredrag och stimulerande kunskapsutbyte pa-

familjen

och kamraterna var en del av min omgivning.
När jag senare lättare kunde följa utrikes-

rallellt med utflykter till olika platser av betydelse för det mångetniska lVlalaysia, gjorde

nyheterna och de utrikespolitiska översikter-

ICA-konferensen till en vitamininjektion. lVen

na i massmedia ändrades mitt synsätt. Det

beskedet att en israelisk delegation av arki-

var inte längre ett sammelsurium av exotiska

varier, som skulle hålla ett foredrag om

eller obegripliga konstigheter som jag inte

digitalisering, hade nekats inträde i landet är

kunde sdtta in i ett övergripande (begripligt)

djupt stötande och negativt. lnternationell
samverkan måste bygga på ömsesidig res-

sammanhang.

pekt och förtroende mellan nationer, Den

It/lina historiska studier lärde mig något om

konflikter och krig mellan olika stater och

malaysiska regeringen beslut är ett dråpslag
mot ett mellanmänskligt fortroende i allmän-

grupper (allianser) av stater samt orsakerna
till dessa spänningar och krig. Jag började
forstå hur viktig världsfreden är för ett litet
lands oberoende och mänsklighetens överlevnad. Jag insåg att politikerna måste göra
allt för att främja världsfreden

Tfnr 08-634 08 50, 070-49 11 862

från hela världen. Jag var positiv till större

förstå betydel-

sen av internationell samverkan.

het och mot arkivariekåren i synnerhet. Beslutet ökar misstron mellan människor, det
bidrar inte till stabilitet eller fred. Förhoppningsvis reagerar alla arkivarier mot alla för-

förintelsevapnens tidsålder. Inskränkt (traditionell)

sök att hindra bra förbindelser mellan arkivarier i hela världen.

i

nationalism är något överspelat, inadekvat,
foråldrat, passerat - detta förstod jag.
När arkivarier från hela världen träffades
Kuala Lumpur i ttilalaysia hade jag detta med

aar,,(itfi'*n

mig i bagaget. Jag såg fram mot ett möte
med över 144 nationaliteter med människor

ordforande AAS

i

Lars-Erik Hansen

Ekonomi och fakturafrågor: Margareta Linday Natt och Dag
-ffn:
070-49 44 338

Ir(

E-post: fi argareta.llndaynattochdag@tele2-se

aaaaaaaa
Adressändring Iör medlemmar: Kontakta respektive
arklvförening, se kontaktuppgifter på föreningssidorna.

Omslaget: Eskilstuna stadsarkiv som blev Ärets Arkiv 2008,
gjorde en arkivresa till Edinburgh. På bilden Iomas Carlberg,
Bauno Vaara och Frida Sandgren. FOTOT Nils L4ossberg
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I nya regroner

Enligt förslaget till nya regioner
som lämnades av ansvarskommitt6n i februari 2OOT,lyser arkiven
med sin frånvaro. Det enda som behandlas i detta avseende är att man
vill göra de nya regionkommunerna
ansvariga även för fördelningen av
statsbidragen, vilket idag delvis
sker genom Riksarkivets nämnd för
enskilda arkiv.
I sitt remissvar lorhåller sig Riksarkivet
kritiska till detta och vill behålla den
ordning som finns idag.
Det kan konstateras att debatten om
enskilda nämndens bidragsft rdelning
ständigt är aktuell. Även om synpunkter
lorstås finns från många håll på hur
pengarna idag fördelas ifrån enskilda
nämndens sida, skulle en decentralisering på regional nivå av bidragsfcirdelningen till arkivinstitutioner kunna försvåra ett bevarande som tar hänsyn till
kulturarvet på en nationell nivå.
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BLEI(ING

Ny Sverigekarta. Förslaget handlar om att mrnska antalet lån, 21 stycken idag, till förslagsvis 6-9
större regioner. Dessvärre lyser arkiven med sln frånvaro iförslaget.
FOTO: Åsa C)lsson

och arkivets koppling till kommunernas
egna legala aspekt, motiverar att ansvaret ligger kvar på kommunal nivå. Den
mer principiella inställning som ligger
bakom forslaget är att ansvaret flir att
lagstiftningen sköts bör ligga på en statlig nivå. Detta kan motiveras med att
det är riksdagen som beslutar om lag-

stiftningen.

Tillsyn av arkiv
I utredningen finns också forslag på att i
princip all kommunal tillsyn ska förstatligas och samordnas under länsstyrelsen.
Detta skulle kunna implicera även till-

- i utredningen diskuteras
inte tillsynen på den detaljeringsnivån.
I lagftirslaget till ny offentlighets- och
sekretesslag, som planeras att träda i
kraft 30 j:ur.i2009, finns däremot inget
lorslag till att en sådan reform. Det förhindrar förstås inte att det kan aktuasyn av arkiv

liseras ifall ansvarskommittdns förslag

genomförs.

Möjligen kan man anse att dokumenthanteringens verksamhetsanknytning
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EL liN

Uppmärksammat problem
-

Ett problem som uppmärksammas

och som i huvudsak är aktuellt for arkivväsendet - ar art tillsynen på många hålI
kombineras med rådgivning. Denna del
skulle dock alltjämt kunna vara kvar på

kan motivera en sådan tjänst. En hantering på länsnivå skulle i detta avseende
ku.nna leda till en möjlighet att tillhandahålla kompetensen.
Samtidigt måste det starkt framhållas
att en delning av tillsyn och den rådgi
vande funktion som finns idag, skulle
innebära att den tjänst som på många
håli kan erbjudas genom att båda funktionerna kan tillhandahållas inom samma tjänst, skulle innebära ekonomiska
problem med att kvarhålla kompetensen
på området.

Arkivariens kompetens
Samtidigt bör framhållas att det kan ligkraft i kritik som kommer
från en annan myndighet . Det är möjligt att arkivariens kompetens på det
sättet bättre skulle kunna komma till
tals inom kommunerna. Det finns en
styrka i att en extern myndighet har tillsynskontrollen, än att det sköts inom

kommunal nivå.

ga en större

Egentligen ligger det en inte oväsentIig poäng i ett förslag att förstatliga tillsynen även på detta område, särskilt om
en närmare koppling görs till sekretessdelen i det ovan nämnda nya lagförslaget. Det är uppenbart att många kommuner fortfarande saknar utbildade
arkivarier och storleksmässigt inte heller

den egna kommunen.
För den delen som lyder under den
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statliga regionala sektorn idag, finns det
också skäl till en översyn. Landsarkiven
ftiljer inte på sina håll samma gränser
som andra tillsynsområden och som inte
heller sammanfaller med de nya gränser
som kan bli aktualiserat med lagförslaget. Detta skulle dven kunna innebära
en flytt av arkiv mellan landsarkiven för
att överensstämma med en eventuellt ny
regional indelning.

Nya regioner
I huvudsak bör en sammanslagning

av

länen innebära smärre bekymmer ur arkivsynpunkt. Såvida inte nuvarande län
delas mellan nya regioner, Iigger arbetet
snarast i att avsluta arkivbildare som ska
in i en ny organisation. Egentligen är
det graden av organisationsftirändringar
som sker i samband med detta, som
avgör i vilken omåttning arkiven påverkas.
Däremot finns det problem som kan
uppstå framlor allt när det galler patient-

journaler, ifall upptagningsområden ftir
de olika sjukhusen ändras, eller sjukhus
läggs ned som en effekt av den nya re-

gionindelningen. Aktuella journaler kan
i sådana åll beh<;va överföras till en ny
huvudman.

De fysiska arkiven
För själva arkivmyndigheterna kan det
fijrstås innebära en större utmaning. Att
sammanföra arkiv från fera regioner till
kanske en ny förvaringsplats, {tir att
kunna inrymma alla handlingar, innebar både kostnader och lokaliseringsbekymmer. Der senare inte minst sett ur
ett geografiskt politiskt perspektiv. Det
är inte helt givet var centrum kommer
att ligga i dessa nya regioner.
Förslagsvis skulle detta dock kunna
utveckla tanken som redan varit aktuell
ett tag, med regionala arkivcentrum. På
detta sätt skulle i slutändan både regionkommunala och statliga regionala arkiv
kunna inrymmas på samma plats med
samma geografi ska täckningsområde.
Detta innebär på ett sätt en förenkling
for arkivbrukarna. Men det har också
en dimension av att arkiven fysiskt kommer på en plats som är mer geografiskt
avlägsen for många av regionens invånare.
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TEXT: Lars Lundqvist
b red ba nd. net

Lägger krut på
kommande version
Den 2 september ordnades årets

Nytt program

användarträff för arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv i landstingshuset i Stockholm. Också den
nya produkten VisAlfa Dokplan

Bertil Axelsson, produktansvarig, be-

presenterades.
Antalet deltagare var med foredragshållare ett drygt 70-tal.
Jakob Saternus från Region- och
stadsarkivet i Göteborg berättade om
Visual Arkiv på nätet och presenterade
statistik över användningen. Nätversionen har funnits sedan 2006 och 14 arkivinstitutioner har levererat nästan 12 000
arkiv{rorteckningar.

Nyheter sedan sist
Urban Pilhem, som allt sedan början av
nittiotalet varit en av de ledande konstruktörerna av Visual Arkiv, informerade om nyheter sedan förra användarträffen.

Några större lorändringar har det inte
blivit i år. Man lägger i stället krut på
den kommande versionen 5.0 som blir
klar runt årsskiftet. Möjligheten att regisrrera serier via punktnotation samt en

uppdelning av nuvarande Arkivbildare
och Arkiv är den största forändringen.
Det kommer också att finnas möjligheter att gruppera arkivbildare i ett helt
nytt begrepp "Grupp". En automatisk
konvertering kommer att ske när nuvarande kunder installerar den nya versionen.

Nuvarande Arkivbildare kommer att
delas upp i de två begreppen Arkivbildare och Arkiv så att två poster bildas.
Vissa fält kommer att flyttas till Arkiv-

uppgiften.
Man kan i Visual Arkiv 6.0 blanda så
att vissa arkiv {rortecknas enligt punktnotation, andra enligt Allmänna arkivschemat.

skrev det nya programmet, VisAlfa
Dokplan, som nu är klart. Programmet
stöder processkartläggning och upprättande av processbaserade dokumenthanteringsplaner. I en fbrsta process
upprättas en processkarta som beskriver
organisationens verksamhetsområden,
processer, handlingsslag och handlingstypef.
VisAlfa Dokplan skapar därefter en
lista uppstäl1d enligt den klassifikations-

struktur som kan utläsas ur kartan.
Listan kompletteras med en beskrivning av viktiga data för varje handlingstyp beträffande sekretess, gallring/bevarande, fysisk förvaring med mera.
Handlingar som enligt planen ska
långtidsarkiveras fbrtecknas i Visual

Arkiv, och då bestäms

d.ven platsen lor
den slurliga lvsiska förvaringen.

Ny prisbild
Det kommer att bli en ny prisbild för
Visual Arkiv och VisAlfa Dokplan. Priset lor gamla Visual Arkivanvändare blir
oförändrat, medan priset ftir nya användare kommer att höjas med 5 kkr vid
årsskiftet. VisAlfa Dokplan kostar 20
kkr exkiusiva moms. Den årliga underhållskostnaden blir 3 600 kr.
Martin Bjersby från Riksarkivet berättade om Nya arkivprinciper, NAD och
Nordiska arkivdarabaser.
Den 9 september anordnades en motsvarande användarträff i Folkets Hus i
Göteborg.

t

TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@ liv.se
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med samverkan
mellan olika kompetenser
Vi ktigt

Hur ska vi Iösa frågorna kring han'
terandet av kommunernas och

landstingens lT-system och vilka
är förutsättningarna för att ta hand
om handlingar som är digitala? Och
vem äger frågan?
Det var några av de saker som
togs upp vid konferensen Digital
arkivering ipraktiken, som FALK
och SKL höll den 30 september i
Stockholm.
är både aktuellt och viktigt
visade sig inte minst i deltagarantalet.
lHela 144 deltagare från kommuner och
landsting slöt upp till en mycket bra
genomförd konferens.
Eva Karlsson ordfiirande i FALK (För-

Att ämnet

eningen ftjr arkivverksamma i landsting
och kommun) och Ulrika Gustafsson
från SKL (Sveriges kommuner och
Iandsting) inledde konferensen och sa
att ambitionen var att visa på praktik-

fall, till skillnad från alla de många konferenser där man bara berättat om hur
man har tänkt sig att göra.
Dessutom ville man betona vikten av
att arbetet med att omhänderta den
digitala informationen måste göras i
samarbete mellan arkivfunktionen, informationsägaren och IT-sidan.

Nya ADB-föreskrifter
Från Riksarkivets enhet ftir utveckling
och e-ftirvaltning deltog Torbjörn Hörnfeldt, som berättade att det pågår en del
projekt som har att göra med hanteringen av den digicala informationen.
För den statliga sidan kommer nya
ADB-föreskrifter, som ska ersdtta det
nuvarande men föråldrade regelverket.
Nya arkivprinciper (NAP) och en annan
arkivredovisning är andra nyheter. Det
kommer också en vägledning för hur vi
ska hantera elekrroniska signaturer.
Att det kommer nya föreskrifter ska
ses mot bakgrund av vissa brister hos
myndigheter som har inspekterats.
Inslaget av e-förvaltning blir alltmer
acceptabelt. De nya foreskrifterna är
också en anpassning till myndigheternas
nya processorienterade arbetssätt och
arkivredovisning. Teknikutvecklingen
har förstås också bidragit till detta.
De nya ADB-föreskrifterna (RA-FS
2003:l-3) har varit på remissomgång
under våren 2008, fastställs under
hösren/vintern 2008 och väntas träda i
kraft hösten 2009.

Krav på dokumentation
De innehåller krav på att sådana sam-

Viktigt med samverkan. It/lats Östling lTstrateg på SKL, sa vad också andra före honom
hade betonat. Olika kompetenser måste samverka med andra för att lyckas.

6

manställningsmöjligheter som in- och
utdata, registrerings- och uttagsmöjligheter och att rutiner ska dokumenteras.
Myndigheterna ska också planera för
hur informationen i specifika system ska
långtidslagras. Vid

nedlaggningar av

mvndigheter uppstår problem då strategier saknas. Uppgifter om filformat,
databärare. fel med mera ska dokumenteras.

De nva ,\DB-föreskrifterna ska kopp-

till den nva arkir.redovisningen. Arkir.redovisningen ska innehålla en dokurnentation ör'er svstemet, en strategi fur
långtidslaerins och identiteten på fi1er
och d:rrabärare.
Den nr.a arkivredor-isningen kommer
art \.ara er.r fördel för e-handling"t. Åt.tsökningen ska bli fbrbattrad, arkivaspekten ska finnas med redan vid upprättandet av e-handlingar och det kommer att
bli en integrering av registrering och
arkivredovisning.

las

Strategier iVästerås
Hur man i praktiken har arbetat med
strategier för bevarande av digitala
handlingar i Västerås stad, berättade
stadsarkivarie Mats Nafsund.
Liksom de andra Itiredragshållarna
betonade Mats Nafsund vikten av att
ställa krav redan vid upphandlingen av
ett IT-system. Tyvärr är dock de flesta
IT-systemen ej ftirberedda for digital
arkivering. Alldeles flor många saknar
exportfunktioner eller är udda existenser.

Att samarbete mellan arkivfunktionen,
informationsägaren och IT-funktionen
är nödvändigt kan inte nog betonas.
Aven leverantörerna har en viktig roll.
Kraven på arkiveringsmöjligheter ska
säkerställas genom tester, som ska vara
en del av leveransgodkännandet. Testerna ska vara väl ftirberedda och resultera i
ett testprotokoll som godkänns av alla
Parter.
Av Stadsarkivets strategi för bevarande
framgår att data(handlingarna) ska bevaras, det ursprungliga programmet
med dess funktioner bevaras inte. Vid

Nr4.2oo8
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arkivering av digitalt lagrade uppgifter
ska dessa struktureras och representeras
på etr särr sor-n gör ber.arandet oberoende av viss tLtrustning e1ler programvara.
Det ska också r':rra möjligt att konvertera rill .rlnd.rrdi.erade lormat samr göra
ör-erfbrinsar tiil nva media.

Rätt krav
Nar upphandling ska ske av nya system
ska alltid funktioner för avställning och
bevarande finnas och att systemet ska
medge uttag/export ar, data flir arkiveringsändamål. Förbiser man arr srälla
rdtt krav vid upphandling av system, blir

det troligtvis kostsamt när information
ska tas ut fbr arkivering.
En flirutsättning fcir elektronisk arkivering är att IT-sysrem klarar att exportera data i ett programoberoende format. Det krävs särskilda verktyg ftir
tillhandahållande i samband med över{tiringen från det ursprungliga sysremet.
Ansvaret lor att utföra arkiveringsuttag
och konstruera verktyg ftir tillhandahålIande ligger hos den informationsägande

förvaltningen.
Lagring av digital information sker
idag på cd-skivor och på disk i en arkivdator som dven används vid årersökning
och tillhandahållande av elektroniskt
arkivmaterial. En övergång till enbart
lagring på disk kommer att ske, vilket är
orsakat av volymmässiga ökningar samt
behov av en rationellare hantering. Även
åktorer som hänsyn till minst ett fysiskt
och logiskt skydd spelar in.
Mellan de olika aktörerna måste man
vara överens om innebörden av de begrepp som används. Vad står till exempel begreppet gallring ftir?
Vid gallring kan de redan befintliga
gallringsbesluten användas i första hand.
I samband med elektronisk arkivering är
det ofta nödvändigt med komplerrerande gallringsbeslut.

lingar ska skaffa sig information om
systemets tabeller och dess tabelier.
Funktioner som aldrig använts ska strykas, men fiirst efter kontroll med ITfunktionen att påståendet är sant. Gallra information som är missvisande (till
exempel tester av systemets funktionalitet, ofullständig information och arbetsmaterial). Klargör vad som kan gallras
direkt eller vad som ska kunna gallras

om ett antal år.
IT-systemet som är i fokus ska inte avvecklas alltFör snabbt och innan man rar
beslut om gallring ska man tänka sig för
flera gånger. Aven om man tar del av
hur andra har tänkt vid gallring bör
man göra en egen gallringsutredning.
Tyvärr är det alltftir många IT-system
som är odokumenterade och tillgång till
information är ofta begränsad till någon
enskild medarbetare.
Hur informationen i ett IT-sysrem är
strukturerad och hur den används är
givetvis intressant. Desto mer intressant
och utmanande blir då olika IT-system
som samverkar med varandra. Vilken

information skapas

då?

R7e-arkivprojektet är ett samarbere

mellan de sex landstingen i Dalarna,
Gävleborg, Södermanland, Uppsala,
Vdstmanland och Orebro. I slutet av
oktober lämnade tyvärr landstinget i
Värmland projektet.
Projektet, som har pågått sedan årsskifter.200712008, syftar till att åstadkomma en kostnadseffektiv och hållbar
lösning for elektronisk långtidsarkivering. Detta ska bli möjligt genom att utarbeta gemensamma rutiner och skapa
ett elektroniskt mellanlager och långtidsarkiv ftjr de sex landstingen.
R7e-arkivprojektet utgår från den lösning som Landstingsarkivet i Stockholm
har tagit fram och med erfarenheter från
Region Skåne.
Med lösningen skapas möjlighet ftir

mottagning av inleveranser, hantering
av elektronisk information, sökning, åtkomst samt utlämning från mellan- och
slutarkivet.

Arkiveringen av informationen i
R7e-arkivet bygger på art ett ftirberedande lokalt arbete har skett och att det
finns en lokal f,orvaltning i varje lands-

ting.

Regionsamverkan
R7e-arkivprojektet presenterades av
Birgitta Torgdn arkivchef Örebro läns

landsting, Donald Johnsson arkivchef
Uppsala läns landsting och Katalin
Sztojka projektledare.

Informationsägare och användare rillhörande samma enhet har rätr att göra
utsökningar från mellanarkivet.
Respektive landstingsarkiv ansvarar
ftir och hämtar information från slutarkivet.

\

!:

Landsting i förvandling
Från Landstingsarkivet i Ösrergötland
deltog landstingsarkivarie Agneta Sundstrand och projektledare Nils Ahlberg,
som berättade om ett landsring i ftirvandling. Landstinget använder cirka
800 IT-system vilket måste vara en oerhörd utmaning atr ta itu med.
De rekommenderade atr man vid avställning och gallring av digitala hand-

-

}:§,+:

G

Landstingsprojekt. Birgitta Torg6n, Örebro täns tandsting, Donald Johnson, uppsala läns tandsting
och Katalin Sztojka, projektledare, berättade om R7e-arkivprojektet; samverkan kring elektronisk
långti d slag ri n g i tJ p psal a- Öreb ro sj u kvård sreg i on.
Forts nästa sida
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Forts från sidan 7

Driftplatsen för R7e-arkivet kommer
att placeras i något av de sju landstingen. Projektet kommer att avslutas till
årsskiftet. Ett implementeringsprojekt
kommer art starta under senhösten och
överlämnande till förvaltning kommer
att påbörjas vid årsskifter.

Digitala leveranser

Landstingets e-arkiv möjliggör tillgång

till patientuppgifter

oavsett tidigare

journalsystem. Nuvarande j ournalsystem kan samordnas och konsolideras.
Oavsett organisationstillhcirighet ges

till information. Vid privati

tillgång

seringar och omorganisationer säkerställs att inte patientinformation ftirsvinner.

Enez Ramoviz IT-arkivarie vid Lands-

tingsarkivet i Stockholms län, redogjorde för arbetet med landstingets digitala
information.
Landstingsarkivet har det övergripande ansvaret att långtidslagra information och att göra denna lätt tillgänglig
för vård, forskare, allmänhet och näringsliv samt att ge råd och anvisningar
i arkivfrågor. Man ska dessutom svara

ftir samordning, utveckling och förvaltning av tjänster {tir e-arkivering och
stödqänster för administration, ledning,
uppftljning och för framtagning och
vidmakthållande av kraven, riktlinjer
och {tireskrifter för informations- och
teknisk arkitektur.
Landstingsarkivets strategi utgår från
att hantera den digitala informationen
utifrån dess värde. Informationen ska
identifieras och värderas eller vad ska
gallras och bevaras?

Den digitala informationen ska leveenligt en fastlagd specifikation.

reras

Samverkan med SLL verksamheter är
en absolut ftirutsättning. Medverkan i

olika upphandlings- och awecklingsprojekt är en ltirutsättning för att säkra
informationen. Med e-arkivet ges fördelar. Det skapar flirutsättningar för en gemensam vårddokumentation, ökar patientsäkerheten och effektiviteten inom
vården. Forskningen kan nyttja den digitala informationen för att ta fram bättre behandlingsmetoder.

Digitalt

byg g lovsarkiv

Stockholms stads kompetensfond inrättades i samband med valet 2002. Syftet
var att genomltira en koncentrerad kompetensutveckling av stadens medarbetare. Fonden delade ut medel till ett stort
antal projekt.

Ett

av dessa

projekt r.ar att bygga ett

e-arkiv enligt OAlS-modellen. Från
Stadsbyggnadskontoret har Greger Petersson deltagit och från Stadsarkivet
Elisabeth Klett, Stefan Fogelvik och
Karin Arvidsson.
Stadsbyggnadskontoret behövde ersätta ett gammalt verksamhetssystem.
Ärendehandläggningsrutinerna behövde
rationaliseras och gå mot en helt digital
ärendehandläggning.
Man ansåg det viktigt att man kunde
ha tillgång till information över mycket
lång tid.
Stadsarkivet ansåg att man tillsammans med förvaltningen skulle bygga
ett e-arkiv enligt OAlS-modellen. Lösningen skulle kunna stå modell för resten av stadens e-arkivlösningar och med
brukarna i fokus.
Projektiddn väcktes i juni 2004 och
det fardiga e-arkivet levererades januari
2007.
Projektets delar urgörs av ett nyrt ären-

dehanteringssystem, skanning av äldre
material, ett e-arkiv och en e-tjänst fur
sökning.
I
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Många åhörare. En del av
de 144 deltagare från kommuner och landsting, som
slöt upp till en mycket bra
genomförd konferens om det
alltid aktuella ämnet Digital
arkivering i praktiken.

lnformationsnav
Den samlade e-strategin ska få alla att
agera i samma riktning. IT som verktyg
eller hjälpmedel ska underlätta tillgången till stadens information och tjänster.
Stadens invånare och andra intressenter

kunna ta del av kvalitetssäkrad information. De anställda i staden
ska ha tillgång till väl fungerande och
samverkande IT-stöd som underlättar
och effektiviserar det dagliga arbetet.
Målet är att tillgängligheten ska vara
så enkel som möjligt och for så många
ska enkelt

som möjligt. Stadsbyggnadskontorets
uppdrag är att skapa ett informationsnav med en gemensam informationsftirsörjning. En gemensam begrepps- och
informationsmodell ftir ärenden baserad
på ranken om minsta gemensamma nämnare ska tas fram. Det ska finnas en ftirvaltningsmodell byggd på den framtagna modellen. För pågående och avslutade
ärenden ska det finnas en gemensam

söktjänst.

Ansvar och roller
Den siste föredragshållaren på konferensen, Mats Östling IT-strateg på Sveriges
kommuner och landsting, sa vad också
andra före honom hade betonat. Olika
kompetenser måste samverka med andra
för att lyckas. Det kanske största hindret
är verksamheternas sätt att hantera och
ansvara sin information.
Arkivfunktionen är arkivmyndighetens {tirlängda arm som har kunskap
om digitala formatkrav och hur uttag
ska struktureras och levereras.
Myndigheten har ansvar för allmänna
handlingar, såväl de digitala som de i
andra format. De ansvarar for sina digitala system och ska Itilja fattade beslut
om bevarande och gallring. IT-funktionen har den tekniska kunskapen om
systemen, integration, informationsöver{tiring, drift och möjligheter till uttag.
I upphandlingsprocessen gäller det att
ställa rätt krav på ett system från början.
Analysera arbetsföde, gränssnitt och
struktur. Granska förutsättningarna ftjr
gallring och bevarande. Kan systemet
exportera i angivet standardiserat format? Gör en processanalys av både det
befintliga och tänkta flridet. I
TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@ liv.se

FOTO:
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Arkivrådet AAS söker

ASA har emellertid 800 medlemmar
- de är således nästan lika stora som det
svenska arkivrådet AAS.

nternationel lt samarbete

Enligt ASA:s styrelse finns följande fördelar med ett medlemskap i deras orga-

i

en 5-9 augusti 2008 hade det

australiska arkivariesällskapet
Inc. (ASA) sin årliga konferens

i Perth. Arkivrådet AAS

representerades
av ordforanden Lars-Erik Hansen.
ASA är den högsta professionella organisationen för arkivarier i Australien.
Den grundades 1975, deis för att antalet
arkivarier hade vuxit starkt under efterkrigstiden, dels ftir att denna yrkesgrupp
efterfrågade mer kunskap om dokumenthantering. Förutom styrelsen finns inom
ASA fi lialer och speciella intressegrupper i varje srat e[[er rerrirorium.

Officiella uppdrag
Arkivarier ser, enligt ASA:s ordlorande
Kim Eberhard, till att handlingar som
har värde som autentiska bevis på administrativ, fiiretagsbaserad, kulturell och
andra intellektuella aktivitet bevaras och

Samväldet, staten och territoriella styrelser och vissa lokala styrelser anställer
arkivarier fbr att ta hand om deras arkivhandlingar. Stora manuskriptsamlare
och institutioner som samlar arkiv anställer också arkivarier. Affärsfliretag,
religiösa samfund, universitet och skolor, museer, professionella organisationer
till exempel fackfurbund och handelsorganisationer och lokala organisationer
är andra exempel på grupper som anställer arkivarier och några arbetar som
privata konsulter.

till:

-

-

-

ASA-medlemmar arbetar på vitt skilda
platser.

-
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gift.
de blir också automatiskt en medlem
av filialen i den stat eller det territorium i vilken de bor och kan delta i

-

professionella aktiviteter inklusive
konferenser, möten, workshops, föreläsningar, etcetera, mot en speciell av-

lokala arkivrelaterade aktiviteter.
medlemmar kan delta i speciella intressegrupper. Dessa inkluderar skolarkiv samt affdrs-, arbetar- och företagsarkiv, insamlingsarkiv, lokala
regeringsarkiv, frågor kring den australiska ursprungsbefolkningen, elektroniska handlingar, religiösa samlingar, referens-, tillgångs- och
offentliga program. Vetenskapliga-,
teknologiska- och medicinska arkiv
samt Universitetsarkiv.

Lärorikt

vändningen av arkiv inklusive sam-

Det australiska samfundet för arkivarier

arbete med andra organisationer och
grupper med gemensamma intressen
och angelägenheter.

har också en webbplats på www.arkivarier.org.au och ger en elektronisk listservice för det australiska och interna-

att uppmuntra kommunikation och

tionella arkivsamfundet, for att utbyta
information om arkivariepraktik, teori,
anställningsmöjligheter och andra pro-

samarbete bland arkivarier, deras institutioner och användarna av arkiv.

att publicera och sprida relevant information till arkivprofessionen.

Bred medlemsbas

Ärkiv

medlemmar har möjlighet att delta i

att stödja en professionell identitet
bland arkivarier.
att stödja omvårdnaden och användningen av arkiv och uppmuntra forskning och utveckling inom alla områden av arkiwård.
att etablera och underhålla en standard på arkivvård och professionelit
uppträdande bland arkivarier, inklusive en standard för arkivkvalifikationer och professionell träning.
att uppmuntra den ansvarsfulla an-

Det finns ingen direkt motsvarighet till
ASA i Sverige. Det australiska arkivariesällskapet har en bredd i sin medlemsbas

Ordföranden i olika kontinenter. Kim Eberhard, avgående ordförande för ASA och LarsErik Hansen ordförande för AAS.

rieprofessionen.

-

Det australiska arkivariesällskapet syftar

och sociala minne.

Skilda arbetsplatser

nisation:
- medlemmar får ASA:s Bulletin sex
gånger om året och de professionella
journalarkiven och manuskripten två
gånger om året.
- medlemmar är delar av ett nätverk av
kollegor genom hela Australien och
kan bidra till utvecklingen av arkiva-

Syftet med ASA

används.

Arkivariernas arbete är dessutom vitalt
för att säkerställa organisationers effektivitet och for att stödja ftirståelsen av
australiskt liv genom att sköta och hålla
kvar dess personliga, loretagsbaserade

Fördelar som medlem

som närmast ftir tankarna till det svenska Arkivsamfundet. Det finns emellertid en konkurrent, en organisation som
ftjrsöker organisera alla de som arbetar
med "records" i motsats till "archives".

fessionella frågor.
Det svenska arkivrådet AAS har fått
lära sig mycket om hur en relativt stor
lorening kan arbeta och tillvarata sina
medlemmars intressen.

Det finns givetvis skillnader i vårt
sätt att arbeta, men det finns en del att
lära. I

TEXT: Lars-Erik Hanseu
lars-erik.hansen@tam-arkiv.se
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Austral iensiska in t at v lnom

dokument- och arkivhantering
Australien har en lång arkivteoretisk tradition, även om
det är först under de senaste
dryga tio åren, som landet
mer allmänt har etablerat sig
som en föregångsnation inom
dokument- och arkivhantering.
llnder sitt samarbete med Nordamerika
och Nya Zeelard under 1990-talet och
framåt, har australiska idder om ett närmare band mellan dokumenthanteringen och arkivhanteringen haft ett stort
inflytande. Den har nyformulerats i till

hittills

ägt rum i Sverige. Det som

samma välfärdsinstitutioner, annars
lagstiftar, styr och finansierar delstaterna och territorier sina egna institu-

används ftir enkelhetens skull som likvärdiga begrepp i artikeln.

Offices, State Archive Offices etc.) i delstaterna och territorierna ansvarar för
stöd och styrning av dokument- och arkivhantering inom den egna delstatens
eller territoriets myndigheter.

exempel Pittburghprojektet,

Statskick och arkivväsende

Managers" och arkivarier.

Australien är världens sjätte största land
till ytan. De flesta av landets dryga20
miljoner invånarna bor i städer på öst-

till skillnad
från den nordamerikanska traditionen
av en strikt uppdelning mellan "Records

kusten.

Konferens i Perth
Genom ett stipendium från Arkivrådet
AAS gavs jag möjlighet att åka till detta
fiiregångsland och presentera ett av de
största digitala arkiveringsprojekt som

federalt styrda och fiir landet gemen-

genomfbrdes av Försäkringskassan tillsammans med Riksarkivet under åren
2001 till 20061.
Detta kom jag att göra på det australiensiska arkivsällskapets Inc. (ASA) årliga konferens i Perth i Australien, som
ägde rum den 6-9 augusti 2008.
Vid sidan av att presentera projektet,
bevakade jag under min vistelse australiensiska initiativ inom dokument- och
arkivhantering.
"Records", dokument och handling

Australien har ett federalt system med
en central regering i huvudstaden Can-

berra. Landet har sex delstater med stort
självstyre och egna regeringar samt två
fastlandsterritorier. Det finns ett antal

tioner.

Det Australiska Riksarkivet (NAA)
ansvarar fur stöd och styrning av dokument- och arkivhantering inom de fede-

rala myndigheterna.

Riksarkivet finns i Canberra med servicekontor och läsrum i delstaterna och
territorierna.

Arkivmyndigheterna (State Records

Lagstiftning
till Sveriges offentlighetslagstiftning, det vill säga lagar med
andemeningen att handlingar eller "records" i princip ska vara fria ftir medborgarna att ta del av, är jämfört med
Motsvarigheter

Sverige unga, från 7982 trll2003. EmelIertid är det inre Australien som internationellt sett har speciellt unga lagar på
området, utan Sverige som har exceptionellt gamla.
Det finns en federal "Freedom ofInformation act" för landets gemensamma

välfärdsmyndigheter, medan delstaterna
och territorierna har stiftat egna. Det
finns dven motsvarigheter till vår svenska sekretesslag (Secrecy act) och vår
personuppgiftslag (Privacy Act), också
de på federal respektive delstats- eller
territoriell nivå.
Motsvarigheter till den svenska arkivlagen har kommit till i samband med

offentlighetslagstiftni ngen.
Till skillnad mot vår arkivlag har åtminstone lagar av yngre datum, en stör-

I

Sfate Records Office of Western Australia, Perth.
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Bäknat från när strateg n ades fast ti s att den
Biksarkivet genomfÖrdes.
första prov everansen

t
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re betoning på dokumenthanteringen i
den löpande verksamheten och inte sällan också på myndigheters och reger-

ingstjänstemäns skyldighet att faktiskt
dokumentera sin verksamhet, vilker
varit ett uppmärksammat problem i

Australien.
En annan skillnad mot Sverige är en
svårighet ftir de olika arkivmyndigheterna att samordna insatser på grund av
skillnader i landets lagar.

I

Omtalat initiativ
Ett

: i.r

av de mest omtalade australiska do-

kumenthanterings- och arkivinitiativet,
är det arbete som "Public Records Office Victoria' påbörjade 1995 i samarbete med det Australiska Riksarkivet.
Victorian Eiectronic Records Strategy
(VERS) är formulerad som en paketlösning ftir att fånga, hantera och bevara

elektroniska dokument. VERS har utöver de strategiska dragen inneburit
framtagande respektive införande av befintliga standarder, riktlinjer, kompetenspool och utbildningar. VERS har även
skapat en systemlösning ftir att fånga
upp och långtidsäkra "records" vid myndigheter i delstaren Victoria.
"VERS Encapsulated Object (VEO)"
är en central del inom VERS.

t
Adrian Cunningham och Roger Löfgren, vid arkivkonferensen i perth 2Oag,

Genom tekniken med VEO fångas "records" och metadata knutna till dem
upp från aktiva dokumenrhanreringssystem och kapslas in i arkivobjekt.
För att beskriva bilden; den {tirsta nivån (format) är en textuell beskrivning
av hur objektet är uppbyggt. Objektet
versionshanteras (andra nivån), åsätts en
elektronisk signatur (tredje nivån) och

i datafil

let struktureras i tre nivåer (näst lägsta
nivån). Genom att kapsla in och låsa
dokumentet sker en säkring av informationen och metadata om denna. Öppnas
och ändras objektet, till exempel om
metadata rillfors, skapas en ny version.

Inom VERS har man dven formulerat
funktionella krav på verksamhetssystem.

\iE0 Furnrat Description {lulZi

Kraven rör hanteringen i den pågående
dokumenthanteringen vid myndigheterna, i syftet att säkerställa dokumentens
integritet och autenticitet, leveranser i

Version {lll3i
Bl

nivån). Själva innehållet
(lägst nivå) kan bestå
av text eller bild. Metadata om innehålsom lagras

Funktionella krav

\trRS Encapsulated Ohject {ltrlli

Siqndrrre

låses (fjarde

ock (M13{} fEepeataåIeJ

VEO-objekt dll arkivmyndigheten enIigt vissa standarder, lagringsformat
inom verksamhetssystemen och leveransformat samr överftiringssätt till arkiv-

Lock Siunature Block (M152I

Signal Ohject (irl4i

myndigheten.
Länken till VERS webbsida är:

Ohject Metadata {lrrl5i

http : //www.prov.vic.gov.aulvers/vers/
Ohject Type {MEi

default.htm

Ohjert Type Description (ltlfli
Ohject Creation Date

Bredare satsning
Medan VERS framlor allt är en lokal

I

{lrrl8}

satsning inom delstaten Victoria, är

'Australasian Digital Recordkeeping
Initiative (ADRI)" som startade 2004,

L--

Recorrl (M10) or File {Nt42i ar Mudifiert VEO (M1I6i

lllustration av VERS Encapsulabd abject (VEO). Käla VERS Webstte.

en satsning för att samordna styrning
och stöd för dokument- och arkivhantering i hela Australien och Nya Zeeland.
Visionen är: All governments in AusFofts nästa sida
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tralia and New Zealand implement a
uniform approach to making, keeping
and using digital records to ensure
accountability and the long term protection of vital cultural heritage.

Fyra områden
ADRI arbetar i huvudsak inom fyra
områden.
Det första är om framställningen och
hanteringen av digitala handlingar.
Grundläggande i detta är dokumenthanteringsstandarden ISO 15489 och
metadatastandarden ISO 23081.
Det andra området är om lagring och
läsbarhet av dokumenten vid myndigheter och arkivinstitutioner. Häri ryms
frågor om konvertering, migrering och
andra metoder ftir att motverka att dokument inte utsätts lor "självgallring".
Det tredje området handlar om myndigheters leveranser till arkivinstitutioner.
Det fjarde är om tillgängliggörandet
av arkiverat material där bland annat

skillnader i lagstiftningen sätter vissa
hinder för samordning.
Mer om ADRI finns på: http://www.
adri. gov. aulcontent. asp clD =14
ADRI arbetar också ltir internationellt
konsensus i dessa frågor inom "International Council of Archives (ICA)". Se
vidare "Principles and Functional Re?

quirements in Electronic Records Environments" på http ://www.ica.orgl enl

Standard Project) vid Monash Universi-

nodel3897O.

av metadata

ADRl-projektet presenterades vid arkivkonferensen i Perth av en åv centralpersonerna i projekt, Adrian Cunningham från Australiska Riksarkivet.

Metadatastandarder
Australien och Nya Zeeland har sedan
länge varit aktiva i arbetet med metadatastandarder. De äldsta är från datorns
barndom.

Ett exempel är "Commonwealth Records Series System (CRS) som har rötter i 1960-talet och var innovativ i den
meningen, att den skiljde på beskriningen av själva dokumentet, från beskriv-

ningen av kontexten fiir dokumentet.
År 2000 togs en metadatastandard for
de gemensamma välfärdsinstitutionerna
fram av det Australiska Riksarkivet:

"Recordkeeping Metadatastandard for
Commonwealth Agencies (RkMCCA) ".
Den standarden var dokumentbaserad i
den meningen att kontextuella metadata
inte är tydligt separerad i egna biock,
utan ingår i en och samma dokumentbeskrivning.

Vidareutvecklades
Under år 2000 vidareutvecklades i SPIRIT-projektet (Recordkeeping Metadata

ty i Melbourne, en tydligare uppdelning
(multipleentity approach).

Ett metadataschema togs fram som

se-

parerade beskrivningen av dokument
(records), utförare (agent) och verksam-

het (function) i olika block.
Den inriktning kom även att påverka
utvecklingen av ISO 23081 och den nya
metadatastandard som de australiska
och nya zeeländska riksarkiven har samarbetat kring under de senaste åren för
att ersätta RkMCCA.
Den nu femdelade beskrivningen är
utöver en beskrivning av själva dokument, utförare och verksamhet, uppdelad i beskrivningar över uppdraget
(Mandate) samt dokumenthanteringsprocessen i sig (Records Management
Process).

Läs mer på http://www.naa.gov.aul

records-management/create-caPtuf edescribe /describe /RKMS /index.aspx
Samarbetet om den nya metadatastandarden presenterades vid arkivkonferensen i Perth av Karen Shelton från Riksarkivet i Australien och Kate lones från
Riksarkivet i Nya Zeeland.

Hiälp för myndigheter
Riksarkivet i Australien har utvecklat
ett program som kan söka upp, kontrollera och konvertera datafiler från dokument- och ärendehanteringssystem.
Programmet är öppet, byggt i java och
kan laddas ned från riksarkivets webbsida http://xena.sourceforge.net/. Det

klarar av ett stort antal lagringsformat
och har möjligheten att konvertera dessa
till fullständig xml eller till andra lämpliga arkivformat med metadata i bilagd
xml.
XENA ska vara en hjalp för myndigheter för att skapa arkiwersioner av sina
dokument och förbereda för leverans
till arkivmyndigheten. XENA är konstruerat fbr att samverka med andra program.
En av dem som har använt sig av
XENA är staden Perth som har ett ärendehanteringssystem som lorkortas

TRIM (Total

Vy över Perth, Western Australta.
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Records Information

Management). XENA arbetar tillsammans med TRIM i ett antal steg för att
fånga upp och normalisera (arkivförbereda) elektroniska ärenden med ingående dokument och metadata.
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Arkivteamet granskar
Valje ärendetyp i TRIM har en definierad gallrings- och/e11er avstälL.ringsregel.
Cenom mårradrvirr körninglr mot

TRIM fångar XENA upp ärenden

som
enligt angiven regel ska arhiveras eller
gallras.

Allr är'irrre helarrtontari.erat, utan ett
arkivteam går in och granskar i vissa
steg, till exempel de ärenden som fått en
flagga om att de ska arkir.eras e1ler gallras. De ärenden som kan godkännas för
årgärd. uran komplettering av metadata
eller annan kolrigering, konver-teras till
ert r.alt arkiyformat.
Konrplettering av metadata kan ske
manuellt, men sker vanligen helt auton-rariskt genom att metadatafält med en
vi.' bcrr.imning i TRIN4 mappa: över
till den benämning de ska ha enligt
n.ietadataschemat i XENA. Ti11 exempel
ir.rnehåller ifältet "FULLNAME" i
TRl\1 l:iees i fiiltet "PERSONAL-

\\\iE.

server och alltså inte på externa databärare med särskilda skötselbehov. Tek-

niken med inkapslade arkivobjekt (jfr

VEO) används.
En variant av det ursprungliga filformatet arkiveras också.
Implementationen av XENA i staden
Perth presenterades vid arkivkonferensen i Perth av Kye O'Donnell som var
projektledare ftir inlorandet.

Svenskt proiekt
Det digitala långtidsarkivet (DLA) vid
Riksförsäkringsverket, sedermera Försäkringskassan, utvecklades åren 2001

Utvecklingen utgick från en tolvpunktsstrategi ftir digital arkivering som
bland annat inbegrep att använda
OAlS-modellen, ISAD (G) vid arkivredovisningen, krav på vissa filformat vid

I

irende na n-red dokument läggs ut på en

Packag€
D

.'f ase n

DLA

(som senare döptes

fråga om informationspaket enligt

Packag

ståelsen av xml-filerna behövs dtd:er
som följer Försäkringskassans eDocstandard, vilken är delade i tre block.
Innehållsdelen "Content" i SIP:en lagras
i pdf-, tiff-, eller xml. Varje pdf respektive tiff beskrivs i en xml-fiI (metadata).

E-journaler och E-blanketter helt i xml,
från myndighetens e-tjänster, rymmer
både innehåll och metadata enligt projekters rillampning av OAIS. Ärendenivån har en separat xml-fiI som bland

e

tio n

ith

Cor tent

Electrcnic
Docum

inga e-signaturer

tiil Ivar).

De normal iserade (arkivförberedda)

SIP

till arkivet,

från e-tjänsten och endast avslutade
ärenden in i

iXENÅ.

lagringsformat som accepteras. För {tir-

till2006.

leveranser

OAIS skapades en typ av SIP från ärendehanteringssystemer (AHS) till Ivar
som illustreras i bilden nedan; en typ av
DIP från Ivar till ÄHS och en typ av
DIP från Ivar till RA. De AIP som skapades för Ivar hade en tydlig koppling
till arkivredovisningsstrukturen enligt
rsAD (G).
För att beskriva bilden utgör varje enskilt ärende från ÄHS en egen SIP. Varje
SIP får en identitet i "Package Description" och har en förteckning över vilka
filer som ingår i paketet "Package Information". Pdf-, tiff-, och xml-filer är de
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frän AHS till tvar. Författarens modell.
Forts nästa sida
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Forts från sidan 13

För att lyfta fram arkivens roll i
samhället inrättades, under våren
2008, utmärkelsen Årets Arkiv.

Bakom utmärkelsen står DlK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och
Svenska arkivsamfundet och först
ut att erhålla den åtråvärda titeln
blev Eskilstuna stadsarkiv.
I motiveringen nämndes framför allt

Lokal dansgrupp vtd arkivkonferensen i Perth.

annat kopplar ärendet till rätt arkiv,
serie och underserie i arkivredovisningsstrukturen i arkivet. Xml-filerna på
ärende- respektive dokumentnivå i
SIP:en bär med sig metadata till ärendeoch dokumentnivå i arkivredovisningen
för arkivet.

Provleverans
I ett samarbete mellan Försäkringskassan, Riksarkivet och LDB-projektet
genomfördes 2006 en provleverans till

Riksarkivet.
DIP från Ivar

till RA inneholl

sjalva

ärendena från ÄHS, arkivredovisning
knutna till ärendena och viss systemdokumentation. Varje DIP innehöll flera
ärenden. Vid DIP från Ivar till RA användes utöver OAIS ett antal andra internationella standarder: EAD (Encoded Archival Description), EAC
(Encoded Archival Context), METS
(Metadata Encoding & transmission
standard), PREMIS (Preservation Meta-

data Implementation strategies) samt
det engelska riksarkivets metadataschema inom ERMS (Electronic Records
Management System).

Positivt bemötande
Presentationen fick positivt bemötande
om att det fanns ett så långt gående
svenskt tillämpningsprojekt för de standarder som diskuteras så mycket, men
används så sällan i praktiken.

Slutligen, vad gäller ISAD (G) standarden, kan man något reflektera över
hur internationell denna är egentligen,
utifrån kommentarer som "Sweden the
land of ISAD (G)"och det fåtal andra
tillämpningsexempel som går att finna.
Projektet presenterades vid arkivkonferensen i Perth av mig, Roger Löfgren
och Lars-Erik Hansen. Inom projektet
har det arbetade ett stort antal personer
från såväl Försäkringskassan, Riksarkivet som LDB-centrum i Luleå (då LDBprojektet). r

För "Prpers" iiån arkivkonferensen i Perth, däribland om digitalt 1ångtidstrkiv vid Försäkringskassa hänvistrs
till det australienska arkivsillskapets (ASA) rvebsite: hlqr://$ §r...arc1tir'lsts.org.au/1{)08-cottlcrclctr-pcrih
tt//.rr,

l§r,t,'hi,

\Y4./t;

den hoga servicenivå och stora mått av
framåtränkande som arkivet - trots
knappa resurser - lyckas hålla, samt förmågan att på ett bra sätt kunna kombinera modern arkivbildning med ett utåtriktat arbete. Förutom titeln bestod
priset av 20 000 kr att användas av den
utvalda arkivinstitutionen på lampligt
sdtr.
Så vad gjorde då Eskilstuna stadsarkiv
ftir pengarna?

Arkivresa till Edinburgh
Det visar sig att personalen vid stadsarkivet redan på ett tidigt stadium var
eniga om användningsområdet. En arkivresa stod högst på önskelistan och
efter en tuff, intern, omröstning om resmålet vann Edinburgh med 12-10 mot

Vilnius.
Söndagen den 14 september styrde

darft;r Nils Mossberg, Frida Sandgren,
Tomas Carlberg samt Rauno Vaara kosan mot Skottland, där man under tre
dagar besökte arkiv i Edinburgh och
Dundee.
På det fullspäckade programmet stod
besök vid bland annat Scottish Catholic
Archives, National Archives of Scotland, arkivutbildningen vid Dundee
Universitl., Local History Centre och
stadsarkivet i Dundee samt inte minst
ett officiellt mottagande av självaste
Lord Provost - borgmästaren i Dundee.
Gruppen hann dven med en guidad
stadsvandring i Dundee samt att inta en
riktig, skotsk, "haggis".

Statliga lotterier
hur de skotska arkiven
upplevdes, i jämförelse med de svenska,
blir svaret att de är förvånansvärt lika.
- Det finns fer likheter än skillnader,
konstaterar Frida Sandgren. Men ska
På frågan om

::l

TEXT: Roecr Löfgren.

r,erl<sarkivarie vid Ccnrrala snrdiesrödsn:imnden (CSN). tidigare projektleclare och
s1'sremansvarig f'ör digiralr 1ångtidsarkiv vicl Fiirsiikringskassan.

roger. lofgren

r4

@

csn.se
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Arkivresa. Esktlstuna
stadsarkiv var först ut att
fä utmärkelsen Arets Arkiv.
För prispengarna gjarde de
en arkivresa till Skattland.

fOTO:

Frida Sandgrcn,'1bmas
C,rrlberg, Nils Mossberg

man nämna en skillnad, är det att man i
Skottland har ett mer affärsmässigt sätt

att driva arkiwerksamheten på.
Som exempel nämner Tomas Carlberg

att National Archives of Scotland testar
en modell där man tillämpar avgiftsbelagd forskning i flera steg, där de första
två timmarna är gratis och fortsättningen kostar pengar. Omfattande digitaliseringsarbeten finansieras dven med
hjälp av statliga lotterier och att använda
sig av volontärarbetare, det vill säga
ideell arbetskraft, är ett annat sätt att
stärka verksamheten på.
I Skottland, liksom på andra håll i
främst den anglosaxiska världen, skiljer
man också tydligt mellan "arkiv" och
"records management" - det vill säga

Ärkiv
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hantering av historiska dokument kontra dokumenthantering i en levande
verksamhet, något som kan kännas
ovanr För en svensk arkivarie.

Värdefull morot
Besöken väckte en mängd frågor och
idder hos resenärerna och med hem till
arbetsplatsen i Eskilstuna, har man tagit
med sig tankar om bland annat digitala

forskarsalar och volontärarbete.
- Och vi är fera som blivit intresserade av kurserna i records management
vid universitetet i Dundee, avslöjar Nils
Mossberg.
Så kanske blir det fler resor i västerled
Itir personalen vid stadsarkivet i Eskils-

tuna.

Till

sist låter Årets Arkiv 2008 hälsa

att de vill uppmuntra alla nöjda arkivbesökare att nominera "sina" arkiv. Utmärkelsen är en värdefull morot lor arkivpersonalen och ger ett bra tillfälle till
att lyfta fram - och uppl - arkivverksamheten på platsen.

I

Fotnot:

l\,4er om utmärkelsen Årets Arkv kan du
läsa på: http://www.dlk.se/AretsArkrv

TEXT: Lena Bohlander
lena@fa-s.se

t5

Krow T är ett it korsultbolag som utvecklar sina kunders afiärer och verksamhet. 6enom entreprenörsdrivra enheter verksamma på lundens
lokala marknader erbjuder vi ergagerade konsulter med förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öpperhet, ertreprenör
slap,högkompetensochenviljaattstärdigtutvecklas.Vjlevererarkompeters
rådgivrirg, systemutveckling och förvaltf irg. Läs mer på wwwkrowit.se

ochresursförstärkninggeromhelhetsåtaganderinomstrategjsl

know

it

Närhet. Kunskap. En9a9emar9.

W Microllata
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 , 7O1 49 Örebro ' Tel: 019'100 155 ' w\ rw.microdata'nu ' inlo@microdata.nu
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Secura modellsA 580
lnredningen kan lätt förändras for att alltid
passa ert arbetssätt. Unik konstruktion gör
skåpen lätta att placera.

jobbarkompis,
ett arbetsvänligt närarkiv.
En trygg

www.secura.se
01

8-34 9s 55
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Testade och klassade, så att era
handlingar finns kvar efter en brand
(Brandklass 60P NT FireOt T)

PUL-Pedogogen

#ffi

ffi IPU

Lör

dig ollt om personuppgiffslogen

. Vet du hur länge personuppgifter får sparas?
. Har du koll på vad man får registrera om anställda,

ARKIVBYRA

'VARItBERGS

kunder, patienter, medlemmar?

.

2009 års kursprogram

Känner du till vad som gäller enligt personuppgiftslagen när det gäller publicering av foton på webben?

Om inte. gå redan idag in på wwwpulpedagogen.se

och se vad Pul-Pedagogen kan hjälpa just dig med'

- nu på vår hemsida!

mer på

Läs
vvvvw.

Vi erbjuder olika typer av utbildningar inom integritetsskyddsområdet. Vi kan även hjälpa till med skräddarsydda utbildningar för alla typer av organisationer.

s i p u.

se/ m a r i e ber g

För mer information kontakta Kristina Blomberg.

kristina.blomberg@pu pedagogen.se
I

telefon 08-36 22 30 eller 070-751 90 41

TARl-=tsTRG5
Dålagåtan 7
t1i 23 STCCkHOLil

tfnr C3-698 06

I:x:

l:

08"59E 06 02

PuL-Pedagogen

08-36 22 30, 070-751 90 41

wsw,sipu,selmarielrerg
e-post: .nårieberg(4sipu.5e

Flygarvägen 157

ol.grr:556111'9099

175 69 Järfälla

info@pulpedagogen.se
www.pulpedagogen.se
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Helhetslösningar från marknadens ledande producenter samlade
ställe. Gå in på var hemsida, www'abmprodukter.se och hämta

rArkivetikett 45 x 90 mm, sjalvhaftande
rAktomslag 110 B/m'
.Aktomslag A3 100 g/m'svenskt Arkiv
Godkända enl: RA-FS 2006:4
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ABM-Produkter, te1 070-581 6626,070-58510 63, fax 018-30 41'72,www'abmprodukter'se' e-mail: in{o@abmprodukter'se
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20 % rabatt vid digitalisering av negativ och diabilder
Vi erbjuder kunder att få
sina arkiv och bildbanker
av negativ och diabilder
professionellt överförda till
digitalt media.

(Erbjudandekoden giltig t.o.m. 31 mars 2009)

Vår produktionsmiliö
består av toppmod-ern
utrustning med hög grad
av automatisering.
På så sätt kan vi hålla tåga

priser for dig som kund.

Ange beställningskod TARKIV0g och få
20o/o rabalt på bildpriset vid minst 10.000 bilder
Alltid 10 o/o rabafivid minst 2.000 bilder

'

Nyhet! Nu ingår taggning med lpTC
nyckelord för effektiv digital arkivering

- lnga startavgifter
- Priser redovisas inkl. moms
- Alltid enhetsfrakt

- Fler format och bildstorlekar
Bland våra hundratals kunder
återfinns myndigheter, företag,
professionella fotoorafer och fotoklubbar.
Vi har mer än 17 års erfarenhet
av fotografiskt arbete.

www. d i ad i re kt. se/p roffs
DiaDirekt
Förbind lelsevägen 7
429 30 Kullavik

info@diadirekt.se
Ttf 0705-53 70 53

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

Digitalisering på dina vitlkor
Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofi lm, negativ, diabilder, glasplåtar
eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?
Viär experter på digitalisering.

G4e-.:.--:..-::
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Tvbackaskolan i Orminge är

i

I

I

en

N t;*:T,j:::t#1iilffin,

sånär som helt tömd på både elever och

verksamhet vid sjä1va branddllfallet,
efter en sammanslagning med en annan
närliggande skola.
En-del r;vergivet bråte, gamla möbler
och prylar som ändå skulle kastas änns
i byggnaden; kvar fanns också de äldre
delarna av skolans arkivbestånd, sedan
en längre tid nerpackat i 18 fyttkartonger placerade i ett gammalt skydds-

Elevens rättsäkerhet?

som medel för påtryckningar från kommunarkivets sida i princip saknas. Ofta
får enkla skrubbar, eller i bättre fall kassaskåp, fungera som arkiv.
Sekretessbelagda handlingar har i vår
kommun påträffats helt öppet i allmänna utrymmen.

Skolorganisationen är decentraliserad
och har en stark självbestämmanderätt
som medför svårigheter i samordning av
rutiner verksamheter emellan.

dem.

kärnverksamheten.

väsentligt område
som skolgången, så totalt kan fcirbigås
eller glömmas bort är anmärkningsvärt'
I vilken mån uppmärksammas den

Leveranser av elevhandlingar

kostnader för lokaler och saneringar
efter bränder ger mycket mer uppenbara
konsekvenser, blir det dessa senare faktorer som får publicitet.

ft kolbränder är vad det verkaruara,
\ jrt urralar mig dock uran faktiskt
\-l statistik att rillgå, ert eskalerande
fenomen, som rimmar illa med det faktum att skolorna inte sällan ignorerar
den arkivvård de är ålagda att sköta.
Samtidigt är det svårt för kommunarkiven att ha bra inblick i verksamheterna,

inte minst naturligtvis på grund av den
geografi ska spridning skolorna har.

Arkiv iskrubben
Lokalerna är sällan anpassade för att inrymma ordentliga arkivutrYmmen,
eftersom administrationen utgör en så
perifer del av verksamheten, samtidigt

20

backa om att de borde leverera alla sina

fullo ta ansvar Ibr och prioritera skyldig-

Iiserade sett ur ett större samhälleligt
perspektiv har vi nog vant oss vid. Men
att barns och föräldrars rätt till den egna

aspekten av brandhärjningarna av kommuner och skolväsende sjäIva? Arkivvården ligger fjturanfrån pedagogiken och
de praktiska kärnverksamheterna. När

Ängermark i ett projekt, särskilt tillsam
för att reda ut arkivsituationen vid skolorna i Nacka, borjat informera NY-

T1 ör rektorerna, som i första hand är
P p.drgoger, är der heller ingen
ilaluklrr uppgi[t, atr också rillI

Att arkivfrågor i gement är lätt margina-

så

plånas.
Redan våren 2005 hade arkivarie Sofia

ärvda och avställda arkiv till kommunarkivet. Efrer upprepade uppmaningar
hade man slutligen kommit så långt att
handlingarna lagts ner i flyttkartonger
som placerats i ett skyddsrum i källaren,
i väntan på att någon skulle sända iväg

heter som inte är direkt knutna

historien inom ett

skolkontor låg darfr;r samlade i Orminge.
Med branden riskerade således ett helt
kommunområdes skolhistorik att ut-

till

Sporadiska leveranser

till kommunarkiv har historiskt sett skett sporadiskt. Vid inspektioner som gjorts ute
på skolorna i Nacka, har man kunnat
konstatera att mängder av handlingar av
misstag gallrats av okunnig personal.
Arkiven har därmed luckor som aldrig
kan fyllas igen.
Med självklarhet sdtts barnen och
deras utveckling i centrum under själva
skolgången samtidigt som slarv, bekvämlighet eller brist på kunskap leder
till att av deras framtida historia raderas.
Konsekvenserna kan bli komplicerade
för de fore detta elever som i något skede
behöver kunna påvisa sin tidiga skolgäng, nar all dokumentation från den
perioden Försrörts eller Försvun nit.
Forskningen drabbas På sikt då det
material som de använder sig av för att
undersöka skolväsendets status och utveckling över tid saknas.

Fallet Nybackaskolan
I fallet Nybacka

hade skolan övertagit

arkiv från flera ftiregångare, med handlingar från 1800-talets slut och fram till
1980-ta1. Bestånd från ett flertal upphörda och flyttade skolor, folkskolor och

Våren 2008 skickades ett mail från en
till Sofia, där assistenten
undrade om kommunarkivet tagit emot
någon arkivleverans från skolan. Svaret
blev då nekande. Vid det laget visste
därmed skolans personal själva inte
längre om att flyttlådorna ännu stod
nedpackade hos dem själva. När skolan
flyttat och branden bröt ut, stod materialet därfor ännu kvar i skyddsrummet.

skolassistent

Myntets baksida
av den ordinarie kommunala
skolverksamheten, lockar nu allt fler privata aktörer med alternativ och många
valjer atr.låta sina barn gå i friskolorna.
Hur många ftiräldrar medvetandegörs
om att dessa skolor i regel saknar skydd
och insyn från kommunens och allmänhetens sida, inte minst vad gäller hantering av studiedokumentationen?

Vid sidan

T 7id sidan av bränderna sker här
\ / .. faktisk urholkning av eleverY nas rätrsäkerhet' då kommunarkiven inte längre med självklarhet ska
eller kan ta emot skolarkiven.
I vilken mån de privata aktörerna
själva har någon arkivvård i åtanke när
de bygger och driver sina verksamheter
är höljt i dunkel. Någon större uppmärksamhet i den offentliga debatten
tycks inte ha riktats mot det faktum att

Nr4.2oo8
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ingen vet vad som händer med handlingarna i de privata skolorna; kommer
de elever som gått där att kunna få fram
sina skolhälsovårdsjournaler, betyg och
klasslistor i framtiden om inte deras fliräldrar strategiskt bevarar extra uppsättningar av handlingarna? Vart hamnar
studiedokumenrarionen om skolorna går
i konkurs eller säljs?

Riskkapitalister
Nyligen rapporterades i svenska nyhetsmedier om att fler utlandsägda storkoncerner med rena vinstintressen, korta
ägandetider och riskkapital som koncept, köper in sig i och övertar svenska

friskolor.
ur länge bedömer riskkapitalister, kanske helt utan intresse

ftir historiska forskningsvärden
och kunskaper om den svenska offentlighetsprincipen, att en handling ska
sparas? Hur mycket vet dessa privata aktörer om vad en skyddad och lagenlig
miljö för bevarandehandlingar är?
Det är knappast sannolikt atr evenruella befintliga arkivrutiner går i arv om
en skola byter ägare vart tredje till femte

år; risken art betyg slängs eller blir liggande bortglömda och så småningom
oläsliga på gamla hårddiskar verkar
överhängande.

Möjligheten för kommuner arr kontrollera vinsrdrivande ftiretag ligger vanligen bortom så väl lagar som budgetar.
Och dven om urrymme ftir lokala lös-

ningar finns hos vissa kommunet ger
detta ingen likvärdig trygghet och
garanri

i frägan fiir landets elever.

Låga krav
Skolverkets krav på friskolorna utgörs i
stora drag av att man ålägger dem att
sätta och dokumentera betyg - och därvid stannar det.
Så är det då underforstått ftir de privata skolorna att handlingar också måste
bevaras, ses det som självklart, eller rent
ar, som en obetydlighet från Skolverkets
sida?

Borde inte bevarandet av arkivhandlingarna för framtiden vara err område
arr klargöra juridiskr innan privatiseringarna kan fortgå, inte minst med
tanke på att handlingarna borde spela
en tung roll vid kvalitetsgranskning och
revision av verksamheterna?

Tur ioturen
Branden tog sig inte till skyddsrummet i
Nybacka, handlingarna klarade sig från
elden. Vad de däremot blev föremål fcir
var allt det vatten som forsade in i utrymmer under släckningsarbetet. De
fyttkartonger som stod underst i staplarna på golvet kollapsade av vätan.
Det äldsta materialet Iåg oiyckligtvis i
just dessa kartonger och drabbades därftir hårdast av fukten och vattnet. Sirligt
ftirfamade band av klassböcker återlämnades efter saneringsarberet med der blå
blacket simmande över uppslagen och
den vackra texten urlakad och svårtydd,
bitvis utsuddad. De modernare maskinskrifterna och stencileringarna hade
klarat sig bättre, lite skrynkliga, men
turligt nog ännu läsliga.

F

ör ovanlighetens skull fyllde det
också en funktion att skolpersonalen inte hade kastat överexemplar

och kopior av undervisningsmaterialet
innan det arkiverades. Från mängder av
skadade kopior kunde några mer välbehållna exemplar plockas ut lor bevarande.
Det saneringsarbete som genomlärdes

ftiredr;mligt genom ftirsäkringsbolagets
ftirsorg landade på en förvånansväri
rimlig summa kring 25 000 kronor. En
utgift som likväl blir en posr att lägga
till skolans redan ansträngda budget.
Allt ftir att en {tirberedd leverans fått
ligga bortglomd i två år.

Har visat resultat
Det dokumenrhanreringsprojekt som
startades upp fur skolorna i Nacka har

nu trots allt visat resultat. Många har

till

slut levererat bestånd som är äldre än tio
år, efter idogt arbete med besök, inspektioner och tät rådgivning - Nybacka utgör ett ar. sorgebarnen.
För att olyckliga å11 som detta inte
ska få upprepas i det oändliga blir dock
slutfrågan om det inre vore dags ftir
någon form av upprop riktat till skolväsende, politiker och kommunal ledningsnivå, ltir art de ska ftirstå allvaret i
att skolarkiven så lättvindligt kan ftirstöras ftir all framtid?
Fu kte I än d e efter sl äc kn i n g sarbete. Arti ketfö rfattare n fö|de med kollegan
Sofia Angermark, sam
har arbetat mycket med de kommunala skolornas arkivvård i Nacka, ut till Orminge
efter branden för
att ta reda på hur det gått mecl arkivet. De understa lådorna kollapsade av allt det vatten som
forsade
i n u nder släckn i ngsarbetet.
F(JT(l: Carita Rösler
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lntenslv vecka
Grekland
T

I

september hölls en sommarskola

iAten på temat elektronisk dokumenthantering. Arrangerade gjorde
European Association for Banking
and Financial History (EABH) som
är ett forum för forskning i bankhistoria, tillsammans med National
Bank of Greece (NBG) och Hellenic

Open University.
Kursen var ftirlagd till NBG:s historiska
arkiv som ligger i en nyrenoverad byggnad mitt inne i staden.
Deltagarna som var arkivarier, historiker och dokumenthanterare, kom mestadels från Grekland, men enstaka kom
från Tyskland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Frankrike, England och
Sverige.

EABH har tidigare anordnat sommarskolor av varierande langd i andra europeiska städer och hade denna gång kommit fram till att en vecka var lagom lång

tid.

Här arbetar åtta personer med att
ordna och förteckna arkiv. De har dessutom hjalp av praktikanter från tekniska
utbildningar, som måsre göra en sex
månaders praktik som en del av sin utbildning.

AIla välkomna
Arkiven går sedan vidare till digitalisering och mikrofilmning, vilket sker
samtidigt i en process.
Forskarna får tillgång till arkiven i en
forskarsal, dar de i en databas kan beställa digitala bilder, mikrofilmer eller
originalhandlingar.
För att få forska hos NBG krävs tillstånd vilket tar cirka tre dagar att erhålla. Forskarna behöver inte uppfylla
några formella krav, utan vem som helst
är välkommen att forska. Bara personen
talar om vad han eller hon vill forska
om och varför.
Vissa arkiv innehåller material från
privatbanker eller privata ftiretag, som
NBG förvärvat, och kan därför bli före-

mål ftir sekretessprövning.

Välorganiserat
NBG:s historiska arkiv finns inrymt i
en vacker byggnad frän 7923.
Verksamheten är mycket välorganiserad och modern.
Det finns en särskild avdelning där arkiv tas emot och saneras från damm och
smuts, ftir att sedan föras vidare till avdelningen för ordnande och förtecknade. Har tillämpas proveniensprincipen
strikt, man försöker alltid att återskapa
den ursprungliga ordningen, den inre
proveniensen, dven om arkivet under
årens lopp och på olika flirvaringsplatser
fått en ändrad ordning.
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Även museum
NBG:s historiska arkiv fungerar dessutom som ett museum, med en permanent och fera tillfälliga utställningar,
bland annat om sedlar och säkerhetstryck. I den permanenta utställningslokalen {tirevisas till exempel en räknemaskin från AB Facit i Åtvidaberg och
andra maskiner som använts i banken.
Gdrassimos Notaras, chef för arkivet
och en eldsjäl när det gäller utställningsverksamheten, visade utställningen om
grekiska sedlar från 7842 fram dll 2002,
då euron inftirdes i Grekland.

Utställningen har många infallsvink-

lat

som konstnärliga, ekonomiska och
historiska. Sedlarna speglar historien
och särskilda sedlar som användes under
kriget och ockupationen förevisades. De
sedlar som trycktes från början var utsmyckade med standardmotiv som den
amerikanska tryckerifi rman tillhandahöll, senare anlitades framstående grekiska konstnärer lor utsmyckningen.
Han visade också utställningen om
säkerhetstryck, som inneholl många
föremål som tryckerimaskiner, vilka
kommit i bankens ägo genom övertagande av ett grekiskt tryckeriföretag.

Varierande skara
Föreläsarna på kursen var en varierande skara från universitet, banker och

arkiv.
Först ut var professor Margarita Dritsas från Hellenic Open University, som
delade med sig av sina forskarerfarenheter från bankarkiv runt om i Europa.
Hon nämnde bland annat Bank of
England med dess strikta säkerhetspolicy och \Tallenbergarkivet med dess
höga krav {tir att godkänna forskare.
Hon efterlyste ett närmare samarbete
mellan forskare och arkivarier, särskilt
efterlyste hon fler register med ingångar
till arkivmaterialet och bättre service när
det gällde kopiering.
Dr Nikos Pantelakis, som är biträdande chef för NBG:s historiska arkiv, gick
igenom de olika standarder som ICA
utgivit och visade praktiska exempel på
hur NBG använt och utveckiat dessa
standarder i sitt egenproducerade program lor elektronisk katalogisering.
Han presenterade, som alternativ till
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egenproduktion, ICA: s fria programvara
en öppen kallkod, som kan
laddas ner gratis och användas fritt
(ica-atom.org).

AtoM med

Mastodontföredrag
Efter en inledande föreläsning

ar,

pro-

fessor Alexandros-Andreas Kyrtsis,

vid

University ofAthens, om vad ftir data
bankinformarionssystem producerar,
föreläste chefen ftir NBG:s IT-avdelning
och hans närmaste man om hur ITsystem i en bank fungerar och hur komplexa de är.
Det var också en genomgång av

.:::J

&
x"
.:

grundläggande datarermer och olika
soKvagar.

Dessa mastodontföredrag som var
mycket teoretiska och tog en hel dag i
anspråk, gav tyvarr inte så mycket användbar information rörande arkivfrågor. Det konkreta råd de gav var att använda ett datalager för attlagra data och
där använda olika applikationer för att
1äsa och tolka datan.

Långt utvecklingsarbete
Stuart Orr, chef ft;r Europeiska Centralbankens arkiv och dokumenthantering i

Frankfurt, ftireläste om srandarder som
används i arkivvärlden.
Det finns som bekant en sror mängd
standarder och han tog upp de viktigaste från ICA och pekade på det långa utvecklingsarberet {tir arr ta fram nya standarder. Inom vissa områden bedömde
han det som näsran omöjligt att ta fram
standarder, eftersom de riskerade att
vara passd redan när de presenterades.
Att standarder är bra och underlättar
bland annat vid sökningar i register
råder det ingen tvekan om.
Orr delade sedan med sig av sina erårenheter från olika projekt {tir inftirande
av elektroniska dokumenthanteringssystem i olika organisarion€r och länder,
som han varit delaktig i. Trots art hans
projekt varit framgångsrika, händer det
ofta att implementeringen går snett och
att system skrotas efter några år.

Regeringsbeslut
Adrian Brown, ansvarig ftir långtidsbevarandet på National Archives i London, beskrev arbetet med att skapa ett
digitalt arkiv.
En fråga som blev aktuell 1999 när

Ärkiv
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Arkiv och museum. National Bank of Greece, historiska arkivets permanenta utstättning. FOTO: EABH

brittiska regeringen beslöt att alla dokument som skapas från och med 2004,
skulle vara digitala.
Han redogjorde lor processen art utveckla ett program och hur det sedan
implementerades. Det program de skapade har sedan licensierats till andra

Han redogjorde sedan fiir hur viktigt
det är att projektet är ftirankrat i ledningen och att en kompentent projektgrupp bildas. Som fallstudie gick han
igenom processen när Banco de Portugal inflirde sitt system.

länder.

lntensiv vecka

Viktigt med förankring
Luis de Abreu Nunes, chef fr;r Banco de

Det var en intensiy vecka i Aten med
undervisning från klockan nio till fem
varje dag samt med visningar av olika

Portugals dokumentationsavdelning,

museef.

kom med praktiska råd om tillvägagångssättet vid val av ett elektroniskt

så besöktes Piraeus

dokumenthanteringssystem.
Nunes hade en annan infallsvinkel än
Brown, eftersom Banco de Portugal valt
att köpa ett befintligt system, om än anpassat till deras verksamhet. Men båda
var överens om vikten av en behovsanalys, det är inget självändamål att skafå
ett.
Nunes omtalade viktiga frågor som
kravspecifi kationer, systemunderhåll
och snabb service vid systemstopp.
Han belyste dven flera fördelar med
att inftira ert sysrem, till exempel att det
är dyrt attlagrapapper, dyrt att ha olika
datasystem för lagring av data, det går
fortare att hitra viktiga aktuella och historiska dokument.

Förutom ovan nämnda utställningar
Bank Groups kulturelia stiftelse, som driver museer runr
om i Grekland som en del av bankens
corporate social responsibilityprogram
och Benaki museum som visar hellenismens historia.

Sommarskolan var mycket givande.

Om några förbättringar skulle föreslås,
vore det att deltagarnas erårenheter
skulle tas tillvara och mindre seminariegrupper som kunde diskutera olika

frågor skulle varir mer produktivt än
stora gfupper.

Nästa sommarskola planeras äga rum
om två år. I
TEXT; Pehr Hedenqvist
pehr.hedenqvist@sfehf ,se
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35 ar I arklvsvängen
f1 n glad srjärna på arkivhimlen har
fi taÅ"r, oss t'ör fresrelsen art på ålIJdern. något äldre dagar sköta om
sitt eget arkiv. Kjell Niklasson ingick för
35 år sedan i den första kullen arkivariestudenter i Stockholm och det sista uppdraget han hade var som Senior Archivist vid AstraZeneca i Lund, eller Draco
som det hette en gång i tiden.

Pratglad och kamratlig
Det berdttas att han kommit tvåa i sitens popularitetstdvling, endast slagen
av den oslagbara mattanten. Detta vittnar om Kjells pratglada och kamratliga
ledarstil, ett vinnande koncept fiir att
tionen.
marknadsFöra
Som kollega pä AstraZeteca kommer
jag nog alltid att leva i den fasta tron att
solen alltid skiner över Lund. Nar jag
a

konservering. Jag vill minnas att Anna
Christina Meurling UlFsparre var min
handledare. Aven Björn Lind och Arne
Fryxdn deltog med liv och lust i handledningen. Vid juletid dok det upp en
lapp på anslagstavlan i receptionen där
landsarkivet i Härnösand sökte en amanuens att arbetsleda kommunala arkivvårdare i sitt distrikt. Kraven var två
betyg i historia och körkort, vilka jag
kunde leva upp till med god marginal.
Och på den vägen är det.
Något religiöst kall om att rädda kulturarvet var det inte fråga om, utan mer
en fråga om överlevnad i det stora akademikeröverskottets tidevarv.

En fortsättning
fbr många andra var arkivkursen
inte en början utan en fortsättning.
Så som

Kjell berättar:

- Arkivarie blev jag av en slump. Med
hustru och ett barn återvände jag sommarer 1972 från ett lärarvikariat i Kristianstad och varande arbetslös. Jag gick
upp till arbetsftirmedlingen i Lund och
blev anvisad ett bås där en tjänsteman i
min egen ålder tog emot mig med igenkännande leende. Vi hade träffats året

T Tiell är överrvsad om at t dessa
K Lri.,., i siälvä verker inte alls var
uran err behagligr
I\trnr.rade,
sätt för Kromnow att få en åtgärdslista
gjord av studenterna som han sedan
kunde sätta i händerna på kommunens

arkiwårdare.

Möter en sjöbiörn
Efter arkivstudierna återvände Kjell

till

Det minne som klarar sig bäst i kon-

Arkivariestudent
Kjell
arkivkursen 1973. Kursledare var Rolf
Så anträdde arkivamanuensen

Hagstedt som då fanns på Stadsarkivet i
Stockholm men alltså också på universitetet. Som redan anställd i arkivsektorn
fick Kjell läsa med lönereducering (så
kallat C-avdrag), en klart förmånlig
finansiering i jamlbrelse med studiemedel.

T fial

minns atr många av hans

§lu?x';:,

l';ii::i, i : ::,

arkiv, Håkan Rosdn från Vadstena
landsarkiv, Kjell-Ove Persson och Claes
Hyltdn-Cavallius från Uppsala liksom
han redan hade relevanta yrkeserfarenheter med sig i bagaget.

innan på foraldrautbildning. Med min

Arkivstorheter

historiska bakgrund kunde han hänvisa
till ett beredskapsjobb på landsarkivet i
Lund. Det enda jag behövde var att
ringa någon som hette Seved Jonsson.
Jag ringde och blev anställd.
Kjells huvudsakliga arbetsuppgift blev
att flirsöka bringa ordning i bränneri
expeditionens arkiv i Kristianstad län.
- Det var hårt lormultnat och krdvde

Under och efter kursen har Kjell haft
formånen att trdf{a sådana arkivstorheter som de ytterst ämabla och integritetsfulla Nils Nilsson, dåvarande riksarkivarie Åke Kromnow (1965-7979) och
Robert Swedlund.
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på studiebesök och då informerade
Swedlund om arrangerade brister i arkivet som de arkivstuderande skulle spåra
upp och notera.

Härnösand.

rk iv Funk

bcirjade inse att Kjell åktiskt avsåg att
låta sig pensioneras, inledde jag en intervjuserie med honom. Jag drunknade behagligr i en kavalkad av minnen.

norrförorter. Hela arkivkursen var där

Kjell berättar att den sistnämnde var
som pensionär - ansvarig lor arkivvården i en kommun i en av Stockholms

-

kurrensen från denna tid handlar om
offentlighetsprincipens vedermödor:
- En midsommaraftons formiddag
tubbade jagtvä kontorsdamer på hamnkontoret i Härnösand - åberopande offentlighetsprincipen - att släppa in mig i
nämnda kommunala myndighets arkiv.
Detta trots hamnchefens utsagda förbud. Mitt under min invenrering av arkivet dok hamnchefen - en ilandgången
gammal sjöbjörn - upp, upptäckte mig i
arkivet och skallde ut mig efter noter.
- Jag har aldrig i hela mitt liv, varken
förr eller senare, fått en sådan avhyvling
som denne före detta sjökapten bestod
mig med. Van att bli åtlydd hotade han
mig med alla Sveriges myndigheter på
en gång. Utan ett ord till försvar dröp
jag av för att i lugn och ro fira midsommar med åmiljen. Men hela mitt liv har
jag funderat över vad hamnchefen dolde
i sitt arkiv. Vallagrad kompassprit?
Detta utspelade sig på den tiden då
svensken i allmänhet ftirvärvsarbetade
på midsommarafton.

Äventyr i Dorotea
I Härnösand fick Kiell på nära håll ft;rståelse

för arkivhandlingens proprietära

Nr4.2oo8
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med Kj ell Niklasson
aspekt och det speciella meningsutbyte
som kan uppstå när ägarskap och fiir-

valrning av arkiv ska avgöras.
- I Dorotea kommuns arkiv ftirvarades
ett arkiv efter kronolänsmannen Eleazar
Rehn som var verksam i Dorotea på
1800-talet, berdmar Kjell. Detta lilla arkiv bestod av två boxar och skulle - enligt landsarkivarie Jöran -Wibling - som
varande en statlig arkivrest överftiras till
landsarkivet. Tyvärr var det så att denne
Rehn tydligen betraktades som en lokal
hjalte och motståndare till ett överlämnande till Härnösand var bland annat

kommunalrådet själv.
Vid ett besök i Dororea kommun
lyckades Kjell - efter mild övertalning
- övertyga kommunsekreteraren att de
två boxarnas rdtta placering var i landsarkivet i Härnösand.
- På väg ut till bilen med arkivet i
famnen mötte jag och kommunsekreteraren tyvärr kommunalrådet i egen hög
person på väg in i kommunalhuser. Det
två boxarna återftirdes av kommunalrådet till det kommunala arkivet för-

modligen i triumf.

- Vad som sedan har hänt med dessa
två boxar vet jag inte. Förmodligen
6nns de väl kvar på någon hylla i kommunarkivet om inte någon djarv arkivarie vid landsarkivet lyckats med vad jag
misslyckades med.
Återkommande tema
Kjell har hunnit med några arbetsplatser
som arkivarie: Landsarkiven i Lund och
Härnösand, folkrörelsearkivet i Härnösand som konsult och landstingsarkivet
i Halland, och så slutligen, AstraZeneca
i Lund.

l\

I\

Ta,

Kiell ränker tillbaka

på dessa

;t't1lilffi:lr:rff:l;"

återkommande tema, fastän det initialt

inte ingick i hans räddningsplaner:

-

Fast om jag ser

tillbaka har jag nog
bidragit en del till att
rädda en del av vårt
kulturarv. Nar jag
kom till Halland
1979 hadejag med

mig kunskapen om
publikationsserien

Arkiv i Norrland,
som vi implementerade i Halland under
det fyndiga namnet

ArkiviHalland-en
bestseller det året.
Första upplagan

trycktes av min arbetsgivare landstinget
och blev ruskigt dyr,
ett stridsd.pple mellan
högskolan i Halmstad
och landstingets kontorschef.

En glad stiärna. Kjell Niklasson har en kamratlig och pratgtad ledar
stil, ett vinnande koncept för att marknadsföra arkivfunktionen.
FOTO: Mikael Have rdis

Arkivlokaler
En återkommande syssla i Kjells liv som
arkivarie har varit att besiktiga arkivlokaler. Somliga har varit tjänliga, men
det är de otjänliga som satr tydligast avtryck. Att beträda en arkivlokal kan vara
som atr knacka på dörren till ett pyrande helvete.
- Ett av de årligaste arkiven jag besökt var i en Norrlandsstad dar jag besåg

byggnadskontorets arkivlokaler. För att
komma till arkivet begav vi oss till en
sidobyggnad där kommunalhusets värmecentral var inrymd.

-

När vi passerar den hårt arbetande

oljebrännaren - detta var på vintern kom vi in i ett rum som rymde en gigantisk och fyrkantig brännoljetank.
Denna tank måste ha varit svetsad på
plats, ty runt tanken fanns ett begränsat
utrymme där man kunde ftirflytta sig.
Utmed väggarna hade man dock lyckats
klämma in arkivhyllor av Lundqvists

fabrikat och fyllt dessa med arkivhandlingar. För att försäkra sig om ett gort
brandskydd hade man spikat en plåt
på dörren ut mot rummet med oljebrännaren.

Skafferi och arkiv
Kjell minns ett försök i en halländsk
hushållsskola att samlokalisera skafferiet
med arkivet. Dessvärre kunde varken
skafferi- eller arkivkrav uppfyllas.
taktens möss tog sig vintertid in i
skafferiet, dar de fick god tillgång till
mat men också till ett välsmakande arkivmaterial.

(^\
\
\-I
de

I

arskilt de äldre fotografierna var

pop.,larr. Lost liggÄde bilder från
skolans begynnelse var förvandla-

till konfetti.
de

fall några dokument awikit från

pärmarnas ytrre format hade de små
Fois nästa sida
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arkivarbetarna hyfsat dessa så att de
sammanföll med de övriga dokumentens form. Standardisering är viktigt för
såväl möss som arkivarier.

En arbetsvec

Gammalt hönshus
Priset för otjänlighet tog nog ändå en

upphord kommun På Höga kusten.
Till."--"t . med Härnösands landsarkivs förstearkivarie Carl Edvard Edvardsson besökte Kjell arkivet, som Yar
beläget i vad som foreftill vara ett före
detta hönshus en bit från kommunalhuset.

rt
I
I

örbindelselänken mellan kommunrlhm och hönshus var en elsladd
som i sin tur var koPPIat till ett
hårt arbetande elektriskt element placerat mitt i hönshuset. I detta läge var en
förflyttning till säkrare forhållanden det
enda rekommendabla.

Arbetskamrater
Kjell minns sina arbetskamrater i Härnösand med värme. Det var fantastiskt
att få jobba ihop med Edvardsson,

Thord Bylund och Barbro Andersson,
och naturligtvis med landsarkivarie

\[ibling.
Andra personer som betytt mycket for
landstingsarkivarien Kjell är Siv Sandberg i Östergötland, Sven Eklund i
Malmöhus och Klas Havrdn i Stockholm. Dessa prominenser var alltid villiga att dela med sig av sina gedigna
kunskaper.
Som sentida kollega kan jag vittna om
att även Kjell är en kunskapsförmedlare
av rang. Denna sker gärna i historieberättelsens form.

Allt har naturligtvis inte varit arkiv ftjr
Kjell.

'l

f

ed en fru. en hel drös med

lVI L'lfä :n ::'Jråi:tä 3;',

en annan bosättning i Lund, har Kjell
sysselsättning nog for att inte sakna
arkivvärlden mer än arkivvärlden saknar

honom.

I

arkivarie.

Kommunarkivet är dven ett lokalhistoriskt arkiv och förvarar arkiv från
foreningar och enskilda.

l,aåndnq22[9

uanligrfis upp vid fem-tiden på
morgonen för att resa från Bagarmossen
,.ia T-centralen till Tumba station och
vara framme ca fem över halv åtta. Idag
får jag dock sovmorgon eftersom jag ska
,^r^ päRiksarkivet och dit är det en betydligt kortare resa.
Dagen ägnas åt ett möte i ett Sambruksprojekt där Botkyrka deltar. Det
är ett projekt lor elektronisk långtidslagring. Projektledaren kommer från LDB...ir.r- och vi befinner oss i en ås där
vi lorsöker enas om processer och vilka
bevarandehandlingar som uppstår i
dessa. De valda processerna är båda
inom socialtjänsten; försörjningsstöd
och adoption.
Projektets mål är en kravspecifikation
för ett e-arkiv.

Jag går

Vi

är en blandning av kommuner från

har redan tagit
emot digitala handlingar och har börjat
arbet" sirategiskt för att bevara informa-

norr

till söder. Några

tionen elektroniskt. I Botkyrka har vi än
så länge inte tagit emot elektroniska
handlingar. Ett av skälen är att de personella resurserna är ganska blygsamma'
Sen måste man lösa ftägorna; vem gör
vad och när? Vem betalar? Vem ska ha
tillgång till e-arkiveu bara kommunarkivet eller dven andra betrodda tjänstemän?
I kommunen i stort är man mYcket

välvilligt inställd till e-fiirvaltning och
digitalisering. Men i kommunens e-

TEXT: Martin Olsson
m
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Botkyrka kommun ligger söder om
Stockholm och har ca 80 000 innevånare. Antalet anställda i kommunen är
närmare 6 000, varav en kommun-

artin

@

anoma li'se

strategi nämns inte långtidslagring av
elektroniska handlingar en enda gång
och jag misstänker att det förhåller sig
så i andra kommuner också.

På vägen hem får jag sällskap en bit av
..r ,.rrr".t kommunarkivarie. Vi funde-

rar lite över om verksamheterna förstår
att det furmodligen kommer att kosta en
del att lagra handlingarna digitalt, åtminstotte initialt. Och dessutom krävs
formodligen mer mankraft än tidigare
och många kommunarkiv är underbemannade som det är idag.

Tttdna,23[9

För ert prrVeckor sedan fick iag en tillfalligt anstalld arkivarie, som ska hjälpa
till att ordna och förteckna arkiven som
hor till utbildningsväsendet och till
socialtjänsten. Förtecknandet är tywärr
det som har fått stryka på foten under
Iång tid, så det känns skönt att få en
resurs till detta.
Idag är han dock på välkomstträff ftir
nyanställda.
Det har
Jag kollar igenom min e-post.
jag
komma
ska
att
kommit ett önskemål
allav
registrering
om
informera
och
männa handlingar vid utbildning i vårt
ärendeha nteringssysrem.

Det är grundskolorna som ska ansluta
till det och ungefdr hälften av komDe
-.rr..r, skolor har anmält intresse'
rent
etr
av
sig
nu
använt
till
har fram
manuellt diarium i pappersform. Jag

sig

tackar förstås ja.
Klockan tio har iag möte med registratorerna. Vi brukar träffas ett par
gånger per år och ta upp frågor som beio. å.tri områden. Idag har fletaflaggat
för att de kan bli sena, eftersom det är
flera nämndsammanträden på gång och
flera av dem fungerar dven som nämndsekreterare.
Mötet blir ganska kort. Jag stämmer
av med dem om hur det går med dokumenthanteringsplanerna. Dessvärre har
flera av dem fastnat på grund av andra
arbetsuppgifter och ingen tror sig bli

klar till årsskiftet som planerat.
I övrigt tarvi upp utbildningsbehov
och standarder lor ärendemeningar'
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ka i kommunarkivet
Till nästa möte ska jag försöka kalla de
kommunala bolagens registratorer, i den

Det blir mycket diskussioner om allmänna handlingar och hanteringen av

mån de har några.
Efter lunch får jag ett samtal från en

desamma.

enhetschef på socialförvaltningen. Revisorerna kommer i början av nästa
vecka och hon behöver få ut effektue-

ringar och attestlisror tills dess. Kommunen ftirvarar gallringsbara handlingar

i

en depå som vi hyr av Svensk

museitjänst. Varje besök dit kräver viss
planering eftersom det ligger en kvarrs
promenad bort. Vi kommer överens om
att möras vid depån på fredagen ftir att
transportera handlingarna till kommunalhuset.

Onda*,24/9
Dagen b<irjaräed frukostmöte på min
enhet. Den förvaltning jag tillh<;r har
omorganiserats ftir ett tag sedan och jag
har fått en ny enhetschef. Vi ska diskutera den nya enhetens organisation, hur
ofta vi ska ha möten och vad mötena ska
innehålla.
Jag måste gå innan mötet är slut,
eftersom jag lovat besöka den norra
socialbidragsenheten klockan 10 och

titta på en del handlingar som de undrar
över. Jag tar bussen från Tumba rill Alby,vägen. Der är småregnigr.
Det är tre personer som har hand
om arkivet och vi går igenom vad de
kan gallra nu, vad som kan gallras
senare och vad som måste bevaras.

Några handlingar känner jag inte igen
utan ber att få återkomma när jag konsulterat dokumenthanteringsplanen.
Egentligen kunde jag be dem att själva
kontrollera uppgifterna, men jag har
märkt att många har svårr att tolka
dokumenthanteringsplanerna och behover lite hjalp.
Tar bussen tillbaka och äter lunch.
På eftermiddagen ska jag gä en utbildning i webbklienten av vårt ärendehanteringssystem. Det fanns plats över och
då passar jagpäatt utnyttja det.

Ärkiv
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Dagen blir #,åh.ktirk. Jag ska möra en
av enhetscheferna från socialtjänsten vid
depån dar vi hyr plats. Jag är lite tidig
och står en stund och lapar lite höstsol.

fond,aq25/9

Arbetet går ganska smidigt, vi hittar
ganska snart det vi söker efter. En kvinna ringer mitt i alltihop och vill ha ett
skriftligt beslut på att hon inte får ta del
av uppgifter som omfartas av sekreress.
Jag lovar att hon ska få det i början av
nästa vecka.
Jag diskuterar med Svensk museitjänsts arkivarie om de skulle kunna utftira gallring av vära handlingar. Vi har

Skulle ha haFi-mören med några av registratorerna, men båda mörena blir inställda och jag kan ägna en del av dagen
åt att svara på e-post.
Jag planerar också för morgondagen
då jag ska leta efter effektueringar i veri-

fikationsarkivet.
En handläggare från miljöenheten på
samhallsbyggnadsförvaltningen kommer och lämnar åter en volym som de
lånat.
Eftermiddagen agrar jag åt att flytta
över personalregister från pärmar till

åtskilliga flyttkartonger åkturor där
gallringsfristen redan är passerad och
det skulle underlätta Itir oss om vi kunde leja ut arbetet.
Det är inga problem. Jag skriver en
beställning efter att ha rådgjort med
processägaren fiir arkiv och dokumenthantering på kommunledningen.
Jag gär tillbaka till min arbetsplats
och telefonen ringer i ett. Det märks att

arkivkartonger. Det är åtskilliga hyllmeter, men i slutändan kommer det att
bli plats över, som vi så väl behöver.
Passar på att kolla om vi behöver köpa
in marerial. Aktomslagen har börjat sina
märker jag. Gör en nore to self om att
jag måste göra en beställning nästa
vecka.
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arkivet och vill ha sina gamla slutbetyg från
g ru n ds kolan el le r gym n asiet.

chefen ftir kommun-

ledningen.
Jag hade också

tänkt

forbereda en halv-

timmes utbildning
till informatörerna i
kommunen, men
det mötet har skjutits fram
en vecka så jag kopplar
bort den frågan ett tag.

(Myck€t vål god
godkånd)' MVG

.. 'i

Efterfrågad. A/långa hör av sig tilt kommun-

gÖdkåtld

Godkånd
Vål godkänd

G

Teknik

godkå{ld

det är dags att söka till
utbildningar snart. De
som ringer är ute efter
sina gamla slutbetyg
från gymnasium eller
grundskola.
Jag hinner dock skriYa ett förslag till beslut
om att inte lämna ut
allmän handling och
skickar till kansli-

I

Tar pendeltåget hem ftir helgen.

I
I

TEXT: Maria Bring
maria.bring@botkyrka,se
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Besökare i sj UN de himlen
när Arkivcentru m tirade
Den 1 september 1998 öppnades

Sjunde himlen

Arkivcentrum Värmland för allmänheten i det gamla folkskoleseminariet på Hööksgatan, bredvid
centralsjukhuset i Karlstad. Tio år
har nu gått och detta firades torsdagen den 18 september med ett
fullspäckat program.

Jubileumsprogrammet öppnades på

För den som kanske inte känner till det
står begreppet Arkivcentrum för den
byggnad dar de olika arkiven finns, men
också för det samarbete som bedrivs
mellan arkivinstitutionerna. I Arkivcentrum fi nns Vd.rmlandsarkiv, Folkrörelsearkivet, Emigrantregistret och
Landstingsarkivet. I samarbetet deltar
också Kommunarkivet i Karlstad.
I det gamla folkskoleseminariet har
allmänheten möjligheten att forska i de
olika arkivinstitutionernas arkivmaterial, men också möjlighet att ta del av ett
flertal databaser och lokalhistorisk litte-

ratuf.

eftermiddagen med att kaffe och tårta
serverades till alla närvarande i Almqvistsalen eller "Sjunde himlen" som
den också kallas.
Senare på eftermiddagen gavs tillfälle
till uppvaktningar. Såväl enskilda som
representanter for olika organisationer
och verksamheter uppvaktade och överlämnade gåvor för både mage och öga
rill de olika arkivi nstirurionerna.
Allmänheten gavs möjlighet att se
arkivlokalerna där personalen berättade
om arkivbeståndet och vilka möjligheter
det finns till forskning. Det är utan
tvekan det lokala materialet och all individdokumentation som mest inrresse-

Värmländsk forskning
I

Edsbergssalen presenterade ett antal
forskare sin pågående värmländska
forskning.
Arkivkonsulten Fia Ewald berättade
om sin forskning angående intressekonfikter inom den värmländska siukvården 1945-1955.

Chefen ftir Emigrantregistret Erik
Gustavson informerade om den nya
databasen EMI-Webb.

Från Värmlands släktforskarförening
deltog Bengt Nordstrand och Jens-Åke
Nilsson som berdttade om de aktiviteter
som föreningen ordnar.
Lennart Fernqvist från Romstadsgruppen redogjorde för en studiecirkel
som träffas, berdttar och samlar bilder
som sedan i bokform ska skildra tidigare
tider i stadsdelen Romstad i Karlstad.
Doktoranderna Therdse Broman och
Martin Stolare från Karlstads universitet
informerade om sitt arbete om hushållningssällskapet i Värmland 1850-1914.
Lennart Stolpe deltar i ett teknikhistoriskt projekt som syftar till att inventera hela Vdrmland på gamla bruk. Arbetet ska s6dan presenteras i bokform.
Peter Olausson på Vdrmlandsarkiv
presenterade sitt arbete med del 2 av

boken "Vägar

till värmlandsk historia.

Dråpliga historier
Det allmänna programmet avslutades
med att skådespelaren Stig Torstensson
underhöll med såväl dråpliga historier
som läsning ur vännen Göran Tirnströms ltirfattarskap.
Firandet avslutades med att personalen från arkiven och några speciellt inbjudna bj<ids på en välsmakande buffe.
Även där medverkade Stig Torstensson
med historier och sång till gitarr. I
TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@ liv.se

Original och kopia. Arkivcentrum Värmland
firade tio
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Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar
NLA:
Johan Flor6n. Järfälla
Arkivcentrum i Dalarna, lngrid Neil
Gert Bennevall, Visby
Ivlärta Nyman, Stockholm
lrina Rodushkina, Luleå
Anna Wilke. Uppsala
Anders Olsson. Sollentuna
Stig Sandström, Skellefteå
Josefine Lund, Linköping
Jesper Lagnestam, Årsta
Agneta Anfelter, Västerås
Marco Andersson, Göteborg
Kristina Bwire-Lund, Gävle
Erdogan Bele, Enköp;ng
Anne Rogeland, Stockholm
Ann Gelander, Ivlalmö
Hans Linnman, Karlstad
Birgitta Almgren, Solna
Ann-Christin Lind, Stockholm
Ewa Eriksson, Gävle
Cecilia Winrow, Uppsala
Åsa Hestner Blomqvist, Stockholm
Robert Lundin, Göteborg
Staffan Lundin, Stockholm
Björn Jacobson, Stockholm
Andrea Kösa, Stockholm
Maarit Niskanen, Södertälje
Peder Carstenius, Stockholm
Anna Söderberg, Solna
Anders Åberg, Stockholm
Gitt Lundin, Enskede
Marie Persson, Stockholm
Peter Helgesson, Uppsala
Elin Sjödin, Kristinehamn
Ivlikael Andersson, Jårpen
Jessica Andersson, Södertälje
Carina Joki, Stockholm
Bo Johansson, Sollentuna
Therese Tham, Stockholm
Pia Leminen, Stockholm
Krister Bjermert, Sundsvall
Elisabeth lvarsson, Vallentuna
Klas Bandholtz, Stockholm
Inger lVlagnusson, Helsingborg
t\,4agnus Svahn, Bromma
Eva loannidis, Stockholm
Mats Ericsson, Kista
Elisabeth Gustavsson, Stockholm
Anna-Karin Jernström, Stockholm
Jennie-Therese Johnsson, Lund
Ali Jumisko, Södertälje
Staffan Larsson, Göteborg
Gunnar Lidström, Luleå
Marit Lundqvist, Stockholm
Gösta Nilsson, Norrköping
Anders Nordkvist, örebro
IVlikael Karlsson, Stockholm
Lars O. Persson, Södertälje
Håkan Stenholm, Trollhättan
Annika Wallentin, Halmstad
Christer Sundberg, Stockholm
Åsa Karlsson, Eskilstuna

Desir6e Selander, Järfälla
Annika Törnkvist, Uppsala
Anna-Lena Nilsson, Varberg
Christel Kraft, Uppsala
Forsmarks Kraftgrupp AB, Kristin pettersson
Eva Petersson, Uppsala
Liv Nyström, Skärholmen
Anders Olsson, Dala-Husby
Sweco Sverige AB, Lars Bertil Erkki
I\4argareta Knutar Jonsson, Södertälje
Eva Rosenqvist, IVlalmö
Ivlarc Wheatcroft, Uppsala
Sofie Moonens, Skövde
Christina Eriksson, Sundsvall
Amanda Bartak, Gustavsberg
Angeli Ryderwall, Göteborg
Peter Svensson, Jönköping
Gunilla Lundman, Boden
Jonas Ekström, Bromma
lnger Kärkinen Broman, Umeå
Carola Söderberg, Umeå
Ivlana Sayrafi, Uppsala
I\,4argaretha Rehnberg, lvlariestad
Katarina Walter, Göteborg
Åsa Elfwing, Spånga
Ulrika Åhman, Tyresö
Birgitta Celinder, Lund
Sara Lodin, Stockholm
Camilla Asp, Stockholm
Thomas Strömne, Fjärdhundra
Peter Wattman, Vallentuna
lvlaria Jonsson, Stockholm
N/ia Eriksson-Sundström, Alnö
Anders Liden, Hägersten
It4ikael Kalliomaa, Hässelby
Gunilla Wetter, Karlstad
N/orten Bredesen, Vaxholm
Rosa Neves-Åker, Lidingö
Eva Thulin, Bromma
Anders Burman, Enskede
l\/icaela Andersson, lngarö
Tove Engvall, Norrtälje
Helena Pettersson, Karlstad
lngemar Tunstig, Järfälta
IVlartin Bengtsson, Arlöv
Barbro Bengtsson, Linköping
Henryka Conzato. Stockholm
Anette Sarnäs, IVlalmö
Jenny Savonen Berggren, Huddinge

NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NtA
Nikolaigatan 3,702 1o öREBRO
Tfn: 0i9-12 01 95 . Fax 0i9-61 I 8l Z0

Hemsida: \tovr'w.nla.nu . E-post:nla@nla.nu

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

ARKIVRÅOTT AAS
ARKTVRÅDETAAS
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLI\I
Tfn: 0B-5S 60 6i 46
E-post: kansli@arkivradet.org

Ordförande:
Lars Erik Hansen
TAIVI-Arkiv
Tfn:08-545 4'tS 6t
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i örebro län
Nikotai 3, 702 t0 öREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 I 29 00 . Fax:019-61 i Bi 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande;
Karin Englund
Urvädersgränd I 1, I t6 46 STOCKHOLM
Tfn: 0739-83 87 6s
E-post: karin.englund@tele2.se

FALK:
EIin Forsne, Sahlgrenska universjtetssjukhuset

Carina Svensson, Herrljunga
Anna Gunnarsson, Helsingborg
AnnKatrien Jansson, Munkfors kommun
Helena Eriksson, Upplands-Bro kommun
N,4argaretha Rehnberg, Skövde stadsmuseum
Lars-Åke tr/adelid, örebro Stadsarkiv
Anna Lindqwist, Hallsbergs kommun
lnger I\,4attsson, Landstingsarkivet Huddinge
Anna-Karin Nilsson, Täby kommun

FALK
c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv, 801 84 GAVLE
E-post: irene.wretemo@gavle.se
Tfn:026-17 Bt tB. Fax 026-17 1823

Ordförande:
Eva Karlsson

AIingsås kommun
ffn: 0322-616 11 4
E-post: eva.karlsson@alin gsås.se

Ä fkiV

Nr4.2oo8

lntroduktion till kartskatten
Författarna till boken "1 600-talets
jordbrukslandskap" deltar i Pro-

iektet Nationalutgåvan av de äldre
geometriska kartorna. Syftet med
boken är att ge en introduktion till
den komplexa mångfacetterade
kartskatten.
Projekt som ska vara avslutat 2009
syftar till atr göra kartmaterialet lattil1gängligt och minska slitage på originalen.

Under projektet har genom invente-

ring cirka 800-1 000 ej hittills kanda
kartor hittats.

Stor mängd kartor
Under period er 1630 -7635 framställdes
närmare 12 000 storskaliga kartor. De
kallas de äldre geometriska kartorna

inom det dåvarande svenska stormaktsväldet. Arbetet genomfördes från Tornedalen i norr till Öland i strder.
Framtagandet av kartorna utftirdes av
en kår av utbildade lantmätare. Arbetet
var ett led i stormaktens uppbyggnad av
en effektiv administration. Landet som
dessutom var i krig, efterstrdvade en bild
av landsbygdens resurser.

Arbetet saknar motsvarighet genom
det systematiska tillvägagångssdttet, den
stora mängden och dess geografiska
spridning.

I slutet av 7640-talet avtar karteringen
för att helt upphöra efter 1645, däde
viktigaste områdena var karterade.
Under 1680-talet tar karteringen ny
årt. De kartorna går under benäm-

Olika aspekter
Artiklarna i boken, som är skrivna av
Mats Höglund, Claes Tollin, Pia Nilsson, Else-Marie Karlsson Strese och
Olof Karsvall, redovisar olika aspekter
av karteringen.

Vilka var de lorsta lantmätarna och
vilket var deras sociala ursprung? Kan
man av kartorna dra slutsatser av levnadsförhållandena {tir 1600-talets bönder? Med hjälp av kartorna kan man
återfinna växtplatser för humlet. Vilka
symboler använde lantmätarna - fanns
det gemensamma idder om hur kartorna
skulle utformas? Vilka brukningssystem
användes och vilka resurser fanns i bondesamhället? Man diskuterar också
huruvida kartorna kan ge spår efter ödegårdar och utjordar.

TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv.se

ningen de yngre geometriska kartorna.

Yevnc- Är^kiv vill örcskcr ollcr sirecr
ormmomsörrerr och läscrr^e evt riktigt god jr,rl!
ARN/A med Elvis i Las Vegas
ARMA International's 53rd Conference & Expo gick

?

Helikopterperspektiv
på arl<ivfrågorna
Sedan år 2000 arbetar vi strategiskt

t'

på uppdrag av både privata och
offentliga organisationen Yled bas
vår breda er^farenhet skräddarsyr vi
lösningar för er unika verksamhet.
Bland anrrat har vi hjälpt ett antal
myndigheter att arbeta frzm processi

orienterad dokumentstyrning och

?ä qäns ,,,

arkivredovisning.
Kontakta oss för mer information
om vad vi kan göra för er:

.s

ffiffiffi

a

rä

30

12-1415
FALK:s konferens. Tällberg
27-2815
FA-stämma Stockholm

Aug-sept

arkivl<cnsult
Ganrla Brcgatan 23A, I I I 70 Stockholm
08-662 86 50, inlb@bi-aarkiv.se, vo";wv.braarkiv.se

av

stapeln i Las Vegas 20-23 oktober i är.
En oöverskådlig mängd utställare från små och stora spelare på records och information managementmarknaden,
gjorde sitt bästa {br att tillsammans med föredragshållare
och övriga deltagare hålla liv i diskussionen om Big Buckets, Federated Retention Schedules, E-Discovery, Email
Archiving, Litigation Readiness, Risk Management och annat som får kreativiteten att flöda.
Flera pekade på SOX som en "driver" för er.r blomstring
for RlM-yrket och i forlängningen för hela RIM-marknaden. Kanske var det darfor till och med Elvis var där.

,,,i arkiven

Nordisk Arkivkonferens.
Trondheim
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VisAlfa Dofulan stöder arbetet med
processkartlusg"irs och utarbetan-

o n ce

IV
ptet

Arkivbildaren

de av en dokumenthanteringsplan.

Visual Arkiv-konceptet

Visual Ärkiv stöder processbaserad
arkivförteckning eller förteckning
enligt allmänna arkivschemat.
En arkivförteckning gjord i Visual
Arkiv kan exporteras till ARKIS2
och till Msual Arkiv på nätet, den
gemensamma webb-publiceringsplatsen. På köpet kan man även f,ä
arkivbildarinformationen publicerad på NAD, Riksarkivets Nationella ArkivDatabas.

I

Arkivinstitutionen

lnternel och Riksarkivet

E+t komplett koncept för
dokumentplonering och

arkivredovisning

MS

Ett demonstrationsexempel som
wisar processbaserad arkivförteckning hittar du på wwwvisalfa.se
Lds mer om Visual Arkiv-konceptet
på www.visualarkiv.se
Via länken Information om Visual
Arkiv når du en fullodig information om sjalva produkten Visual

Arkiv

Kursverksamhet
Processer och processl<artläggning......
www.visalfa.se

Arkivredovisning med Visual Arkiv

8 -9 april
20-21 april

www.visualarkiv.se
Verksamhetsnära dokumentplanering och
arkivredovisning - en avancerad workshop.................23 april
www.visualarkiv.se

RECIONARKIVET
Regionarkivet . Box 2l 54
403 I3 GOTEBORG
besöksad ress: Otterhäl legatan 5

tel 03 l-701 50 00 . fax 03 l-13 09 96
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www.regionarkivet.se

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

Bertil Axelsson, kundansvarig
E-post bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se

Yobil:0702-73 28 29

Håkan Gustavsson, produktansvarig
E-posc hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se
Tel: 03 l-701 50 70,0705-69 l9 70
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Returer

till:

Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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och kurser 1 7 och 20 februari 2009

Över 120 personer deltog på Dataföreningen Kompetens succdkonferens,
Digital Arkivering, i februari 2008. Nu har vi åter samlat dagens ledande
expertis inom digital arkivering, både från näringsliv och offentlig forvaltning,
som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Konferensen inleds av Riksarkivarie Tomas Lidman som kommer att tala om det
digitala kulturarvet - problem, utmaningar och strategier. Aktuell kurslitteratur
och ett års kostnadsfritt medlemskap i NLA ingår i konferenspriset.
På konferensen träffar du experterna och

auktoriteterna inom arkivering som

på olika sätt tacklat och löst problem inom digital arkivering och även

hittat

nya möjligheter.
Hur skiljer man på vad som skall arkiveras elektroniskt och på analogt sätt?
Vilka legala krav gäller och vilken verksamhetsnytta tillför strukturerad digital

.
.
.

arkivering?
Vilka effektiviseringar och ekonomiska vinster kan man räkna med att göra?

anslutning till konferensen arrangerar vi två kursdagar i samarbete med
- Näringslivets Arkivråd, "Effektiv processorienterad
a rkiveri n g " och "Arkivvetens ka p för systemveta re".
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Tröffa bland andra Riksarkivarie
Tomas Lidman som kommer att tala
om det digitala kulturarvet - problem,
utm a n i n ga r och strateg ier.

Missa inte våra kursdagar i direkt anslutning till konferensen, "Effektiv processorienterod orkivering" (17 februari)
och "Arkivvetenskap för systemvetare" (20 februari) - boka din plats till konferensen och/eller kurserna nu.

Mer info om konferensen och kursdagarna samt anmälan på www.dfkompetens.se/digitalarkivering
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