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Samverkan eller sammanslagning?
föreningstidn ng för med emmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Arkivrådet för arkivverksamma inom statliqa sektorn (AAS),
Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK)

Ansvarig utgivare: Katharina Prager, Föreningen Svensk
Arklvtidskrift
E-post: katta@braarkiv.se

E-post: aspa@swlpnet.se

Bedaktionsgrupp:
Hans Ramstedt (FALK)
E-post: hans.ramstedt@liv.se
Anders Perlinge (NLA)
E-postr anders.periinge@sfehf
Lars Lundqvist (NLA)

.se

E-posl: lars.lundqvrst@bredband-net

Carita Rösler (AAS)
E postr Cerita.Rosler@nacka-se
Martin Olsson (AAS)
E-postr martin@anomali.se

lngrid Söderlund
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se

Tfn: 0B-634 0B 50, 070-49 11 862
E-postr kvlst.4k@tele2-se

tar i princip helt ideellt och har inte samma tid
och resurser att lägga ner på planering och

I flera år har diskussionen kring Ökad samverkan, eller till och med sammanslagning, av
de olika arkivföreningarna pågått. Vissa anser att vi har för många arkivföreningar och
att det är svårt att veta vad de gÖr och vad
som skiljer dem åt. Det finns också de som
ser en risk för att man konkurrerar med varandra både när det gäller verksamheten och

genomförande av konferenser.

Lyckade exempel
Ett lyckat exempel på samarbete mellan föreningarna är tidningen Tema Arkiv. Det som
en gång var NLA:s medlemstidning fick i slutet på BOtalet problem då priserna steg och
utgivningen krävde allt större del av budgeten. Kontakter med andra organisationer for
arkivarier visade att Arkivrådet AAS var mest
intresserat av samarbete vilket resulterade i
att NLA och AAS bildade föreningen Svensk
Arkivtidskrift som gav ut Tema Arkiv. Det
första numret kom ut 1991 och redan 1992
anslöt sig FALK från kommunsidan foljt av
FA från folkrörelsesidan år 1995. I år fick
Tema Arkiv ytterligare en ägare i Näringslivsarkivens Förening (NAF).
Arkivveckan som Riksarkivet och arkivföreningarna arrangerar tillsammans vart
tredje år, är ett annat lyckat exempel på gott

medlemmarnas uppmärksamhet.
De förslag som diskuterats är att till exempel ha en enda arkivförening men med olika
sektioner riktade mot olika målgrupper, enligt
den modell som man tillämpar i Australien.
I\zlen innan man går i den riktningen måste
det då vara viktigt att klargöra inom vilka områden och på vilket sätt föreningarna ska
samarbeta. Ursprungligen har de olika arkivföreningarna kommit till på grund av behov
som de faktiskt fortfarande fyller och därför
är trägan om sammanslagning kanske inte
helt aktuell. I alla fall kanske inte just nu. Däremot kan ett ökat samarbete med största
sannolikhet både stärka föreningarna och till
och med understryka det unika och speciella

samarbete. Planeringen av nästa Arkivvecka
är redan i full gång. Den kommer att äga rum
i maj månad i Stockholm.
Samarbete är både bra och kreativt - låt
oss därfor fortsätta diskussionen kring samverkan både nu, i framtiden
och definitivt också under Arkivveckan 2011

hos dem.
Denna tidning trycks på miljövänligt papper.

Prenumeration; Helår (fyra nummer) 320 kronorKontakta chefredaktör Åsa Olsson. se ovan.
Ekonomi och fakturafrågor: lvlargareta Linday Natt och Dag
Tfnr 070-49 44 338

E-post: margareta.l ndaynattochdag@tele2.se

arkivförening, se kontaktuppgitter på föreningssidorna.

Fördelar med samverkan
l\zlan brukar säga att man blir starkare tillsammans. ldag konkurrerar föreningarna ofta
med varandra när det gäller arrangemang
och medlemmar. Dessutom finns det ett antal kommersiella aktörer på marknaden som
har tid, resurser och pengar för att planera
och genomföra konferenser inom informationshantering. Föreningarna däremot, arbe-

.

Anastasia Pettersson
Ordförande NLA

Omslaget: AstraZeneca Biotech Laboratory, Södertälje.
l\rot slutet av detta år inviger Astrazeneca sin e-arkivservice,
som involverar alla delar av verksamheten.
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Ri ,l«sarkivet ankl agas
for att lämna ut
sekretessbelagda SäPoakter
framtida verksamheten skadas. Detta
innebär ett starkare sekretesskydd än
vad som är det normala. Uppgifterna
måste med andra ord vara tämligen
harmlösa för att ett utlämnande ska
vara möjligt.
Detta innebär att en stor del av informationen dven kan vara hemlig för den
enskilda individen, även om den enskilda numera kan få viss information om
ifall han finns i registren eller ej.

med avslöiandet att Jan Guillou haft
kontakter med KGB.

Guillous syn På saken

I båda fallen rör det sig om journalister
som misstänkliggjorts ha haft kontakter

hetstjänsten, samtidigt som han avslöjat
underrättelseverksamhet i landet, kän.des det motiverat att fråga honom om

med främmande makt och i det senare

fallet en terroristgrupp.
Kritiken som riktats mot Riksarkivet
har dock inte i flirsta hand rört säkerhetsaspekten, utan vilken hänsyn som
tagits

till den

så

kallade personsekre-

tessen.

Omvänt skaderekvisit
de förarbeten som finns, ska säkerhetspolisens
aktmaterial omgärdas av hög sekretess
till skydd ftir att förebygga eller avslöja

taditionellt och också enligt

brott mot landets säkerhet, eller {tir att
förebygga terroristbrott.
Det som gör lagstiftningen extra
sträng i sin sekretessbedömning är att
det råder så kallat omvänt skaderekvisit.
Den som lämnar ut handlingarna har
bevisbördan fur att det kan göras utan
att syftet med beslutade eller ftirutsedda
åtgärder motverkas, alternativt att den

4

Då Jan Guillou

själv drabbats av säker-

hans syn på saken.

Anser du att Riksarkivet gjorde en

riktig bedömning som lämnade ut
handlingarna?

utan att den i handlingen omtalade personen kan lida några rrlen av ett offentliggörande.

Tveksam bedömning
Det är neksan-rt om det kan sägas att
Riksarkivet utifrår.r en rimlig lagtolkning, kan anses ha gjort en rimlig bedömning i sambar-rd med de tr'å ovirt-t

- Nej, eftersom Säpo tidigare vägrat
att lämna ut dokumenten till mig, och
eftersom Riksarkivet vägrar att lämna ut
handlingar tili mig om Peter Bratt, säger

närnnda fallen.
Detta, och citat från Riksarkir e rs
r1ärrsremän i pressen. katr s. ttL'ni.trtningen att menbedömnitlgen lliLl i1\'

Jan Guillou.
Däremot menar han att Säpo generellt
är alldeles lor restriktiva i sin sekretessbedömning.

anses

seende på personsekretess siiii:rr sig åt
när det gäller: offentliga pe rso::rr i iämfurelse med "var.rligt'' fblk. .l.r: Jcr.r f-örra

-

Utan deras vetskap

Både Guillous och Hirschfeldts kritik
består i att de inte själva fått tillgång till
handlingarna och att de därefter har
lämnats ut från Riksarkivets sida, utan
deras vetskap.

Genom att sekretessen för underrättelsetjänsten är så pass tung, är det säl-

kunna tåla rr-rer.
Riksarkivet har ingcn

-rr-Lnan 1äst-titlg

av offer-rtlighets- ocl'r :ckie tessl.rge n -35
hap. 1 § än att alla sk,r r-ncr-LLttdör-n,rs På
samma villkor, säger Bitirn -\sker' ci'ref
för statliga bvrår'r pa Rik:arkivet.

översyn av rutinerna
Det on-rvända skaderekvisitet vid menbedömr.ring ställer dock höga krav på att

Nr2.2o1o
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en handläggare försäkrar sig om att inte
lämna ut uppgifter som kan innebära
men för en enskild person, och det är
frågan om Riksarkivet i dessa fall nått
upp till detta.
- Riksarkivets tjänstemän gör årligen
ett mycket stort antal sekretessbedömningar, som genomförs med skicklighet
och noggrannhet. TVå fall, som du åsyftar, har på sistone orsakat diskussion
och föranleder en extra översyn av rurinerna. Men oavsett detta arbetar vi fortlopande med att utveckla dem, säger
Bjc;rn Asker vidare.

Sprängkraft
Björn Askers svar får tolkas som att
Riksarkivet erkänner att man gjort en
felaktig bedömning avseende sekretessprövningen i dessa fall.
Misstag kan dock alltid göras och det
är uppenbart att Riksarkivet missbedömt den sprängkraft som finns i säkerhetstjänstens arkiv. En sprängkraft som
till stora delar kan hänföras till att de
bevakade personerna inte själva fått ta
del av de anklagelser som finns i akterna.

Problemet med Säkerhetstjänstens arbete kan också sägas ligga i att mycket
stor del av arbetet består av spaning och
ytterst få fall leder till att åtal väcks ftir
spioneri. Det 6nns alltså ett stort allmänintresse av att personer som haft
kontakter med främmande makt och
som därigenom kan ha skadat landets
intressen uppmärksammas, samtidigt
som det är ytterst sällan att de misstankar som finns egentligen kan verifieras.
Detta ställer till problem för hur in-

Lämnades ut. Journalisten och författaren Jan Guillous kritik består i att han siälv inte
fått tillgång titt handlingarna och att de därefter har lämnats ut från Riksarkivets sida

formationen ska hanteras.

utan hans

-

vetskap.

FOTO: OPeterKnutson

Omfattande distinktion
EU-ministern Birgitta Ohlsson har ftjreslagit, som omnämns i en artikel av
Hans Ramstedt i detta nummet att ett
centralt organ skulle kunna få ansvar för
att öppna arkiv som varit hemliga och
att ansvaret skulle tas ifrån de myndigheter som idag har ansvaret och som är
- enligt Birgitta Ohlsson - alltför res-

triktiva.

Det går onekligen att se en omfattande distinktion på ett generellt plan mellan Säkerhetspolisens bedömning och
den som Riksarkivet tycks ha gjort. Den
svenska grundprincipen om att varie ut-

Ärkiv

Iämnande ska ske genom en enskild bedömning av myndigheten, kan när det
gäller säkerhetspolisens aktmaterial ställa tilI problem, då de enskilda utsätts för
en ytterst stark inskränkning när de inte
har fått tillgång till att läsa och kommentera misstankarna mot dem.

Lagstiftningen
En mer öppen policy kan säkerligen
vara motiverat när det gäller detta material. Men det är frågan om det är rimligt

att göra det, utan att de omtalade i materialet får tillgång till akterna, flire det

att de öppnas {tir en intresserad aiimänhet.

Här ställer lagstiftningen tiii det med
kravet på en individuell bedömning i
varje enskilt åll och en sådan lösning,
med ett öppnare arkiv från Säkerhetspolisen, skulle alltså kräva någon form
av lagändring. I
TtXT: I ar: Lundqri,t
lars,lundqvist@ bredband.net
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Finns det hem li a
arkiv i Sverige?
I Svenska Dagbladet 27

ianuarii

år skrev riksdagskvinnan Birgitta
Ohlsson, som också är utrikesPoli-

tisk talesperson för Folkpartiet, att
Sverige borde inrätta ett centralt
organ vars uppgift skulle vara att se
till att slutna arkiv ska öppnas för

till kontakt har Birvarit tillgänglig för
inte
gitta Ohlsson
kommentarer.
Det tycks som att artikeln inte väckte
något större intresse eftersom artikeln
paise.ade utan några kommentarer i

tots

fera ftirsök

massmedia.

Växande antisemitism
Birgitta Ohlsson pekar på den växande
antisemitismen och det allt fdrre överIevande från förintelsen.
Påven Benedictus XVI (Påwe 19391958) anklagas för att inte ha ftirdömt
judeforfr;ljelserna och for att ha hjalpt

nazistiska krigsförbrytare att fly till Argentina. Mot denna bakgrund bör samtliga arkiv från andra världskriget öppnas
för forskare och allmänhet, anser Birgitta Ohlsson.

insyn.

Uppgifter för svenska staten
Hon hävdar att den svenska staten måste reformera sina arkiv.

Kritik har kom-

mit från Simon tWiesenthal-centret för
att Sverige inte har gjort tillräckligt för
att öppna sina arkiv.

"Utländska föredömen"
L'

. ':i'.at

Vill öppna slutna arkiv.
Birgitta Ohlsson (FP), som
i början av februari i år

ut'

sågs till ny EU-minister, har
trots ftera försök inte varit

tiilgänglig för kommentarer
om vilka arkiv det är som
hon vill öppna.
FOTO: Roland Karlsson
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För att kontrollera hur man hanterar
sina hemliga arkiv, övervakar att öppenheten upprätthålls och att tolkningen av
lassciftnineen sker konsekvent har man
i 6land rniut i USA och TYskland ska-pat speciella myndigheter. att den ameBirgitta Ohlsson pekar på
rikanika Interagency \Torking och det
tyska Bundesbeauftragen fuer die StasiUnterlagen skulle kunna vara en modell
ftir hur man borde arbeta i Sverige' Om
en ny myndighet tillsattes och en ny lagstiftning infordes, skulle det medverka
till att olika myndigheter agerar lika'

Hemliga arkiv i Sverige?
För ett antal år sedan påstod en forskare
att militärledningen på högkvarteret
hade ett hemligt arkiv. Detta förnekades

Nr2.2olo
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BIRGITTA
OHLSSON

Dessa cehtrala or9an,5om
exempelvis amerikanskå lnter_

Svenska

dock från militären. Däremot havdade
en arkivarie på Riksarkivet att så måste
vara fallet.
När den före detta överbefäihavaren
Stig Synnergren visade upp ett antal
mikrofilmer som han påstod sig ha mottagit av en för honom okänd person,
visade det sig senare att de i själva verket
hade förvarats hos Synnergren under en
lång tid.
Mikrofi lmerna innehöll handlingar
från den militära underrättelsetjänsten
T-kontoret, som var verksamt efter andra världskriget fram till mitten av
1960-talet. Den allmänna tron var att
detta material hade ftirstörts på 1960talet.
Finlands överbefälhavare under andra
världskriget, Gustaf Mannerheim, ftirde
i samband med krigslutet 1945 sitt privata arkiv

till släktingar i Sverige. Mo-

tivet var att det inte skulle falla i den
sovjetvänliga fi nska regeringens händer.

Ärkiv
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Först efter det kalla krigets slut blev detta arkiv känt ftir omvärlden.
Varftir hittar man inga handlingar
från efterkrigstidens olika så kallade
motståndsrörelser i Sverige, som organiserades i likhet med det övriga Vdsteuropa?

"Det hade främjat saken
om Birgitta Ohlsson
hade tydliggjort vilka
svenska hemliga arkiv
som hon avser"
Vad menar Birgitta Ohlsson
egentligen?
Vad menar Birgitta Ohlsson? Avser hon
ett speciellt arkivbestånd eller är det
vissa myndigheters handlingar som avses? Är det de privata arkiven som är

målet? Är det de arkiv som är deponerade hos vissa arkivinstitutioner som hon
vill låta granska? Vart vill Birgitta Ohlsson strdva?
Problemet kanske snarare är att det
finns arkivbestånd vars existens inte är
kända. Av egen erfarenhet vet jag att det
finns arkivbestånd ute i landet som inte
är kända och kanske inte ens är ordnade

och {tirtecknade.

Reflektion
Birgitta Ohlssons må ha en bra ambition, men det är kanske på andra sätt
som öppenheten ska säkras. Det hade
också främjat saken i sig om hon hade
tydliggjort vilka svenska hemliga arkiv
som hon avser. Dessutom är det väl inte
bara en fråga om att öppna arkiven mot
bakgrund av fijrintelsen. r
TEXT: Hans Ranstedt
Hans. Ramstedt@ liv.se
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E-arkivservicen blir en av
Ast raZenecas bYggsten ar
Mot slutet av detta år inviger AstraZeneca sin e-arkivservice, f rukten
av tre års hårt och givande projektarbete.
Diverse e-arkiveringsinitiativ
inleddes dock redan På 1990-talet,
med bland annat Sesam-samarbetet med Riksarkivet och senare
Munin-projektet, vilka gett god lärdom och input till pågående arbete.
Förra året gavs ett smakprov på vad som
komma skall i form av en pilot, där intressenter fick tillfalle att testa definierade processer och funktionalitet och ge
feedback.

Redan detta år ska det omfattande
arbetet inledas med att informationsvärdera de lämnande systemen och på
andra sätt forbereda för ingest i e-arkivsystemet.
De system som står i kö och väntar På
att bli avlastad sin information för att
kunna awecklas är många, och det är i
detta e-arkivprogrammet kan räknas

hem i reda pengar.

företaget. Så har ARM under några år,

lnvolverar alla delar
Mycket tid har lagts på att räkna hem
initiativet och att placera det i sitt sammanhang med ökade krav på informationshanteringen, fokus hos verksamheten och externa intressenter att gå
över till e-records och de därmed okande behoven att se till så att säkerhet
kring samt åtkomst och gallring av di-

gital information

ges

tillfredsställande

1ösningar.
Resurser har dven lagts på att involvera alla deiar av verksamheten som kan
tänkas ha intresse av en e-arkivservice.
I Business Reference Team sitter re-

presentanter för alla delar av företaget:
infrastruktur (inklusive IS/IT, IP,
Legal), forskning och utveckling, produktion, forsälining, kvalitd och naturligtvis Archives and Reords Management (ARM), som ska driva servicen.

Globalfunktion
En ftirutsättning fc;r att ARM ska kunna driva servicen är att ARM-funktionen är enhetlig och ges en tydlig roll i

som en forberedelse inför e-arkivser-

vicen, omorganiserats till en global
funktion med tydlig rapporteringsväg
till ledningen.
E-arkivservicen omfattar processer,
standarder, policies, människor och teknologi. Det ena klarar sig inte utan det
andra. Tillsammans garanterar de en
lyckad sjösättning och att skutan därefter kränger i enlighet med sina förutsättningar.

Leder programmet
Den som fått i uppgift att leda programmet är David Berglund, en svensk numera bosatt i England.

Han betonar att e-arkivservicen kommer att spela en stor roll för det framtida
Ax.raZeneca:

- E-arkivservicen handlar inte bara
om att ta hand om våra e-records och
gallra dem under ordnade former när
tiden är mogen, utan den kommer också
att vara vägledande, underlättande och
säkert dven möjliggörande för många

1'

I
'll

I

B
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Något som utmärker denna e-arkivservice är Legal Hold-processen, det vill
säga att kunna sätta en flagga på records
som av legala skäl inte får gallras. Detta
innebär alltså att sätta gallringsregeln

temporärt ur spel.

Tre vägledande principer
lnvolverar alla. E-arkivservicen omfattar
processer, standarder, policies, människor och
teknologi. Det ena klarar sig inte utan det andra.
FOTO: Mikael Kristenson

andra förändringsprojekt inom ftiretaget. E-arkivservicen handlar om att hantera fbretagets information, och informationen är bland det viktigaste vi har,
en "key asset".

Kulturella aspekter
I ett multikulturellt loretag som AstraZeneca, där de anställda räknas i tiotusental världen över, är det viktigt att
räkna med den kulturella aspekten. Att
följa principen arr Iura sig mot existerande standarder och inte uppfinna hjulet
ytterligare en gång, blir i ett sådant
klimat kanske en framgångsfaktor viktigare än i andra sammanhang.
OAIS-modellen har tjänat som den
referenspunkten att samlas kring och resonera utifrån. Sålunda har programmet
definierat vad Ingest, Data Management, ArchiYal Storage, Access och
Preservation Planning innebär fbr
AstraZeneca i den kontext som servicen
ska leva i.

Ärkiv

E-arkivservicen riktar in sig på de sista
faserna i ett records livscykel, vilket
innebär att:
* records som ska bevaras längre än sju
år

åller innanltir

servicens omfatt-

Leder programmet. Svenske David Berglund,
Astrazeneca ARll,4; UK, är Programme Director
fö

r

e

-

arkiv p rog ram m et.

ning

* endast sådana records som är inaktiva
i den meningen att de inte ska processas av verksamheten och återföras i
sin produktionsmiljo och inte heller
accessas frekvent faller inom setvicens
ram
* bevarandeformaten ska väljas utifrån
dess långsiktiga stabilitet och kost-

FAKTARUTA AstraZeneca
( kä I I a

.
.
.

nadseffektivitet (exs pdf tiff,
jpeg2O00, även märkspråket xml)

En viktig byggsten

.

David Berglund betonar att e-arkivservicen kommer att bli en integrerad del
av AstraZenecas informationshantering. Som sådan blir den en av de byggstenar som tar företaget vidare in i framtiden.

: www. astraze

n e c a. s

e)

Fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbeiaoda läkemedel.
Är verksamma i över l0O länder.
Har fler än 62 000 medarbetare (47
procent i Europa, 31 procent i Nord och
Sydamerika sam|22 procent iAsien,
Afrika och Australasien).
Astrazeneca PLC har sitt huvudkontor i
London. Forskningshuvudkontoret ligger
Södertälje,

i

I
TEXT: Martin Olsson
martin @anomali.se
Forskn i ng s h uv ud ko nto r. An I ägg n i ngarn a i
Snäckviken, Södertälje, omfattar enheter för forskn i ng (n e u rovete n s kap ) p ro d u ktio n och marknad s föring. Här jobbar även några arkivarier.
FOTO: J B Nordin
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exempel skapa gynn-

På Region- och Stadsarkivet Göte-

vill vi med goda

borg, Enheten för Dokumentstrategi, har vi sedan ett drYgt år arbe-

rad arkivredovisning.

tat praktiskt med arkivredovisning
enligt det så kallade VisualArkivkonceptet.
T

korthet innebär det att vi utarbetar

processbaserade dokumenthanteringshiälP av VisAlFa DokPlan'
olrn.,
bariFrå,-, skapas arkiuscheman' baserade

-.d

på verksamhitens processer, och dem
Lan vi sedan använda vid florteckningsarbetet i Visual Arkiv.
Regionarkivet är tillsyningsmyndighet
både för Göteborgs Stad och för Vdstra
Götalandsregionen, och genom arbetet

samma forutsättningar för processbase-

Positiva erfarenheter
Erfarenheterna så här långt är positiva'
arbeta med processbaserade dokumenthanteringsplaner är praktiskt genomförbart. Arbetsinsatserna blir rimlisa, förursatt atr man inte går alltför
."v.k.t i detali när det gäller processbe.kriuningarnr. I det här sammanhanger

Att

är det handlingstyperna som är väsentiiga, processerna beskriver vi för att skap" t r.tbli"k och sammanhang som

erund för en klassificering'
Men den kanske viktigasre erfaren-

hittills är de nya metoder och

heten

samarbetsformer som börjar utkristaliisera sig. Och då handlar det i stor utstrackning om IT och lT-system' Aven
om vi fortfarande hanterar mycket informationen i pappersform, kan vi se
ett behov av ökat samarbete kring ITsystemen. De nuvarande och de som är
under utveckling.
Vi ska här ta uPP två exemPel lor att
belysa hur olika problemen kan te sig'
Eti beskriver en prppersbaserad miljö
och ett behandlar en IT-miljö'

Folkhögskolorna

Det första exemplet handlar om folkhögskoleverksamheten i Västra Göta-

1.1 Fatta Palitiskt beslut

I-***
is

,-rfi

areaie" Prssiå€isr*

4.ru*e

15*sh{

nil*,kei:ek{

threkåE kE
§id#gb
lfBj

)*r.a:t:t,-?..

*å;;äe.a;
D"d

!M*oå*sdt*!5G***2

handlingsslag o ch
" 1.1 Fatta paltiskt beslut" och visar ingående
Bilcten beskriver den styrande processen
genam att öppna en tra
antingen
fram
man
får
Dem
anvtsntngarna'
" Protakoll" vlsas ocksä de aktuella
att helt enkelt föra muspekaren över handlingstypen'

h

en av handlingstYPerna
genom
från högerklicksmenYn I ises här, eller

an d t i ng st.v P3 r'. För

'q'' '
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landsregionen. Vi har utarbetat en dokumenthanteringsplan för de sex oiika

folkhögskolor som finns i regionen.
Eftersom folkhr;gskolorna huvudsakligen arbetar med analog, pappersbaserad dokumentation, blir problemet förhållandevis enkelt. Vi får en {tirteckning
över samtliga de handlingar och dokument som hanteras i verksamheten, och
utmaningen blir att se till att de blir
hanterade utifrån de anvisningar som
varje handlingstyp ftirses med.
Vi tror att det kommer att lyckas.
Både sättet vi presenterar dem på (via
regionens intranät) och den processbaserade ansatsen tror vi kommer art göra
dem mer levande för de anställda.
Strukturen i den processbaserade dokumenthanteringsplanen används sedan

i själva arkivftirteckningen som

skapas

med hjalp av Visual Arkiv.
G

rundskoleverksamheten

Det andra exemplet är hämtat från
Göteborgs Stad. Här handlal det om en

efter våra specifika krav. Vi får ett mer
komplett upphandlingsunderlag. Detta
ger självfailet också ett bättre, mer komplett underiag ftir kostnadsberäkningarna. Genom ett sådant angreppssätt
skapas också ftirutsättningar för en livscykelhanrering av i nformationen.

Nya typer av processer
de exempel vi hittills studerat har vi

I

arbetat efter principen en processkarta
(och en dokumenthanteringsplan) per

arkivbildare. Och arkivbildare är i princip varje lorvaltning med en egen politisk nämnd.
Men verkligheten är mer komplex än
så. Nya typer av processer, exempelvis
för medborgarservice och samordnad
vårdplanering börjar ta form. Flera huvudmän är inblandade, och processerna
utgår från medborgarperspektivet i princip utan att ta hänsyn till ftirvaltningsgränserna. Medborgaren ska inte ens behöva veta vilken fbrvaltning det är som
producerar tjänsten.

IT-miljö som stödjer ca 130 grundsko-

ningar av handlingstyper kommer att

Processbeskrivningen för en sådan process kan alltså beröra flera furvaltningar
eller arkivbildare, som vi kallar dem i

vara ett

grundskoleverksamheten. Vd1 defi nierade h,rndlingst\-per ger en möjlighet att
lbrsrå och r-:irdera informationsmängder
i ll--slste n'ret. f-ör att kunna skapa de

det här sammanhanget.
Hur hanterar vi denna situation? Det
är inte bara en teknisk fråga. Varje ftir-

inrr

ri11

Ii

.i::1.

n

från IT-

Regionarkivet.

g-,rr-;,erna fi nn s

kllrr

emellertid

representerade som f1siska

h,rn.i-ingar' lLrm kan inr.enteras. De måsre d:irtbr .i:hr-iierls utilrån verksamhetsanalvser. ]T-1clcr:rntören kan inte göra
detta. r'i måsre qöra ilet själva.

Komplett underlag
Genom att arbeta med informationen i
IT-systemen på det här sättet, skapar vi
förutsätrningar för ITJeverantören att
strukturera data och formatera arkivfiler

Ärkiv
I

ändra arkivariens yrkesroll.
Genom de processbaserade analyserna
och beskrivningarna av handlingstyper,
får arkivarien de redskap som tidigare
saknats loi att kunna ställa tydliga krav
på verksamhetens IT-system. En viktig
kompetens kan tillloras redan vid utvecklingen och upphandlingen.
Processbaserade analyser och beskriv-

Ansvarsfrågan

F{,rnd

I

olika slag, vilket också kommer att ftir-

Ur arkivsynpunkt är vi intresserade av
atr iclentifiera bevarandet i de olika ITstöd sor.n stödjer och kommer att stödja

s\-sr.:r.r

t

Nya samarbetsområden
En av de förändringar vi kan förvänta
oss är ett ökat samarbete i projekt av

1or.

le.'er,ri-Lsp,rker som ska överföras

i

ett klart och överskådligt sätt. Det gör
det möjligt för samtliga inblandade att
gemensamt analysera och kartlägga
verksamheten.
Just den gemensamma ftirståelsen tror
vi är nyckelfrågan. Att tillsammans
klara ut ansvar och regler fur den information som behandlas. Här bör det vara
möjligt att på ett klart och överskådligt
sätt beskriva vad i de nya systemlösningarna som är juridiskt hållbart och
vad som inte är det.

Nr2.2o1o

valtning/arkivbildare är juridiskt ansvarig för sin del av verksamheten. Hur ser
ansyaret ut för processer som delas av
flera arkivbildare ? Arkivbildarna har
ofta olika ägarstrukturet, vissa är kommunala Itirvaltningar och vissa kommunala boIag.
Inom sjukvårdsområdet blir det än
mer komplicerat eftersom vissa enheter
ägs av regionen/landstinget och vissa av
kommunen.

Nyckelfråga
Med hjalp av VisAlfa Dokplan blir det

möjligt att belysa de här problemen på

viktigt tillskott lor att skapa
samstämmighet mellan systemmilj ön
(IT) och verksamheten, en samstämmighet som idag inte alltid är fullt utvecklad.

En intressant konsekvens blir att frågor som traditionellt har varit arkivariefrågor, kommer att tilldra sig ailt större
intresse hos både verksamhetsledning
och IT Management. I

TEXT: Håkan Gustavsson, chefenheten för
Dokumentstrategi, Region- och Stadsarkivet Gbg och
Berdl Axelsson, verksamhetsutvecklare, VisAlfa AB
hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se
bertil.axelsson@visalf a.se
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Elektronisk Pliktlag
for nätpublikationer
lnför en elektronisk Plikttag för
handlingar som sprids via nätverk'
Det föreslår Utbildningsdepartementet i en dePartementsPromemoria (DS:2009:61).
Såsom fallet är med trYckta skrifter, är det även i detta fall tänkt att
de ska levereras till Kungliga biblio-

Ett skäl till att man vill infora en plikt-

las är att de sökrobotar som KB ha[r for
at?soka igenom informarionen på [nrernet, inte lill ttat-.l..rris täcker all information på nätet.
Men Åckså att robotarna inte söker
igenom sidorna tillräckligt frekvent'

Elektroniska dokument
I reeel är dock tanken att även statisk
t.*,"på en webbsida ska bevaras' Man
valjei i förslaget att använda termen
eieltroniska äokument, för att härmed
avse att filerna ska bevaras var för sig,
men med metadata som koPPlar dessa
till den fuliständiga artikeln'

teket, KB.

E-ptikten eft sfeg närmare'
förslaget
biblioteket stå för
bevarandet av n ätPu bl i kati on er
som lämnas in, såsom fallet
redan är med trqckta skrifter'

I det nu framlagda
ska Kungliga

fOl O: KB/Ulf

t2

Lundjn
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Tanken att överfura digitai informa-

Avsikten är att det inte ska gå att söka
fram personuppgifter. Däremot ska KB
ha rätt att katalogisera uppgifter om
exempelvis upphovsman till en artikel
och på annat sätt katalogisera informa-

tion till pliktlagen, blir också arr der nu
blir den som producerar informationen
som blir skyldig att leverera den till KB.
I förekommande fall exempelvis på CDskiva eller USB-minne.

Förlag och tidningar
En stark begränsning i lagen är att det
gäller fbretag som har så kallade utgivningsbevis och att det ska framställas i
ett "yrkesmässigt tillhandahållande",
vilket därmed förstås begränsar urvalet

tionen.
Eftersom detta material har funnits
tillgängligt på Internet - kan det foreslagna furbudet mot art söka i olika
dokument samtidigt, måhända framstå
som något överdrivet och en stark
begränsning av värdet i bevarandet.

tillfrämstfurlagellertidningsutgivare. Resurskrävande
avgränsningen KB inleder sit remissvar

Men å andra sidan blir

därmed

med att något

orimligt

"På ett åf pUbliCefas Samma
^---^q.-rr^r
på nätet som
informationsmängd
-^.r^^-'-::.--r
en risk
finns att
under hela 1800-talet".
detta ,eder
sndvoch

. t

till att en
hel del

Kungliga

av

informationen som normah borde

i stället

missas.

Det är fbrstås positivt ur err
_

biblioteket

ingå,

bevaran-

deperspektiv och utifrån kulturarvshänseende, att det kommer krav även på
ett bevarande och leverans till KB, av
information som publicerats i digital

form.

Undantag
Ett undantag kommer också till viss del

att göras {tir kommunala och statliga
myndigheter, som lyder under offentlighetsprincipen och andå måste bevara informationen. I de fail det handlar om
digitala publikationer ska dock även
dessa levereras till KB for att göra myndigheternas publikationer samlade och
därmed mer tillgängliga för forskare.
Hela denna diskussion visar att man

inte riktigt tagit till sig de möjligheter
som bör kunna finnas i framtiden.

lakoniskt
påpeka att

detpåert
årpubliceras samma

informations-

mängd på
näret som under heia 1800-talet. Hui
etr insamlande av detta logiskt ska kunna fungera uran en orimlig ekonomisk
kostnad, är därför obegripligt. Särskilt
som det inre ens finns
på att
"agoikrav
det ska finnas programr"ia fii, en digital
leverans över nätet.
Att kontinuerligt konvertera över informationen till nya databärare och hanrera meradata, samt en rad olika filformat, bilder ercetera kommer att kräva

-

Genom förslaget kan våft digitala kulturarv
bevaras för framtida forsknrng. A,4er och mer
publiceras i dag bara på nätet. Det behöver
sam/as in och bevaras på ett framtidssäkert
sätt, annars kammer kammande generattoner inte att kunna ta del av det, säger utredaren Sören Öman i ett pressmeddelancte
f rån Ut b i I d n i n g sd e pa rtem e ntet.
FOTO: Marrin (;tirblad

Samtidigt som lagfbrslager har sådana
begränsningar och bland annar undantar ideella organisationers publiceringar,
att den bild som bevaras Itir framtiden
knappast kan sägas bli rättvisande. I

la

srora resurser.
Det är verkligen frågan om KB kommer art få de resurser som egentligen
behövs för att klara av ett sådant omåttande ansvar.

förslaget Levedokument

Risk för självcensur
En risk med förslaget kan också vara ett

lår att elektroniska do

slags självcensur.

på nätverk som lntill Kungliga biblioteket
framtiden. Det är iförsta
blicisterna på nätet
Det handlar
retag, bok- och
TVJöretag samt

Organisationer väljer att inte lagga ut
material - eller alternativt väljer att använda dynamiska former for att därmed
undgå att behöva leverera information

Att integrera gemensamma söksystem,
torde vara betydligt iättare och en klokare väg att gå, än att ha ett dubbelt
till KB.
bevarande i många fall och måhända
Från att filer tidigare lagts upp på
även med olika tekniska lösningar och
närer som ett slags service, är det ett
krav.
rimligt antagande att publicister kom-

stark

besränsnins
ska

Ett forslag är att informationen inte
vara direkt sökbar mellan olika elektroniska dokument, vilket KB i sitt
svar ställer sig kritiska

Ärkiv

till.

remiss-

TEXT: Lars Lundqvist
@ b red band.net

rs. Iundqvi st

bloggar omfattas
enligt förslaget komma
senare delen av
ska börja

ili::i":.1*t1ä1;?:,il.','ifl:å:"
kommer attyaraminst sagt krävande
- om inte KB utvecklar system ftir ett
auromatiskr överftirande av informationen.
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Kulturdepartementet
välj er väg
Hur ska den digitala utmaningen

inom kulturarvsområdet mötas?
Det är en fråga som blivit aktualiserad genom att kulturdepartementet bett myndigheterna om en kartläggning av gjorda insatser och
vilka lösningar som har valts inom
det digitala området.
Det fortsatta programmet går
under devisen "Vägar framåt".
Kulturdepartementet bjöd i höstas in
myndigheter inom sektorn till att svara
på hur de tror att en nationell strategi
fur elektroniskt tillgång och digitalt bevarande kan se ut (Ku200912152KT).
Redovisningen skulle vara inne till
den 9 april 2010.
Bakgrunden till arbetet går tillbaka på
EU:s förslag om ett gemensamt europeiskt digitalt bibliotek - Europeana - där
kulturarvet är tänkt att presenteras. Till
stöd för detta finns också rådets beslut
och uppmaning att medlemsländerna
ska arbeta för att tillgängliggöra kulturarvet.

Tre specifika området
Framfor allt är det tre specifika områden
som nämns i inbjudan: en effektivare
hantering av digital information, användarvänliga lösningar samt metoder att
hantera upphovsrättsfrågor i den digitala
miljön.
Mer konkret är frågorna inriktade på
att få en uppfattning om vad som har
och finns digitaliserats, om det finns
någon policy ftir ett digitalt bevarande
samt om institutionerna tar betalt för
tillgängliggörandet.
Der senare är inre minsr intressant

r4

från arkivhåll, då Riksarkivet genom
SVAR, traditionellt har tagit betalt för
sina tjänster. Europeana är tänkt att
vara avgiftsfri, så här finns en praxis i
Sverige som direkt kommer i konflikt
med EU-tanken.

Olika frågor
Kur.rgligir biblioteket svarar i sin rapport
att deras problem snalast är att ett ekonomiskt utr\-mme för en digitaliseling
saknirs och att man gärna ser samarbete
n-red

Riks:rrkivet och irndra partners

inorl kulturan-ssektorn.

Lösryckta artefakter
Samtidigt 6nns det stora problem med
att koppla arkiv till den här rypen av
"bibliotek". Arkiven tenderar till att bli
lösryckta artefakter, som knappast kan
ges det sammanhang som är nödvändigt
fur ett mer seriöst utnyttjande av arkivmaterialet.
Detta är onekligen ett särskilt problem

för arkivlorteckningar som inte i alls
samman utsträckning finns lor de andra
kultursektorernas föremål. Det förtecknande på volymnivå som varit grunden
inom arkivbranschen, passar också dåIigt in i en databas för fritextsökning,
utan möjlighet till att söka i trädstruk-

Riksarkir.et i sitt svar. betonar i gengäld problemet främst n'red bevarar.rdet
av de handlir.rgar som är ursprungsdigitala.
Svaren visar, föga förvånande, att frågorna är så pass olika när de handlar om
bevarandet av ursprungsdigital information respektive den information som ska
digitaliseras som ett led i att göra hulturarvet mer tillgängligt, att det kanske
är svårt att välja en specifik väg framåt.
På det sättet är departementets rubrik
kanske ändå väl va1d. I

turer.

Däremot är det forstås angeläget att
det inom respektive sektor i kulturarvsområdet kan utnyttja det gemensamma
kunnandet som utvecklas på olika hå11.

Digitaliserade arkivalier
Det är också noterbart att det i sammanhanget på sin hojd i ftirbigående också
frågas efter material som skapats i digita1 form från borjan. Det handlar alltså
främst om arkivalier som av tillgänglighetsskäl har digitaliserats, el1er där det
kan vara aktuelit att överflora dem till
digiralr Formar i detta syFre.
En positiv effekt av arbetet är lorstås

multimedia portal som
böcker, ljud- och
målningar, kartor
ingar, arkivhand ingar och
på europelska ku turinsti
ger en flerspråkig ingång till
och bestånd beståsju miljoner (enligt beräkning
objekt från 27 medlemsstater,
är att utöka rnängden
15 miljoner år 2015.
Källa: ABA,4-centrum

att det härigenom blir klarlagt hur långt
som olika institutioner har nått på digitaliseringsområdet.

la

TEXT: Lars Lundqvist
@ bred band. net
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MARIEBERGS ARKIVBYRÅ

"Håller ordning på allt

,,

Dags att planera
Är det svårt att hinna med arkivet? Finns det behov

höstens ku rser!

av forbättringar?

Möt

oss på

Arkivforum i Wenner-Gren Center,
så berättar vi gärna mer.

Stockholm 16 - 17 mars

Nu på vår hemsida
www.sipu.se/ma rieberg

Är du nyfiken på oss redan
vnr.w. sbsupp ort.

nu?

se/dokumenthantering

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ
Mar ebergs Arkivbyrå är ett

Da agatan 7

Box I 5l 07

]67

]5

företag som specia iserat

BROMMA

Tfn:08-698

sig pä

06 03

årkiv och dokument

hanteringsf rå9or. Vi erbjuder

!vww,sipu,s-o

kureer, anpassad utbl dning,

@ SAAB

konsuktjänster o.h

marieberg@sipu.se
Orgnr:5561 I 1 9099

entreprenader.
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Vi gfu det möjligt attskriva ut arkivetiketter på mlle, med våra nya
6r arki6oxar och Zebra etikettskrirare. Var forst rned
att pröva den nya effektira och tidsbesparande rekniken genom attboka
en tid för demorstration, eller maila oss så skiikar vi nagm prowtiletter
sjåilvhåiftande etikener
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Ska du gå kurs
i Verksamhetsbaserad
arkivredovisning
hos Riksarkivet?
Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling
med processer, 3 dagar
Stockhol

m

: 29 iuni- | iuli, 25 -27 äugusti, 20-22 sePtember,
27-29 oktober,22-24 november, 14-16 december

Göteborg: 27-29 september, 8-10 december
Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för
ny arkivredovisning som baseras på Astrakanmetoden' Astrakan har
utbildat drygt 100 Personer ur Riksarkivets personal'
Läs mer på www.astrakan-se/riksarkivet

"Vi är rnycket nöida med såväl den utbildning vi fått som med
stödet Yid framtagandet av Riksarkivets nya föreskrifter för
arkivredovisn ing.

För att få många att ta till sig det nya arbetssättet med verksamhetsbaserad arkivredovisning är det oerhört viktigt att alla
upplever en faktisk nYtta.
Det måste vara enkelt att ta till sig, praktiskt fungerande och
utan onödigt krångel. Just så upplever vi Astrakanmetoden'"
Britt-Marie Östholm. Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

&§Y&&K&§
§Ill&Ta&l§ti I§ltl!$ll'{§
t

§B

Kurser i Göteborg och Stockholm
Boka på 0l0-588 60 20 www.astrakan'se

Colm det flexiblo systemet far oss!
"Vi volde Colm för ott det ör ett flexibelt system - vi kon påverko ufformningen. Ären
mer uddo moleriol i våro somlingor går ofl löggo in. Till Colm går ott lönko skannode
dokumenl såsom fotografier och ensfoko hondlingor. Colm hor dessutom utvecklingspotentiol - systemet lion byggos uf med ytterligoie moduler."

'

Agnes S1öbrondt och lnger Enquist, orkivorier vid Stotens musiksomlingor.

Axiell Colm ör ett ovonceroi men löttonvönt system för orkiv och museer. Det vet de
över 350 kunder i Europo, som redon onvönder det - och nu också Stotens musiksomlingor.

Axiell Colm ör utvecklot i nöro somorbete med vårq onvöndore och honteror ollo
funktioner i orkive/museet i ett och sommo system - ollt från en flexibel kotologiseringsfunktion dör ollt sker grofiskt i en "trödstiuktur", till en ovoncerod honteririg ov
dotumformot somt enkel logring ov bilder och l1ud. Det gör Axiell Colm till något helt
unikt. Och så kon det somorbete med bibliotekets system vio Axiell Areno.

Axiell Cqlm - för qrkiv och museer. Kontoktq oss och vi berättqr mero ....

AXIELL

CAL'VT
Creotive solutions

Göteborg 03 I 710 29 50

.

-

eNponding minds

gbg@oxiell.com

.

Lund 046-270

04 00

Verksa m h etsbaserad

.

lund@oxiell.com

a

.

www.oxiell.se

rkivredovi

sn i n g

Yälkommen till Riksarkivets kurser i Härnösand den 2l*2? september, i Vadstena den 5-6 oktober,
i Malmö den 12-13 oktober, i Uppsala den24*25 november och i Göteborg den 1*2 december 2010!
Målgrupp:

Arkivarier, verksamhetsutvecklare och konsulter.

Förkunskaper:

-

grundläggande utbildning eller motsv. erfarenhet inom processkartläggning (vatfri metod),
förståelse for hantering av digital information,
god kännedom om offentlighets- och arkivlagstiftning.

Vi häller även en Grundkurs i arkivhanterlng den 16-18 november
Anmäl dig också til1årets Arkivkonferens den 30 september 20101

2010.

För mer info om de olika arrangemangen och anmälan: www.riksarkivet.se/arrangemang

Ärkiv
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Modernq qrkiv med
bäsfq Iäge i centrqlo Visby
Vi har 300 m2 moderna arkirrtor i källarplan för
uth-vrning. Lunchrestautang och konferensmö jlighetet
finns i huset. Tillträcle under hösten.

luta
berätta att
du finns.
Annonsera

Är Du intresserod?

i

TemaArkiv!

Kontokto Jon Ulinder, ion. ulinder@telio.com
tel. +46(0)8 411 41 I 2 . mob. +4610) 70 576 16 06

Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

MicroData Skandinavien AB.Klostergatan 3.Box 466'701 49 örebro'Tel:019'1OO 155'www.microdata'nu'info@microdata,nu

18

Nr2.2olo

Ärkiv

Vid två tillfällen har jag "pryat"
inom den värmländska hälso- och

sjukvården. Detta har gett mig som
landstingsarkivarie en bredare
insikt om verksamheten än det ordinarie arbetet, då man kanske bara
lrätt ar vissa administratörer.
Initiativet till att besöka verksamheter
inom den värmländska hälso- och sjukvården kom från mig själv. Jag kände att
jagvar alltfr;r begränsad i min verksamhet och jag behr;vde komma ut i verk-

Bra lnslkt
genom att

,,

rya

,,

samheterna.

För ett par år sedan var jagpå olika
verksamheter inom kirurgin och i början av detta år har jag besökt barn- och
ungdomsmedicin. Båda verksamheterna
finns på centralsjukhuset i Karlstad.

En 16-årig tjej hade börjat vägra ta sitt
insulin och var därfr;r inlagd ftir att
komma upp i normala värden. Ett slags
trots, kanske.
Eller den medvetslöse mannen som
efter en bilolycka behövde få sina luft-

uttryckt skulle man kunna

Speciella möten

vägar rensade.

Trots att tanken var att. jag skulle släppa
rollen som landstingsarkivarie, ägnade
jag tid ät att se i vilken utsträckning
papper och data användes för att dokumentera olika åtgärder.
Vid sidan om dokumentarionen i
patientj ournalsystemet Cosmic, dokumenteras fortfarande mycket av den
löpande med pennan. Som ett extra plus
har jag i rollen som personuppgiftsom-

Vissa möten med en del patienter glöm-

mer jag aldrig. Det var inte långt
jag själv ibland skulle borja gråta.

till att

Det kanske starkaste intrycket var den
treåriga fickan som hade leukemi. Hon
hade också genomgått en njurtransplantation. Hennes sjukdom kräver givetvis
ett stort engagemang for hennes föräldrar.

Olika yrkesgrupper
Genom besöken har jag träffat nästan
alla typer av personalkategorier såsom
läkare, sjuksköterskor, administratörer
och specialister av olika slag.
Mycket av dagens arbete ute i vården
i Värmland består av att pussla ihop
rum, patienter med personal. Lite rått

säga att det
gäller att vara sjuk på rätt dag och tid.
Ofta får patienter resa långa vägar ftir
a:ttraffaen läkare på en speciell dag.

Dokumentation

Forts nästa sida
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Nyttig erfarenhet. Landstingsarkivarie Hans Ramstedt har vid ett par tillfällen varit ute och "pryat" inom hälso- och siukvården för att få en bredare insikt
om verksamheten.

Ärkiv
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Forts från sidan 19

bud kunnat folja upp hur informationen
om registreringen av patienter har gjorts
i väntrum.

Utsatt arbetsplats
Man får en insikt om hur andra anställda har sin arbetsplats ordnad. Själv kan
jag stänga min dörr och intensivt arbeta
med en speciell fråga. De flesta inom
hälso- och sjukvården har en mer utsatt
arbetsplats. För de flesta har man bara
etr skrivbord där relefonen ringer i ett.
Arbetsplatsen är mer utsatt fc;r olika intryck från omvärlden.

Bland nykterhetsvärdsh us,
Hur trodde de människor som levde
1910 att framtiden om 100 är - är
2010 - skulle se ut? lnte hade man

kunnat föreställa sig allt det som vi
tar för givet idag.

Som polisarkivarie som arbetar med

att ordna och forteckna äldre arkiv i
Stockholmspolisen, får jag ständiga insikter om hur annorlunda samhället var
ftirr. Men också hur mycket som är detsamma än idag.

'Uag rekommenderar därför kollegor att också göra
som jag har gjort. Det har
gett mig mycket"
Positiv respons
En sjukskörerska skämtade i början om
att jag var en spion från landstingshuset.
Men så har dock ingen av de läkare och
jag har träffat uppfattat mig

:5il*.0-

Responsen från verksamheterna har

varit mycket positiv. Man välkomnar att
det kommer ut tjänstemän från verksamheterna som ser hur man arbetar.
För egen del är det ett bra sätt att
marknadsföra min egen verksamhet.
Verksamheterna får också ett ansikte
på landstingsarkivarien.
Ur integritetssynpunkt lämpar sig
dock inte alla verksamheter för sådana
här besök.

Nästa gång?
En sak är säker. Jag kommer att göra om
detta på någon annan verksamhet. Jag
har genom 'pryandet" fått en mycket
bra insikt om hur man arbetar och under vilka arbetsfbrhå1landen. Dessutom
har jag fått minnen {tir livet vid konrakterna med vissa patienter och deras anhririga.
Jag rekommenderar därför kollegor att
också göra som jag har gjort. Det har
gett mig mycket. I
TEXT: Hans Ramstedt

20

Historiens vingslag. Det som skapar en extra känsla i arbetet med de äldre arkiven, är att arbetet
med materialet görs i Gamla polishuset på Kungsholmen. En vacker byggnad som idag är klassificerad som

byggnadsminne.

FOTO: Polismyndigheten i Stockholms län
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ästdoft och fartblinda automobilfö rare
Polissystrar

Det var här som mycket av det som är
omskrivet i de gamla handlingarna hände. Hur många människor med sina
öden har inte passerat rev;., ftirutom hela
kvarteret som arbetsplats, vars byggnader kommit till efter hand men andra
byggnader också rivits fbr det nya:
Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus,
det gamla stora häktet och delen med
stall, garage, gymnastiksal med mera.

Dåtidens samhälle ses väl i polisarkiven:
"Tjufvar" och deras brottsoffer finns än
idag, folk slåss och mördar varandra,

framför fordon så att trafikolyckor sker
och hus brinner ner. Men det fanns en
tid utan knark och grov organiserad
brottslighet och man sparkade inte på
någon som 1åg ner.
Men å andra sidan blev inte barnmisshandel forbjudet förrän 1979 och kvinnor inom poliskåren var inte aktuellt på
riktigt allvar forrän de första kvinnliga
ordningspoliserna utbildad es 19 57.
Innan dess hade man haft så kallade
polissystrar som rog hand om kvinnor
och barn som kom till polisstationen.

Stor mängd
Relativt ofta efterfrågas det äldre mate-

Kontroll över upplag
Arbetsfttrhåliandena för den enskiide
polismannen var annorlunda och vad
som hände med de enskilda personerna
i rättskedjan efter gripandet, ser också
annorlunda ut.
Man kunde faktiskt bli avrättad i Sverige så sent som 1921 när dödsstraffet
avskaffades, men i praktiken skedde den
sista avrättningen 1910.

När bilarna b<;rjade komma upptäckte
man att drivmedlet bensin var brandfarligt, så då måste polisen ha kontroll

lnget för fartblinda. Sedan 7996 har så kattade
ATK- kam ero r, auto mati s ka trafi ksäkerh ets kam

e

-

ror. använts i Sverige. Det var nog ingen som
kunde föreställa sig det för hundra år sedan!
FOTO: Ragnar Lilliestierna

upplagen av ved, kol och annat virke,
renhåilning och sotning, brandsyneq
biografer, biljard- och kägelbanorna,
nykterhetsvärdshusen, de som hade
rättigheter tili utskänkning med flera.
Allt i idag väl nötta liggare.

över upplag av dven det, utöver de andra

Formellt språk
Allt

är länge handskrivet och kanslispråket omständigt men högtidligt, personerna omnämns som "herr verkstadsarbetaren August Andersson" etcetera.
Idag är det datorer och opersonliga
utskrifter som gäller och vi går mor en
alltmer digital framtid och processorienterad arkivredovisning, for handlingarna i dagens organisation.

Kungsholmen
Men det som skapar extra känsla i arbetet med de äldre arkiven, är att arbetet

ökning av kvinntiga poliser. Vid senaste
sstarte n p å Pol i shög s kolan au g u sti 200g,
var andelen kvinnor 50 procenf. FOTO: RpS Foto
te rm i n
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rialet som både består av papper, en stor
mängd värdefulla fotografier men dven
filmer till viss del. Fram till cirka l92O
finns på Stockholms stadsarkiv - dven
Landsarkiv lor Stockholms län - och
frän 1920 och framåt hos oss.
Den totala mängden arkiv som kvarstår att ordna och förteckna är åktiskt
så stor atr det är svårt att bedöma när
arbetet kan vara färdigr. I

med materialet görs i Gamla polishuset
på Kungsholmen som stod f2irdigt 1911
och som fortfarande är polishus. Det
finns en hel del vackra detaljer kvar i
denna byggnad, som är klassificerad
som byggnadsminne.

Sveriges sista avrättning
I år är det hundra år sedan det sista
dödsstraffet verkställdes i Sverige. Det
var Johan Alfred Andersson Ander som
avrättades med giljotin på Långholmen.

Ander var dömd fttr ett rånmord på en
växelkassörska, Viktoria Hellsten,

i

Stockholm.
"God morgon, mina herrarl", ska Ander ha utropat när han lordes ut på
fängelsegården på Långholmen den 23
november 1910 där tolv vittnen och bödeln själy, A.G. Dalman, väntade.
Innan Ander ftirdes upp på svängbrädan till giljotinen bad han om att få
säga några sista ord, vilket nekades av
Dalman. Vad Ander ville säga får vi aldrig veta. Kanske ville han skicka en sista
halsning, erkänna sin skuld eller fördöma sin bödel.
Det var {tirsta och enda gången som
en giljotin användes i Sverige.
Källa: Texten är ett utdrag ur en artikel av
Jonas Stål som finns på www.koordinaten.
se lw el: I arena I a-lfred-ander
TEXT: Ingrid Soderlund
ingrid,soederlund@swipnet.se
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Vad ar och
vad gor NAS?
Näringslivsarkivens Stödfond (NAS)
kom till 1989 på initiativ av dåvarande Svenska Arbetsgivareförenin gen
(sAF).
Fondens syfte är att stödja de
regionala näringslivsarkiv och likvärdiga institutioner, som sedan
1970-talet vuxit fram och drivs runt
om iSverige.
Bakgrunden till att NAS bildades var
den ökade internationella konkurrensen
och den snabba omstrukturering av näringslivet, som denna konkurrens ledde

hand bekosta åtgärder av praktisk art,
som registerutrustning, hyllinredningar
och liknande arkivräddande investeringar.
Anslag kan vidare lämnas för att ta
hand om värdefullt arkivmaterial som
loper risk att förstöras.
Vardagens hjältar är de pensionerade
tjänstemän och andra som ringer och
säger att det i en gammal fabriksbyggnad ligger högar med material som är på
väg att slängas, mögla sönder eller ftirstöras på annat sättl Dessutom kan fonden ta hänsyn till behov av att stödja

arkiv i en särskilt besvärlig situation
eller hjälpa ett antal entusiaster som står
i begrepp att försöka etablera en ny verksamhet.

Marknadsföring
En uppgift som kommit att intressera
ailt mer är insatser för att marknadsföra
arkiven, så att de kommer till användning som stimulans {tir nyföretagande
och entreprenörskap. Stockholms Företagsminnen har visat vägen där genom
att vidga sin verksamhet till Centrum
för Näringslivshistoria.

till.
Branscher slogs ut och många gamla
{tiretag lades ner, slogs ihop och köptes
upp. De blev allt mer institutionellt
ägda och känsian för "det egna" företagets historia svagare. De herrelösa eller
hotade arkiven blev allt fer.

Fondens medel
SAF donerade huvuddelen av medlen
till den nya fonden, som också fick bidrag från Riksarkivet, Wallenbergsstiftelsen och Stiftelsen framtidens kultur. Fondens medel är främst placerade
i räntebärande papper, vilket med tanke
på det låga ränteläget inneburit svårigheter för fonden att kunna ge så många
och generösa anslag som vore önskvärt.
Det heter ibland att foretag har gott
om pengar och kan ta hand om sina arkiv - men det gäller inte de som går i
konkurs eller köps av intressen ointresserade av foretags historia.

Anslagskriterier
NAS har ett antal principer vad gäller
beviljande av anslag. Dessa avses i forsta

22

Glad styrelse vld NAS årsmöte i Fagersta, Från vänster Lars Jilmstad' Christina Sirtoft Breithaltz,
Christian Bratt, Anastasta Petlersson ach Thomas Lundgren
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Däremot lämnar NAS inte anslag

till

fasta löner eller kostnader av reguljär
art. Ansökningar till fonden faller
ibland på att detta.

E-arkivet ite on
och prakti k

Besök på platsen
Få saker bereder så mycket nöje som

att

besöka arkiven runt om i landet. Som
medlem av styrelsen i såväl NAS som

Näringslivsarkivens Förening (NAF),
har jaghaft möjlighet att besöka arkiv
från Helsingborg till Skellefteå och
kunnat beundra de insatser som görs
av lokala eldsjälar.
En stående fräga at i vilken utsträckning näringslivsarkiven bör vara självständiga eller administrativt ligga ihop
med andra arkiv. Meningarna d:r delade,
mycket beroende på lokala traditioner. I
Göteborg har företagen alltid setts som
så självskrivet viktiga att deras arkivalier
på ett naturligt sätt ingår i stadens arkiv.
På andra håll kanns behovet av ett
självständigt arkiv starkare, inte minst i
en etableringsfas. Det ar

i alla händelser

väsentligt att näringslivsarkiven, självständiga eller i samarbete med andra
arkiv, även formellt har en stark förankring bland lokala företagare med känsla
fur vad företagande innebär.

Ett antal författare har skrivit boken
e-arkivera rätt. Syftet är att vara ett
medel för inspiration till att börja
planera, inventera, förvalta och
använda oss av den digitala informationen.
Boken som är en fortsättning på NLA:s

bok Dok u mentstyrning i processorienterade organisationer (2005) ger exempel
på de olika frågor som ska ställas vid

e-arkivering.
Dessa frågor rör såväl ekonomi, juridik, IT, arkivteori som organisation.

ökade krav
Behovet av att tillgängliggöra den digitala informationen är viktigt av flera

Fem huvudmän

skal.

Fonden fick fem huvudmän, som alltjämt via representanter valda för två år i
taget leder verksamheten: Riksarkivet,

tion är höga. Informationen måste kun-

Näringslivets Arkivråd, Forskningsrådsnämnden (sedan 2001 Vetenskapsrådet), Näringslivsarkivens Förening
samt SAF (sedan 2001 Svenskt Närings-

Kraven på tillgång

Flera lokala och regionala nätverk har
bildats i syfte att ta fram modeller och
system för att ta hand om sin digitala

information.

I boken har man använt sig av OAISmodellen ltir att stå som arkitektur för
den information som ska omhändertas.

Berör många
Att

ta hand om den digitala informationen ftir att i ett längre perspektiv
kunna använda den, är ett ansvar inte
bara lor arkivarier och IT-tekniker utan
i högsta grad ftir ekonomer, administra-

törer och ledningspersonal.
Boken vänder sig darfor till alla som
är berörda av hela processen från införskaffande ar,_system till aweckling, gallring och bevarande. I

till digital informaTEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@ liv.se

na yara tillgänglig oberoende av lokalitet. Det finns ökade krav på kontroll

och revision inom myndigheter.

liv).
Fonden har inget kansli, utan den
administrativa hanteringen sköts av ftireträdare för Svenskt Näringsliv. Sedan
2002 har undertecknad Christian Bratt,
tidigare vid SAF, svarat för den uppgiften.
Uppgiften att vara ordftirande i styrelsen cirkulerar ftir två år i taget mellan
ledamöterna från de fem huvudmännen.
Senast var undertecknad ord{tirande och
sedan årsmötet 2010 innehas posten av
förste arkivarien Carl Michael Raab,

Riksarkivet.

I

rätt

Boken belyser e arkivet utifrån
referensmodellen OAIS och
innehåller sju texter av författarna: Katrin Askergren (Bra
arkiv kons ult), Ert k Borg I und
( lt4 i ttu n iv e r s itetet ), El i s ab et h
/val'sson (Sve ri g es Te I ev i s i o n ),
H anna J ahan sso n (l nte rna
ti o n

e II

a Prog ram ko nto ret),

Katharina Prager (Bra arkivkonsult), Fredrik Samson (lda
lnfront AB) ach Eva Toller
(Riksarkivet).

TEXT: Christian Brart
c.bratt@telia.com
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rarh lstorl a
med källorna centrum
i

grarhistoria ftirknippas ofta av

A historiker. som en del av 1970I ^ Lt.l.,, intresse inom forskningen
för den vanliga människan och dess
levnadsvillkor. Och därmed som en
kontrast till den mer politiska historien
som ridigare ofta varit förhärskande.
Visserligen går traditionen tillbaka langre än så, framför allt är det påtagligt att
det dven idag bedrivs mycket forskning
inom området.
Det senare presenteras inte minst i den
av Kungliga skogs- och lantbruksakademien nyligen utgivna antologin Agrarhistoria på många sätt. urgiven som en
vänbok till Janken Myrdal i samband
med hans 60-årsdag. En uppfattning
som också {ijrsvaras i bokens inledningskapitel, där det konstateras att det idag
bedrivs mer forskning än någonsin inom
området - om än det idag bedrivs mer
forskning utan{tir historieämnet än

inom - inte minst bland ekonomhistoriker har intresset varit mer bestående.

Bred benämning
I den bedömning av ämnets nuvarande
position som presenteras, är det inte
minst en väsentlig del den bredd och de
många discipliner som intresserar sig ltir
området.
Just ämnets bredd är något som imponerar med boken; den pekar verkligen
på att agrarhistoria är ett område som är
väsenlig ftir flera ämnesområden och
som forskning inom många fält kommer
i kontakt med.
På detta sätt har man också valt att
använda en bred benämning på området
i boken och som urval fur föråttare och
ämnen. Här kan man alltså läsa artiklar
om allt från klimatforändringar och

24

människans inverkan darpå,

till hur

varit
utformade. Bidragen kommer från ekonomhistoriker, agrarhistoriker, konstvetare, kulturgeografer och etnologer.
vissa specifi ka j ordbruksredskap

Specifikt källmaterial
Ett intressant angreppssätt och som
väl också moriverar denna recension,
är att redaktionen valt {tirfattarna att
utgå från ett specifikt källmaterial i
deras artikelbidrag. Det gör att bokens
profil får en prägel som betonar arkivaspekten.

Agrarhistoria får
också sd-

Växthusgaser
Mats \Tigren beskriver i sitt bidrag om
de borrningar på Grönland och Antarktis som genomförts, som har gett upp-

"Bokens profil får en prägel
som betonar arkivaspekten".

vara
ett område
som är väl
lämpat ft)r
ett mer klassiskt nyttjande av källmaterial, än andra discipliner - om än antologin just visar på nya och oväntade sätt
att använda materialet på.
Här finns inre möjlighet att göra referat av samtliga artiklar, utan nedanstående får ses som axplock darifrån.
gas

ekonomiska resurser, för att få fram serier som både kan styrka och till viss del
stärka de data som tidigare funnits. Inte
minst har klimatets roll också delvis
stärkts på senare år inom de forskningsresultat som presenterats, än vad tidigare
forskning ofta framhävt, där samhällets
struktur och samhällsuppbyggnad i stället getts en större tyngdpunkt.

lntressant aspekt
En intressant aspekt i boken, är hur nya
frågeställningar kan innebära att käI1material kan användas på ett helt annat
sdtt och därigenom också får en ny och
vikdg innebörd. I åtanke finns här

lysningar
om mängden växthusgaser

under en

forhållandevis lång

tidsperiod. Dessa resultat pekar på att
ökningen påbörjades för 5 000 år sedan
och alltså redan då var ett tecken på
människans påverkan på klimatet. En
tes här är att det till och med kan ha orsakat den "lilla istiden".
Att frågetecknen snarast blir fer än
mindre efter att skåda dessa oändliga
perspektiv, visar snarast på frågans komplexitet och de svårigheter som finns när
de fi;rklaringsmodeller som behövs, dven

har ett naturvetenskapligt mycket komplext forskningsftiit inkluderat i bedömningen.

främst kanske de artiklar som behandlar

klimatftirändringarna.

Klimat och skörd

Forskningsområdet som sådant kan
knappast betraktas som nytt. Men dess
samhalliga relevans gör både forskningsresultaten mer väsentliga {tir sin samtid,
samt förstås också ett möjliggörande av

Ett liknande angreppssätt - om än betydligt senare i tid - har också Rodney

Edvinsson, Lotta Leijonhufvud och
Johan Söderberg i sin studie om "Väder,
skördar och priser i Sverige".
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Genom de goda uppgifter som finns
om spannmåls- och järnpriser genom
århundradena, går det att få fram rätt
bra uppgifter över hur skördar varit och
därmed också om levnads{tirhållanden.
Förvånansvärt - kan tyckas - visar dock
resultatet på ett relativt lågt samband
mellan klimat och skörd, däremor snarare på väder och riskbenägenhet (odlande
av mer väderkänsliga grödor vid ett mer

Åc

RÅRI-J ISTORIA

rÅ

&4År.1fiÅ §ÅT?

fördelaktigt kiimat).

lntressant källmaterial
Svårigheterna i kartläggningen visas
också av att klimat{tjrändringar ingaIunda endast innebär några grader upp

och ned av medeltemperaturen, utan
naturligen också påverkar klimatet på
ett mer omåttande och komplext sätt.
Frågan blir inte mindre svårbesvarad av
att en 1åg sommartemperatur dven kan
ha en positiv effekt på sådden.
Ett intressant källmaterial som används i studien, som bygger på Lotta
Leijonhufvuds forskning, är att man ser
på när hamnarna blivit isfria och seglatsen påbörjats, som ett mått på klimatets
forändring över tid. Vilket val visar på
att man aldrig i förväg kan vara säker på
vad statistiska uppgifter kan fylla ftir

jorden; Festskrift

funktion i en framtida forskning.

Skogs- och lantbruksakademien 2449.

ä§ s"Ui],§R {}Å,{ rtlÅNr\irsKÅF;
*cH ;i),1tlEl\r

Agrarhistoia på mänga sätt: 28 studier om människan och
ttll Janken lt4yrdal pä hans 60-ärsdag, Kungl.

Nytt användningsområde
Ett intressant område, där en förändring
källmaterial har betydelse pekar Anders Perlinge på i sin
av användandet av

artikel "Föremålsforskningens statistiska
vändning. En tentativ studie".
Bland annat pekar han på ett nytt an-

det mc;jligt att använda dem i forskningssammanhang och som därigenom
går att applicera på en aggregerad nivå.

lntressant användande

vändningsområde {iir bouppteckningar,
som på ett metodologiskt sätt kan användas fiir atr få fram kvantitativa uppgifter, om bland annat mängden djur
och plogredskap inom ett geografiskt

Sammantaget visar boken på ett intressant användande av källmaterial, till viss

område.

För arkivsektorn aktualiserar detta
också återigen frågan om vad som ska
bevaras lor eftervärlden, obeaktat att informationstillgången i dagens samhälle

Här utgör bouppteckningarna också
ett mycket värdefullt material på grund
av sin fullständighet, vilket också gör

del på hur källmaterial kan användas på
ett nytt sätt i agrarhistoria och förstås
dven inom angränsande discipliner.

lorstås ger en mer heltäckande bild av
omvärlden, än vad äidre arkiv ger. Kanske är det dock så att källmaterialets tillkomst som en del av en organisarion,
alltid ändå kommer medfiira att forskningen behöver kunna ha tillgång till
kallor på ett sätt som samtiden egent-

ligen aldrig kan {tirutse.

la rs. I u

I

TEXT: Lars Lundqvist
ndqvist@ bredba nd. net

Vi ses på vvww.temaarkiv.se
Ärkiv
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nformativ kaval kad över
scoutrörelsens h isto ria

I

oken Scouter i Tunabygden glimtar från tio decennier. En
scouthistorik sammanställd av
Sven Janson, har tiilkommit som resultatet av ett projekt som i tre års tid har
drivits med ideella krafter.

I

Dokumentationen av scoutrörelsens
framväxt i Tunabygden/Borlänge omfattar en tidsperiod av 100 år. Den baserar sig dels på muntliga och dels på
skriftliga källor. De skriftliga källor som
använts är källmaterial som finns på
Borlänge Tidnings pressarkin Dalarnas
Folkrörelsearkiv, Frälsningsarmeens
scoutförbunds arkiv, KFUIiKFUMs
scoutförbundsarkiv, Nykterhetsrörelsens
scoutförbunds arkiv, Rädda Bilden i
Borlänge, Scoutmuseet i Malmö, Svenska scoutförbundets arkiv och ett antal
privata arkiv.
Litteraturen som studien basera sig på
är i litteraturlistan uppdelad i "scoutlitteratur", "hembygdslitteratur" och "tidningar och tidskrifter."

till exempel

Symboler och valspråk
Boken i

sin helhet genomsyras av

ett

rörelsens relation

kronologiskt framställningssätt. För
vissa delar av boken hade en tematisk
framställning varit mera ftirtydligande,
samtidigt som en kronologisk framställning gör det lätt för läsaren att följa utvecklingen över tid.
Symboler, valspråk, scoutsånger, förbundsmärken, märken som markerar
grader, dräkter, lägerliv och allt annat
som kännetecknar scoutinglivet ftirklaras genomgående i text och bild. Arm-

borst med inskriptionen "Var redo"

scoutminnen, utvecklingen

av flickscouternas verksamhet och scout-

-

användes som symbol redan under

1910-talet i Sverige.
Återkommande teman som finns insprängda i flertalet av bokens kapitel är

till kyrkan.

Scoutrörelsens rötter
Scoutrörelsens ursprung och den ideologiska bakgrunden beskrivs inledningsvis

i kapitel ett och återknyts till i kapitel
fyra och kapitel sju.
Scoutrörelsen har sina rötter i England. Under augusti 1907 hölls det ft;rsta scoutlägret fc;r pojkar, under ledning
av rörelsens grundare Robert BadenPowell. Från början var det endast pojkar som kunde vara med i scoutrörelsen,
men relativt snabbt öppnades den också
ftir flickor - både internationellt sett och

i

Sverige.

Rikligt bildmaterial
Boken innehåller ett mycket rikligt, informativt och fascinerande bildmaterial.
Redaktören Sven Janson framhåller
att informationen om bilderna inte alla
gånger är fullständig, utan att uppgift
om fotograf tecknare, formgivare har
noterats vid varje bild om det har varit

möjligt.
Boken har 304 sidor och består av tio
kapitel. Den avslutas med en kårkrönika
över 50 scoutkårer och en tablå över
scoutlokaler i Tunabygden. Skribenter
och bidragsgivare presenteras i slutet av
boken, där det också finns ett personregister, samt en förteckning över fiireningar i Tunabygden under den tiden
som boken behandlar.

26

Gtimtar från tio decennier. Boken innehåller ett mycket rikligt, informativt och fascinerande bildmaterial.
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länge bedrev scoutverksamhet redan
7917, medan dess anslutning till Svenska
Scoutunionen skedde långt senare.
Det fanns d.ven en sjöscoutkår i Borlänge, som bildades 1947.Pä 1950-talet
tillkom en mängd helt nya kårer. Mis-

sionskyrkan i Borlänge började med
scouting 19 57. Även Baptistförsamlingen, Metodistkyrkan och EFS i BorIänge bildade scoutkårer.
Dalaspejare. Scoutliv i nordisk vinter,

Grundiddn var art unga pojkar kunde
ta samhällsansvar under ordnade organisatoriska former och med vissa ideal
som vägvisare. Det engelska ordet
"Scout" betyder spejare, spanare och har
sitt ursprung i latinets auscuhare, som
betyder att lyssna uppmärksamt.

Dufnäs Spejarbrigard
De första scouterna i Tunabygden fanns
redan på 1910-talet och under fu l9l4
bildades den första scourkåren for flickor
i Borlänge.
Den första scourkåren som bildades i
Tunatrakten hette Dufnäs Spejarbrigard
och bildades i juni 1910. Den ftljdes
snabbt av grundandet av Scoutkåren
Dalaspejare år 1911 och Tunaspejare

1

97

3.

Varje scoutkår tillhor ett scoutftir-

bund. Förbunden utgör Svenska Scoutrådet, som i sin tur är medlem i världsscoutfiirbunden, som är två stycken:
§florld Organization of the Scout Movement och \7orld Association of Girl
Guides and Girl Scouts.
Det nuvarande Svenska scoutrådet bildades 1982, då den dåvarande svenska
scoutunionen och den dåvarande Sveriges flickscoutråd gick samman.

Organisationens uppbyggnad
Tillströmningen av nya medlemmar och

Scouternas förebild
Den helige Georg - eller Göran på
svenska - är scouternas ftirebild. På

organisationens uppbyggnad har varierat under de 100 åren som undersöks.
Tiden efter ltirsta världskriget och den
påföljande lågkonjunkturen påverkade
scoutingrörelsen både i Sverige rent generellt, men dven i Tirnabygden.
1920-talet beskrivs som 'tvåra tider."
Problemet då var bristen på ledare.
Samdiga kårer i Tunabygden fick lägga
ner verksamheten i flera år, på grund av
att det saknades ledare.
Därefter borjade kyrkan engagera sig
i scoutingrörelsen. Under 1920-talet tillkom således ett antal kyrkliga scoutkårer.
Ar 1927 grundades Stora Tuna Kyrkliga
Scoutkår, med prosten Otto Bolling
som kårchef. Samma kår kom senare
1945 att delas upp i wå kårer, där den

En samarbetskommind {tir alla Tunabygdens scoutkåret som kallades S:t
Göranskommittden - ordnade under en
lång tid gemensamma arrangemang på
S:t Göransdagen den 23 april. Detta var
en dag som var alla scouters högtidsdag.

7947, men egen scourkår, Borlänge Sjöscoutkår tillkom ftrst 1959.
Nykterhetsrörelserna IOGT och NTO
startade såväl flick- som pojkverksamhet
i Borlänge på 1930-talet. Då bildades
även KFUMs scoutkår och l94l KFUKs
fickscoutkår. Frälsningsarmdn i Bor-

1914.

Friluftsliv, lydnad mot överordnade,
trohet, sparsamhet och hjalpsamhet
kom att bli nyckelord i den ideologi som
scoutingen grundade sig på. En scout
skulle också ägna sig åt friluftsliv och
anpassa sig efter naturen. Förhållningssättet dll naturen och till andra människor reglerades i scoutlagen och i
scourlöftet.

samma sätt som Georg i legenden om
Georg och draken, ska en scout vara
redo att hjalpa andra, lätta andras bördor och att strida för det goda och sanna.

Ärkiv
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kyrkliga anknytningen slopades i båda.
Scoutrörelsens kontakter med kyrkan
beskrivs i fera kapitel. En sjöscoutavdelning bildades inom Borlänge scoutkår

Samscouting
Kring år 1960 genom{tirdes samscouting, det vill säga gemensamma kårer
for både flickor och pojkar. Vid samma
tid nådde också scoutrörelsen i Tunabygden sin hc;jdpunkt vad beträffar
medlemsantalet, som dåvar cirka 1 100,
medan 1980-talet kännetecknas av en
nedgång. Lite senare stabiliserades medlemsantalet igen.
Boken sista kapitel slutar med en blick

framåt med avsnittet."Att föra utvecklingen vidare". Här sammanfatras utvecklingen under de etthundra åren, med
en reflektion över hur metoder och ideal
har utvecklats. Svenska Scoutrådets mål
är att ha 200 000 medlemmar är 2015.

Scoutminnen
Avsnitten "scoutminnen" - är autentiska
nerteckningar av olika personer som
medverkat i rörelsen - och ger boken en
mycket speciell karakrär. Här kan läsaren verkligen få en inblick i vad det kunde innebära atr vara scout under olika
tidsperioder i scoutrörelsens utveckling.
Boken i sin helhet är en detaljerad och
mycket informativ kavalkad, där scoutkårerna i Tunabygden och en stor
mängd personer som varit aktiva inom
dem presenteras.
De olika avsnitten kan läsas fristående
från varandra, men utgör trots detta en
sammanhängande enhet.
Boken ger både en fordjupad inblick i
de lokala scoutrörelsernas historia i
Tunabygden - inte minst genom sitr
rika bildmaterial - och en ftirståelse ftir
scoutrörelsens organisation, ideologi,
arbetsmetoder och måI.
Scoutrörelsens historia i Sverige har
genom boken "Scouter i Tunabygden"
fått ett betydelsefullt tillskott. I
TEXT: Soili-Maria Olli
sm o.f aw@telia.co m

)7

NLA:s styre

Lärarnas historia på webben

NLA:s årsmöte höils torsdagen den
25 mars på Riksarkivet i Stockholm.
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Före själva årsmötet beråttade den avgående riksarkivarien Tomas Lidman

-

om tiden som riksarkivarie och om vad
som är på gång inom arkivsverige. Därefter berättade den tillträdande riksarkivarien Björn Jordell om sin bakgrund
och om framtidens problem och möjlig-

-

§@@i€*BreE

*-&-

r&,@
* t$#fu§{e6 lå.e€

* *&t*f'&gdiqre
lår@
e

tEiBE tl* dåC&

heter.

ålE{*
* l;§ffi§

i

sr*ffi[4ei&g

,E"d{Sfi§§ffi

Styrelsen omvaldes
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Själva årsmötet leddes av föreningens
ftirre ordftirande, Sivert Gustafsson.
Styrelsen omvaldes i sin helhet, men
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Nu finns en hel yrkeskårs historia

på nätet. Webbplatsen Lärarnas

historia "www.lararnashistoria,se"
öppnades i mars 2010.
Utvecklingen av det svenska skolsystemet från slutet av 1800-talet till modern
tid beskrivs ur flera perspektiv - lärarnas
organisering och professionalisering,
skolväsendets utveckling från folkskola

och läroverk till grundskola och gymnasium för alla, lärarnas egen roll i den utvecklingen som skett och synen på lärar-

yrket som en viktig faktor for skapandet
av det moderna samhället. Folkhogskolans roll i sammanhanget lyfts också
fram.
Lärarnas betydelse flir utvecklingen
ställs här i centrum. Syftet med webbsidan är attlyftafram lärarnas betydelse

ftir framväxten av det moderna samhället och att uppmuntra till ökad användning av arkiven.

Tre huvudrubriker
Sidan är uppdelat i tre huvudrubriker,
som presenterar webbsidans viktigaste
delar - "Tidslinjer", "Teman" och 'Arkivsök".
Under rubriken teman finns fem underrubriker - "Vägen till dagens skola",

28

" Lärarnas organisering", " Lärarna utvecklar professionen", "Läraryrket
genom tiden" och "Historiska eldsjälar."
Varje del ar en fordjupning som inleds
med en kort beskrivande text och hänvisningar till ett antal artiklar, som är
skrivna av sakkunniga forskare på om-

i

valberedningen lämnar nu Anders Perlinge över ansvaret som sammankallade
till John Hägglöf från MicroData AB
samt att Lars Viitanen från Saab Bofors
Support AB träder in som ny medlem i
valberedningen.

rådet.

Under rubriken "Tidslinjer" presenteutveckling - börjandes
från medeltiden till modern tid.
Sidan innehåller också litteraturtips
och korta filmklipp med interjuver med
represenranrer För de olika organisationerna, vars arkivmaterial webbsidan
ras skolväsendets

t:,..

bygger på.

\(ebbplatsen presenterar sökbara
skahnade arkivdokument och förteckningar över 1ärarorganisationernas arkiv

påTAM-Arkiv.

NLA:s ordförande Anastasia Pettersson flankerad av de bägge riksarkivarierna.

Samarbete
\(ebbplatsen om lärarnas historia har
tagits fram av TAM-Arkiv i samarbete
med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL) samt stiftelsen SAF.
Den kommer att successivt byggas på
med mera material.

r

TEXT: Soili-Maria Olli
smo,faw@telia.com

Årsmötet beslutade också justera föreningens stadgar så att det ges möjlighet
att förlägga ett årsmöte så sent som maj
månad. Detta kommer att göra det möj-

ligt att
års

ha årsmöte i samband med nästa

arkiwecka.

I

TEXT OCH FOTO: Håkan Henriksson
hakan.henriksson@arkivcentrum.se
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§e omvaldes i sin helhet

nla,
NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigaran 3,702 1o ÖREBRO
. Fax 019-61 1 8t 20
Tfn: 019-12 0l
E-post: nla@nla.nu . www.nla.nu

I

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

nRs
@ nn«rvnÅorr
RRxlvRÅoEtnns
c,/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLI\4
Tfn: 08-55 60 61 42
E post: kansli@arkiv.adet.org

\/W.arkivradet.org
Ordförande:
Lars Erik Hansen
TAN4-Arkiv
Tfn:08-545 415 61
E-post: lars-erik.hansen@tam.

ar

hiv.se

4*irletulrd
NLA;s styrelse; Från vänster Fredrik Ljungqvist, Anastasia pettersson, Jonas Dahtberg,
Elisabeth
lvarsson, Eva Ölunc1, Katharina Prager, Anastasia Victorsson, Åsa Hestner-Btomqvist och
l\lagnus
Geber.

FoLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Ark;vcentrum i Örebro län
Nikotai 3,702 t0 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn; 019-61 1 29 00 . Fax:0]9-6] 1 Bt 20
E-post: yvonne.berg ntan@a rkivcentrum.se
wmvl.fal n u

Ordförande:

Vi vill onska följande välkomna som nya medlemmar:

Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, I t6 46 STOCKHOLIVI
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2.se

FALK
Christina Andersson, Stockholms läns landsting
Malin Andersson, Motala kommun

Sofia Hed6n, Gävle kommun. Gävle
Anna Kusar, Svenska Kraftnät, Sundbyberg

Amanda Badak, Nacka kommun
Sarah Cobanoglu, Upplands-Bro kommun
Therese Davidsson. Landstinget i östergöt,and

Johan Landgren, Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholm

Göran Ekberg, Kumla kommun
Therese Eriksson, Örebro läns landsting

Hel6ne Lindström, Karolinska lnstitutet.

Stockholm

Peder Fallenius, Stockholms läns landsting

Thomas lr/ullo, Kungliga Tekniska Högskotan,

Annette Högstedt, Jämtlands läns landsting
Mona-Lisa Nilsson

Thorleif Persson, Rönninge

Louise Lind, Postmuseum, Stockholm

Stockholm

Åke Norberg, Ljusdals kommun

Lena Pettersson, Sveriges Riksidrottsförbund,

Carola Nygren, Nynäshamns kommun
Carl Henrik Bonge, Mölndal stad

Stockholm

Tomas Silfverswärd
Anna Talling, Österåkers kommun

Stockholm
AnnCatrin Strömqvist, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Härnösand

Lotta Wadsten-Bynert, Vetlanda kommun
Eva Ytterberg, Räddningstjänsten Dala tvlitt

Anders Sundqvist, Regeringskansliet, Stockholm
Svetlana Svensson, Värmlands Tingsrätt, Väse

Sara Öberg, Stockholms läns landsting

Maria Såge, Riksrevjsionen, Stockholm
Peter Wattman, TAIV-Arkiv, Vallentuna

Josefine Sjödaht. Landstinget i östergöiland

AAS
Jens Bjurman, Kungliga IVusikaliska Akademien,
Stockholm
Anna Cederlöf, Johanneshov

FÄTK
:YI]il

Robin Roy, Kungliga Tekniska Högskolan,

FALK

c/o lrdne Wretemo
Gävle kommun
Gävle sradsarkiv, B0i s4 GAVLT
Tfn.026-17 8t iB . Fax 026-17 18 23
E-post: i rene.wretemo@gavle.se

. wvrw_falkarkiv.se

Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn: 0322-61 6 't I 4
E-post: eva.karlsson@alin gsås.se
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Näringslivsarkivens Förening
c/o Per-Ola Karlsson
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 4B-S0
167 33 BROt\{MA
Tfn:0709 74 0370
f -posl: p-o.kar'sson o nanlgs.!sh.stoJ id.se

Ordförande:
Per-Ola Karlsson

Kontaktuppgift enligt ovan

Arkiv
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Stockhol ms landsti ngsarkiv
o
är Arets arkiv 2010
\ finnare au Arers arkiv 2010 är
V S,o.khol-s läns landsringsarkiv

Tidigare pristagare är Eskilstuna
stadsarkiv (2008) och Arkivcentrum

och biobankscentrLlm i Flemingsberg.
Arkivet får utmärkelsen flir sitt fram-

i Örebro (2009).

gångsrika arbete med digitala långtidslösningar. Ett arbete som juryn tar fasta
på i sin n.rotivering: 'Arkiv- och bio-

Årets registratur

bankscentrum är ett arkiv som arbetat
1änge och

framgångsrikt rned digitala

.

stf atur'.

För andra gången har nyhetsbyrån

i Östersund.

Siren delar ur priset Året. registrarur.

lösningar något som landstingsarkivet

i hög grad uppfyller."

myndigheter som har hög servicenivå

Arkivariens roll

Redaktionens motivering: "Ä4ed trogen

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av

service, hog tillforlitlighet och ett öppet

DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkiv-

bemötande visar Arbetsmiljöverket att

råd och Svenska arkivsamfundet fiir att

man, trots begränsade resurser,

arkivarie på kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens kansli på
Stockholms stadshus. Han kommer
närmast från jobbet som arkivkonsult vid Poolia i Stockholm, där han
senast arbetade på Konkurrensver-

vakt

Det är tredje året som utmärkelsen
Årets arkiv delas ut på Arkivforum.
Prissumman är 20 000 kronor.

myndi ghetsutövande främst."
I fjol var det Socialstyrelsens Margarera Ahlsom ursågs

ket.

till insyn i

sätter medborgarnas rätt

o Julia Lindkvist, arkivarie

rill Årers regi\rrarur.

sedan
1993 och forskarstuderande på

KTH, börjar efter sommaren

på

Bra arkivkonsult i Stockholm.

?ä säns 2010,,,
1-317

l-CHORA 5: Fifth lnternational
Conference on History of Records
and Archives. Londen
www. nationalarchives. gov. u k/
ichoraS/default.htm

5-6/7

Education and Research, (FARMER)
konferens i Oxford. Tema Questions
of trust? Archives, records and
identities.

oäh,:täst*e

.in,rihtigt.
'i,,',r.,§ftfi6'''..

Nilsson har fått jobb som
arkivarie på Trafikverket i Malmö.
Hon kommer närmast från jobbet
som arkivansvarig på Tunnelpersonalen i Malmö.

om offentlighetsprincipen och att man

let.

vom ann§n§ouer

. Birgitta

. Mikael Baugus har fått jobb som

och tillämpar olGnrlighersprincipen.

s1år

Efter fyra ir, ftirst som Accessmedarbetare och sedan visstidsanställd
arkivarie, har Agneta Brink blivit
fast medarbetare vid Landsarkivet

Arberrmiljöverket och regisrrarorerna
Marianne Brostam och Pia Lindh.
Med priset vill byrån uppmärksamma

'l/i önskor

ndsarkivarie Eva-Marie Sahlin
har 1ämnat Östersund för att i mai
ti11träda som landsarkivarie vid
Landsarkivet i Vadstena.

Och Arbetsmiljoverket är Årets regi-

centrums verksamheter är mångfacetterad och kräver enkla och säkra alkiv-

i samhäl-

1:e arkivarie och ställföreträdande
la

på Landsarkivet i
Östersund, är Carita Rösler, som
närmast kommer från jobbet som
arkivarie på Nacka kommun.

Ä4ottagare av priset den här gången är

ro11

.

. Ny 1:e arkivarie

1ångtidslösningar. Arkiv- och biobanks-

uppmärksamma arkivens

Tersanalskvaller

'

6-711O NAF konferens,Karlstad

Tema:

Näringslivsarkiven i förändring.

.,,,sofima*|,.

30

13111

Arkivens dag. Gemensamt tema
för de nordiska länderna - klimat

,,,i arkivgn
Nr2.2o1o

Ärkiv

Vi sual

Arkiv -ko ncep t et

Visual Arkiv-konceptet för processbaserad informationsredovisning utvecklas
samarbete mellan Regionarkivet Göteborg och VisAlfa AB.

i

Höstens kurser:
Processbasera med VisAlfa Dokplan

Arkivredovisa med Visual Arkiv

Lär dig processbasera din dokumenthanteringsplan

Lär dig arkivföteckningsprogrammet fullt ut

Nästa kurstillfälle:
Stockholm 5 oktober
Göteborg 12 oktober
Läs mer och boka på www.visalfa.se

Nästa kurstillfälle:
Göteborg 13 oktober
Läs mer och boka på www,visualarkiv.se

Processbaserad i nformationsredovisn i ng
Låir dig

ett nytt sätt att redovisa verksamhetens handlingaf både de som är i dagligt bruk och de som är

arkiverade
Kursen gerett antal praktiska exempel på informationsredovisning, i huvudsak hämtade från samarbeten mellan Regionarkivet och
verksamheter iVästra Götalandsregionen. Exempel på områden som behandlas:

- Ett nytt sätt att levandegöra dokumenthanteringsplanen för registratorer och handläggare
- Hur våra lT-stöd, VisAIfa Dokplan och Visual Arliiv samverkar för att ge en totalbild av verksamheten
- Arkivariens roll i samband med utveckling och upphandling av ll-system.

I kursen bygger vi

också tillsammans upp en informationsredovisning från ett enklare praktiKall. I övningen kommer du att använda
IT-stöden VisAlfa Dokplan och Visual Arkiv, men är du en erfaren arkivarie behöver du inga förkunskaper om dem.
Nästa kurstillfälle:
Stockholm 18-19 oktober
Göteborg 28-29 oktober
Läs mer och boka på www.visalfa.se eller www.visualarkiv.se

VisAlfa
www.visalfa.se

IV
www.visualarkiv.se
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POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Know iT är ett

,: r' i rr.j'.. r-'r:'..J*'3*r'i

1åT

it konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer

ii

{lij-iii

EFlililril',in

och verksamhet. Cenom

HH:T

Ti'.at-r':.

entreprenörsdrivna erheter verksamma på kurdens

lokala marknader erbjuder vi engagerade konsulter med förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprerör

skap,högkompetensoclrenviljaattstärdiqtutvecklas.Vilevererarlompetens
rådgivrirg, systemutveckljng och förvaltrirg.

Läs

ochresursförstärkringgenomhelhetsåtaganderiromstrategisk

iå-'i?

it

know

mer på www.knowit.se

Närhet. Kunstap. Engagemang.

Din naturliga samarbetspartner for Digitalisering
Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofi lm, negativ, diabilder, glasplåtar

eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?
. ''::{liilr:!.:r
,. i ,'.1.rt':flr,!

Kontakta oss!
Vi är experter på digitalisering.
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W Riksarkivet
MKC - Mediakonverteringscentrum
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