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Stoppa plågsamma arkivförsök!
Kanske var det rubriken som lockade Sveriges Televisions Kulturnytt att ringa mig fÖr en
intervju. De ville veta vad Folkrörelsernas Arkivförbund anser om den föreslagna finansieringen av de regionala folkrörelsearkiven. Ni
vet, påsen som blev en portfolj som blev en
koffert, vars innehåll ska räcka till väldigt
mycket.
Vi använde rubriken på remissvaret till utredningen Spela samman (SOU 2010:11). En
SVT-reporter hörde av sig och overtygade
mig om att det ändå kunde vara värt ett forsök. Även om det är svårt att återge komplicerade resonemang i korta, helst snärtiga
formuleringar kunde det ju vara ett bra tillfälle
att förklara hur vi resonerar.
I remissvaret konstaterade vi att inte ens
utredaren själv verkar tro att den nya modellen med regionala förhandlingar kommer att
fungera. "De regionala och kommunala huvudmännens kunskaper när det gäller områden som arkiv, hemslöjd, film etc. behöver i
många fall stärkas som en följd av de förslag
vi lägger fram." Skriver alltså utredaren, samt:
"Ett krav för att kunna ingå i modellen är att
landstinget har, eller snabbt kan skaffa sig,
den kompetens som krävs." Vidare: "Den erfarenhet och kunskap som redan finns uppbyggd hos Statens kulturråd kring hur man
kan arbeta med dessa frågor bör ges spridning ute i länen."
Att sätta de regionala och kommunala
huvudmännen på skolbänken för att plugga
på om de enskilda arkiven är ambitiöst, men
det kan ta tid att få till.
Föreningen Sveriges Länsarkivarier sammanfattade problemet på ett tydligt sätt i sitt
remissvar: A/len det är just genom att placera
de regionala arkiven - utan tillräckliga
skyddsnät eller garantier - tillsammans med
redan inarbetade regionala kulturgiganter så-

som t ex länsmuseerna som gör oss sårbara.
Från en liten men garanterad inkomst till en
osäker tillvaro i skuggan.

Arkivsektorn behöver kontinuitet och långsiktighet. För att arkivmaterialet ska komma
till bästa möjliga nytta krävs välfungerande
institutioner, gemensamma rutiner och goda
kunskaper. En fungerande grundstruktur, helt
enkelt. En sådan behöver man inte lägga ner
dyrbar tid på att förhandla om. Den finns. Vi
ser därför hellre ett arkiwerk med ansvar för
hela arkivsektorn, än en koffertmodell där
kontinuitet och kunskap riskerar att gå förlorad.
N/en är inte detta centralistiska synsätt lite
Gustav Vasa? Ökat regionalt ansvar är väl
bra? Jovisst, men om man verkligen vill be-

tona regionernas självständighet vore det
logiskt att överväga en landstingskommunalisering även av landsarkiven. Då hade arkivsektorn blivit en stark medspelare i den regionala infrastrukturen och kulturpolitiken.
Hur det gick med TV-intervjun? Ungefär
som väntat. Ett kort inslag som utgick från att
vi är oroliga för våra bidrag. Visst är vi det,
men den viktiga frågan är ju hur man värnar
ett fungerande system i kommande huggsexor, Såhär i efterhand slår det mig att jag
skulle ha ställt följande fråga till reportern:
"Hur skulle det vara om ni skulle behöva
förhandla om att arkivera era program? Om
arkivmaterial bara skulle finnas for de år då
det gått att få till en bra arkivdeal."
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Karin Englund
Ordförande, Folkrörelsernas Arkivförbund
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Nllänga utmaningar
I

för nye riksarkivarien
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Arkivs redakrör

Å nders

Gidlof hade ett samral med riksarkivarie Biörn Jordell. samma
dag som han skulle gå på semesteriedighet. Det var en het dag och solgasset in i
hörnrummet i Marieberg ackompanjerades av hc;gljudda fordon på Västerbron i
Stockholm. Men trots detta var det en
stilla atmosfär för att i iugn och ro låta
vår nye riksarkivarie formulera sig kring
vad han anser vara de viktigaste frågorna flir Riksarkivet och den svenska arkivarieprofessionen under åren som följer.

Vilka frågor ser du som
viktigast att hantera nu?

E

- Något som ligger mig varmt om hjarrat är uppdrager från den av regeringen
tillsatta E-delegationen, vars syfte är att
vara en drivande kraft i att utveckla den
statliga E-förvaltningen och som består
av de stora myndigheterna representerade genom sina generaldirektörer. Jag
som riksarkivarie sitter också med. Edelegationen har utsett ett antal nyckelprojekt, frågor man vill driva utifrån
perspektivet att utveckla en sammanhållen, effektiv och långsiktigt hållbar
E-forvaltning för staten. Riksarkivet har
nu fått ett uppdrag av E-delegationen
att leda ett projekt kring E-arkiv och
diarieftiring, till att br;rja med en förstudie som ska peka ut vad det finns för
möjligheter att hantera dessa frågor så
att inte varje myndighet måste hantera
dem själva. Hur kan man hitta en centraliserad lösning? Det behöver inte
handla om en central teknisk plattform,
det kan handla om att bygga något runt
gemensam metadata och standarder.
- Man ser ju här konturerna till en
delvis annorlunda ro11 for Riksarkivet

4

som myndighet, att på ett helt annat sätt
blir en relevant och viktig aktör inom

ramen för den dagliga statsförvaltningen. Vi skulle fävarade som bygger upp
och driver gemensamma lösningar av
stor praktisk betydeise för de enskilda
myndigheterna, samtidigt som det ger
oss möjligheter att hantera och leva upp
till det långsiktiga och högtidliga uppdraget att välja ut relevant information
om vår tid och hantera det på sånt sätt
att det kan lämnas över till kommande
generationer. Man ska inte dra för stora
växlar på det här uppdraget, det är faktiskt bara en förstudie, men det är viktigt att vi utformar den på rätt sdtt och
visar på konstruktivitet och arkiwerksamhetens samhälleliga relevans på en
praktisk och konkret nivå.

Hur proaktivt kan Riksarkivet
vara? Kan det upqfattas som
så kompetent att det biuds in
till att sköta en större del av
my n d i g h ete rn a s i nf o rm atio n shantering.

- Det är darför det är strategiskt viktigt att vi bygger vårt varumärke på den
här tänkbara förändrade rollen. Ett sådant varumärke har vi inte idag. Den
förändrade rollen innebär att arkiwerksamheten blir en integrerad del i en hållbar E-förvaltning. Vi måste tydliggöra
den samhälleliga relevansen i vad vi gör,
och det ökar indirekt vårt kompetensområde och våra möjligheter till mera
pengar. Det ska vi inte sticka under stol
med. Det här projektet inbegriper ett
antal av de stora statliga myndigheterna,
men det leds av Riksarkivet. Den {tirstudie jag nämnde ska redovisas vid årsskiftet, så vi har ett halvår på oss.

Finns det en risk att man
missar digitalt och historiskt
intressant material bland
myndigheter som befinner sig
i de yttersta trådarna av den
statliga organisationen, t ex
högskolor?
- Jag skulle vilja säga att risken är stor.

se tillbaka på vår tid,
då tänker jag på de 30-40 ären kring år
2000, är jag alldeles övertygad om att
man konstaterar att det blev en hel del
bevarat, men mycket bevarades av en
slump, och mycket fursvann i det svarta

När vi kommer att

hålet. Men tittar man å andra sidan tillbaka har ju väldigt mycket av det analoga materialet också ftirsvunnit. Både
Sverige som nation och svensk forskning
har överlevt den forlusten.

Vissa delar av arkiv förväntar
man sig att finna, t ex Protokoll, medan andra dokument
skulle man inte tänka På om
de hade försvunnit.
- Generellt sett tror jag det bevaras ftjr

mycket som har att göra med exempelvis
administrativ stödverksamhet. Vi lägger
ned väldigt mycket möda på att hantera
och fundera över den typen av handlingar när der gäller galliing och bevarande. Jag kan ibland, får jag erkänna,
känna att vi tappar fokus, och det beror
till stor utsträckning på att offentlighetsprincipen är så styrande ftir arkivverksamheten. Det tycker vi ju är bra i
de flesta fall, men många gånger kan det
också vara till en nackdel. Utifrån offentlighetsprincipens perspektiv är allt
lika viktigt, men utifrån ett renodlat
arkivperspektiv är det inte så. Jag skulle
gärna se att vi fick ett tydligare bevaran-
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deperspektiv snarare än ett gallringsperspektiv. Det finns praktiska svårigheter
med det på grund av den starka kopp-

lingen i svensk lagstiftning mellan arkivverksamhet och offentlighetsprincip.
Som lagstiftningen ser ut idag måste vi

uttrycka oss i gallringstermer. När det
handlar om att skapa tankefigurer som
utvecklas till praxis kan jag tycka att det
är det ett olyckligt förhållningssätt. Bevarandeperspektivet är det som ska vara
det centrala. Och då kan man forhopp-

ningsvis hamna i en situation dar ledighetsansökningar inte blir lika viktiga
som akter som utgör myndighetens
kärnverksamhet, när man sitter och funderar på gallringsfrågan och långsiktigt
bevarande.
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Forts från sidan 5

Du brukar tala mycket om att
arkiv ska användas.
Det måste finnas ett incitament och
en tanke kopplad till praxis, ftir att mo-

-

tivera att vi lägger ned så mycket pengar
på att hantera arkivinformation. För
mig är det i slutändan användandet och
arkivens användbarhet som är det centrala. När vi gör gallringsutredningar
måste det ju finnas en koppling till inte
bara informationsvärdet i den enskilda
handlingen, utan till användbarheten i
relation till andra handlingar. Användarperspektivet gäller också när vi bygger tjänster och på olika sätt arbetar
med tillgängliggörande. Att jagtjatar så
mycket om det där med användandet
har också att göra med att jag tror att all
typ av verksamhet som är framgångsrik
och duktig, ser sig själv och agerar utifrån perspekrivet arr vilja vara en resurs.
Jag ser på framgångsrika organisationer
att de upplever sig som framgångsrika
och att de har ett tydligt varumärke. Jag
tror att en förutsättning för att bli framgångsrik är att definiera sin roll och sitt
uppdrag utåt mot en omvärld, i stället
ftir inåt, och det gäller även myndigheter.

- Jag har nu bland annat ägnat de här
ftirsta månaderna som riksarkivarie åt
att åka runt och r.rdffa alla medarbetare,
och då har jag pratat om sådana saker.
Riksarkivet är ju sedan {tirsta januari
2010 en myndighet, och dven om vi har
varit intimt integrerade på olika sätt och
Riksarkivets roll gentemot landsarkiven
har varit chefsmyndighetens, har det ju
ändå funnits det formella faktum att
landsarkiven har varit egna myndigheter
med en historia att ta hänsyn till. Nu är
det väldigt entydigt att det är en myndighet. Landsarkivet utgör Riksarkivets
närvaro i regionen. Myndigheten heter

Riksarkivet.

Om man ska tala varumärke
sku I I e R iksarkivets varu mä rke
ge ntemot anvä nd a rn a g ru n das på att det har den sforsfa

l

och bredaste samlingen av
skriftliga källor kring, inte
bara statens, utan Sverlges
historia. I ljuset av att vi har
N ati on al m u seu m, Ku ng I iga
bi bl iote ket, N ord iska m u seet,
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Tekniska museet, Historiska
museet o s v, hur ser du på
Riksarkivet som ett historiskt
centrum?
- Jag tycker att det är viktigt att Riks-

arkivet tar tillvara sin ro11 att Yara ett
nav i det svenska arkiwäsendet. Riksarkivet är en statlig myndighet. men har
också enligt regeringsinstruktion uppdraget att ha överseende över och i viss
mån loreträda det svenska arkivväsendet. Sedan måste man ha klart för sig att
det inte handlar om att lägga under sig
eiler ha ett legalt mandat att bestämma
över det enskilda, utan i positiv mening
företräda och vara en samlande symbol.

Sverige har iiämförelse med
sina grannländer en rik flora
av små arkivinstitutioner utspridda över landet, ofta tillkomna på lokala initiativ.
Samtidigt som de är måna om
sin självständighet och sina
lokala nätverk, bygger de en
del av sin trovärdighet på att
hänvisa till RA-FS:ar rörande
fö rteckn i ngspri nci per el ler
arkivlokaler. Riksarkivet bli r
en garant för kvaliteten.
- Jag känner att det symboivärde man

har som riksarkivarie faktiskt inte bara
är som generaldirektör ftir ett statligt
verk, utan också i att man betraktas som
en symbol för ett samlat arkivväsende.
Det är ett förtroende man vinner, det är
ingenting som man bara kan ta sig. Jag
är angelägen om att vinna det förtroendet. Jag är väldigt positiv till alla typer
av initiativ som lyfter fram det svenska
arkiwäsendet. Jag tänker på de här viktigaAvec-arrangemangen (den regelbundet återkommande Arkiweckan, red
anm). Därlor har jag valt att vara ordförande i en organisationskommittd lor
Avec. Där samlas professionen, där ser vi
på oss själva inte utifrån våra arbetsgivare men utifrån vår profession, med en
känsla av att det finns ett arkiwäsende
som hänger ihop.

ju ett långt och nära
förflutet på Stockholms
stadsarkiv, där du har bYggt
vidare på det nära samarbetet

Du har

med närliggande arkiv och
museer som har resulterat i
skivor och saiter om stadens
historia. Är det något som
Riksarkivet kan insPireras av?
_
Jagär ännu för okunnig om de
strukturella {tirutsättningarna för Iik-

nande samarbeten, men återigen handlar det om att se sig själv i relation till en
omvärld. För mig är det väldigt centralt
att definiera sig mot något annat, att
vara vaken för vad som händer i omvärlden och att ha formågan att positionera
sig i en samtid. Det innebär inte att jag
tycker att man i alla lägen ska vara en
vindflojel. Ett jämlikt samarbete som
bygger på ömsesidig respekt och lyhr;rdhet inför olika professionella traditioner,
kan ge alla parter väldigt mycket. Musei- och biblioteksvärldens publika rum
är grundpelare som de är uppbyggda
kring. Vi har en annan historisk bakgrund då vi är sprungna ur forvaltning.
Det är alldeles självklart att vi inom det
området tjdnar pä ett samarbete. På
samma sätt är vi inom arkiwärlden
hemskt duktiga på att upprätthålla
komplicerade men många gånger bräckliga informationsstrukturer över tid.
Det är ju på något sdtt basen i vår profession.
- Kulturutredningen uttryckte sig lite

konstigt när den tyckte att Kungliga
biblioteket och Riksarkivet hade den
viktiga frågan om de digitala medierna
så gemensam att vi lika gärna kunde
vara en myndighet. Arren om den tanken verkar vara släppt nu, hade utredningen en poäng i att digitaliserings-

frågorna är en sak som vi delar med
andra myndigheter. Nu pratar man på
Kulturdepartementet om en nationeli
digitaliseringsplan. En nationell plan inbegriper väldigt många aktörer, och jag
tror att det är viktigt att om det ska bli
en samling runt digitaliseringen ska det
drivas av de stora aktörerna. Det här är
frågor av stor betydelse som inbegriper

kulturarv, forskning, innovationskraft
och ekonomisk tillväxt. Vi tre general-

direktörer för Riksarkivet, Kungliga
biblioteket och Riksantikvarieämbetet
skickar idag (Zjuli 2010, 1ed enm) err
brev till Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet, d'ir r-i hs'fter
fram att vi ser den hdr nadonella digi-
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taliseringsplanen som något stort och
som genomfbrs i andra länder
och bör genomftiras här i Sverige. Som
de tre tunga aktörerna i de har sammanhangen vill vi gärna ställa våra tjänster
till ft;rfogande.
- Detta har också en stark koppling

viktigt,

till PSI-direktivet. PSl-direktivet

är ett

EU-direktiv som kommer att ingripa i
medlemsländernas nationella lagstiftningar. Det utgår ifrån den tanken att
den information som den offentliga forvaltningen skapaq kan återutnyttjas på
olika sätt. Direktivet handlar om ett
krav på medlemsstaterna att underlätta
för näringslivet att få tillgång till olika
typer av offentliga register, i syfte att utveckla nya tjänster. På EU-nivå menar
man sig se konturerna till en ny näring,
direkt kopplad till informationssamhället och informationens betydelse för den
framtida ekonomin. Man ser alltså att
det hos myndigheterna finns stora out-

nyttjade resurser som kan användas till
att skjuta på ekonomisk tillväxt. Det där
är jätteintressant tycker jag, fast vi kanske inte ser den här potentialen att vår
information förädlas till tjänster på en

marknad. Det handlar inte bara om förutsättningar för ett litet länsmuseum att
via en bordsscanner scanna lite bilder
och få ut dem på en gemensam portal,
utan det är så mycket srörre.
- PSI-direktivet innehåller ett särskilt
undantag lor institutioner som hanterar
historiskt källmaterial och forskning.
Det avspeglar den entydigt historiska
och forskningsinriktade rollen hos arkivinstitutioner i andra europeiska länder.
Men så ser det inte riktigt ut i Sverige.
Vi har ju väldigt modernt material som
levereras

till arkivmyndigheter. Om

man tycker att det är väldigt jobbigt
med PSl-direktivet på en myndighet,
skulle man ju slippa det genom att leverera till Riksarkivet. Jag tror inte att det
är lagstiftarnas tanke att man ska kunna
göra så.

Formellt är de flesta handlingar hos en myndighet ailmänna och offentliga, men i
praktiken behöver man vara
journalist eller arkivarie för att
förstå var man ska leta, vilken
person man ska fråga och vil-

ka sökmedel som finns. Hur
sökbara är de digitala arkiv
som redan har levererats till
Riksarkivet?
- Vissa delar kan vara förtecknade i

Arkis, men vi redovisar inte tydligt på
vår hemsida vad vi har. Arkis fungerar
bra när det handlar om att redovisa ana-

logt material, men digitalt material ser
man inte. Det tycker jag är ett grundlaggande krav. Här kan vi inte prata om
decennier, vi måste prata snabba ryck.
Det är ett krav som lagstiftningen ställer
på oss och som vi ägnar tid åt att få
myndigheterna att inse. Där lever vi
själva inte upp till den lagstiftning som
vi är satta att ha tillsyn över. Men jag
tror att den processorienterade arkiv-

redovisningen verkligen ökar forutsättningarna att inte bara redovisa informationen utan också tillgängliggöra den.

Hur lång tid tror du det tar
innan man i Riksarkivets forskarsal på nätet kan öppna ett
d i g ita lt o ri g i n a I doku me nt?
- Det är en för tidig fråga att ställa.
Jag ska vara

väldigt ftirsiktig med att

ange en tidpunkt, men om jag kan få
sträcka mig så långt som att jag tycker
att det är rimligt att vi på ett helt annat
sätt kan visa upp vad vi har ftr digital

information.

Det pågår en fusion av SVAR:s
tjänster på nätet och NAD,
N ationel I Arkivdatabas.
- Ja, och det är kopplat till en allmän
översyn av hur vi syns på webben. Vad
jag tycker är angeläget att vi hittar en
lösning på, det är det faktum att vi tar
betalt, att det kostar en tusenlapp om
året för den som vill ha tillgång till
SVAR:s digitaliserade material. Det är
bara i Storbritannien och Sverige som

nationalarkiven tar betalt för sitt tillgängliggörande. För svenska Riksarkivet
handiar det om inkomster på sex miljoner kronor per år. Jag tycker att det
känns lite fattigt att veta att det bara
finns sextusen aktiva användare av Riksarkivets digitala tjänster. Skulle det bli
gratis skulle vi nog se en explosionsartad
tillväxt av användandet. Det vore naturligtvis möjligt att hitta ett intäktsbortfali på sex miljoner på andra ställen i

Symbot för ett samlat arkiwäsende. - Det är
ett förtroende man vinner, det är ingenting som
man bara kan ta sig. Jag är angelägen om att
vinna det förtroendet, säger riksarkivarie Biörn

Jordell.

FOTO: Emre Olgun

Riksarkivets budget, som närmar sig en
halv miljard. Frågan har också en politisk dimension. I och med att Riksarkivet från början har byggt upP en
intäktsfi nansierad verksamhet, har vi
också etablerat möiligheter för att en
liten marknad ska uppstå. Riksarkivet
har harnnat i en situation där vi som
statlig myndighet agerar på denna marh
nad. Skulle vi sluta ta betalt skulle de
här små företagen (Genline m fl, red
anm) ganska snart gå omkull. Det är
inte lätt ur ett politiskt perspektiv att
staten slår undan benen på små och
duktiga entreprenörer.

Hur ser du på utvecklingen
AV NAD?
- Se på den betydelse som Libris har
haft för biblioteksväsendet. När Libris

skapades var det väl ingen självklarhet,

idag ser vi det som en självklar tjänst
som vi alla utnyttjar. Den kostar ingenting och har haft väldigt stor betydelse
ft;r bibliotekens synlighet och öppenhet.
Äv.n om arkiv aldrig har samma publika strukturer knutna till vår verksamhet
- vi ska inte jämlora NAD och Libris på
det sdttet, de kommer aldrig att få samma betydelse - så har en samlad redovisning en väldigt stor strategisk betydelse
ftir synlighet. NAD kan ha väldigt stor
betydelse för ftireställningen om ett

sammanhållet arkivväsende. Det vore
Forts nästa sida
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ju trevligt om man i NAD kunde visa
fullständiga förreckningar även över ar-

kiv utanftir Riksarkivet, men då krävs
det nog från vår sida att vi tar hand om
möjligheterna att lägga in de här ftrrteckningarna direkt in i NAD.

Det har förekommit mindre
konflikter mellan landsarkiv
och lokala folkrörelsearkiv, av
ka ra ktä re n ko n ku rre nssituationer. Det finns exemqel från
Uppsala och Lund. Hur ser du
på att ha en gemensam Policy
inom hela Riksarkivet för att
hantera sådana situationer?
- Konflikterna har ju ofta handlat om

accession och fysisk förvaring av arkiv.
Enskilda avdelningen här på Riksarkivet
har nu ett uppdrag att utarbeta en för
Riksarkivet gemensam och sammanhållen accessionspolicy för enskilda arkiv.
De nordiska riksarkivarierna har gemensamt gjort en benchmarkingstudie kring
hantering och regelverk {tir enskilda arkiv i de nordiska länderna: " De nordis-

ka privatarkiven och deras förvaltare".
Uppdraget formulerades av de nordiska
riksarkivarierna 2008. Studien avrapporterades i maj i år och alla var överens
om att den var väldigt bra, och vi ska
inte göra som händer med många studier, att de laggs i byrålådan. De som
jobbar med studien har fått i uppdrag
att gå vidare och utifrån en nordisk erfarenhet se om man kan lägga grunden
Itir en accessionspolicy; vad är det vi ska
ta emot och hur och varftir. Det kan
inte bli en gemensam policy, fr;r det är
de nordiska skillnaderna {br stora, men
vi ska utnyttja att vi har en grupp som
jobbar väldigt bra ihop och kan hjälpa
varandra att i respektive land ta fram en
sådan policy. Det kommer att bli en ny
avrapportering vid nästa Nordiska arkivdagar som är i Tavastehus i Finland,
ddrr var)e

I

Riksarkiv ska redovisa hur

man har tagit upp de här olika förslagen
som har tagits fram i rapporten, vad
man har gjort och vad man kommer att
göra. Rapporten väcker också en hel del
tankar om hur det är i Sverige. Det är
en liten del av de enskilda arkivbildarna
som finns vid de statliga arkiven. I Sverige står näringslivsarkiv och folkrörelsearkiv for den större delen av det enskiida arkivbeståndet. Det stämmer

8

till eftertanke

när det gäller att
hitta ett samtalsklimat. Vilka är störst?
Ja, det är inte Riksarkivet som är störst.
också

Det kan ju finnas en föreställning om att en viss tyP av ar'
kiv måste förvaras på ett visst
ställe. Då tar man inte alltid
hänsyn till arkivets proven iensm ässig a hemhörig het
eller var det helst förvaras för
att vårdas och bli nyttiat På
rätt sätt.
- Mycket kraft ägnas åt att bråka om
ar flyua eller inte flytta ett arkiv som
redan ligger någonstans. Jagtycker att
man ska upprätthålla något slags lagtkortJigger-doktrin. Ur ett forskningsperspektiv bör man undvika att flytta
runt arkiv som har fått sin slutliga hemvist på en institution. Materialet har
kanske använts och förekommer i register och källhänvisningar. Det må vara
en starlig institurion eller en privat institution, där arkivet har hamnat, tagits
om hand, förtecknats, registrerats och
använts. Samtidigt kan man ju tycka
att frågor kring fysisk placering br;r bli
ointressanta i en digitaliserad värld.

Lo kal a

litar

a

rkiv i n stituti o n e r fö r-

sig gärna på lokala nät-

verk som i första hand ser en
lokalhistorisk potential i arkiven, Hur ser du på det, kontra
a rkivens al lmän na forskni ng svärde?
- Det där är ju en svår situation. Ofta
är det någon som är duktig och drivande på något regionalt arkiv och har kon-

takter med landshövdingen, fi;rtroendevalda eller politiska tjänstemän. Det
finns regionala argument lor att flytta
arkiv, men det finns andra argument
som är minst lika starka. Ett aktuellt
exempel är den medeltida lagtexten Den
jyske lov, som Danmark vill ha tillbaka.
Den har funnits på Kungliga biblioteket
i alla tider och kom hit via handelsförbindelser på 1700-talet, men har starkt
symbolvärde lor Danmark, särskilt
Dansk Folkeparti. Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen vill
de kanske att Sverige kräver tillbaka de
delar av Karl XII:s fältkansli som förvaras i S:t Petersburg. När politiken iag-

ger sig i får professionen kliva åt sidan,
och jag tycker det är väldigt olyckligt.
Jag tror att det är viktigt att Riksarkivet
är tydliga med att vi inte ska ta emot
allt, men se vad som har ett nationellt
intresse. Ett arkiv kan vara av regional
betydelse, men ändå ha ett nationellt
intresse.

Som exempelvis arkivet efter
Stora i Falun.
- Ja, eller sammanhållna godsarkiv

med anor från 1600-talet.

Många utmaningar
Tema Arkiv avslutar med att önska
Björn Jordell all lycka till på den nya
tjänsten. Utmaningarna är många. Vad
som tidigare har varit många olika myndigheter med lokala traditioner ska bli
en enda myndighet. Riksarkivet ska bli
en proaktiv partner i den statliga E-furvaltningen och uppfylla PSl-direktivets
mål att återutnyttja digital information
skapad i staten, vilket ska kombineras
med uppgiften att långtidsarkivera.

SVAR och NAD ska fusioneras och
Riksarkivet ska så fort som möjligt redovisa vilket digitalt material de har tillgång till. Riksarkivet ska vårda sin roll
som nayet i det svenska arkiwäsendet
och ska bland annat lägga sista handen
vid en accessionspolicy fur enskilda
arkiv. I
\il7'ebblänkar:
Rapporten "De nordiska privatarkiven
och deras fijrvaltare": http://www.
riksarkivet. se /default.
aspx?ptid= 1 14 5 Aid=2203 6
Europaparlamentets och Europarådets
direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, daterud 17ll7 2003: http:l leurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri = OJ :
L:2003 :345 :0090 : 0096 : SV:PDF
Regeringens dokument (DS
2009 : 44)"Y idareutnyttjande av handlingar - genom{tirande av PSl-direktivet": http : //www.sweden. gov.se/str/

dl tt45rl a|132677
E-delegationens webbplats: wv'w'edelegationen.se
TEXT: Anders Gidlöf
Anders.Gid of 3 naringslivshistoria.se
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Några noter
om musikarki V

Vi som arbetar på avdelningen samarbetar om att hantera materialet på
bästa möjliga sätt, oavsett om det är
gamla notsamlingar eller arkivhandlingar.

Egna arkivbildare
En stor del av arkiv- och raritetssamIingarna består av arkiv efter tonsättare
och andra musikpersoner verksamma i
Sverige från och med 1700-talet fram
tilt idag, till exempel Johan Helmich
Roman (1694-1758), Franz Berwald
(17 9 6

Tr zI ;::[nHffi

',';?]:','§:

I Y Irirgar av noter och även lirreratur, tidskrifter och filmer om musik
och teater.
Det är ett av Europas största forskningsbibliotek inom musikområdet. Här
finns rika samlingar av äldre tryck och
handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares original-

manuskript.

Bibliotekets historia
Dåvarande Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek grundades l77l av Gustav III. Ar 1849 öppnades biblioteket lor

offentligheten. 1981 ftrstatligades biblioteket och inftirlivades i Statens musiksamlingar. 199 6 ändrades bibliotekets
namn till Statens musikbibliotek. Bib-

Iiotekets nuvarande namn, Musik- och
teaterbiblioteket, antogs under våren
2010 efter att Sveriges teatermuseum
införlivades i Statens musiksamlingar
1

januari 2010.

Bibliotekets samlingar
Bibliotekets samlingar delas upp i material som får lånas ut och arkiv- och raritetsmaterial som låntagare får ta del av

i läsesal.
Inom arkiv- och raritetsavdelningen
arbetar tre arkivarier och en handskriftsbibiiotekarie (disputerad musikvetare).
Genom åren har biblioteket fått ta
emot stora mängder böcker, noter och
arkivhandlingar som gåvor eller depositioner. Det är inte alltid möjligt att skilja mellan vad som är rariteter och vad
som är arkivhandlingar.
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-1868) och \Tilhelm Peterson-

Berger (1867-1942).
Det är först under senare del av 1900talet som dessa arkiv har hanterats som
egna arkivbildare. Tidigare har allt inkommet material hanterats som biblioteksmaterial och sorterats efter materialtyp. Musikalier sorterades ftir sig och
brev för sig, d.ven om de inkom samtidigt och kom från samma person.

Stora brevsamlingar
Biblioteket har därftir stora brevsamlingar som är särkataiogiserade på handlingsnivå. Material rörande en och samma person kan idag finnas i många olika
samlingar/arkiv och det krdvs mycket
erfarenhet för att hitta allt.
Som arkivarier skulle vi ibland vilja
sortera om samlingarna och återskapa

den ursprungliga proveniensen. I stället
ser vi det som en utmaning att beskriva
samlingarna så tydligt som möjligt och
på så sätt hjalpa forskarna att hitta rätt.
Vi har också investerat i ett flexibelt
förteckningsprogram som vi hoppas ska
underlätta sökningen.

Tonsättararkiv
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Tonsättararkivens ltirteckningar präglas
av att de är utformade for musikforskare. De är vanligen uppdelade i tre huvuddelar: musikalier, korrespondens och
övriga handlingar.
Musikalierna färtecknas mycket detaljerat. De delas in i autografer (egna
kompositioner i egen handskrift), manuskript (handskrivet, behöver inte vara
av tonsättaren själv) och tryck. Verken
listas med information om titel, besätt-

ning, årtal samt en beskrivning av materialet (partitur eller stämmor) och evenBAAan Pa forsla PA/ irll/i Slonr t Drattningholmsmustken, komponerad av Johan Helmich Roman
1/44 i sambancl rn-od bröiicpet mellan Adolf Fredrik och Lovisa Ulrrka. Ur Romansamltngen vol. 2.
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Materialet har ofta personanknytning,
men i stället för att förtecknas som personarkiv har materialet sorterats efter
materialkategori: brev, fbremål, fotografier, manuskript och tidningsklipp.
Övriga handlingar som inte platsade i
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Exempel på Tobias
Norlinds handskrivna katalogkort,
här med information
om Signe Hebbe,
skådespelerska,
operasångerska
och teaterpedagog.

några av dessa serier, har placerats i
klippserierna. Klippserierna har dessutom fyllts på med artiklar som museets
personal själva har klippt från tidningar.
Många kända personer med musikeller teaterkoppling finns representerade
i dessa samlingar, till exempel Jenny
Lind, Christina Nilsson, Signe Hebbe

och Harriet Bosse.

Ständigt nya leveranser
Biblioteket får ofta erbjudanden om att
ta emot arkiv efter personer eller Itjreningar med musikkoppling. Under 2009
fick vi

Även korrespondensen förtecknas på
handlingsnivå med information om brevens avsändare, mottagare och datum.

Övriga handlingar kanvara personliga handlingar som betyg, fotografier
och anteckningar, program från konserter eller annat som arkivbildaren har
samlat på sig. Dessa övriga handlingar
har tidigare ftirtecknats mycket översiktligt. Under senare år har vi upprättat detaljerade förteckningar över fotografierna som ingår i tonsättararkiven och vi
arbetar nu kontinuerligt med att förbättra furteckningarna över de "övriga

Splittrade personarkiv
Från och med 1 januari 2003 ansvarar
bibliotekets arkivavdelning för arkivmateriai som tidigare varit i dåvarande
Musikmuseetsl ägo. Arkivmaterialet har

inkommit till museet som gåvor från
museets tillkomst 1899.

till exempel in arkiven

efter Fyl-

kingen och Elektronmusikstudion.
Nyinkomna arkiv förtecknas enligt
allmänna arkivschemat eller som traditionella personarkiv. I
1

I j,rnuari 2010 iindrades nannct
teatermuseet.

till

N'irLsik- och

TEXT: Agnes Sjöbrandt
ag n es.sjobra ndt@ m us

lib.se

handlingarna".

*t.

Musikforskare
Förutom tonsättararkiven har vi flera
stora arkiv efter musikforskare. Ett
exempel är arkivet efter forskaren Daniel Fryklund (1879-1965), som bland
annat innehåller en Marseljässamling
med över 3000 nummer, där det ingår
många sällsynta tryck och musikalier.
Ett annat exempel är arkivet efter
musikforskaren Tobias Norlind (18791947), som var chef för Musikhistoriska
museet 1919-1947. Arkivet omfattar 25
hyllmeter. Norlind skapade bland annat
en handskriven lappkatalog med information om och hänvisningar till artiklar
om musikpersonligheter. Lappkatalogen
innehåller mycket värdefull information
och används fortfarande.
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Objektnr. KB)A ur föremålssamlingen pä lt4ustk och
teatermuseet.
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Digitalisera och bevara
lj ud och rörl ig bild
I detta och nästkommande nummer
av Tema Arkiv kommer två artiklar

att handla om bevarande av elektroniska medier för ljud och rörlig

Har man bra kunskap om materialet,
dess

kondition och innehåll kan man

minska kostnaderna vid en kommande

digitalisering.

Checklista:

.
.

bitd.
Artikeln i detta nummer kommer att ta
upp generella frågor om bevarandet och
vad som är viktigt inför en digitalisering. Den kommer dven att ta upp och
beskriva en mängd olika typer av ljudinspelningar.
Kommande artikel kommer att handla om bevarande av rörlig bild samt
olika metoder för digitalisering och lag-

.
.
.

ring.

.
Fonografcylinder

Stora skillnader
Det finns idag mycket material sparat ar,
ljud-, video- och filminspelningar. Detta
finns samlat på många institutioner och
inom många verksamhetsområden i landet. Dessa inspelningar behöver bevaras
och göras tillgängliga inom snar framtid
för att inte gå forlorade.
Det är stora skillnader mellan olika
institutioner i Iandet vad gäller tillgången på resurser i IT-kompetens och
kunskap om AV-teknik. Man får darför
försöka anpassa digitaliseringen och bevarandet utifrån sina egna resurser och
verksamheter elier köpa tjänster. Det
vikdgaste är att man ftir över och bevarar inspelningarna på nya bärare, för

att säkra innehållet för framtiden.

Kunskap om materialet
Innan man börirr planera lor en digitalisering och en be. rrandeplan, är det

viktigt att skapa sig en uppfättning om
den samlins man liar. Börja därlol med
att inventera :rrkir-ir-rspelningarna och ta
fram der-r inforn'rirrion sorn är viktig för
err

kornrrran,l. digirali.eri ng.

.
nventera arkivmaterialet
av ljud-, video- och filmsamlingar
I

*
-

Förteckna inspelningarnas innehåll
samt teknisk inspelningsstandard.
Beräkna hur många objekt och hur
mycket inspelat material i speltid.
Om möjligt gör avspelningar ftir kontroll av innehåll och kondition.

Inflir registreringen och katalogisering-

.
.
.

Vilka kataloguppgifter och metadata
ska finnas med i databasen?
Hur mycket information om inspelningarnas innehåll finns, -fordras
mera efterforskning? Eventuella kompletteringar av kataloguppgifter efter
digitaliseringen.
Finns det inspelningar som fordrar
speciell bevakning av upphovsrättsfrågor?

Går det att galha i materialet infiir en
digitalisering?
Ska de digitaliserade arkivinspelningarna finnas tillgängliga som tittoch lyssningsfiler?
Har institutionen tillgång till alla avspelningsutrustningar? Vad behöver
kompletteras?

Finns möjligheterna och ftirutsättningarna att digitalisera inspelningarna själva - vad kan det kosta att få det
digitaliserat utifrån inventerat material?
Filmerna måste lämnas ut externt fiir
överfiiring och digitalisering (relativt
stora kostnader, begär in offert).
Vilket lagringsmedium ska de digitala
filerna läggas på, arkivfilerna resp.
fi ler {tir tillhandahållande ?
Katalogfilerna ska länkas till arkivoch browsingfilerna.
Lagring av arkivfiler - arkivmateriaiets långsiktiga säkerhet?
Vilken teknisk kvalitd/standard ska
Ijud- och videofilerna över{tiras till?
Tänk på att behålla originalinspelningarna efter en digitalisering för
att öka säkerheten (spara två generationer).

en av materialet bör man undersöka och
överväga om det datoriserade katalogsystem man har, är lämpligt för multimedier och anpassat fur tillhandahållande av digitala ljud- och bildfiler.
I den fortsatta planeringen är det bra
att tänka på vad som är nödvändigt för
den egna verksamheten och skapa sig en
helhetsbild på frågor om bevarande och
arkivsäkerhet. En checklista på frågor
kan därltir vara bra att ta ställning till

Teknikutveckling

och undersöka närmare vad det kan
komma att innebära.

De äldsta inspelningarna som finns bevarade är direktinspelade och varje in-

'
.
.
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Mediernas livslängd

.

Det som påverkar ett inspelningsformats livslängd och hur länge man kan
bevara det, beror på flera faktorer.
Det är dels det inspelade mediets be-

Acetatband genomlyst stda.

spelning är ett original. Att göra inspelningar och ljudupptagningar har man
kunnat göra sedan slutet av 1800-talet
och de gjordes enbart med akustisk och
rent mekanisk inspelningsteknik. Dessa
inspelade fonografcylindrar fungerar
alltjämt idag. Nya metoder att spela in
utvecklades när elektroniska furstärkare
borjade användas under 20-talet.
Den tekniska utvecklingen inom medieområdet har varit och är alltjämt idag
ett område som är mycket innovativr
och nya produkter presenteras ständigt.
Alla dessa olika typer av medier och
produkter är. utsatt för stor konkurrens
på en komrnersiell marknad, vinna eller
försvinna är det som gäller.
Nya tekniska lösningar och upp6nningar som kommer från forskningens
framkant utvecklas snabbt av de stora
tillverkarna till nya kommersiella produkter. Detta har inneburit att den tekniska utvecklingen gjort att det förekommit en mängd tekniska system och
format på marknaden och alla dessa har
haft varierande lång teknisk livslängd.
Några tekniska system har blivit stora
kommersiella produkter och fått ett
genomslag och blivit marknadsledande
och utvecklat en de facto-standard. Den
digitala utbredningen av IT, Media och
globala nätverk har gjort att det idag
handlar mycket om systemutveckling
och att ta fram nya anpassade gränssnitt
och programvaror.

Likt en dagsslända
De tekniska system av ljud och rörlig
bild som kommer att presenteras, är format som varit de mest etablerade på
marknaden. Det har genom åren förekommit många tekniska system likt en
dagslända som snabbt dykt upp, men
{tjrsvunnit lika snabbt igen.

t2

ständighet mot åldring och det beror
i sin tur på hur det har förvarats (temperatur och fuktighet med mera).
En annan viktig del som påverkar beständigheten, är att det måste finnas
avspelningsteknik flor att kunna göra en
avspelning i framtiden. Man måste ha
tiilgång till avspelningsmaskiner, reservdelar, programvaror och support på den
utrustning man behöver ftir att göra avspelningar.

bli nystan. Fordrar speciell avspel-

.

nå1ar.

'

.

Rekommendationer på arkivklimat
med så små variationer som möjligt
under året
Temperatur 15-18"C
Luftfuktighet 30% rel RH

Nedan fr;ljer de mest förekommande typer av ljudformat. De åldringsfenomen
som kan ftirekomma samt vilken typ av
avspelningsutrustning som fordras.
. Fonograf- och diktafoncylindrar olika
storlekar och diametrar. Är ömtåliga
och kan mögla - fordrar speciell av-

.
.

svåra att få tag på idag.

Kompaktkassett - ljudkassett (Philipskassetten). Var det mest etablerade

konsumentformatet fiir ljudinspelningar som förekommit. Fungerar
alltjämt bra vid avspelning men avspelningsutrustningarna har upphört
att nytillverkas och kan bli svåra att

.

{ätagpäi framtiden.
Diktafonkassetter: Det finns två typer
av diktafonkassetter Minikassetter
och Microkassetter. Microkassetten är
något mindre i storlek. Dessa inspel-

ningar är anpassade för inspeining av
tal.

Avspelningsutrustning för Micro-

.

kassetter finns att kr;pa idag.

DAT-kassetter: Digitala inspelningar
på små kassetter med en okomprimerad linjär inspelningsteknik. Användes mest som insamlingsformat. Har
idag uppvisat problem vid avspelningar och ska snarast omkopieras.

spelningsutrustning
Shellack skivor (7S-varvare). Pressade
skivor fbr kommersiell framställning.
Är ömtåliga - fordrar skivspelare för
78-varvare samt anpassade nålar
Lackskivor, lackskikt på olika bas
(barare) - aluminium, papper och
glas. Inspelningarna är direktgraverade original. Etiketterna är handskrivna. Lackskiktet består av cellulosalack
och är mycket känsligt. Skivor med
glasbas släpper ytskiktet och de flesta
ar idag ospelbara. Fordrar skivspelare
för 78-varvare samt anpassade nålar.

Ljudband /q" som kan bestå av olika
bärare belagda med ett magnetskikt.
Ljudbandet kan bestå av papper, acetat, pvc eller polyester. De ömtåligaste
ljudbanden består av papper eller acetat, dessa band kan lätt gå av och ska
snarast omkopieras. Beroende på inspelningshastigheten, bandlängd och
antalet inspelade spår kan den totala
inspelningstiden på banden variera.
Det fordras flera typer av bandspelare för att klara alla inspelade
spår/kanaler och hastigheter på ljudbanden. Bra bandspelare kan vara

Det är viktigt att man förvarar och arkiverar sina inspelningar under bra och
kontrollerade forhållande. Har man inte
tillgång till anpassade arkiv, ska inspelningarna förvaras svalt med så små temperaturvariationer som möjligt under
året, mörkt, bra ventilerat, stående på

lnspelningar på olika
ljudformat

ningsutrustning som kan vara svåra
an. fä tag pä.
Vinylskivor av olika format LP, EP
med flera: Mycket stabila inspelningar. Fordrar skivspelare med anpassade

Arkivförhållande

hyllor.

Ljudtråd, inspelningar som förekom
i slutet av 40-talet och under 50-talet.
Kan anses vara mycket stabila inspelningar som visserligen kan trassla och

Kassettformatet har upphört kommersiellt och speiarna kan vara svåra att få

.

tagpä.
CD-skivor (optiska inspelningar): De
ftirsta CD-skivorna som producerades
var musikinspelningar och dessa digitala skivor är framställda genom press-

ning. Dessa pressade CD-skivor

anses

mycket stabila.

Nr3.2olo
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De inspelningsbara CD-R /-R\W
skivorna har en osäker stabilitet och är
inget långtidssäkert format för bevarande av inspelningar. Det inspelningsbara skiktet på skivorna är känsliga for solljus och ska därför förvaras

.

mörkt.

MiniDisc MD: MD-skivorna är ett
format som både har optiskt och magnetiskt registrering (MO-teknik). Formatet är framtaget av Sony och har
idag upphört på marknaden. Ljudinspelningarna är komprimerade enligt
Sonys standard. Avspelningsutrustning kan bli svår att få tag på om

.

.

diskarna blir tillräckiigt stora och billiga (SSD, Solid-State Drive är stora
flash-diskar utan rörliga delar).
Digitalisering av inspelningar har
gjort det möjligt att komprimera ljudfiler och därmed minska storleken på
fi lerna. Komprimeringsformaten har
utvecklats genom åren och flera olika
format förekommer. Det vanligaste
och mest etablerade ljudformatet är
idag MP3 (ftirkortning av MPEG1
layer 3).

Kända problem på olika typer
av ljudinspelningar

några år.
Nya bärare och inspelningsformat

Ljudband 7a": Inspelningar på magnet-

med hantering av filer: Elektroniska
minnen har alltmera tagit över marknaden för inspelning och avspelning.
Många inspelningsapparater lagrar
sina inspelningar på elektroniska minnen av "flash-typ" Dessa är idag framförallt ett insamlingsformat för melIanlagring men kommer alltmera bli
ett system för slutförvaring när SSD

band med papper- och acetatbas ska
prioriteras vid en planerad digitalisering.
Vissa typer av ljudband har åldringsskador och fordrar speciella åtgärder.

Lackskiva, glasbas är ospelbar.

DAT-kassetter: Dessa digitala inspelningar visar idag problem och ska snarast digitaliseras. I
Fortsättning i nästa nummer av Tema Arkiv.
Undertecknad svarar gärna på frågor.
TEXT: Stig L Molneryd, teknisk expert AV,
Kungl. Biblioteket -AVM
stig-lennart.molneryd@ kb.se

Dessa fabrikat är Ampex typ 4051456,
AGFA typ PE39, Broddmans ljudband

med beteckningen IFBA

Lackskivor: Inspelningar på alla typer av lackskivor ska snarast digitaliseras

innan

dessa

blir helt ospelbara.

nästa nummer av Tema Arkiv har v också
med en art ke om Filmarkivet i Grängesberg
och en Kortfattad analog f lrnordlista.
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Slottsarkivet
och det kungliga arkivet
lngen har väl kunnat undgå att det
var kungligt bröllop ijuni i Stockholm. Mot den bakgrunden är det
intressant hur arkivbildningen ser
ut inom hovmyndigheterna, för de
kungliga slotten och för kungafamiljens arkiv.
Bakom en diskret dörr på Lejonbackens
västliga sida på det Kungliga slottet
ligger Slottsarkivet, som grundades av
Oscar den II 1893. Bakgrunden till att
Slottsarkivet öppnades var att handIingar som rörde slottsbyggnaden och
som förvarades i slottsarkitektens bostad, var i behov av bättre förvarings-

Slottsarkivets bestånd
Sedan 1800 är slottsförvaitningen och
kungens eget arkiv uppdelat. Kungarnas och

drottningarnas arkiv från tiden

för 1800 finns i Riksarkivet - främst i
samlingen kungliga arkiv.
De olika hovmyndigheterna och
kungliga slottens arkiv i Slottsarkivet
från 1500-talet och fram till vår tid,
omfattar för närvarande drygt cirka
1

Vissa hovmyndigheter har upphört,
medan till exempel Riksmarskalkämbe-

tet och Djurgårdsltirvaltningen alltjämt
är myndigheter.

Sedan 1964 är Slottsarkivet en arkivdepå under Riksarkivet. Slottsarkivet är
också en arkivfunktion för hovstaternas
olika verksamheter.

Slottsarkivet som
forskarplats

Hwsgeråd;kammaren och liurustkammaren irr myndigheter som fortfarande

Slottsarkivets personal utgörs av
två arkivarier - slottsarkivarie och
tillika 1:e arkivarie Jan Brunius
och 1:e arkivarie Lars 'Wickström.
Till en början var slottsarkivarien
en av hovets ämbetsmän.
Slottsarkivet har öppet på tisdagar för allmänheten. Det finns ett
bibliotek och tio forskarplatser som

ofta är välbesökta.

Vid den r;desdigra slottsbranden

§LSTT§ÅäTTdIl./iiT

arkivet.

t4

-

med arkivhandlingar

från 1560-talet - {tirvarade kronans och
husgeråd.

H o ufi) rtäringens arkiv innehåller inköpen av alla livsmedel som behövdes
för det kungliga koket. Arkivet omfattar
tiden från 1550-talet till in på 1900talet.

Vin- och ölbeståndet bokfardes i Vinkällaren, vars arkiv sträcker sig från
1540-taler till omkring 1800.

till 1900talets mitt om kungens hästar, stall
och vagnar finns i Houstallets arkiv.

Uppgifter från 1550-talet

k a lks

äm

b

etets

arkiv inne-

håller skrivelser från de olika hovmyndigheterna, kungliga brev men
också handlingar i utmätningsärenden som gällde hovets personal.

Handlingar finns bevarade från
Tisd:rgar t).t)*

omkring 1700.

- t;.{}0
- r6"3{J

Houexpeditionens arkiv som utgörs

Y"g.'§rvck på

av tjänsteansökningar med

1697 var Slottsarkivet och Riksarkivet {tirvarade på skilda platser.

Detta medförde att Slottsarkivet
skadades i mindre utsträckning
än vad som skedde med Riks-

S i luer b ammar ens

Ri ksmars

,,x.0$

Slottsbranden 1697

1550-talet.

kungens silver, men också dyrbaraste

200 hyllmetrar.

Klädkammarens arkiv b<;rjar år 1531.
Den levererade textilier till hovet och
ansvarade lor 1500-talets löner. Kladkammaren stod lor militärens och hovets uniformer långt fram i modern tid.

utrymmen.

6nns kvar. Husgerådskammaren svarar
ftir vården av möbler, textilier och andra
inventarier på de kungliga slotten. Livrustkammaren ftirvarade kungens vapen
och rustningar och är idag ett välbesökt
museum. Arkivhandlingar finns från

Bakom den cliskreta dörren ftnns Slottsarkivet som hante
rar hovets och de kungliga slottens arkiv.
FO f O: Hans Ramstedt

merithandlingar svarade lor handläggningen av utnämningar av
hovets högre ämbetsmän. Tillsättningarna finns bevarade frän 1794
till 1863 samt i koncept av fullmakter 1720-1841.
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H ou k o nto ret upprättade hovstatshuvudböcker och hovstatsräkenskaper
1641. För tuen 1674-1834 finns
böcker bevarade som innehåller
makter och personalhandlingar
anställda inom hovet.

från
brev-

fullför lägre

Houstatsriikenskaperna finns från 1630-

talet fram

till

1900-talets början.

Borgrätterna var en särskild domstol
som inrdttades 1687 fttr hovets anställda. Detta gällde även personalen vid de
kungliga slotten, Hovkapellet. Livgardet, Kungliga teatern (Operan), dramatiska teatern och Konstakademien.
Borgrdtterna svarade för att upprätta
bouppteckningar och arvskiften efter
adliga hovtjänstemän.
DjurgårdsJi)ruahningens

-

som svarar för

den Kungliga Djurgården - arkiv {tirvaras fortfarande hos {tirvaltningen. Vissa
räkenskaper frän 1700- och 1800-talen
är dock levererade till Slottsarkivet .

räkenskaper och löneräkenskaper. Häri
ingår dven Stockholms äldsta mantalslängder fÅn 1645-1655.
Det Kungliga slottet i Stockholm,

Drottningholm, Gripsholm, Ulriksdal,
Haga, Strömsholm, Rosersberg, Tullgarn och Rosendal är dagens kungliga
slott. De tidigare kungliga slotten var
Karlberg, Kungsör, Ekolsund, Fredrikshov, Svartsjö, Tynnelsö, Uppsala och
Flyinge och Dalby kungsgårdar i Skåne.

Handlingar rörande kungliga tilldragelser
som födelser och dop, bröllop, begravningar, kröningar, resor och fester finns
från 1500-talet till 1900-talets mitt.
Kungliga och furstliga personers ensbilda egendom såsom möbler och husgeråd
finns redovisade i flirteckningar från
1540-talet till 1920-taler.
Kungliga fonder och stiftelser har avsatt

arkivhandlingar från 1700- och 1800talen.

BFA (Bernadotteska
Handlingar frän

de kungliga slotten om-

åttar bland annat kartor, ritningar, inventarieförteckningar, korrespondens,

ha en god ordning på sina handlingar.
Under hans tid skedde en privatisering
av hovet, vilket gör att vissa arkivhandlingar är i begränsad utsträckning bevarade.
Det Bernadotteska arkivet, som endast
är tillgängligt efter kungafamiljens särskilda tillstånd, är förlagt till Ulriksdals
slott och leds av en särskild stiftelse under ledning av riksmarskalken.
För att få ta del av arkivhandlingar ska
en skriftlig ansökan skickas till Kung-

liga slottet Bernadotteska familjearkivet,
vårdaren/ arkivarie Ingemar Carlsson,
111 30 Stockholm.
Det Bernadotteska arkivet omfattar
cirka 400 hyllmetrar.

Litteraturanvisningar
Riksarkivets beståndsöversikt Del 4 1995
(ISBN 91-88366-04-9) Slottsarkivet med hovets
och de kungliga slottens arkiv.
Carlsson, lngemar: Kungens familjearkiv, 1995,
Carlssons forlag.
Brunius, Jan: Slottsarkivet - En översikt.
Blumfeldt, Evald: Slottsarkivet. Ivleddelanden
från Svenska Riksarkivet 1962-1966, Stockholm
1968.

I

familjearkivet)
Det Bernadotteska arkivets upphovsman
var Karl XIVJohan. Han var känd ftir

TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv,se

aaaaaaaaa

En arkivguide ti
N :l',"Källor
;#:::,Ii'J:i*Hui T,til"

borgs

till Sveriges historia"

(1968) en själr,klarhet. En av efterföljarna kor-r-r for ett par år sedan. Det var
Björn Åskers "Hur riket styrdes - Förvaltnins, politik och arkiv 1520-1920"
(2007).
Den har nu fbljts av den i serien skrifter utgivna ar Riksarhivet "Vasatidens
samhälle - En r'äslednir.rg till arkiven
1520-1620" (nr -12). Det är en arkivguide skriven ar' 1:e:rrkir.arien vid Riksarkivet Jan Brunius, sor.r.r också är chef
för Slottsarkir.et på Kungliga slottet i
Stockholm.

d en

de om den politiska och ekonomiska
makten, utvecklades det till en centra-

liserad stormakt och kungarike. Orsakerna till detta var en omfattande
organisering i administrativa och ekonomiska former ledd av Gustav Vasa.
Ute i landet styrde fogdar med direkta
kontakter till kungamakten.
Det är'detta nya land, med dess centrala och lokala förvaltningar och de
arkiv som blivit resultatet därav, som Jan

Brunius beskriver.

Föredömligt sätt
Det är inte bara en arkivguide på nadonell nivå, utan boken är på ett föredömIigt sätt flirsett med beskrivningar över

Omfattande organiseri n g

vasatidens organisation för varje län eller

Från att ha varit ett på många sätt splittrat land dar olika grupperingar kämpa-

fugderi med dess arkiv.
I ett antal kapitel redogörJan Brunius

Ärkiv

t

VASAT

Nr3.2o1o

2;:a_:;.r:a'_':4;-'.-a..:.:;;?-.=="==

7;i;.*;=;;:*r-4
också ftir arkivbildningen hos adelsgod-

inom kyrkan i samband med reformationen, men dven inom handel och
bergsbruk.
Arkivguiden är ftjrsedd med ordfljrklaringar och mynt, mått och vikter
under vasatiden. I
sen,

TEXTI Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv,se
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översiktskurser
Är det svårt att hinna med arkivet?
Finns det behov av forbättringar?

dig som är chef
över arkiv eller registratur
- för

Kontakta oss så berättar vi mer
Mer information finns på

www.

sb

www.sipu.se/marieberg

supp ort. se/dokumenthantering

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ
Notrtul s9.6, Stockho m
Box 15107
167

l5

Bromma

Tfn:08 698

@ SAAB

06 03

www.sipu

se

mariebergGisipu se
Orgnr:5561 I

I

9099

I\4ariebergs Ark vbyrå är ett

företaq 90m spec aliserat
sig på

arkiv och dokument

hanteringsFråqor. V erbjuder

ku6et anpassad utbildning,
konsuktjänster och
entreprenader.

Digitalisering av Era microfiche
Ni har materiålet, vi har lösningen

MicroData §kandinavien AB ,Klostergatan 3 ,Box 466 . 7Of 49 Örebro'Tel: 019-100 l§5 .www,microdata,nu'info@microdata.nu
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Ska du gå kurs
i Verksamhetsbaserad
arkivredovisn ing
hos Riksarkivet?
Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling
med processer,3 dagar

Stockholm: 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

utbildning vi fått som med
nya

att
rad arki'
en faktisk
vara en

onödigt

föreskrifter för

nya arbetssättet med verkär det oerhört viktigt att alla

ll sig, praktiskt fungerande och
så upplever vi Astrakanmetoden."

Britt-Marie Östholm, Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

e§wKeK&ru
§t§§T§§t§§ tJ?*ttBt*t§§
&§

Kurser i Göteborg och Stockholm
Boka på 010-588 60

20

www.astrakan.se

Mattias §oström

.

Martin (risi8nson

.

Fredrik afTrampe

ilu har clet

lranne rnig
glåff lör långt!

Radioanmälning ar
som blev till bok

//z

Vad förvånade ni Er mest över
i de brev ni hittade?
- Vi blev ständigt överraskade av att
Arga breY lill radionårttnden

t
Y serien av oresentböcker och iärtare
I ,rrrd.rhålinins är det inre sällan som
Iså kallade u",ilig, Folks brev rill
makthavare och förstås barns till Gud
och andra frågor om olika abstrakta
företeelser som därmed kan ge underhållande svar i brytpunkten mellan barnens konkreta bild av fenomenet.
Det finns dock ingen genre som inre
utvecklas och nyligen har det kommit
en bok om brev som skrivits till radionämnden. Av boken att döma går det
inte att ta miste på att det som skrivs
och kommenteras i radio och tv är ett
område som berör svenskarna.
Jag,har därft;r ställt några frågor till
en av ftirfattarna, Mattias Boström, om
boken:

Hur kom ni på id6n?
- Martin Kristenson, Fredrik af Trampe och jag har tidigare gjort en bok tillsammans, "Sveriges sämsta skivomslag",

och var öppna for att göra något nytt
om den rätta iddn dcik upp. Vid ett tillålle förra våren var Martin och Fredrik
ute på Riksarkivet i Arninge för att i radionämndens arkiv göra några nöjeshistoriska efterforskningar. När de satt där
och bladdrade bland alla anmälningarna
hittade de mängder med brev som Yar
riktigt underhållande. Och utifrån detta
fiiddes sedan iddn att leta upp de märkligaste, argaste och roligaste anmälningarna till radionämnden och sammanställa
dessa i boken "Nu har det banne mig gått
fur långt! Arga brev till radionämnden".

18

människor gör en så stor ansträngning
- sätta sig vid skrivmaskinen, skriva ett
brev (ofta långt och ofta väl formulerat),
adressera kuvertet, sätta på frimärke, gå
till postlådan - fbr att klaga på något

som verkligen kan anses vara en periress.
orsaker kan
men
inte
lor
att
Stig
förstå,
vi
Järrel har
haft ett konstigt halssmycke på sig eller
ftjr att Lasse Åb.rg tra..rpat på ett
knäckebröd.

Att man gör det av politiska

Hur har ni gjort urvalet
av breven?
- Vi valde att gå igenom alla anmäl-

ningar frän 7967 (då radionämnden fick
en ny form)
Iades ner).

tlll

1987 (då monopolet
ganska snabbt

Vi bladdrade

lorbi allting om politisk snedvinkling
under Vietnamkriget, vilket i princip
utgjorde minst hälften av anmälningarna från 7}-talet Och vi skippade nästan
allting dar anmälan ledde till en fallning. I stället ville vi hitta anmälningar
från vanliga människor, utan någon särskild agenda, men som hade reagerat
starkt på något inslag i ett radio- eller
tv-Program.
Anmälningar som i dagens ljus kan te
sig väldigt udda, men som samtidigt ger
en bra historisk bild av hur många faktiskt tänkte och kände {tir bara några
decennier sedan. Vi gjorde även efterforskningar om själva programmen, så
att anmälningarna blev mer {tirståeliga.
Eller, som i det här ället, snarare mer
oflirståeliga.

Var det svårtlbesvärligt att
använda Radionämndens
arkiv som källa?

- Det var väldigt lätt att gå igenom
radionämndsanmälningarna. Vi fick

höra att dessa anmälningar inte har rönt
något större intresse förut, vilket är konstigt med tanke på den kulturhistoriska
skatt som 6nns här. Som bilagor finns
här avskrifter av mängder av radio- och

TV-program, som inte finns bevarade på
annat sätt. Personalen på Riksarkivet i
Arninge var oerhört tillmötesgående och
hjalpte oss så att vi kunde kopiera de
utvaida breven bland de uppåt 20 000
anmälningar vi gick igenom. Efter att

vi hade suttit några dagar på Riksarkivet larde vi oss hur vi skulle bladdra
bland handlingarna. Praktiskt taget allting av politisk karaktär var {tir tråkigt
for vår bok. De allra största tittarskandalerna lämpade sig inte heller - något
som alla upprörts av blir helt enkelt inte
Iika roligt, som det som bara en enda
person reagerat på. Vi ville hellre skildra
en enskild människas kamp mot ett
stort monopolftiretag - och en ganska
fyrkantigt byråkratisk radionämnd.

något etiskt problem
med att lyfta fram brev från
allmänheten på det här
sättet?
- Vi valde att anonymisera breven
Ser ni

och endast ange personens geografiska
placering och i vissa fall även yrke eller
furnamn. Vi hittade en del brev som
uppenbarligen var från personer som inte
var helt friska och det passade inte riktigt ihop med resten av innehållet i boken, så de ft;ll bort av den anledningen.
Vi ville skildra den vanliga människans
frustration. Och vi kände stor medkänsla och förståelse för dessa personer. Så
boken blev snarare en hyllning till anmälarna än att vi {tirsöker göra oss roliga
på deras bekostnad. Och en hyllning till
en tid när det var så mycket svårare att
reagera och göra sin röst hörd. I
TtXT: La's Lundqui't
lars.lundqvist@bredband.net
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Brukets bilder säkras i kommunens bildarkiv
till be-

Tiotusentals fotograf ier som bland
annat föreställer processen över
biltillverkning, f lyttades hösten
2008 från Volvo Personvagnars
lokala arkiv till Olofströms kommuns bildarkiv.
Nu jobbar kommunen med att
säkra historian för Olofström.

Volvo hade inte någon bra miljö för
bilderna, här har vi lagt in dem i ett system och nu är det lättare att hitta bland

några av bilderna som delas ut

dem.

det återstår en del arbete, säger Annika
Blissing. I

Kommunen har två projektanställda for

Motiven forställer bland annat bilar,
diskbankar, pottor, samhällsbilder och

arbetet som kallas Foto?rojektet.
- Uppgiften har varit att skanna in
bilderna och dokumentera, berättar
Annika Blissing, arkivföreståndare på

Olofströms kommun.
Tidigare fanns bilderna hos Volvo
Personvagnar, men miljön ska vara an-

ledningen
Blissing.

till flytten, berättar Annika

-

Pottor och granater
Bilderna, från Brukets historia (numera
Volvo) sträcker sig från 1880 och framåt.

granater.

- Med bildarkivet kan vi säkra historian för kommunen, berdttar Annika
Blissing och påpekar samtidigt att hon
tycker att projektet är spännande.
En del av bilderna finns att se på hem-

folkningen i Olofström.
- Vi ar mitt uppe i projektet nu och

FAKTA

Olofströms Bruk
Olofström har vuxit fram kring det bruk
som anlades på platsen 1735. lt/iot slutet av
1800-talet hade bruket utvecklats till Svenska
Stålpressningsaktiebolaget. Bruket expanderade markant under 1900-talet, mycket på
grund av den nya tillverkningen av karossdelar till Volvo och 1969 blev bruket en del av
Volvokoncernen.
Källa : Länsstyre ls en B le kinge

sidan bildarkiv.olofström. se. Dessutom
har kommunen gjort en kalender med

TEXT: Towe Olsson

towe.olsson@telia.com

L'NJI

Söd ra verkstad, pressavd.
Pressning av badkar år 1966.

Lastade PV-444 karosser från Bruket.

Duetten i nybygget
på Norra.

Emaljverket omking år 1923. T.v. verkm. Klentnger.

Ärkiv
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Kvinnlig arbetskraft på
Norra verkstaden år
1965. På bilden fr.v.
Sirkka Kavan, Elsa Kavai
ach Birgitta Kristensson.
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Arklven lfokus
o

a Twitter
Fredagen den 12 november 2010 dagen före den nordiska Arkivens
dag - är det #followanarchive dag
på Twitter. Det finns därför god
anledning att titta på tjänsten och
överväga om den skulle kunna vara
relevant även för ditt arkiv.
Initiativet #followanarchive startades

av

hollandska och danska arkivarier/arkivälskare i syfte att uppmuntra arkiv att
testa det sociala mediet Twitter - och
därmed uppmärksamma arkivintressera-

arkiv som de kan ftlja.
Efter hand har det blivit en del arkiv
de på intressanta

och museer som twittrar, dven om denna plattform inte är lika populär som
exempel Facebooki.

till

Marknadsförin gsredskap?
Framlor allt större museer och arkiv har
varit intresserade av att testa Twitter.
Bland arkiv är det till exempel större
stadsarkiv och specialarkiv. Det är anmärkningsvärt att inget av de nordiska

Socialt nätverk

munikatörer. En undersökning som Cision genomftirde våren 2010 visade att
många nordiska journalister och kommunikationsfolk använder tjänsten för att
hålla sig orienterade och räknar med att

vet ska lägga tid på?
Twitter är ett socialt nätverk som sedan hösten 2006 lät..r sina medlemmar
skicka korta meddelanden med max
140 tecken. Ett meddelande kallas en
"tweet", och tas emot av nätverksmedlemmar, som har valt att folja personen/
kontot som har skickat iväg meddelandena, eller som är intresserade av ämnet
tweeten handlar om. Offentliga tweets
är också synliga i Google.

lägga mer eller oforändrat med tid har.
Just nyhetsformedling är ett av de områden där Twitter tidigt bevisade sitt
värde. I Europa skedde det i samband
med flygkraschen i Schipol våren 2009.
Tweets rapporterade snabbt åkta och
intryck från olyckan, och användes till
exempel ftir atr efrerlysa vitrneniu.

Nyhetsförmedlare
Twitter har enligt uppgift över 75 mlljoner användarkonton, vilket emellertid
inte täcker antalet faktiska användare.
Några har flera konton, och en del konton har bara lagts upp som test och därfur aldrig riktigt kommit igång. En undersökning visar att ca 80 o/o bara har

Automatik eller dialog?
Twitter kan användas på flera sätt.
Många större webbplatser, till exempel
tidningar och andra medier, skickar
ganska enkelt ut sitt rss-flöde och autofeed:ar på det har sättet till sin twitterström. Under den forsta tiden var detta

skickat en tweetiii.

Iändernas statliga arkiwäsenden använder Twitter, men kanske är det inte överraskande eftersom dessa generellt synes
vara svagt representerade i sociala medier.

Några kulturarvsinstitutioner har valt
att twittra om arrangemang och utställningar och tänker in tjänstens möjligheter i en traditionell marknadsforingskontext. På längre sikt kan det vara en
vansklig strategi, som är svår att furena
med mediets möjligheter och bruk, vilket lägger vikt vid dialog och nätverkande. Hur länge är det intressant att ftilja
ett arkiv, om aktiviteten genomgående
är att sända reklam för fysiska besök?ii
Vad händer då om arkivet till exempel
inre är ftirberetr på en krissiruation. när
followers svarar med kritiska kommen-

Likafullt handlar det dock om en tjänst
som har utomordentligt många användare världen över, inte minst bland kom-

Men vad är Twitter, twittra, tweets och
followers egentligen? Är det något arki-
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inte

#followanarchive

riktigt utnyttjar mediets möjligheter.
Efter hand som det har blivit allt fer

Men den 12 november är det alltså arkiven och deras intressenter som kommer i
fokus med #followanarchive. Kom och

användare på Twitter, är det dock svårt

var med!

att upprätthålla ett dialogiskt ftirhållande till alla de konton, som den enskilda användaren följer. Några kombinerar automatiska tweets med en aktiv

Tweet = ett twittermeddelande
Follower = twittermedlem som följer ett

närvaro, då det också kommenteras,

twitterkonto

forfrågningar etcetera. En intressant modell används av den danska
tidningen Berlingske Tiderne, där en
del av nyhetsströmmen twitrras person-

RT = retweet, dvs. att skicka vidare an-

ligen.

# = hashtag används framft;r ord eller
förkortning för att göra det enklare att

Online-event

{tilja ett ämne
List = lista. Samling med twitterkonton,
listade efter ämne, geografi etc
DM = direct message, ett direkt meddelande som bara kan ses av avsändare och
mottagare (krd.ver att båda följer varandra)

så väl ansett, eftersom en autofeed
är en envägskommunikation som inte

svaras på

Ett speciellt element som kanske är tydligare på Twitter än andra sociala medier, är intresset för att skapa och delta
i online-event. Genom användandet av
hashtag: # skapar twitteranvändarna
särskilda flöden kring ämnen, varav
några bara används för särskilda dagar.
Till exempel #FF eller #followfriday
som används lor att markera rekommendationer av konton, som användare rekommenderar andra att fö\a.
Definitionen av hashtag är att det är
en gemensam nämnare, som kan klassificera innehåll eller "tagga" i en mycket
stor informationsström. Det 1ättaste sdttet att göra det på är att använda tecknet #.
Det finns också kampanj -# som till
exempel #Followamuseum, som användes den I februari 2010 för att sätta
fokus på twittrande museer. Det är
detta event som har inspirerat till
#followanarchive och för övrigt också

till #followalibrary,
I oktober.

som äger rum den

Den 1februari2010 användes taggen
#followamuseum över 6 000 gånger och
den tillhörande webbplatsen upplevde
över 10 000 unika besökare. Bloggen
Museummarketing (http : //www.
museummarketing.co.uk/), som startade eventet, tog emot ca 60 kommentarer
från bland annat museifolk, varav flera
rapporterade om att ha fått fer followers
än vanligt".
En uppfoljning till #followamuseum
ftirsiggår den 1 september med eventet
#askacurator, som siktar mot att skapa
dialog och engagemang museer och deras twitterfollowers emellan.

Ärkiv
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Ordbok

dras twittermeddelanden
@ = reply, svar eller hänvisning

till en

annan twitteranvändare

Goda råd
Låt bli att spamma dina followers om
fysiska besök, arrangemang och erbju-

danden
Se till att vara tillgänglig och svara användare som @:ar dig
Försöka att kreditera med @ när du
retweetar andras innehåll

Delta gärna i twitteraktiviteter som till
exempel #ff, #museummonday och liknande
Det är helt i sin ordning att lyssna mer
än man twitrrar - särskilt i början
Följ de personer som väljer att ftilja din

lnspiration
När du startar ditt arkivs twitterkonto
kan det bl a vara en god idd att b<;rja
med att ftilja ett par andra kulturarvsinstitutioner. Det kan ge inspiration till
olika sätt som du kan använda ditt konto på.
@rockheim - det nyöppnade rockmuseet i Trondheim. Museet har en bra
balans mellan innehåll och "reklam".
Dessutom är de mycket tillgängliga och
svarar sina followers.

@LarsAmreus
seet.

-

chef ftir Historiska mu-

Till skillnad från många andra in-

stitutioner twittrar institutionsledaren
själv. Och han gör det bra, personligt
och intressant ltir sina followers.
@ArkivKronoberg - Kronobergs läns
arkivförbund. Bra exempel på hur en intresseorgansiation inom kulturarvsområdet kan använda Twitter ftir att informera och engagera fackfolk och
specialintresserade. Ett spännande
engelskspråkligt konto är @archivesnext, som är ett mustfollow för arkivarier med intresse for 2.0.

@UkNatArchives - det brittiska nationalarkivet på Twitter. National Archives
är alltid ett bra tips flir arkivarier som
önskar inspiration {tir användande av
sociala medier i arkivsammanhang.

@Followanarchive - om du planerar eller överväger att delta den 12 november.
I augusti hade över 280 personer och
arkiv anmält sitt intresse som followers

till kontot. Kika

också på bloggen

http:ll

followanarchive.blogspot.com som bla
innehåller en video om initiativet.

institution
Gör det enkelt för andra att dela ditt
innehåll på Twitter (till exempel med
den officiella Twitter Button)
Testa olika klienter som gör det lättare
for dig att använda tjänsten (prova till
exempel att googla tweetdeck, hootsuite
T[,X

1 : lSenre fensen och Chirrlotte S H -leuserr
(tlvcrs:itrnjng frän clanska av F.Lin Jonsson)

eller seesmic)
iEnpåoåendeundersökningsomärutskckadtill

ji

nordiskakuturhstoriskamuseerocharkv

pekar i riktning mot att ca 38 % av respondenterna använder Facebook, däremot använder bara
l3 oÅ twitter.
S" t u, Nina S mons gocla råd på http://museumtwo.b ogspot.comlZao1/12/apen- etter to
museums-on-tw tter.htm

ii http://themetricsystem.rlmetrics,com/2010/01/26lnew-data

on twitters-users

ancJ-

engagement/#more'1 430

v http://www.kommun kationsforum.dk/ernst-pou sen/status/har-sam et twitter-erfaringer
fra-sch pho -og-vucv Http://www. museummarketing.co.uk
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Det ar vl som ar

ruÅF:§ styrffilsffi
Näringslivsarkivens förening, NAF,
kom i år med som ny delägare i
Föreningen Svensk Arkivtidskrift,
som ger ut Tema Arkiv.
Här följer en presentation av
NAF:s styrelse.

Per-Ola Karlsson
Ordförande i Näringslivsarkivens Förening (NAF), arkivchef på Centrum för
Näringslivshisto-

intresserad av historia och fiirsöker bidra
till att loretag inser värdet av att slå vakt
om sin historia och på olika sätt stöder
de näringslivsarkiv som finns och som

vill bildas.

Att integrera bevarandeperspektivet

i företagens aktuella dokumenthantering tror jag blir en viktig framtidsfråga
och ett perspektiv jag hoppas kunna bidra med i styrelsearbetet f<;r NAF.

Lars Jilmstad

Håkan Gustavsson
Verksamhetschef vid Regionarkivet
Cöteborg, med urvecklingsansvar i

råde.

i

Lars bakgrund är presschefhos Svenskt
Naringsliv. Har tidigare varit chefredak-

arkivfrågor inom

tör för sAF-rid-

Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Han

ningen och press-

är också produktansvarig för ar-

daktör for dåvarande SAF-tid-

läste arkiwetenskap i Stockholm

kivredovisnings-

ningen biev jag
med tiden alltmer

1999-2000.Har

arkiv.

ria sedan 2008.
Per-Ola är bördig
från Småland och

därefter jobbat på

Cenrrum ftir Näringslivshistoria.
Han vill verka Itir
att de regionala
näringslivsarkiven ska få bättre ekonomiska villkor, öka medvetenheten hos
politiker och arkivariekollegor om näringslivsarkivens särskilda villkor och

systemet Visual

Håkan har arbetat som arkivarie i offentlig sektorn sedan 1995 och är sedan sju år
verksamhetschef på Regionarkivet i
Göteborg, med produktansvar för arkivredovisningssystemet Visual Arkiv. Han
är ledamot i Hallands näringslivsarkiv
2001 och i styrelsen för NAF sedan

betydelse.

2008.

Christian Bratt

- Arkiv är som alla vet både roligt och
viktigt. Speciellt lor arkivverksamheten

Civilekonom DHS, f d arbetsmarknadsråd i London och direktör i SAF for
främst internationella frågor. Har
sedan 2002 ftir
Svenskt Närings-

livs räkning hållit

i Näringslivsarkivens Stödfond
(NAS), som se-

kreterare och ordförande.

-
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Jag är

starkt

i företagssektorn är det många kreativa
initiativ som syftar till att {tirmå företagsledare att fdsta vikt vid sina arkiv
och se dem som en resurs. Det sker dessutom ofta med mycket små ekonomiska
och personella resurser. Kärnverksamheten - att säkra arkiv - fokuserar idag
mestadels på äldre dokument som protokoll, liggare, brev, lönematerial och bokslut samtidigt som det krdvs andra metoder ftir att "säkra" handlingar i dagens
arkivbildning. I offentlig sektor utvecklas detta som ett multidisciplinärt om-

chefhos SAF.

-

Som chefre-

medveten om att

fliretagares och
entreprenörers berättelser hade en

stor opinionsbildande kraft. Jag kan inte
i NAF bidra med arkivkunskaper. Men
jag vill gärna fortsdtta att verka {tir att
fler berättelser kommer fram. Och då
inte bara om de stora {tiretagen, utan
gärna om alla de små, men lokalt betydelsefulla.
- Det har funnits - och det finns fortfarande - krafter som helst vill se {tiretagen som en könlös produktionsfaktor,
en slags samhällets "bankomat". En
bankomat protesterar inte. Jag har som
journalist och som kommunikatör i
Svenska Arbetsgivareföreningen och i
Svenskt Naringsliv försökt att göra människor och drivkrafter synliga. Och att
göra företagen till något mer levande än
bankomaten i väggen.
- Det ligger en kraft i detta. Dels kan
jag som opinionsbildare se att det kan
få politiker och organisationer att avstå
från en del ingrepp. Och som bäst att de

Nrs.2olo
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vill verka för att ge svängrum åt
entreprenörer och ägare. På så sätt kan
företag växa och sprida välstånd. Dels
kan jag se arr berärtelserna ger inspiration. Kunde han eller hon under svåra
förhållanden skapa ett livsverk som lever
vidare och utvecklas - så kanske jag,
med de idder och ambirioner som jag
har, kan göra något liknande.
också

Thomas Kvarnbratt
Arkivchef ftir Värmlandsarkiv, Sveriges
äldsta näringslivsarkiv, sedan 2005.
Hanterar till vardags även statliga

och kommunala
uppdrag inom
ramen för Arkiv-

centrum Vdrmland. Thomas

kom in på arkivbanan 1991.

- Inom NAF
kan chefen ftir
Värmlandsarkiv
(genom institutionens karaktär av hybrid) alltid agera buffert mellan olika
{tireträdare från skilda typer av institutioner och ftirhoppningsvis därmed bidra till att ge ett större mått av helhetssyn på arkivsystemet som en gemensam
angelägenhet för alla, snarare än en konfiktfylld arena. I min värld är det mer
intressant att uppdrag utfiirs på ett professionellt sätt än vem som utför dem. I
framtiden behövs ännu mer av samftirstånd och dialog - en linje som jag hoppas

NAF

ska

driva tydligt.

Ghristina Sirtoft Breitholtz
Arkivchef för Arkiv Västmanland, Västerås, sedan 2003.Har läst arkivvetenskap i Uppsala

och bl a arbetat
som euide på
ekomuseurn. Virr
2004-2008 ordförande i NÅF.
Vill sr.nliggöra
de regionala näringslivsarkiver.r
för arkir,ägare,
beslutsfattirre och
forskare, samt för

andra arkiv- och kulturarvsarbetare. Såg
som ordftirande en viktig uppgift i att
skapa ftirståelse och respekt inom NAF

Ärkiv
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ft;r de olika {iirutsättningar och arbetssätt som finns, och måste finnas, inom
vår egen skara - en grund för framtida
samverkan och enighet.

att vi 1är av varandra genom det utbyte
av erfarenheter vi haft under många år,
och det är till nytta {tir vårt gemensamma intresse.

Peter Nordby

Ann-Marie Asplund

Förste arkivarie och cheffiir avdelningen ftir enskilda arkiv, Landsarkivet i

Arkivchef för Företagens Arkiv i Sörmland, lokaliserat i Eskilstuna. Har varit

Göteborg.
Peter började
sitt yrkesliv i arkivsektorn med
att arbeta som
arkivassistent

med och byggt
upp arkivet sedan

med varierade
uppgifter på

Landsarkivet i
Göteborg i mitten
av 198O-talet,
även myndighetsarkiv. Har ansvarat för avdelningen lor
enskilda arkiv sedan mitten av 1990talet.
Det innebar också ansvar ftir landsarkivets depå Polstjärnan. Depåns verksamhet har numera vuxit till att omfatta
egen forskarsal inklusive expedition och
att ta emot i stort sett alla inkommande
Ieveranser till landsarkivet. Dessutom
ingår ansvar lor ytterligare en depå i
Göteborg, Grönsaksgatan.
- Landsarkivet i Göteborg var med då
NAF bildades och har sedan dess haft
en plats i styrelsen. Jag hade nöjet att stå
som värd får årskonferensen i Göteborg
2005. Landsarkivets medverkan i NAF
är lite speciell. Vid sidan av landsarkivet
i Uppsala, som tidigare var aktiva i ftireningen, är vi den enda statliga arkivmyndigheten som deltagit aktivt i verksamheten (om Vdrmlandsarkiv kan ses
som "halvstarligt"). Majoriteten av
NAF-medlemmarna har furstås en annan situation än en statlig arkivmyndighet vad gäller resurser, ekonomi och intresseinriktning. Med sistnämnda
menar jag vikten av att marknadsfbra
sin verksamhet eller kanske att hitta
marknadsmöjligheter och att mer direkt
samverka med företag. Gemensamt för
alla medlemmarna är intresset ftir foretagsarkiv, att se till att dessa bevaras och
tillgängliggörs för forskning. Jag har alltid upplevt det som intressant och givande att diskutera loretagsarkiv med
kollegerna runtom i landet inom ramen
ftir NAF:s verksamhet. Det är säkert så

start 1996.
Marknadsföring och utåtrikdess

'.i{Et

tad verksamhet är
två arbetsområden som ligger
mig särskilt varmt
om hjärtat. Under
det senaste året

har arbetet dock
till stor del varit inriktat på vår flytt till
det nya ABM-Huset i Eskilstuna, där vi
flyttade in den 1 juni 2010. De nya iokalerna delar vi med Eskilstuna stadsarkiv,
Eskilstuna stadsmuseum, Föreningsarki
vet i Sörmland och Sverigefinländarnas
arkiv. Senast var jag med om att arbeta
fram en ny broschyr om NAF. Broschyren är tänkt att användas för att informera kunder och allmänhet om vad
näringslivsarkiven gör. Jag vill arbeta för
att näringslivsarkiven ska få en "drägligare" ekonomisk situation.

Yvonne Bergman
Arkivchef på Arkivcentrum Örebro Län
i Örebro, sedan 2005. Har varit verksam
som arkivarie i
över 30 år inom

den enskilda sektorn, men dven
med uppdrag från
den kommunala

sektorn. Dessutom sitter hon
med i Nämnden

lor Enskilda
Arkiv på Riksarkivet. Arkivcentrum Örebro Län utsågs 2009 till
Årets arkiv.
För Yvonne är NAF ett viktigt nätverk
för de arkiv och furetag som förvaltar
näringslivshistoria. En av NAF:s många
uppgifter är att stimulera till forskning
och användandet av dessa arkivhandlingar.
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Där vill jag bidra med min mångåriga erfarenhet av utåtriktad verksamhet i form av konferenser, kurser, studiecirkiar, ftireläsningar och bokutgivning.
Jag skulle också vilja medverka till att
fler arkivinstitutioner arbetar med intervjuer för att komplettera de skriftliga
källorna. En av de svåra uppgifterna
Iror NAF i dagslaget, är art övertyga

-

företagen och deras företrädare om

vikten att bevara och levandegöra sin

tillfttlle gavs att ge en presentation for
lokala politiker och kulturmedarbetare,
som inte haft tillfälle att lära känna värdet och vikten av att ta till vara länets
Itiretagshistoria.
- I NAF:s styrelse har jag representerar Företagsarkiver och sett som min
uppgift att bevaka vårt arkivs intressen
vad gä1ler forändringar/forbättringar
som kan gynna verksamheten i Norrland.

historia.

Margarita Feldman

Daniel Nordin
Arkivchef fr;r Näringslivsarkiv i Norrland - NIN, i Härnösand, sedan 2002
Daniel kom
2003 in på arkivområdet då han
värvades av
NIN:s dåvarande
chef Håkan Axelsson som arkivassistent på NIN,
samtidigt som
han läste arkiv-

Gunilla Wikström

FOTO: Michael Fohaer

och informations-

Arkivchef för Företagsarkivet i \Testerbotten, med filialer i Umeå och Skellefteå. Arbetade
1993-2005 som

Arkivarie vid Centrum fiir Näringslivshistoria i Stockholm.
Margarita har
en bakgrund som
kulturvetare med
studier i konst

vetenskap på Mittuniversitetet.
- Håkan var under sina sista år på

arkivassistent,
men gick därefter

arkivutbildningen

i Härnösand och
blev 2006 arkivchef.

- Under första
halvan 2009 fick
vi större och mer
ändamålsenligare
lokaler i samma hus som Skellefteå museum och vi har arbetat intensivt lor ett
utökat ABM-samarbete i Vdsterbottens
län, såväI den södra som norra delen.
Temat för 2009 års NAF-konferens var
ABM och vi fick privilegiet att stå som
värd. Det var verkligen trevligt att få ta
emot besökare i arkivbranschen från
olika delar av Sverige - samtidigt som

och design, och
har jobbat med
webb och
marknadsföring.
Hon vill synliggöra näringslivsarkiven, marknadsfiira

NAF-medlemmarna, visa nyttan och
lordelarna med att deponera sitt foretags
arkiv hos ett näringslivsarkiv. Margarita
vill jobba på att rikta uppmärksamheten
mot enskilda arkiv och deras kapacitet,
få företag inse att de får valuta för
pengarna när de deponerar sina arkiv
och låter proffs jobba med dessa och berärta vad näringslivsarkiv gör.

NIN

min mentor och den enskilt viktigaste
personen ltir min fortsatta karriär inom
arkivbransche n. 2004 var jag hogst del-

aktig i flytten till Arkivcentrum Nord
och jag brukar säga att jag nog är den
enda personen som fysiskt tagit i och
flyttat samtliga volymer i NIN:s arkiv.
- Jag vill med NAF:s hjälp få foretagare och företagarföreningar att intressera sig for sina arkiv och dess bevarande
i större utsträckning, vilket jag tycker
redan är på god väg. En önskan jaghar
är också att näringslivsarkiven och NAF
skall få Svenskt Näringsliv att bidra till
sin del av kulturarvet i större utsträckning. Många av de arkiv vi {tirvarar är
idag herrelösa och där skulle Svenskt
Näringsliv kunna göra en stor insats
genom att adoptera herrelösa arkiv, eller
genom att bidra ekonomiskt till näringsiivsarkivens verksamhet. I
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Harriet Kvist
Mobil 070-491 18 62

1/1-sida, max2l5 x 280 mm

10 100 kr
6 000 kr

Tel 08-634 08 50

Ya-sida,87 x 111 mm
Småannonser

ll2-sida, max 180 x 111 mm

e-post: kvist.4k@tele2.se
Adress:

Sjövägen

10 400
10 900
11 000

Insida
Baksida

HKvistAB 4K

l8

4 150 kr
1 400 kr

Instick

kr
kr
kr

184 52 Österskär

www.hkvistab4k.com

Prisema förutsätter att annonserna levereras som heloriginal

sÄrrann

FÅRGER
i Tema Arkiv används dekorfiirg PMS 130 (CMYK 0-27-100-0)

Mixi Print AB

Om ni

Eva Andersson

Ttn0454-413

Fax0454-405 33
e-p o s t : ev a@mixiorint

sättaren.

MATERIAL
Digitalt: TemaArkiv görs i Macintosh med inDesign som
program. Vi kan ta emot X-ads filer och EPS-fller (utan typsnitt)

se

Adress:

Mixi Print AB

från PC. Word går också bra om det är enbart text. I annat fall,
kontakta sättaren.
Medie: Ftp-server, diskett, CD-rom ftjr både PC och MAC.

Box 100
293 22

vill använda den i samband med annons, kontakta
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Colm det flexiblo systemet för oss!
"Vi volde Colm för ott det ör elt flexibelt system - vi kan påverko ulformningen. Äu"n
mer udda moferiol i våro somlingor går otf löggo in. Till Colm går oft lönko skonnode
dokumenl såsom fotogrofier och ensloko hondlingor. Colm hor dessutom utvecklings'
potenfiol - syslemef kan byggas ut med ytterligore moduler."
Agnes Siöbrondt och lnger Enquist, orkivorier vid Stotens musiksomlingor.

Axiell Colm ör ett ovoncerot 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 våro onvöndore och honteror ollo
funktioner i orkivet/museet i eit och sommo system - ollt från en flexibel kotologiseringsfunktion dör ollt sker grofiskt i en "trödstruktur", till en ovoncerod hontering ov
doiumformot somt enkel lJgring ov bilder och liud. Det gör Axiell Colm till någät helt
unikt. Och sö kon det somorbete med bibliotekets system vio Axiell Areno.

Axiell Colm - för orkiv och museer. Kontokto oss och vi berättor mero ....

AXIELL

CALA/I

Creotive solutions

Göteborg 031-71 0 29 50
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Lund 046-270 04

00 . lund@oxiell.com . www.oxiell.se
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For de kommuna a och landstingskommun ala arkiven i tiden
Årets FALK-konferens, som ägde
rum i Norrköping 25-27 maj, samlade 120 deltagare i Louis de Geer
konsert & kongress, i före detta
Holmens pappersbruks lokaler.
Arrangör var Stadsarkivet och
kongressbyrån. Temat för i år var
processbaserad arkivredovisning
och digitalt bevarande.
Trots ett ihållande regn ordnades på
kvällen den 25 maj, dagen ftire själva
konferensen, en stadsvandring i det
gamla industriområdet. Kvällen avslutades med mingel och buf{ä i Arbetets
museum i industribyggnaden Strykjärnet.

lndustristadens förvandling
Det26 maj invigdes konferensen av
kommunfullmäktiges ordftirande i
Norrköping, Li Teske. Hon beskrev
stadens spännande flirvandling från in-

Under 2009 har gruppen reviderat
Gallringsrådet nr 1, gjort tillagg till gallringsrådet fbr socialtjänsten och överftirmyndaren och medverkat vid framtagning av cirkulär. En arbetsgrupp har
under året tillsatts ftir att utreda samrådsgruppens framtida verksamhet.

Frågor under 2010
De viktigaste frågorna under 2010 blir
att se över Gallringsråd m 2 om utbildningsväsendet, Gallringsråd nr 6 om
patientjournaler och övrig medicinsk
dokumentation samt att påbörja en
översyn av Gallringsråd nr 7 om teknisk
verksamhet, mark och fastigheter.
Det gäller även broschyrerna om Allmänna handlingar och IT samt Allmänna handlingar hos kommunala ftiretag.
Gruppen ska se över cirkriaret 09:44
om skolhälsovårdsjournaler, vad beträf-

år

de

juridiska ftjrutsättningarna för

dustristad med textilverksamhet och
Holmens pappersbruk, till dagens informationssamhälle. Från att ha varit ett
slutet industriområde har det utvecklats
till en öppen och levande stadsdel.

Kommunala arkivfrågor

kraft 1 januari2011.

i gemensamma angelägenheter.
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regler.

Från

överlämnande och hantering av journalet men även frågan om slutarkivering
och avställning.
Det finns ett förslag om att myndigheter ska lämna ut handlingar i elektronisk form, om det inte är olämpligt
(SOU 2010:4). Förslaget föreslås träda i

Först ut bland konferensens föredragshållare var Ulrika GusraFsson, som är
Sveriges kommuners och landsting kontaktperson för kommunala arkivfrågor.
I den rollen ingår att vara en av nio
ledamöter i samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Hon är också 1:e
arkivarie vid stadsarkivet i Västerås.
Samrådsgruppen ska aktivt delta i utvecklingen inom arkiv- och dokumenthanteringen inom den kommunala
sektorn. I det arbetet ingår både att inFormera och sprida informarion, som att
verka ftjr förändringar och förbättringar

handlingar från den offentliga förvaltningen. Tanken är att hindra myndigheter från att in{tira konkurrensbegränsande villkor när information säljs.
Detta ska dock inte påverka nationella

Andra nyheter
En annan nyhet är att myndigheter kan
komma att få lämna ett pliktexemplar
av elektroniska dokument på nätverk,
som gjorts tillgängliga lor allmänheten
och som riktar sig mot allmänheten
(Ds 2009 67).

Den 1 juli 2011 Itireslås en ny skollag
(prop 2009110:165) träda i kraft. Den
foreslår bland annat att friskolor blir
skyldiga att överlämna betygshandlingar
till den kommun där skolan är belägen.
I prop 2009/10:175 ftireslås en lag
träda i kraft om vidareutnyttjande av

teoritill praktik

Arkivarie Niklas Gustafsson, från Domstolsverket i Jönköping, redogjorde flor
ftirutsättningarna, arbetets gång och resultatet av arbetet med en ny arkivredovisning för myndigheten.
Skälen till att förändra arkivredovisningen var en ny arkivförfattning, omorganisationer inom myndigheterna,
behov av uppdateringar i befintliga dokument och en generationsväxling. Men
främsta orsaken var dock en avsaknad
av fastställda principer ltir ny arkivredovisning. Arbetet skedde i workshop som
arbetsmetod med användarperspektivet
i centrum.
Målsättningen för arbetet var att fä
klar överblick över domstolsverkets allmänna handlingar.
Den nya arkivredovisningen ska vara
enkel att använda och förstå, inte bara
{tir personalen utan dven ftir allmänheten. Den ska också vara möjlig att enkelt
anpassa och förändra i tiden och efter
organisation.
Resultatet av arbetet har blivit en likartad redovisningsstruktur ftir samtliga
domstolar och en fokusering på kärnverksamhetens handlingar.

Exempel från verkligheten
Johanna Lagerström, arkivarie, tillsynsenheten Stockholms läns arkiv och biobankscentrum och Petra Dornbusch,
arkivarie i Täby, redogjorde vat och en
fbr sig om sina erfarenheter att arbeta
ute på fältet med processbaserad arkivredovisning.
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Arbetet har gett dem flera erfarenheter. Den processbaserade arkivredovisningen har fått ett bättre bemötande
än det allmänna arkivschemat. Det gälIer att få verksamheterna engagerade
och egentligen det enda sättet att åstadkomma det, är att ge arbetet tid och att
arbeta ute på ftiltet.

Samtidigt får man inte fastna i detaljer. Man ska ha tid att bearbetä och reflektera över det genomlorda arbetet.
Som arkivarie är man ju också delaktig i
andra projekt.
Claes Bengtsson och Tobias Jonasson,
representant ftir Know IT i Karlstad,
presenterade systemet Klara och Bertil
Axelsson visade VisAlfa Dokplan/
Visual Arkiv från Göteborg.
Systemen har utformats för att man
ska kunna ta fram en redovisning av
verksamhetens handlingar som är i dagligt bruk och som är arkiverade.

Årsmöte
I slutet av den lorsta konferensdagen
hölls sedvanligt föreningens årsmöte.
Se Eva Karlssons

artikel nästa sida.

R7-projektet
Den andra dagens föredrag började med
att Birgitta Torgdn, områdeschef {tjr informarion och dokumentarion i Örebro
läns landsting, redogjorde för projektet
RZ det vill säga en vision om regional
samverkan om elektronisk långtidsarkivering i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion. Roller och ansvar är strukturerade i enligt med PM3-schemat.
Upplägget utgår från den modell som
Stockholms läns landstingsarkiv har
byggt sin lösning på för elektronisk

långtidsarkivering.
Senare under dagen beskrev Enes
Ramovic, från landstingsarkivet i Stockholms läns landsting, lor ett fungerande
operativt e-arkiv och hur detta kan se ut

i framtiden.

REDA-proiektet
Jörgen Andersson, regionarkivarie i Region Skåne och projektledare lor REDA-projektet, som är ett samarbete melIan Region Skåne, Lunds universitet,
Lunds kommun och Riksarkivet. Projektet har ett renodlat fokus på ett digitalt slutarkiv och med en full integration
mot ett verksamhetsanknutet mellanar-

kiv. Ett initiativ har tagits till en nationell samverkan i ENSAM (e-arkiv i nationell samverkan) med representanter
från stat, kommun och landsting. I den
samverkan ingår bland annat REDAoch R7-projekten.

Hur ser då framtiden ut? Tanken är
att kunna integrera REDA med en mellanarkivslösning som är baserad på teknik från R7-projektet och Stockholms
läns Iandstingsarkiv.

E-arkiv Stockholm
Karin Arvidsson, arkivarie på Stockholms stadsarkiv, redogjorde ftir hur
man inom Stockholms stad planerar att
förbättra informationsspridningen och
då inte minst för ailmänheten.
Inte bara innevånarna har svårt att ta
del av information från Stockholms
stad. Det gäller även i hög grad näringslivet. Internt gäller det också ftir stadens
fbrvaltningar. Från Stadsarkivets sida
vill man därft)r lösgöra information från
verksamheterna och säkra lagringen av
den digitala informationen i ett gemensamt e-arkiv. Med standardiserade begreppsmodeller och strukturer ska information kunna utbytas. Information ska
kunna lämnas och inhämtas internt
inom staden och externt ska allmänheten kunna ta del av information.
För att åstadkomma detta har man infört ett tekniskt stöd i form av e-arkiv
Stockholm. TVå piloter {tjr leverans har
anslutits. För stadens förvaltningar har
man tagit fram ett handläggarstöd {tir
verksamhetsprocesserna. Förslag 6nns
också på att ta fram en gemensam begreppsmodell för ärenden och en etjänst lor hantering av nämndhandlingar.
E-arkiv Stockholm tar alltså emot,
tillgängliggör och tillhandahåller information. Stadsarkivets roll är att vårda
informationen. Nyttjare är allmänhet,
näringsliv och {tirvaltningar. Avgörande
för informationsprocessen är stadens
verksamheters behov.

Sambruk
Caspar Gielissen, IT-arkivarie och kon-

sult Stadsarkivet Eskilstuna, rapporterade om Sambruks projekt Elektroniskt
bevarande, vars syfte är att skapa ftirutsättningar fbr ett system för bevarande
av digital information. Sambruk är en

samarbetsorganisation ftjr landets kommuner som har som mål att verka för
samordnade upphandlingar och inköp
av vad gäller digitala tjänst€r.
Sambruks övergripande mål är att
verka Itir att lagkraven följs och att de
digitala lösningarna har en hållbarhet.
Lösningarna ska bidra till ekonomiska
besparingar och medverka till bättre
informationsinhämtning. Riskerna är
att information går förlorad och att det
finns åror med konvertering och emule-

ring.
Man ser positivt på utvecklingen.
Kommunerna liknar varandra och samarbetsviljan mellan olika projekt är stor.
De slutsatser man har dragit är att export från gamla och befintliga IT-system
krd.ver en stor arbetsinsats och konsult-

insatser. Krav måste ställas på leverantörerna av de nya system som tas fram.

Inte oväntat konstaterat man att det
finns mycket information redan idag
och det blir bara mer, mycket mer.
En lorutsättning för att lyckas är ett
gott samarbete mellan arkivverksamheten, de kommunalaverksamheterna
och IT-funktionen.

Förstudie iJärfälla
Om en förstudie i syfte att ta fram ett
beslutsunderlag kring förutsättningarna
fiir en övergång till ett långsiktigt elektroniskt bevarande i Järfalla kommun,
berättade Susanne Strangert, arkivarie
och chef för kommunarkivet och {tireningsarkivet i Jarfälla.
Förstudien har gjorts tillsammans
med kommunens IT-styrningsfunktionen. Syftet med förstudien var att uppfylla lagstiftning och regelverk, leva upp
till kommunens e-strategi, få ordning
och reda på kommunens informationshantering och att upprätta en gemensam
lagringsplats.
Verksamhetsbehoven var i centrum ftir
förstudien som pågick under cirka tre
månader. Förstudien bedrevs i form av
workshops med deltagare från kommunarkivet, IT-sidan och verksamheterna.
I förstudien ställdes vissa frågor om
hur man skul1e gå vidare. Ska man satsa
på egenutveckling eller på en standardprodukt? Ska lösningen vara egenutvecklad eller ska den ske i samverkan
med andra? Om samverkan ska ske är
det lämpligt att det sker kring regelverk
Fofts nästa sida
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och rutiner. Samverkan bedöms inte
vara lämpligt vid upphandling och införande av system för bevarande. Marknaden bedöms vara omogen. Lösningar utvecklas och fljrändras ständigt.

lblickfånget
Resultatet av förstudien var att arkivoch lagringsbehoven kom i blickfånget.
Den gjorde också att forvaltningärna
kande sig delaktiga i processen. Det visade sig att det fanns behov av flordjupningar kring visa definitioner och vilka
vägval som kunde vara aktuella. Som
alltid är det också viktigt att fastställa
vem som har ansvaret och vad ansvaret
innebär när det gäller drift av IT-system.

Det behövs ett tydligt och modernt

regelverk med rutiner lor informationshanteringen. En modell behöver tas

fram för begrepp, information och informationshantering. Vidare måste man
klara ut den framtida kommunorganisationen vad gäller storlek, kompetenskrav, ansvarsfördelning och resursbehov.
Marknaden behöver kartläggas på vilka
tekniska lösningar den har. En utbildningsplan för kommunens verksamheter
behöver tas fram. Till sist avser man att
delta i Sambruks projekt for elektroniskt
bevarande.

LivscykelpersPektiv
Håkan Gustafsson, från Regionarkivet i
Göteborg, sammanfattade konferensen
med att konstatera att bevarandeprojekt

serna. Redan vid införandet av verksamhetssystem ska ett Iivscykelperspektiv
anläggas och ekonomiska medel för av-

veckling ska avsdttas.
Håkan bedomde att det idag är lättare
att få gehör för oiika arkivprojekt. En
förutsättning är som alltid samverkan
mellan olika parter.

Frågestund och avslutning
Konferensen avslutades med en frågestund under ledning av Ulrika Gustafsson och Eva Karlsson.
Nästa gång ses vi i Stockholm då det
är arkivvecka.
Tack till kommunarkivarie Rolf Sjögren och Stadsarkivet! r
TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv'se

måste komma in tidigt i arbetsproces-
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FALK har fått flera medlemmar
T samband med FALK:s konlterens den
LzS-zl maj i Norrköping höll lören-

munarkiv, Birgitta Torgdn, Örebro läns
landsting och Irdne \7retemo, Gävle

ingen sitt årsmöte. Årsmötet htrlls på
Louis de Geer konsert & kongress där
också konferensen ägde rum.
Föreningens ordlorande öppnade mötet och halsade årsmötesdelta garna valkomna. Till årsmötesordftirande valdes
Rolf Sjögren, stadsarkivarie i Norrköping och till sekreterare utsågs Sofia
Särdqvist, kommunarkivarie i Lerum.

stadsarkiv. Kvar i styrelsen sedan förra
årsmötet är Maria Bjersby Stenudd,
landstingsarkivet i Uppsala och Petra
Dornbusch, Taby kommunarkiv samt
ordföranden Eva Karlsson, Alingsås

Oförändrad avgift
Verksamhetsberättelsen ftir 2009 antogs
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Vid årsskiftet hade fbreningen 307
medlemmar, en liten ökning sedan f?iregående år. Styrelsens arbete under 2009
koncentrerade sig på konferensen i Tällberg.

Medlemsavgiften behålls oförändrad,

vilket innebär 250 kr och 100 kr för

kommunarkiv.
Göran Dolff och Bo Johansson valdes
till revisor respektive revisorsuppleant
på två år. Här kvarstår Boel Sjöstrand
(revisor) och Dan Holfve (suppleant)
sedan förra årsmötet. Till valberedning
på ett år omvaldes Hans Ramstedt,
Landstinget i Värmland, Katarina Lennartsson, Regionarkivet i Göteborg och
Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv.

Avslutning
Ordf?iranden avslutade årsmötet och
tackade {tirst årsmötesfunktionärerna
med varsin handduk med motiv från

Norrköping.

studenter.

Val av styrelse
Till ledamöter i styrelsen

på två år omvaldes Torgny Fransson, Helsingborgs
stadsarkiv, Krister Kalldn, Avesta kom-

Nästa år är det dags för arkivvecka
igen och FALK deltar i organisations-

kommittdn.
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Nikolaigaran 3.702 10 oREBRO

Tfn: 01 9-'1 2 0l 9 ' Fax 0 19-61 I 81 20
E post: nla@nla.nu' www.nla.nu

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

ARKIVRÅDET AAS
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLIV1
Tfn: 08-55 60 61 42
E-post: kansli@arkivradet.org
www.arkivradet.org

Ordförande:
Katarina Ekelöf
Posten

Tfn:08-781 10 49
E-post: katarina.ekelof @posten.se
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FoLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3,702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 . Fax:019-61 I 81 20
E-post: yvon ne.berg man@arkivcentrum.se

ww.faf.nu
Ordlörande:
Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, 1 l6 46 STOCKHOLIVI
Tfn: 0739-83 87 65

E post: karin.englund@tele2.se

Styrelsen. Från vänster; Petra Dornbusch, Birgitta Torgen. Torgny Fransson, lröne Wretema' Krister
Källön, Eva Karlsson och A,4arra Bjersby Stenudd.

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
AAS
Anders Andersson, Härnösand,

Specialpedagogiska Skolmyndigheter
Jens Bjurman, Stockholm, Kungliga lvlusikaliska
Akademien
Agnetha Fahlgren. Örnsköldsvik. Örnsköldsviks
kommun
Anna Kusat Sundbyberg, Svenska Kraftnät
Louise Lind, Stockholm, Postmuseum
Ewa Ros6n, Sundsvall, CSN
Johan Rydell Sporre, Sollentuna, Sollentuna

kommun
Christer Söderberg, Sundsvall, CSN
Caroline Törngren, Sundsvall, Bolagsverket
Tine Weirsöe, Holte Danmark, Scandinavian

lnformation Audit

FALK
Cecilia Boström, Stockholms läns landsting
IVlagnus Engvall, Kungävs kommun
Birgitta Eriksson, Stockholms läns landsting
l\4artina Engsjö Lindgren, Stockholms läns
landsting
Anna Liljefors, Stockholms läns landsting
Jan Lindwall, Landstinget Dalarna
Veronika Lövgren, Stockholms läns landsting
Christina Sandell, Söderköpings kommun
lVlarianne Sarberg, Vallentuna kommun

FALK
c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv, aot a+ GAVLE

Ifn'.026-17 8l ]8 . Fax 026-17 18 23
E-post: irene.wretemo@gavle.se' www.falkarkiv.se

Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn: 0322-6'!6 1 14
E post: eva.karlsson@alingsås.se

NÄRINGsLIVSARKIVENS FÖRENING
c/o Per-Ola Karlsson
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 4B-50
167 33 BROIVlMA
Tfn: 0709-74 03 70
post:
p-o.karlsson@naringslivshistoria.se
E

Ordförande:
Per-Ola Karlsson

Kontaktuppgift enligt ovan

Ärkiv
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cku pationsarkivet från

?ä säns 20t0,,,
6-7110

Novgorod

NAF konferens,
Karlstad. Tema:
Näringslivsarkiven
förändring.

i

Del två av'Accounts of an Occupied City, Gatalogue of the Novgorod occupation Archives 1611 -1617"
gavs ut under 2009.

14-15110 Folkrörelsernas
Arkivförbunds
höstkonferens,
Halmstad

Katalogen ingår som nr 31 i skrifter
utgivna av Riksarkivet. Arkivet för-

20-21 l1O AAS konferens,

i Riksarkivet Stockholm. Handlingarna är också tillgängliga på

varas

Stockholm

25-26110 IQPC konferens,
Stockholm.
Tema Elektronisk
informationshantering

12/11

#followanarchive dag
på Twitter

13111

klimat

2011
Avec 201 1, Berns
Stockholm

1600-talet.
Arkivet har länge varit svårtillgäng-

ligt på grund av avsaknaden av en
katalog.

mer tillgängligt. OIika institutioner i
Sverige och Ryssland har medverkat i
arbetet.
Den första volymen som gavs ut
2005 innehöll en katalog över L43
volymer och den andra katalo ger, 376
volymer.
Den största delen utgörs av handlingar som rör sådd och skörd, rekvisitioner av säd, pengar och fordon.
En annan stor del består av handlingar om val av män till olika funktioner i samhället. I
TEXT: Hans Ramstedt

Arkivens dag.
Gemensamt tema för
de nordiska länderna -

10-12/5

SVAR: s hemsida (www. svar.ra.se).
Arkivet är en omfattande samling
av ryska dokument från början av

Ett internationellt symposium i
Novgorod 1993 var startpunkten för
ett projekt vars syfte var att göra det

i

Äldre artiklar på www.temaarkiv.se
Nu har vi skannat in ytterligare två år-

antingen skriva in text i sökrutan eller

gångar av Tema Arkiv,2006 och 2007.
Artiklarna finns utlagda i vår referens-

använda registret som visar alla artik-

databas på www.temaarkiv. se.

dan 1999.

lar som har publicerats i tidningen se-

Gå in på Sök artiklar, där kan du

,,,i a*iven
?ersonalskvaller
o Martin Olsson

bOrjade i augusti
som konsult på Acando. Han kommer närmast från jobbet som arki-

varie på AstraZeneca.

30

Semesferhä/sn ing. En semesterbild från Köpenhamns rådhus, där Tema Arkivs chefredaktör
tilbammans med fami|en gjorde ett besök vrd en resa till Danmarks huvudstad en solig dag
i juli.
FOT(I: llour Olsson

Nr3.2o1o

Ärkiv

Vi sual

Arkiv -koncept et

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

Höstens kurser:
Processbasera med VisAlfa Dokplan

Arkivredovisa med Visual Arkiv

Lär dig processbasera din dokumenthanteringsplan

Lär dig arkivförteckningsprogrammet fullt ut

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

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

Processbaserad i nformationsredovisn

i

n

g

Låir dig ett nytt sätt att redovisa verksamhetens handlingar, både de som är i dagligt bruk och de som är
arkiverade
Kursen ger ett antal praktiska exempel på informationsredovisning, i huvudsak hämtade från samarbeten mellan Regionarkivet och
verksamheter i Västra Götalandsregionen. Exempel på områden som behandlas:

- Ett nytt sätt att levandegöra dokumenthanteringsplanen för registratorer och handläggare
- Hur våra ll-stöd, VisAlfa Dokplan och Visual Arkiv samverkar för att ge en totalbild av verksamheten
- Arkivariens roll i samband med uWeckling och upphandling av lT-system.
också tillsammans upp en informationsredovisning från ett enklare praktiKall. I övningen kommer du att använda
Il-stöden VisAlfa Dokplan och Visual Arkiv men år du en erfaren arkivarie behöver du inga förkunskaper om dem,

I kursen bygger vi

Nästa kurctillfällel
Stockholm 18-19 oktober
Göteborg 28-29 oktober
Läs mer och boka på www.visalfa.se eller www.visualarkiv.se

t

a

VisAlfa
www.visalfa.se

V
www.visualarkiv.se

POSTTIDNING B
Returer

till:

Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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Krow T är ett it konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet. Cenom entreprenörsdrivra erheter verksamma på kundens
lokala marknader erbjuder vi engaqerade konsulter med förståelse för både verksamhet och behov Vår kultur präglas av öppenhet' entreprerdr
skap,höglompetensochenvlljaattständigtutvecklas.Vilevererarlompeters
rådgivring, systemutveckling och forvaltnlrg. Läs mer på www.knowit.se

ochresursförstärknirggenomhelhetsåtagandeninomstrategisk

know

it

Närhet. Kunskap. Engagemang.

Din naturliga samarbetspartner for Digitalisering
;

Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofi lm, negativ, dia bi lder, I lasplåtar

eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?

Vi är

I

Cr*

i

!
'I

i

Kontakta oss!
på digitalisering.

@ Rikrrrkivet
MKC - Mediakonverteringscentrum

6wtui4tö.tuRtil.n
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