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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor
i over 40 är.
Böde logerhyllon, totpockningen
och stölhyllon ör proktiskt toget
uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett
hyllforetog, sölier vi öven möngo
o nd ro forvo ri ngsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor och sköp.
Men vi ör; och tönker fOrbli, ett
foretog som lever pö hyllorno!
I minst 40 ör till!
Vill du veto mer om vöro förvoringsmöbler,
skicko oss ditt visitkort! Eller ring!

Lundovist
inredningaiT
Lundqvist lnredningor AB, Box

32,164 93
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Om arkivering av fotografi er
Vid presslaggningen av förra numret av TemaArkiv så hade den nya ledningen

för tidningen konstituerats, med den nya styrelsen som bestar av ordförandena
i de fyra ögarorganisationerna samt en till stora delar ny redaktion. (De nya
redaktionsmedlemmarna presenteras pa annat stalle i tidningen.)
Det finns ett uppdamt behov av att vid sidan av redaktionen ha en separat
styrelse som har till uppgift att skapa en stabil ekonomi, lägga fast långsiktiga
, Owe Norberg,
mål med tidningen samt på andra sött verka för att marknadsredaktör
föra var verksamhet - arbetsuppgifter som tidigare belastade redaktionen.
Den 9-IO september tröffades styrelsen för ett planeringsmöte. Styrelsen ar nu
kompletterad med Arne Fryksön, som cir ny FALK-ordförande. Ekonomin ör önnu inte den br)sta
men tack vare ett nymornat engagemang från agarna kommer nytt kapital att årligen tillskjutas

fromnästaår.
förra veckan gick åt till att formulera ett måldokument samt
att inga med en ansökan till Statens kulturråd för Utvecklingsstöd. Sådant stöd kan fås för en
uppbyggnadsfas under något år. I vår ansökan kommer vi att poöngtera behovet av en ökad
p rofes s io n a seri n g och kva itet s höj n i n g sa mt m a rkn a d sfö r n g.
Det finns ett tydligt tema i detta nummer av TemaArkiv, namligen artiklar som på olika sött
tar upp fotorelaterade frågor, allt från omhandertagande och vård via registrering och
dig ita seri ng ti ll til ha nda hålla nde.
lnom museivärlden har man lönge arbetat med fotofrågor och kanske frömst med
registrering, men nu har vi på arkivsidan också ögnat mer kraft at dessa frågor. Detta leder till
ny och nödvöndig diskussion nar två skilda synsött möts i praktiken.
En stor del av de två dagarna

I i

I i

I

i

I

Eva Henriksson vid Svenska Fotografers Förbund, vögleder oss genom de bitvis svåra

a kring upphovsrätten av fotografisk bild. Birgitta Jönsson och Torsten Johansson ger oss
i hur man på bästa sätt sköter sitt fotografiska material

min egen hemmahorisont kommer sedan två artiklar som speglar arbetet bakom
strerings- och digitaliseringsprojekt. Bodil Östling-Andersson och Agneta Pettersson arbetar
båda med Sundsvalls museums fotoregistreringsprojekt, som pågått i 2 år med gott resultat
Den andra artikeln, som handlar om digitaliseringen av fotografiet, har Håkan Wirström

skrivit. Han har i ett årtionde arbetat med just sådana frågor och arbetar idag på SITAB i
Linköping. Han ör dessutom projektledare på halvtid på den nystartade Sundsvalls Bildcentral,
ett EU-projekt som ägs av lnsamlingsstiftelsen Norrland i Bild.
Förutom fototemat finns naturligtvis andra artiklar, bl a en presentation av ett annat stort
samarbetsprojekt utanför TemaArkiv, men inom ramen för ögarföreningarna - nämligen A:et,
den monter som producerats för att marknadsföra arkivverksamhet och våra föreningar. Det ör
FA:s konsult Maria Larsson som skrivit artikeln.
Nösta nummer beraknas utkomma före Luciadagen och kommer att ha ett deltema om
kommunala arkiv.

E-post: ove.norberg@sundsvall.se
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[Text] Eva Henriksson, Svenska Fotografers Förbund
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Kurt Eriksson, RA

fier, såväl äIdre, historiskt intressanta som nutida.Allmänheten tror
ofta att fotografierna kan anvdndas fritt med hänvisning till att de är
s k allmänna handlingar. Riktigt så är det inte.Bestämmelserna som
styr är fiärr snåriga.De återfrnns i upphovsrättslagen som reglerar det skydd som ges
till litterära och konstnärliga verk. De båda kategorierna fotografiskt uerk ochfotogra-

fisk bild skyddas i

upphousröttslagen.

Varje svensk medborgarehar

rdltt att ta del av allmänna

handlingar som finns hos

svenska myndigheter. Offentlighetsprincipen, som den kallas, är fastlagd

Umeä Stadsarkiv

.

ånga statliga och komrnunala organ har ansenliga mängder fotogra-

i en av våra

grundlagar, tryckfrihetsforordningen.
A1lmän handling är en framställning i skrift eller bild som {tirvaras hos en myndighet. Som allmän handling betrakras också en upptagning som med tekniska hjdlpmedel kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppåttas. Handlingen kan antingen ha inkomrnit till myndigheten eller ha upprättats av den. På begäran är myndigheten skyldig att visa handlingen och låta medborgaren få en kopia av den. I regel tas en ersämning ut {tir kopiekostnaden.
Är handlingen av känslig natur - det kan gälla a1lt från {tirsvarshemligheter till
personliga forhållanden - är den i regel sekretessbelagd. Handlingen forblir då hemIig.

Mycket material soff inkommer till eller upprättas av en myndighet är verk i
upphovsrdttslagens betydelse. Enligt lagens huvudprincip har upphovsrättsinnehavaren en ensamrätt att bestämrrra om t ex ett nytt exemplar av verket får framställas och
spridas. Ensamrätten {tir ett fotografiskt verk varar i 70 år efter fotografens dödsår, ftir

en fotografisk bild varar den i 50 år efter framställningsåret. Ensamrätten kolliderar
med medborgarens rätt att fa en kopia av handlingen. Upphovsrättslagen ger där{tir
anvisningar om vad som gdller.

Fotografier i allmänna handlingar utan upphovsrättsligt skydd
Vissa typer av handlingar saknar helt upphovsrättsligt skydd. Der är ftidattningar,
d v s lagexteE och beslut eller yttranden som upprättas av svenska myndigheter. Det
gäller också översättningar av sådana handlingar.

Beslut och yttranden kan vara av olika slag. Dit räknas domar, remissyttranden,
promemorior, utredningar, utlåtanden m m som framstdlls av ett statligt eller kommunalt organ. Där kan fotografier ingå medan de inte ftirekommer i forfattningar.
Det kan tänkas att omslaget till en myndighets utredning illustreras med ett fotografi. Det anses inte rimligt att upphovsrättsskyddet då helt skulle gå förlorat.Vissa
särskilt upprdknade typer av verk har därItir kvar ett begränsat upphovsrättsskydd
åstän de ingå,r i myndighetsbeslut och yttranden. Dit hör bl a bildkonst som inbegriper både fotografiska verk och fotograliska bilder.
Skyddet är som sagt begränsat. Det innebär att fotografiet fir återges utan att fräga
fotografen om lov. Sker återgivningen i samband med en myndighets verksamher eller
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i en redogörelse av ett mål eller ärende där fotografiet ftirekommer behöver man inte betala någon ersättning. Åt.rg.r fotografiet i något annat sarnmanhang ska ersättning alltid utgå.
Fotografier i allmänna handlingar med visst
u p phovsrättsl igt skyd d
Myndigheter upprättar inte bara {tjfattningar, beslut
och yttranden. De framställer också upplysningsmaterial, informationsskrift er, handb öcker, undervisningsmaterial m m. Ibland ftirekommer fotografier i

materialet.
Även här är huvudregeln att var och en Iår återge
handlingarna utan att fråga upphovsmannen om lov
och utan att betala ersättning. Den ideella delen av
upphovsrdtten måste dock respekteras, d v s namn ska
anges, likaså källa, och verket fir inte ändras på ett
krdnkande sätt.
För denna typ av handlingar skulle det bli svårt att
få upphovsmän att medverka om det de skapar skulle
ftirlora allt upphovsrättsligt skydd. Därftir behåller
vissa ryper av verk alltid ett fullständigt skydd. Dit
hör bildkonst som dven omåttar fotografiska verk och
fotografiska bilder. Det betyder att fotograGn alltid
ska ge sitt tillstånd till användningen och att ersätt-

Om en myndighet tillhandahåller en handling i sin
"affirsverksamhet" och den innehåller upphovsrättsligt skyddat material behåller materialet också ett
fullständigt skydd. Förutom rent aftärsdrivande verk

kan en myndighet eller delar av den bedriva en form
av "affirsverksamhet".T ex kan man ha läromedels-

utgivning, många högskolor bedriver uppdragsundervisning och en kommunal nämnd kan ge ut
turistinformation m m. Det har ingen betydelse om
myndigheten tar betalt eller inte {tir materialet.

Fotografier som ges in till en myndighet
Upphovsrättsligt skyddat material som ingår i en
handling som ges in till en myndighet har som huvudregel ett fullständigt upphovsrättsligt skydd. För
ått återge dem krävs upphovsmannens tillstånd.
Också härfinns undantagfrån huvudregelnVar och
en {år bl a äterge muntliga eller skriftliga an{tiranden
inftir en myndighet. Men, är det{räga om ett skriftligt bevis, ut1ätande eller liknande som ingetrs får det
bara återges i samband med en redogörelse ftjr må-

let/arcndet.
Som exempel kan nämnas en domstolsprövning av

en otillåten återgivning av ett fotografi. För
fortsdttning sida l4 -->

ning ska betalas om sådan begärs.

t/I-sida
ll2-sida
l/4-sida
Småannonser

max 210 x 297 mm
170 x 130 mm
85 x 130 mm
85 x 30 mm

lnsida
Baksida

5.900;3.500:*
2.300:-

600:-

lnstick
(aoo:-vid sättning)

För annonser i fyrfärg tillkommer 20% på ovanstående pris.
Priserna förutsötter att annonserna levereras som heloriginal på film.

.

6.300:6.600:9.000:-

Annonsackvisitör
Harriet Kvist, Tln 08-772 99 2l
Mobil 070-491

1

8 62, Fax 08-772 99 35
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Hantering av
fotografiskt material
Nuförtiden är vi så vana att vara omgivna av bilder att vi lätt glömmer att varje fotografi är
ett unikt föremål som är mycket könsligt för yttre påverkan. Det ör viktigt att vi lär oss att
förvara och hantera dem vä|.

llextl Birgittq Jönsson och Torsten

är skall

vi

Johansson

ta upp några allmänna

rikt-

linjer ftir hur man bör handha fotografier.Vi rekommenderar alla som vill

fördjupa sig

i

ämnet att ta del av

litteraturlistan i slutet av artikeln.

När man tarhand om fotografiska samlingar skaIl
mall vara medveten om att det är flera komponenter,
lager, som bygger upp ett fotografi. I botten ligger
basen som kan vara av papper, plast, glas, p1åt m.m.
Ovanpå basen ligger ett bildskapande material, exempelvis silver, platina, pigment eller ett organiskt firgämne som binds vid basen av t. ex. gelatin, alburnin
eller kollodium. Bindemedlet tiilsammans med det
bildskapande materialet utgör emulsionen. Det finns
också fotografier med fler eller flirre lager.
Bevarande av fotografier handlar i forsta hand om
preventiv vård. Först gdller det att se ti1l att samlingen
ftjrvaras under goda betingelser, därefter kan man
koncentera sig på de individuella floremålen.

Skadat

acetatnegativ.

Foto: Britt Olstrup

den for hög skapas gynnsamma förhållanden for
möge1 och om fotografierna innehåller restkemikalier

är risken stor

ftir att bildsilvret bryts ned. Ett alltftjr

torrt klimat kan medftira att emulsionen

lossnar och

Att få vara med om attbygga helt nya arkiv är inte

att fotografiskt material med flexibel bas ftjrlorar sin

allom firunnat, däremot kan det bLi fråga om att bygga

smidighet. Luftfuktigheten bör vara 30-40%o RF
nedanstående tabell).

om redan befintliga utn.,mrnen som inte alltid har varit

(se

tänkta att fungera som arkivlokaler. Den säkraste pla-

ceringen av ett fotoarkiv är mitt i en byggnad. Källare är ofta fuktiga och kan innehålla vatten{tirande
installationer och på vindar svänger temperatur och
luftfukti ghet krafti gt.

Förvaringsklimat för fotografiska material
Ternp.

oc

s/vnegativ

rad lokalVärme påskyndar de kemiska reaktionerna

<18
s/vpåsiktsbilder <18
nitratnegativ < I I

och därftir fir inte temperaturen överstiga 1SoC. Den
relativa luftfuktigheten, Rf; spelar en viktig roll. Är

färgnegativ <
färgdiapositiv <

Fotografier kräver en sval, torr och väl ventile-

6k
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ldygn RF
cC

it
+t
rr
it
+]

u/o

/dygn
%

30-40 +5
30-40 l5
30-40 15
30-40 +5
30-40 +5
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Om det är svårt att uppfirlla klimatkraven bör en
klimatanläggning, som automatiskt sö{er {tir att temperatur och luftfuktighet är konstant, installeras.

Ett

fotoarkiv skall

vara uppdelat

i wå huvuden-

heter. En enhet {tir ett arbetande arkiv, där man {tirvarar material som används ofta och en enhet Iör ett

vilande arkiv, där man magasinerar originalmateriaT.
Det vilande arkivet skall vidare delas upp efter fotografiska tekniker och materialets kondition.
Ett problem, som är alltfor lätt att glömrrra, är att
samlingarna inte tål att utsättas {tir luftflororeningar.
För att ätgarda detta är det lämpli$ att montera ett
filter på ventilationsanläggningen.
Trä och plast utsöndrar skadliga gaser och där{tir
skall florvaringsskåp och hyllor vara tillverkade av
brännlackerad plåt.
Arkivet {år inte användas som passage eller innehålla permanenta arbetsplatser.
Om fotog rafierna s i nform ati on skall.kanna bevaras till eftervärlden är det viktig att behandla dem
med omsorg. De flesta skador som uppkomrner på
fotografiskt material beror på ovarsam hantering. Man
tar i fotografierna utan att anvanda vita vantar, låter
dem ligga varsomhelst på bord och i {tinster, utsätter
dem {tir ljus eller stoppar ned dem i lådor huller om
buller, man ser fotografier med hundöron och fläckar.

bilder

Litteratu

r

. Aune, Johnsenl Fotokonserverings. , '
prosjektet. Sekretariatet fo r fotoregistrering,
Oslo.

. Erlandsen m.fl.: Fotobevaringsboka. Sekretariatet for fotoregistrering, Oslo.
'

.

Palm,,

Johansson: Kortboken. Foto-

. Reilly: Care and ldentification of I 9thCentury Photographic Prints. Beställs genom
Kodak AB, Järfälla.

. Riksarkivets författningssamling:
Riksarkivets foreskrifter och allmänna råd om
planering, utförande och drift av arkivlokaler;
beslutade den 3l okt t994- RA.FS 1,994:6.
Författningssamlingen är under revision, den
nya utgåvan kommer hösten 1997. Kan beställas hos Riksarkivet.

All hantering av fotografier skall forsiggå på rena
arbetsbord med bra arbetsytor och man skall alltid bära

vita bomullsvantar

fir

att undgå fingeravtryck som

bl a kan leda till irreparabla frätskador i gelatinet.
Använd alltid blyertspenna i närheten av fotografier. Ett streck efter en kulspets- eller tuschpenna är
mycket svårt, i det närmaste omöjligt, att avlägsna utan
att fotot kommer till skada.
Tänk på att det kan bli tryckmärken på fotografierna om de fir ligga kvar under skrivpappret när man
for anteckningar. Om fotografierna måste lämnas på
ett bord el dyl,lägg ett papper över dem ftir att skydda
mot ljus och damm.

För att minska pä detfysiska slitaget skall samlingen
vara valorganiserad och latt att söka i. Förvaringsmaterialet skall vara utformat efter fotografiernas
kondition, teknik och tilltänkta användning. Varj e
fotografi och negativ skall ligga i ett kuvert av rent
bomullspapper {tir att skyddas mot 1jus, damrn och
repor.Anteckningar och negativnummer skrivs med
blyerts på yttersta kanten 3v lsvs11e6. ooo
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Sundsvalls museums
foto reg i st re r i n g s p roj ekt
Under 1990-talet har det blivit en alltmer framtrödande önskan bland museer, andra
institutioner och företag att göra sina fotografiska samlingar mer åtkomliga; dels för att
göra dem användbara och sökbara för den egna personalen, dels för ett kommersiellt syfte.
Digitalisering och nya programvaror har möjliggjort detta.
lText) Bodil östling Andersson och Agnetha pettersson

undsvalls museum forfogar över en fotosamling omfattande ca 500.000 negatig
positiv och diabilder.

Samarbete mellan AMI-5, Sundsvalls maseam
och Folkrörel sea rkivet
I början av 1992 togArbetsmarknadsinstitutet ochAr-

Museet inrättade 1987 en fotograftjänst,vilket har
gjort det möjligt att i srörre utsträckning genom{tira

bets{tjrmedlingen kontakt med Sundsvalls museum
med forfrågan om ett samarbete. De såg en möjlighet fir fizsiskt funktionshindrade personer att finna

samtida dokumentationer på olika områden;
kulturmiljövårdens byggnadsinventeringar och

ett arbete som var varaktigt, meningsfirllt och utvecklande. Datorbaserat registreringsarbete sågs som en

dokumentationer, museienhetens samtidsdokumentationer av skogsindustri, handel och andra områden,
inventeringar av museets och kommunens konst,
dokumentationer av utstdllrrings- och undervisningsenheternas verksamhet.Till detta komrner accessioner
av insamlat fotomaterial, gåvor etc.

Iämplig arbetsuppgift. FrånAMI:s sida hade man erfarenhet av liknande projekt, b1 a det fotoregistreringsprqekt som hade startat i Umeå.

i stort behov av bätrre
sökmöjligheter i sin samling. Deiar av samlingen fanns
på mikrokort, men största delen måste sökas manue1lt.Ti1l en början ställde sig museet avvaktande till
samarbetet med AMI, man hade nyss börjat datoriseras och visste for lite om såväl teknik som möjligheter, samtidigt som man konstaterade att det inom
Sundsvalls maseum var

museets egna råmar inte fanns resurser

för

en

Det
rätt tänkt; en arbetsledare på

arbetsledande insats i ett fotoregistreringsprqekt.
senare visade sig vara

heltid, frikopplad från museets ordinarie arbetsuppgifteyar en ftirutsättning for att ett sådant prqekt ska
uwecklas i rätt riktning.
Disku ssionerna mell a n AX4I,AF och museet fortsatte emellertid. En hake var att Sundsvalls

komrlun

vid denna tidpunkt hade anställningsstopp och alltså
inte accepterade att museet skulle stå som arbetsgivare for det planerade projektet. Det 1östes genom att

Fr v bakre raden: Bodil Ö-A, Anna Moscicka, Siv
Simander, Helene Jonsson. Frömre raden: Maria
Backlund, L-C Hansson och Jenny Edholm.
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Folkrörelsearkivet iVästernorrland, med Owe Norberg som chef,1994 gick in i prqektet som formell
arbetsgivare och personaladministratör. Sundsvalls

museum kom dock att fungera som uppdragsgivare.
Sundsvalls museum, AMI-S och Folkrörelsearkivet

gick in i ett samarbete kring ett treårigt fotoregistreringsprojekt. Det är ovanligt med en så lång
såg alla parter en stor ftirdel med
detta när man jämforde med andra liknande projekt.
Registrering av samlingar bygger mycket på en kontinuitet och samsyn i det dagliga arbetet, samt kun-

prqekttid, men här

skapsuppbyggande.

Kommunen står lor hy-

anpassade efter behoven.

i form av egen ingång med
hiss. dörröppni ngsfunkdoner, handikapptoalett, ankök, olika höjder på
borden. A1la rummen har
passat

försetts med ljuddäm-

terna;AJ\4I-S rekryterade personalen med lönebidrag,
provade ut arbetsplatsanpassningar och investerade i

pande innertak och hör-

kommun betalar lokalhyran och överskjutande lön,
betsgivare och personaladministratör, Sunclsvalls

Sundsvalls museum har investerat i programvaran,
förser projektet med arbetsunderlag viss handledning
och är diskussionspartner.

hilder

Handikappanpassning fi nns

Ansvaret fördelades mellan de olika inrressen-

hårdvaran, Folkrörelsearkivet fungerar som formell ar-

TEMA

ran av lokalerna, vilka är
nyrenoverade och delvis

slinga.

I

en stor 1okal finns

fizra arbetsstationer med

datorer fcir rextin läggning plus en bildinläggningsdator. ÄMI-S har

till

investerat i hårdvaran

projektet och utprovat

Album-programmet
Museets fotoarkivarie Kerstin Bagge undersökte
marknaden for lämpliga databasprogram som
skulle passa museets behov.Valet fo1l på Adrian

bilddata AB och deras registreringsprogram Album
2.}{ar ånns möjlighet att utforma programmet
efter museets behov, det var användarvänIigt {tir
både registrerare och sökare och ftiretaget erbjöd
support. Under sorunaren har vi uppgraderat
programmet til1 den nya versionen Album3.
Album-programmet används i någon av versionerna av ett tjugofemtal museer och institutioner
idag.

Projektstart 1995
Projektet startade ijanuari 1995 dä arbetsledaren for
proj ektet, Bodil ÖstlingAndersson, börj ade. Det blev
en kort tid med inblick i museets fotosamling, studiebesök och utbildning i databasprogrammet. I april
fortsatte projektet med att sex personer med någon
form av funktionshinder inledningsvis fick genomgå
en kort datautbildning samtidigt som arbetstekniska
hj älpmedel utprovades.
Studiebesök och stadsvandringar gjordes ftir att
personalen skul1e bekanta sig geografiskt med sitt
arbetsmaterial. Fotografierna innehåller ofta mrljöer
i staden med dess omgivning. Detta har underlättat
arbetet vid textregistrering och bildinläsning.

Idag återfinns projektet intill Kommun- och
Folkrörelsearkivens lokaler i Sundsvalls komrnunhus.

arbetsplatsanpassningar.

forts. -->

ARKIVFÖRTECKNINGSPROGRAM FÖR PC
Stöder inmatning, utmatning, design och sökning. Rutiner

för arkivförteckning, etiketter, arkivbeskrivning, innehållsförteckning, inventeringslista och titelblad.
Utvecklat tillsammans med erfarna arkivarier.
Anpassat

till

senaste versionen av Dataflex

vid Lunds Landsarkivs dataenhet.
Följer Dataflex'övergång till Windowsmiljö, med bl.a.
specialskrivna Windowsmoduler för grafi sk etikettdesign.
Specialprodukt:

Sj

älvhäftande eriketter för laserutskrift.

Programmet används avArkivverket och över 150 andra
myndigheter, företag och organisationer. Över 25.000
arkivförteckningar är idag inmatade med hjälp av ARKIA.
Kontaktpersoner:
Jan-Eic Bruun

016- 1 9701 3

Lrel Aguihr

()16- I 97012

Göran Kristiansson

016

LANDSARKIVET

I LUND

19701.1

BOX 2016, 220 02 LUND, tel. 046/197000, fax 046/197070
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Arbetsstationerna är kopplade i ett lokalt näwerk med
egen server på kommunens näwerk.Vid varje dator
fi

vara registrerade och sökbara.

Inom en snar framtid ska

samlingen b1i sökbar for alla över internet.

nns arbetstekniska anpassningar.

Vid

en av datorerna iäses alla bilder in med en still-

1996 berikades museet med ett SESÅM-projekt
därAnita Håkansson registrerar och lägger in museets

i lågupplöst format.Valet av inläsningsappåratur gjordes delvis med utgångspunkt från vilka
handikapp som fanns i gruppen.Ätt läsa in med scanner

ftiremålssamling. Anitas arbetsstation finns på museet,
men via det komrrrunala näwer-ket kan hon arbeta mot

var otänkbart med dess höga, entonig ljud, då vi har hör-

samma server som fotoregistreringen. Inläsningen sker

videokamera,

in bilderna

via scanner och hennes filtindelning med text for {tire-

databasen med kameran. Dessutom kan alla ryper åv

mål skiljer sig i många avseenden från fotoregistrering-

selskadad personal.

i

Det går snabbt att

1ägga

fotografier läggas in - positiv, olika storlekar på negativ,
glasplåtar.Vid de andra tre datorerna textregistreras fo-

ens.

tografierna.

Utveckl i n g av foto reg i st rer i n g s p r oj ektet

Något direkt urval e77er gallring av fotografierna har
ännu inte varit nödvändigt. Det urval som görs vid
inläsningen av fotografierna är dubbletter, dålig exponering och skärpa. Inga fotografier slängs.Vid de tilläl-

len då endast ett

1åtal

negativ från en film läggs in i

databasen, visar postnumret att det finns fler negativ

tillhörande filmen.
Sundsvalls museum står

fir

allt underlag.IJnderlaget

har oftast (hitintills) bestått av negativ med viss
textinformation på fotoprotokoll som beställaren av
fotograferingsupp draget fyllt i. Informationen b estår
oftast av någon topografisk information, ryp av verksamhet och i bästa fall någon tidsangivelse då fotografiet är
taget. Fotoregistrerarna behöver inte leta efter

informa-

tion till fotografierna. lJrval eller tillägg

av

Ett nytt delprojekt inom fotoregistreringsprqektet,lett
av Henrik Selander, har som sfte att utveckla fotografiet till något mer än att bara bli registrerat. Resultatet
av funderingarna ska bli ett interaktivt mediaprogram
for informationskiosker/multimediakiosker. Det blir ett
forsök att tillämpa teknikens möjlighet på ett historiskt
och nutida fotografiskt material, att använda och prova
i utstälinings-, informations- eller undervisningssyfte.
Ytterligare en intressent använder sig också av nätverket och registreringsprogråmmet, Sundsvalls BildcentralAB, ett EU-projekt med Håkan'Wirström som
prqektledare. Deras arbetsuppgifter är likartade med
våra. De har lagt upp olika album för sina behov.
Folkrörelsearkivet kommer att ha ett eget album ftir sin
fotosamling, vilken är tänkt att börja läggas in under
hösten.

textinformation forekommer. lJnder tiden arbetet pågått har registrerna själva, av eget intresse och med egen

Framtiden?

kunskap angett information. Detta gäller i ftirsta hand
Sundsvalls stads bebyggelse och historia. Stadsvandringar

Projekttiden lor fotoregistreringsprojektet går ut den
sista december 1997 - men arbetsuppgifterna är inga-

i oiika stadsdelar och studieuppgifter om dess bebyggelse

lunda slut.

*.r,

stimulerande for både arbetet och registrerar-

lf
Projektet började lägga in

1993 års fotografe-

AMI:s cheflars Fdlth ser prqektets uwecklingsmöjligheter såväl tekniskt, materiellt som personalmässigt
som en möjlighet till "Det goda arbetet" - en arbetsplats där arbete,funktion och människa får växa fram till

ringar. Dessa var väl genom{tirda med text och bra ord-

en enhet.

ning. Detta underlag var viktigt och hjälpte registrerarna att utveckla kunskapen och edarenheten att utläsa
vad fotografi et vill ftirmedla. Tidsangivelserna har varit

Vi

viktiga {tjr våra 70-talister. Fotosamlingen sträcker sig
över hela 1900-talet. I bör1an var det inte lätt {tir dem
att jämftira och urskilja de olika tecknen som var specifika ftjr ett visst tidsintervall. Tiden och de många
fotografierna har lärt personalen strukturera och sovra
bland text och fotomateriai.Till dags dato har museets
fotoregistrering lagt in ca 26.000 fotografier ftirdelade
pä ca7 .600 poster.

Målet

fir

registreringen är att ca 30 000 fotgrafier ska

l0 k Tema Arkiv

ser

inom projektet med stor tillftirsikt fram mot

det nya året. Här finns {tirhoppningar om ett samgående
med Sundsvalls BildcentralAB som arbetar med likartade arbetsuppgifter i samma korridor.

Under det senaste året har en ftirfrågan ställts till
kommunens politiker vad ett projekt av den hdr typen
får kosta. IJträkningar och jämforelser med andra pro-

jekt visar att det går jämnt ut - det kan hända att kommunen t.o.m.vinner ekonornisktpå att stötta denna typ
av projekt. Här finns också andra vdrden som alla tjänar
på: utbildning, kunskap, intresse att gä vidare med

gångspunkt från ett

112161i21. ooo

ut-

'at
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Bildarkivet i din dator
Teknik och strateg i

bilder

Ska man digitalisera sitt bildarkiv? Vad är syftet med det digitala bildarkivet? Ska man ha det

för att hålla reda på var bilderna finns eller ska man skapa nya arkivbestöndiga digitala
originalbilder?
Det ör värt att fundera lite extra på hur man ska använda de digitala bilderna innan man
völjer kvalitet, teknik och metod. ldag finns tekniken att skapa nya digitala originalbilder för
användning i alla sammanhang, från bildskärmsvisning tilltryck.
För att få så bra kvalitet som möjligt på bilderna är rätt teknik vid scanningen det
viktigaste. Att senare korrigera fel vid scanningen ger generellt en sämre bildkvalitet.
Med bilder i den här artikeln avses fotografiska bilder i svartvitt eller förg.

lfextl Håkan Wirström,

Su

ndsvalls bildcentral

Titta i slatändan när du ska digitdlisera
dina bilder

Utrustning för bil d i n lä sni ng
Det finns tre typer av bildinläsningsutrustningar

Den framtida användningen av bilderna avgör på
vilket sätt de fotografiska bilderna

ska läsas

in i digital

Digitala kameror

form.

I princip kan man väla två huvudalternativ:

Flatbäddscanner

Lågupplöst digitalisering ftir att söka och hitta
bilder i arkivet via bilddatabaser.

Filmscanner

'

.

Högupplöst digitalisering for att skapa ett nytt
digitalt original.

Kostnadsskillnaden mellan lågupplöst och
högupplöst digitalisering är relativt liten om man ser
tilll den totala hanteringen av bildmaterialet. Kostnaden ftir utrustning, personal och lagringsmedia bör
räknas in i detta sammanhang.
Vem vet idag hur bilderna ska användas i morgon.
Det vi säkert vet är att den tekniska uwecklingen
går allt fortare frarnät och att till exempel en
bildskärms upplösning kommer att bli högre, som i
sin tur kräver en högre kvalitet vid inläsningen av den
digitala bilden.
Ett klokt alternativ är att låta en professionell bildcentral göra digitaliseringen och registreringen. Man
slipper då stora investerings- och utvecklingskostnader.

Digitala kameror är antingen lågupplösningskameror, som till exempel Äpple's QuickTäke eller
digitala kameror som fungerar som en vanlig kamera
med fotografisk film eller högupplösningskameror,
exempelvis Kontrons digitala kamera eller JVC TKF7300U.
De lågupplösande kamerorna skapar bilder som är
anpassade ftir att visas på en bildskärm vad gäller
mängden pixlar (bilddelar) och bilddjupet (antalet nyanser), medan de högupplösande kamerorna ger betydligt större antal pixlar i bilden och även flera nyanser i bilden.
Med de digitala kamerorna kan man lika vdl finga
fotokopior på papper som negativ och diabilder.
Flathäddscannern är den vanligaste typen av
scanner ftir foto och andra dokument på papper.
Denna scanner är relativt långsam och lämpar sig
därftjr sämre {tir stora bildvob.nner.
Tema
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Filmscannern bygger iprincip på samma teknik

Få program och

som flatbäddscannern men genom att belysa bilden
underifrån kan man läsa negativ och diabilder.

inget Internetprogram kan direkt läsa detta fil-

Exempel på filmscanner finns
arbetsstation

fir

i

Kodaks

att framstdlla PhotoCD-bilder, som

på ett snabbt och rationellt sätt kan läsa av bilder.
Särskilt gäller detta småbildsfilm,24x36 mn.

TEMA

bilder

format.
Ska bilderna utgöra ett nytt digitalt

original av bildoriginalet är detta det rätta bildformatet.

Dig ita I

b

ild up plösn i n g

Här uppstår de flesta misslörstånden vad gäller bildupplösning.
Vad som påverkar återgivningen av en digital bild
är originalbildens storlek och hur den ska användas.
Exempel: Om man vi1l läsa in en bild som i original är cirka 13 x 18 cm och senare vi1l skriva ut den
i skala 1 :1 på en skrivare som ger 300 dpi (bildpunkter
pertum) krävs 300 dpi inläsning,d.v.s. ca 1500 x 2100
pixel. Förbilden ovan gäller att1,3 cm motsvarar cirka
5 tum, 300 bildpunkter/tum ger 5 x 300:1500 pixel
eller bildpunkter.)
Ska man istället skriva ut bilden i dubbel storlek
krävs en inläsning på 600 dpi, d.v.s. 3000 x 4200 pixel.

Om man däremot vill

läsa

in

en mindre bild,t.ex.

en småbildsfilm som ar 24 x 36 mm och

vill skriva ut

den i skala 1:1 på en skrivare som ger 300 dpi krävs
att bilden läses in med 300 dpi, d.v.s. ca 300 x 450
pixel.
Ska man istället skriva ut samma bild i storlek
24 x36 cm,krävs en inläsning på 3000 x 4500 pixel.

Digitala filformat
Det finns väldigt rnänga olika format att lagra digitala bilder på. Filformat ska man vdlja så standardiserat som möjligt {tir att se ska kunna läsas av de flesta
typer av datorer och program.
Till tryck, bildskärmsvisning, Internet, utskrifter av
bilder krävs olika filformat Itir att återge bilden så
optimalt bra som möjligt.
Tre vanliga ålformat:

TIFF
JPEG

GIF

TIFF -'fagged Image File Format. Det här filformatet
bör användas for långtidsforvaring av de digitala bilderna och bearbetas när man bestämt hur bilderna ska
användas och till vad.

TlFF-bilderna är okomprimerade och tar stort
digitalt utrymme.

12 '* Tema Arkiv

JPEG -1oint Photographic Expert Group. Detta är
ett komprimerat filformat, som skapats

fir

fotogra-

fiska bilder.

Kompressionsgraden kan regleras och intill en
kompression med åktorn 8 kan ett otränat öga inte
se någon {tirsämring i bildkvaliteten.
Det komprimerade JPEG-formatet ger en liten
bildfil, med ner til1 cirka 1./20 i storlek av en TIFF-

fi].

GIF

-

Graphics Interchange Format. GlF-formatet

används {tir att återge fotografiska bilder på Internet.

Formatet är tänkt i ftirsta hand for bilder man skapat
exempel logotyper.
Nästan alla W-W-W'-browsers kan läsa och packa
upp en GIF-bild.

i datorer, till

Inte bara teknik och utrustning
Teknik i all ära men den kunskap i handlag och bedömning av bilder i kombination med kunskaper av
bildbehandling i datorer, som den enskilde scanneroperatören besitter, betyder oerhört mycket lor att
resultatet ska bli bra.

Ekonomiska aspekter
Det kostar lite extra att läsa in en bild högupplöst mot
att läsa in den i lågupplöst form.
Den praktiska, manuella hanteringen av bildmaterialet som transport, uppackning, preparering och
övrig manuell hantering är densamma oavsett om
man läser in bilden lågupplöst eller högupplöst.
Maskintiden att 1äsa in en lågupplöst bild ligger på
några sekunder, medan det tar någon minut ftir en
högupplöst bild.
Lagringskostnaden på CD ROM ligger idag på
cirka 6 öre for en lågupplöst bild och 2 kronor for en
högupplöst bild och kommer att snabbt sjunka i pris.

Börja digitalisera nu!
Med rätt val av teknik och strategi beroende på syftet med det digitala bildarkivet är risken mycket liten

ftir att man idag gör några stora

missrag.

...

Förslaq till ny bokföringslag
ur arkiveringssynvinkel ( SOU I 996: I 57)
lTextl Margareto Linday, Ordförande

NLA

et slutbetänkande som presenterades
under novemb er L996 innehåller {tirslag som kommer, om dessa antas, att
påverka arkivering av bokforingsmaterial.
Remisstiden har gått ut men i skrivande stund finns
ännu ej en remissammanställning.Jag har dock tagit

framfir allt rättat sig efter gdllande skatteregler.Vad
som saknas är en koppling till den civilrdttsliga delen.
Och här kan man verkligen fråga sig om ftiretagen, beroende på verksamhet, anser sig nödsakade att

skapa egna regler utöver vad som komrner att lagstadgas, under ftirutsättning att en arkiveringstid på 6

år antas.

fi fram

Vid utredningen av den nuvarande boköring-

någon slags trendl Till detta återkommer jag senare.
Efter remissernas sammanställning kommer en
proposition att skrivas. Denna komrrrer någon gång
under 1998 att ftireläggas Riksdagen. Intentionen är
att den nya lagen ska träda i kraft den L januari 1.999.

slagen {tireslås enjustering av arkiveringstiden. Detta

Röster har dock höjts, om att denna tidsplan formodligen inte komrner att hålla. Det är mer realistiskt att
tro att den nya lagen inte kommer att träda i kraft forrän den 1 januari 2000.

principen

del av ett tiotal remisssvar, detta for att forsöka

Red ovi s n i n g sko m m ittön fö re s I å r att arkiveringstiden lor boklbringsmaterial ska sänkas från idag
gällande 10 år + 1öpande ti1l 6 år. Förslag

till

övergångsregler

finns inte. Det r srn tur

skulle innebära att
b okforingsmaterial ftjr
f,ira år kan makuleras fr

o m den dag lagen träder i kraft. I de remissvar

som jag tagit del av är
det for det mesta just

arkiveringstiden som
det finns synpunkter
kring. I {örslaget fastslår

man att grova skatte-

bedrägerier preskriberas ftirst efter tio år,

antogs inte av dåvarande Riksdag - m a o

vad

Vidare föreslår kommiltön att varannanlänksVarannanlänksprincipen innebär
att varannan länk i bokloringskedjan ska ftireligga i
visuell och varannan i maskinläsbar form. Åntingen
ska verifikationerna eller grundnoteringarna finnas i
form som medger direkt läsning (papper).
Förslaget kan betecknas som en anpassning till
dagens IT:samhälle där man inte längre ser med djurisk misstänksamhet pä a1la
datamedia. I de remissvar
lsom jag tagit del av, återfinns
bara en enda synpunkt gdlska slopas

djurisk

misstänksamlret på
alla datamedia.

samtidigt som eftertaxering som huvudregel endast kan ske inom Gm år.
Som framgår av det sistnämnda har utredningen

se

som beslutas!

betecknas som en
anpassning fia
d.a§lens IT-samItäIIe
d.är man inte Längpe
ser med

firvi

lande borttagandet

av

varannanlänksprincipen.
Förslaget att arkivering kan
ske via datamedia är.som

jag

ser det, den stora forändringenVidare medger ftirsla-

get att den bokföringsskyldige själv fir bestämrna
på vilket media handlingen
ska arkiveras.

Red ovi s n i n g s kom m ittö n

skriver:
" När det t ex gdller verifikationshantering innebär vårt {tirslag att låta den
bokforingss§ldige vdlja den handling som ska använTema
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das som

verifikation enbart en valfrihet initialt. När

den bokforingsskyldige väl bestämt sig for den hand-

ling som skall

användas får denna handling karaktär

av räkenskapshandling och måste därmed enligt

hu-

ist:i11et ersätta clen

iiireslår komuitt6n att de ursprllngliga räkenskapshandlingarna ska kunn:r lorstöras i ftjrticl, ilock forst
efter ti11ståncl

vudregel sparas."

Det innebäratt den bok{tiringsskyldige kan ersätta
pappershandling med en elektroniskt handling om
detta sker initialt, d v s innan handlingen blir räkenskapshandling. Som exempel kan nämnas en inkommen leverantörsåktura - denna kan övergå till att bli

med annan handling."

N4ed tanke p:i den sr-rabba tekniska utvecklingelr

ar,'

skattemvndigheten alterrurtivt

fi

nans-

inspektiolren. Naturlign js nråste rrikenskapshancllirrg:rrna då tiir:rs tjr.er p:i rnnat uredirV;rljer man
att öl,er{rra räkenskapsl.randlinsarru pri papper och dä
tidigast eftcr tre år, törslis att dertx sk:r kunna ske Lltan
sär:skilt dllståncl.

first bok{tiras ef-

Förslaget aktualiserar verkligen den redan ti-

ter "omvandlingen" och blir då en räkenskaps-

digare omdiskuterade frågan om hur våra ftiretag - ja
hela vår tid - ska dokumentera sin verksamhet till ef-

en elektronisk handling och får då

handling.

Kommittön skriver mycket ornftirstörande av
räkenskapshandlingar. Man inleder med att beskriva gällande lag speciellt vad gäller maskiniäsbart
räkenskapsmaterial och foreslår sedan:" Huvudregeln
.vara att handlingar - oavsett om de är

bör istället

pappersbaserade eller elektroniska - skall sparas i dess

ursprungJiga form. Först

i det fall den bok{tirings-

skyldige saknar möjlighet att under hela arkiverings-

tiden bevara en maskinläsbar handling i ursprungligt
skick bör det vara tillåtet att forstöra handlingen och

<-- fortscittning från sidan 5
bedömningen inges den aktuella återgivningen

till

domstolen. Fotografiet behåller fullt upphovsrättsligt skydd, d v s fotografen måste ge sitt tillstånd
till all användning. Dock finns ett undantag, näm-

ligen om t ex en tidning redogör ftir den dom som
foll. I det samrrranhanget {är den omwistade återgivningen visas utan att tillstånd behöver inhämtas.

Tryckfrihetsörordningen ger närmare anvisningar
om vad som är allmän handling.
Handlingar som ingår i bibliotek eller som en
enskild person gett in till arkiv eller annan myndighet ftir forvaring, vård eller forskning är inte allmänna handlingar. Myndigheten är då inte skyldig att lämna ut dem och myrdigheten bestdmmer
själv vilka villkor som ska ställas om de ändå ldmnas ut.Ett vanligt exempel är de fotografisamlingar
som finns på många museer. De tillhandahålls ofta

'it

mer det att finnas intresse fränvära företagsledningar
att engagera sig i frågan? Personligen trorjag att när
lag{örändringen har skett och det finns mer päta$ig
orsak borde ett nytt upprop göras där vi alla pätalar
vikten av de historiska arkiven.

Och då menar jae iven nutidshistoria hr-rr nrånga
qånser korrrnrer hjr-rlet att uppfinnas i företaqen med
tanke på sex rirs arkiveringtid...........?

...

mot en användningsersättning, i regel relaterad
till användningens art och omåttning.

Upphovsrätt hos material som inte är dllmänna handlingar
Det åktum att t ex ett arkiv mottagit fotografier innebär inte automatiskt att arkivet också blir
innehavare av upphovsrätten till dem. De kan ha
donerats fir lång tid sedan under i dag okända
omständigheter.

Annat material än allmänna handlingar
Alla handlingar hos en myndighet är inte "a11rnanna" och därmed tillgängliga ftir var och en.

14

tervärlden. Kommer {tiretagens historiska arkiv att finnas kvar, och hur komrner dessa att uwecklas? Kom-

Tema

Arkiv

De har ett fullständigt upphovsrättsligt

det fortfarande är i kraft.
Eftersom fotografi ets skyddstid {tirdndrats
genom flera lagändringar under årens lopp
kan det vara svårt att avgöra. Likaså kan det
vara svårt att bedöma vem som är egentlig
skydd forutsatt att

rättsinnehavare.

...

skrift om-detta kan
rekvireras fran:

En liten

Svenska Fotografers Förbund,
Götgatan 48, I l8 26 Stockholm,
tel 08-640 21 80.
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När du möter oss på lda så inser du snart att hela vår värld
kretsar kring begreppen dokumenthantering och workflow.
Hos kunder som Ericsson, Vattenfall och Riksskatteverket
har våra konsulter, som alla är civilingenjörer, visat prov
på sin kompetens inom projektledning, analys, metod-

utueckling, design, implementering och driftsättning av
effektiva system. ClienVserver (gärna flerlagers) och allt
som har med lnterneVintranet att göra hör till självklarheter

i ldas värld.
Möt oss redan idag på lnternet så får du veta mycket
mer om vad vi kan och vilka verktyg vi använder.

www.idasys.se

IDA
lda

ems

Box 576,581 07 Linköping.
Tel 013-37 37 00. Fax 013-37 37 90.
Norgegatan 12,164 32 Kista.
Tel 08-703 50 70. Fax 08-750 78 90.
info@idasys.se

som i arkiv. En utstallning
för dig och ditt arkiv
Nu finns möjlighet att hyra en enkel utstöllning om arkiv
som producerats av arkivföreningarna 7emensamt.

lfextl Maria Larsson, FA:s arkivkonsulent
n varm nrajdag 1996 samlades på Göteborgs Stadsarkiv "AAS:s, FA:s, FALK:s
och NLA:s reklamkommitt6". En al1deles nvbiklad sådan utsecld av. och med
uppgift från, respektive sfyrelse att skapa ett gemensamt reklammaterial ftir de fyra arkivftireningarna. I
bestdllningen 1åg en transportabel monter, en aflisch
- och om de knappa resurserna r:äckte - också en
gemensam broschyr.Vi som skulle slå våra kloka
huvuden ihop var Mikael Dahlin från AÄS, Gun

F
b
h

sammanhang.Vi vi1le inte att möjligheten
knep och knåp skulle bli {tir stort.
Vi

föll ganska snabbt ftir att göra

av ett stort A.

till

eget

montern i form
sedan bli vår

A - som i arkiv. Det fick

Schönbeck från FALK, Anna-Brita Lövgren från
NLA och undertecknad, Maria Larsson från FÄ.

ledstjärnaVi insåg också attA:et inte kunde ge all information utan att den snarare skulle ha funktion som
blickfång.Å:et som form kändes också bra eftersom
det kan stå for sig själv och ses från alla hå11. Formen
ledde oss vidare i våra funderingar. Men det finns
ganska många varianter på ettA. EttÄ är inre likt ett
annat.Vi ville också att Ä:et skulle stråla, men hur

Att skapa ett gemensamt reklammaterial låter bra,
och alla var snabbt ense om att en aflisch och en
monter skulle vi ha,frägan var sedan bara form och

vilka bilder skulle vara med, var frågor vi fick ställa
oss. När vi väl kommit så långt i våra funderingar att
vi visste vad vi ville ha, tog vi kontakt med två olika

ordnar man med belysning? Hur skulle texten sitta,

innehållVid den {tirsta träffen och senare diskuterade
vi livligt vad arkiv egentligen är lor något, vad vi vi1l
med vår verksamhet och till sist vem vi ville att rna-

Bokning av A-monter sker
genom Maria Larsson, Skänes Arkivförbund, Porfyrvägen 1 9, 224 7 8 Lund.
Tel: 046-30 44 I 9.
Fax: 046-1 4 64 48.
Montern är placerad i en
trälåda som kan tas på last-

terialet skulle rikta sig.Det är inte lätt att skapa ett material som skall passa alla och i alla sammanhang. Det
visade sig också att vi kanske hade lite olika syften med
våra {tireningar och vilka vi ville vända oss tillVar det
arkivens eller {tireningarnas verksamhet vi skulle lyfta
fram? Montern skulle också fungera lika bra på det
lilla komrnunala biblioteket, i arkivets foaj6 som på
Arkiv och dokumentmässan och Bok- och biblioteks-

pall, lådan har också försetts med hjul, som kan användas vid behov. Kostna-

den för att hyra montern är
densamma som fraktkostnadenl en sträcka om man kan
förvara montern tilldess den

mässan. D etsamrrra gdlIde a{Eschen. Upp gift en blev att

finna en minsta gemensam nämnare. Montern skulle
också vara enkel att transportera och sätta upp, men
stadig och hållbar så att den kunde klara många hårda

transporter och klåfingriga besökare. Från början
tänkte vi att den skulle vara så flexibel som möjligt,
men efterhand enades vi om att grunden i montern
skulle vara densamrna, men med möjlighet till små
justeringar för varje arkivftirening och utstdllnings-

16 'a Tema Arkiv

skall vidare, i annat fall frakt
för två sträckor. Billigast är att

Del av den nya

framtagna
affischen,
som passar
bra både till
utstdllningen
och montern.

nyttja Posten om man har
konto där, (ex. Stockholm-Cöteborg
ca 600 skr, vikt I 20 kg), givetvis kan

andra transportfirmor anlitas.
Montern tar cirka fyra kvadrat i anspråk, är I 80 cm höq och försedd
med belysning.

Affischen kan beställas hos
respektive a rkivförening.

drag att firdigställa vår gemensamrrea affisch.

Ni som besökte FAIK:s årskonferens i Helsingborg
eller FA:s årsstämma på Åkers-Runö har redan haft
möjlighet att se A-montern. Responsen har på det
stora hela varit bra, men med synpunkter på att den
kanske är i tyngsta laget. Detta har nu åtgärdats genom att transportlådan ftirsetts med Lrjul.
A-montern presenterar mycket kortfattat våra
arkivftireningar,vad arkiv i allmänhet ägrar sig åt och
vad man kan finna i arkiven. På ena långsidan, gaveln,
finns fack med möjlighet att placera information som
broschyrer, böcker, tidskrifter osv från den egna

Utsta

II

n i ng

smontern på

bi

ld

firmor. Nog for att vi hade id6er, men att tänka ut

in-

stitutionen. Om platsen {tir information inte räcker,
får man själv komplettera med fristående skärmar eller
montrar. I mitten avÄ:et harvi placerat ett"guldägg"
som skall ses symboliskt.Vi funderade länge och väl
på vad mitten skulle innehåIla. Vi pratade om mobiler
av CD-skivor, kopior på pergamentbrev, gamla lås och
nycklar osv, men enades om ägget. Om ni själva har
något vackert eller intressarrt att ställa ut kan ägget

fiffiga lösningar,val av träslag och belysningsdragning
kände vi oss inte kapabla till att göra själva.Vi valde

ersättas.

attläta Karin Kylander från Göteborg omsätta våra
tankar till en firdig produkt. Hon fick också i upp-

användning i så många sammanhang som möjligt. Den

Nu hoppas vi lorstås att montern skall komrna till
är

till for er medlemrlar, det är bara att boka. ...

,ii,ll
ll

liiiil
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Vi levererar kompletta ärendesystem och digitala arkiv
Vår servicebyrå stöttar vid stora mängder För de värdefullaste
dokumenten erbjuds förvaring i säkerhetsarkiv.
Ring 021-18 70 10, marknadschef Alf Brandtieng.
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Ebba
7 - 8 OKTOEER
Förtroendemannakonferens för
folkröre lsearkiven.
FA, Östersund

9.IO (}KTOBER
Arkivet i Braktiken.

: , NLA,Skåne

I4.:I5 OKTOBER
Registf atorss eminariu m

i Norrköping.

I

ör hon helt fardig

- nu
I slutet

av

1995 beviljades RA och landsarkiven medel från Statens

förnyelsefond för att genomföra ett s.k. nätverksprojekt,
"Förnyelsenätverk vid statliga arkivmyndigheter" eller Ebba, som
nätverket populcirt kom att kallas.

AAS

2I-22 OKTOBER
Kurs i modern bildhantering,

lfextl Peter Sivervall,

Ri

ksa

rkivet

FA, Varberg
I

I

I.I2 NOVEMBER
Fortsättningskurs i arkivvård

ör arkir,'verkets del gäl1de det ett arbete med inriktning

Riksarkivet, Stockhol m

2I

NOVEMBER

lnformationsdag. ADB - från
till lagring hos

system i drift
Riksarkivet

z-4 oxroEER
Påbyggnadskurs i ordning och
föneckning. FA, Karlstad

mot ökadADB-

IT-kunskap och kompetens, främst ftjr den tillsynshandläggande personalstyrkan. Riksarkivet (Tillsynsbyrån och Krigsarkivet) och respektive
landsarkiv (inkl. Stockholms stadsarkiv ochVärmlandsarkiv) utsåg en eller flera representanter, som skulle ingå i det s.k. näwerket. För tillsynsbyråns del utsågs
undertecknad och Mats Burell som representanter.

Då arbete i ett näwerk inte var vardagsmat lor någon

av deltagarna,

började det

hela lite trevande,men med god hjdlp av en konsult (EvaEl-fgren, Sinova) och näwerks-

.
.

NLA-dygnet.

deltagarna själva, kom man så småningom fram till vissa möjliga tillvägagångssätt att
lägga fram planer {tir hur ökad kompetens och kunskap inomADB- och IT:området

Bomans iTrosa

skulle erhållas.

2r

JANUART r998

8€

DECEMBER

AAS

Tips

Arkivdag

för intresserade!

Sök på internet!

Alla stora organisationer har
hemsida som är tillgänglig för
sökning. Undvik dock att söka
på breda begrepp som arkiv
= l0 000 träffar, eller archive
som ger 150 000 (!) träffar.

Fler tips

skickas

.

'

till kalendariet
till:

Vid sammanlagt tre tillftllen träffades gruppen, tiden däremellen

ägnades bl.a. åt

att via sina respektive kollegorpå hemmaplan samla in id6er och uppslag på hur arbetet
skulle fä bästa möjliga resultat.Vid den tredje och sista trä{Gn sammanställdes en

slutrapport av vilken framgår hur de eftersträvade målen skall nås. Det rör sig främst
om tre olika skeenden, som delvis skall löpa parallellt, Basutbildning, Specialutbildning och Handbok.Då det redan i ett tidigt skede visade sig att kunskapen inomÄDBoch IT-området varierar kraftiS bland tillsyrshandläggarna (och ftir övrigt även bland
övriga personalkategorier) ftireslår gruppen ett utbildningspaket, som ska delas in i
olika etapper och böga på en grundläggande nivå ftasutbildning indelad i två etapper, en rent grundläggande och en mer fördjupande) for att sedan stegras och bli
alltmer avancerad (specialutbildning, t.ex. att från grunden lära sig läsa och ftirstå
systemdokumentation samt via praktiska övningar, d v s med datorhjdlp,jämöra den
befintliga dokumentationen med den digitalt lagrade informationen), så att det
forhoppningvis kan b1i en"hög lägstanivå" vad gdller kunskap och kompetens framöver.

Tema Arkiv
CATARINA LUNDSTNON/I] (TI)

.Föreningsaiki;$ i jamttanäs irio
Tfn 063-10 1.7 19, Fax 063-12 l8 24
L-post: catlund@alqonel.se

Som vanligt gäller det att skaka fram pengar sä att"alla" kan fi delta, annars är
risken stor att endast en begränsad styrka fir njuta av det fram-lagda "paketet" Viktigt
att påpeka i sammanhanget är också, att detta inte (när det väl kommer till stånd) fir
bii någon engångs{tireteelse, utan ny personal måste få möjlighet till kompetenshöjning
samtidigt som "gammal" personal får möjiighet til1 (ständig) fortbildning.

E,rt livs
SA kraste
pl a,cering!
aa

Och kanske den
lönsarnrnaste

!

Det handlar inte om snabba klipp. Inte
om kostsamma investeringar. Inte ens
om värdepapper i traditionell bemärkelse.

Det handlar om ftiretagets minnesbank. Om dokument som enligt lag
måste sparas. Och om att veta exakt vad
man har - och var man har det - utan
att själv behova odsla tid på att leta.
Kort sagt: Om att spara mindre. Och
tjäna merl

Suenskr Arkivs affarsidö ar att hjtilpa
pappersintensiua företag och or ganisatio-

ner siinkn sinn arkiukostna.der.

Under tolv framgångsrika uerksomhetsår har ui sparat tid och pengar

fuktmder som PRV Bolng, ,\lfa-Laval
och Östgöta Enskildn Bank, helt enkeh
genom att bistå deras egen orkiotpersonal
med arkiorutrynune och atthålla ordning

i arkiqtet.
Med tjrinster som

J

sortering, farteckning och datnregisnering

Q
Q

arkiuering

J

dntoriseraÅ dtersöl<ning somt

J

kontrollbrtinning

i larmaå

och bevaka.d depå

srikerhetsf öru aring av dntnnedia

l<m ui hjrilpa er också att minska dp
admini s tr atiq.t a ko s maÅer na,
I

Ring idag
far en kosmaÅsfi genomgång!

SVENSKT
ARKIV AB
Spara mindre. Tjäna mer.
Box 2066. t94 02 Upplands Vasby

Tel:590 898 86. Fax:590 841

81

E-mail: d.klockhoff@arkivservice-svensktarkiv.se

<- forts. Ebba
Som framgår ovan ftireslås en satsning på utbildning,
men det är inte det enda, utan det hela ska kompletteras med hjälpmedel i form av handböcker, broschyrer m.m., som kan publiceras dels på traditionellt sätt
(på papper) och dels digitalt (arkivnäwerket).

För att återgå dll nätverkets arbetssätt, bör nämnas att ansvaret for de olika mötena roterade inom
gruppen, vilket medforde att en effektivitet av sdllan
(?) skådat slag uppnåddes.
Alla kände att man arbetade tillsamrrrans och problemet med att ett fåtal personer drar det tunga lasset
I

poäng med detreflekterande teamet är att i stort
sett samtliga komrner till tals, en annan att diskussionsEn

dmnena hela tiden fordjupas. I vissa fall ftirsvinner frågor och byts på ett smidigt sätt ut mot nya. Proble-

met med reflekterandet var, som franglr ovan, att
inte lägga sig i en annan grupps diskuterande.
De positiva resultaten av det reflekterande
arbetssättet uppvägde dock vdl de fi negativa sidorna.
Dessutom var det intressant att få prova det fir gruppen helt nya arbetssättet.

De medel sombevlljades forprojektet
first

undveks.

betalas

ut

när projektet slutredovisats, vilket giorts genom

att nämnda rapport (RA dnr L66-4358-95) skickats

En särskild del av arbetet vid mötena utgjordes av det

in till fornyelsefonden.

reflekterande teamet, en id6 från Konsult-Eva, som
gick ut på att man delades in i t.ex. tre grrpper. Grupp
ett startade en diskussion kring ett antal frågor medan
övriga grupper fick sitta tysta.

För den som händelsevis undrar vad örkortningen
Ebba står for, kan avslöjas att det inte alls rör sig
om någon {tirkortrring utan om det fina namnet Ebba.
Namnet valdes med tanke på att nätverkets firsta
möte planerades till Ebba-dagen den 6 mars (1996),
men av olika anledningar blev det inget möte då
utan i stället den 29 april, på Kent-dagen. De som
heter Kent behöver inte ta illa upp men namnet
ansågs inte passande, dessutom var namnet Ebba "på
var mans tunga" redan i ett tidigt 5ksds. ooo

s.k.

Efter 10-15 minuter övergick diskuterandet till
grupp fvå, som "reflekterade" över vad grupp ett sagt
medan de övriga grupperna satt tysta och lyssnade nog så svårt visade det sig. Sludigen tog grupp tre
över reflekterandet (pratandet) och avslutade så småningom det hela.

aa

WINASS
Arendehantering

s

sy

stem

för Windows-miljö

at om arkiv!
Vi erbiuder professionell hjälp
med dokumenthantering.
Kurser & utbfldningar
Koflsulttiiinster & entreprenader

I4{NÄSS egenskaper:
- mycket enkelt att lära och handha
- snabb sökning, söker på

allt

- anpassas efter användarens behov
- handhar alla typer av dokument

- lött att intergrera med andra system
- moduluppbyggt, vdxa i egen takt

-

aa

Jan Appelquist

ttn' 08-698 06 04,

e-post: jan.appelquist@sipu.se

Arrrlka Petrtersson
tfn: 08-698 05 0), e-post: annika.pettersson@sipu.se
Kristina Sandaht
tfn: 08-698 06 05, e-post: kristina-sandahl@sipu.se
Mikael Dahlin
tfn: 08-698 06 08, e-post: mikael.dahlin@sipu.se

CiaHtpfl
tfn: 08-698 06 18, e-post: cia.hipfl@sipu.se

sist men inte minst, nöjda användare

Mariebergs Arkivbyrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm
Tfn 08-698 06 03, Fax 08-698 06 02,
Ring gcima för mera information om WINÄSS:

Bardeli Datasystem

AB

08-18 14 60

Hemsida www,sipu.se/marieberg
- en fbretag

i

SlPl-Lgrr.rpper-r

SVERIGES IVEST KO]MPLETTA

Nordiska museet
MUSEISERVICE
Centrum för arkiv-, fotooch föremålsvård

SLÄKTFORSKARCENTRUTM

SVAR
RIKSARKIVET

VASA-asken
Efter en omfattande fotografisk aktivitetstest av Statens Provningsanstalt kan

langtidsförvaring av framförallt fotografier, diabilder

KOSTNADSFRI SLÅKTFORSKNING
Till

och negativ. Materialet iir tillverkat av 1007o bomull,

syrafritt. Asken finns i alla bildformat.

det unika och vackert belägna SVAR-

Husets forskarsal är Du välkommen att
kostnadsfritt göra din egen släktforskning.
Här finns alla kyrkböcker från Sverige och
delar av Finland överforda på mikrokort.

Släktft rskning
Konferenser

.

.

Vi kan nu även erbjuda fotoplastfickor för langtidsförvaring av fotografier, diabilder och negativ.
Materialet iir polypropylen och skadar inte det fotografiska materialet. Plasten iir syrafri, pH-7, och
innehåller inga mjukgörare eller andra skadliga ke-

U tbildning

Cafeteria

.

vi nu erbjuda en ask för

mikalier.

[Jtställningar

Uppdragsforskning
Vår katalog innehåller ca 300 olika vårdprodukter.
Kontakta Torbjörn Lundquist teUfax 0241-500 54
för mer information.

SVAR Konferens- & ForskarCentrum
Box 160,880 40 Ramsele
Tel: 0623 -7 25 00, Fax: 0623 -7 25 05

1:a version

I{ar nor-'

Det börj ar brinna
och Ditt arbets

'

**f=*rL<rv

är den sista delen

i den integrerade databasen

.
.
.
.
.
.
.

,.fuqe-

Uwecklad i samarbete med flera museer
Vedertager-r arkivstandard

Beståndsbeskrivning, innehå1lsförteckning
och lörteckninssblad
Handlinesf-örtecknins med möjligheter
att göra detaijerade sökningar. Handlingsnivån kan skräddarsvs fc;r olika behov
Kart- och rirningsdel

Enkel erporrering till NAD
Flexibelt - både lor traditionell arkivering
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hanterar löremålssamlingar, lotografi ska
bilder. in- och utlån av fciremål samt
fornlämningar.
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Vi har olika lösningar för
säker förvaring med
skydd mot brand, inbrott
och rån.
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Kontakta oss innan det händer!

Å$dfc; §V
& raai
4ffi&tål
I ÅÅ\Å%å

a\{

lå H !q
.i åÅL.åhÅ

t? noSENGRENS

t

,& E3 ',lt,t"ll 'ä
00 fax 090-77

Vad gör Du då?

rt I : 11.,' ! ä i

och lör en mer detaljerad nivå

Den kompletta databasen
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material går
upp i rök!
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A Rosengrens AB

Box 3 I 5, I 92 30 Sollentuna,Tel 08-7549 I 80.Box l)]r43,402 42
Goteborg,Tel 031-697900. Box 6089,200 I I Malmö.Tel 040- I 29 I I 0.

FALKs

nya styrelse
Till slut en rppn:aning. Det bör

noteras att styrel-

sen beslutat att FALKs jourhavande

U[*,##Hi*r,',r;#

r

Johansson valdes Anita Kutzner.
Arne är stadsarkivarie i Helsingborg sedan oktober 1.994 och har bland annat ett förflutet under

Iiir remissfrågor

under mandatperioden skall varaArne ochJan = september-december, Annika och Marianne : januari-

februari, Eva och Änita : mars-april. Om någon
kommer på ett remissärende som kan vara intressant
{iir FÅLK, weka inte att kontakta oss om ds162l ...

många år från olika befattningar på Riksarkivet. Detta

märkligt nog som en merit i sammanhanget.
Anita å sin sida har sedan tidigare lång efarenhet

anses

diarie{tiring, dokumenthantering och arkir,{rågor,
bland annat i form av utbildningsverksamhet på SIPU
och dess efter{tiljare. Hon har nu blivit landstingsarkivarie i Örebro och komrler att i styrelsen särskilt
av

b

FALKs

årsmöte

t 997
lTextl Arne Fryksän

evaka landstingsfrågorna.

I övrigt ingår i styrelsen

synnerligen meriterade
och du gliga arkivarier: Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna, tillika styrelsens sekreterare, Eva
Königsson, stadsarkivarie i Eskilstuna, tillika ansvarig

for medlemsregistret, Marianne Betts, arkivarie på
Stockholms stadsarkiv. och Jan Österg.en. arkivarie
på Malmö stadsarkiv tillika kassör. Som envar kan
{tirstå har i fordelningen 4-2 den kvinnliga dominansen

i

styrelsen bibehållits

FALKs styrelse

har

till fromrna {tir

FALK höll sitt årsmöte i Helsingborg den 14 miaj 1997
årets konferensdagar. Ett trettiotal
medlemmar var närvarande.
Yart att notera bland mötets beslut är att FAIKs
styrelse nu kan dela ut bidrag (stipendier) till enskilda

i anslutning till

medlemmar, proj ektgrupper, nätverksgrupper etc som
arb

etar med kompetenshöj ning, kontaktskapande

ätgarder och andra utvecklingsinsatser. Högst

oss alla.

dessutom under augusti haft sitt

1 0 000 kr ges sammanlagt i bidrag per år och sökande.
Dessutom gäller att ett och sanuna näwerk kan er-

ör

halla medel högst en gång per år. En motion avseende

{tirsta stora arbetsmöte och faststdllt mötesschema

resten av mandatperioden. Styrelsemöten komrner att

otillräcklig återgivning i läsare av COM-ficher med

häLlas

22-23 oktober i Sollentuna, 4-5 mars i Göteborg och slutligen 26 maj i Luleå eller dagen ftire

viss sortering av lönelistor (bland annat kapas listan
på skärmen) åter{ör-visades till styrelsen Itir utredning.

FAIKs årsmöte 1998.

Det finns olika redigeringar av COM-ficher med
lönelistor och alla innebär inte problem av aktuellt
slag. - Månne styrelsen den här gången kan vidta en
adekvat ätgard? - I samband med årsmötet meddelades också att platsen ftir nästa års FAlK-konferens blir
Luleå. Landstinget i Norrbotten och Luleå kommun

Ett särskilt konferensutskott har tillsatts som
skall hjälpa Luleå att organisera FAlK-konferensen
1998. I utskottet ingårAnnika Holmberg, Marianne

Betts och Eva Königsson. Id6er och uppslag om
konferensinnehåll kan ftirmedlas

till någon

av dessa

eller till Ann Hörsell, Norrbottens läns landsting,
respektiveThomas E:son Åkerlund, Luleå kommun.
Klas-Erik Karlsson, landstingsarkivarie i Nyköping
har utarbetat FALKs remissvar angående loreslagna
ändringari Riksarkivets öreskrifter och allmänna råd
om överlämnande av ADB-upptagningar till riksarkivet och landsarkiven (RÅ-FS 1 994 7) . Remisstiden
gick ut med utgången av augr.rsti (: vecka 35).
:
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står som värdar.

Tidpunkt ftir konferensen blir
1998....

E-post

sista veckan

i

maj

till redaktionen

ove. no rberg

@sund

sva

II.
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1998-års FALK-konferens kommer preliminärt att hållas sista
veckan i mai Luleå. Som medarrangörer står denna gång
Landstingsarkivet i Norrbotten och kommunarkivet i Luleå.

lista.
Mer information om tema, exakta tidpunkter mm kommer
följande nummer av Tema Arkiv.
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Ann Hörsell

/\ZL
I.ANS

NORRBOTTENS

Sollentuna Kommun
l9l 86 Sollentuna

o
a

o
a

Tidpunkten för konferensen är denna gång lagd något senare för
att inte väderleksförhållandena skall lägga hinder för eventuella
utflykter. I omgivningarna finns förutom den storartade norrbottniska naturen också sådana kulturella sevärdheter som kyrkstaden
i Cammelstan, vilken numera finns med på UNESCOs världsarvs-

FALKS ADRESS

Att: Annika Holmberg
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o
o
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FALK:S

styrelse 1997 - 1998

onorönnroe
" Arne Fryks6n

6l 10. Fax 042-10 50 65
E-post: arne.fryksen@ks.helsingborg.se

Tfn 042-10

vrce onorönnNoe
" Anita Kutzner
Tfn 0l 9-l 5 72 06. Fax 0l 9-l 5 75 24
E-post: anita. kutzner@orebroll.se
SEKRETERARE

, Annika Holmberg
Sollentuna kommun
l9l 86 Sollentuna
Tfn 08-92 I 6 45. Fax 08-92 16 44
E-post: annika.holmberg@
sol lentuna. se

rnssön

. Jan Östergren
Malmö Stadsarkiv
Stora Varvsgatan I

2ll l9 Malmö

I

N: 4

Tfn 040-1 0 53 I 2. Fax 040-97

FALKs konferens

övnrcn leonruören

denna gång i Helsingborgdenl4-Ll rnaj 1997

.

IJpptakten kvdllen ftire hade en kunglig inramning med visning av Bernadotteutstdllningen på Sofiero slott och efterftiljande gourmetmiddag komponerad av en suverän krögare.
av spridda skurar

- dock utan vanlig nordvästkuling - och

avslu-

tades efter konGrensagenda och FALKs årsmöte med mottagning och bankett som

in-

togs på konferenshotellet Marina Plaza och kröntes med sketchartat avsked innehållande skönsång och nyckelharpsspel av den avgående ordftirandenTorsten Bäck.
Anrrars fick väl deltagarna under denna konferens god tid till samvaro och informationsutbyte under pauser och måltider. Solen lyste upp under Dag 2. Få komrner att glömma besöket på Helsingborgs Museum, dess nybyggda Kulturmagasin (unikt i hela Norra Europa)

och friluftsmuseet Fredriksdal (unikt i Sverige) samt fram{tir allt"*irdragslunchen" med
skånsk kalops

i
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. Marianne Betts
Stockholms Stadsarkiv
Box 22 063
I 04 22 Stockholm
Tfn 08-508 283 40.
Fax 08-508 283 01.
. Eva Königsson
Eskilstuna Stadsarkiv
631 86 Eskilstuna
Tfn 0l 6-1 0 25 96. Fax 0l 6-1 3 40 83

lTextl Arne Fryksön

Dag I drabbades

I

@stad skontoret. malmo. se

i Helsingborq
AIK höll sin årliga konferens

5

Minicall 0740-52 20 60
Epost: jan.ostergren

Fredriksdals enorma stallbyggnad.

fortsättning nrista sida -->

E-post: eva.königsson@
kls. es kil stu na. se

FALKS MEDLEMSREGISTER

Att:

Eva Königsson
Eskilstuna Stadsarkiv
631 86 Eskilstuna

<-- fortsättning från sida 23

Ett stort antal besökare kom därefter till Stads-arkivets visning av
sina nyinredda lokaler i Rådhuset.
D essutom inramades konferensen av arkivöreningarnas nya eleganta och välpaketerade utställ-

ningsmonter, den så kallade
I

A-montern, som tagits fram av en
arbetsgrupp under Gun Schönbecks ledning. Helsingborgs Stads-

arkiv hade en egen utställningsskärm bland annat innehållande
I

den {tirsta konceptuella arkivutställningsskärmen i världshistorien ftjrestdllande inget annat än sig
s1ä1vt det vill säga begreppet den
romerske guden Janus gapskratt.
Därmed har konceptkonst introducerats i arkivsamrnanhang vilket

inte är en dag for tidigtl

En viktig slatsats i IT:utredningen är att elektronisk doku-

som digital signatur fast

menthantering (EDH) intebehöver Itir{attningsregleras även om
det kan bli problem om en myndighet helt och hållet går in for
EDH (sådana exempel finns inom

ment:

den privata sektorn). Dessutom
skall varken myndigheten eller all-

inkomna handlingar är intressanta

mänheten kunna tvinga motparten

och egentligen oberoende av vilken form handlingen har. IT-

att kommunicera enbart elektroniskt i olika ärenden. IT:rutiner

jämsrälls med hantering

av

pappershandlingar. Övergången

till

definieras som elektronisk
handling med digital signatur eller
stämpel.

Följande punkter avseende
då

man måste kunna besiuta snabbt

utredningens forslag anknyter här
nära till vad som gä11er idag for
pappershandlingar.

EDH skall vara frivillig.
författningsänd-

. Flantering av disketter och andra
digitala databärare - de vanliga reg-

ringar. dels i fråga onr hantering av

lerna som gäller redan idag kan

inkomna handlingar, dels i fråga

tilldmpas.

IT-utredningen har lämnat en

del forslag

till

om s k elektronisk delgivning. Förslag finns också att regeringen

i

firordna om
exempel enligt ärvda-

vissa fall skall kunna

Datatekniken och dess olika

på

"myndighetsnivå", digitalt doku-

EDH, till

balkens regleri fråga om testamen-

. Kommunikation via nät - huvud-

regel skall vara att handlingen
anses ha inkommit då den anlänt
ti1l myndighetens elektroniska
rent

arkivkonsekvenser stod åter på
dagordningen under den talande

ten. Dessutom har lämnats ftirslag

rubriken "IT I PRAKTIKEN - IT,
that's IT. Is IT?"

sekretesslagen. Som allmän princip

ftir pappershandlingar).

bör gälla att handlingar som sänds
in ti1l en myndighet i elektronisk
form skall ha ett sådant format etc
att dessa enkelt kan läsas av myn-

. Komrrrunikation til1 tjänstemans
privata e-postadress som är tillhandahållen av arbetsgivaren
eller helt privat - handlingen anses inkommen när den tagits emot
av behörig tjänsteman. Tjänste-

turidiska och

författnings-

tekniska synpunkter lämnades

av

till

vissa ändringar

i datalagen och

Ingela Halvorsen (Datainspektio-

digheten med myndighetens

nen) och Britt-Marie Östholm
(Riksarkivet), som båda har delta-

hjälpmedeI. Konvertering skall få
ske. Myndigheten är skyldig att

git i IT:utredningen.
Hanteringstekniska respektive

vidta åtgärder som kan anses rimliga i det enskilda faller.

lagringstekniska synpunkter disku-

IT:utredningen har också foreslagit §rra nya definitioner att 1äggas till i {iirvaltningslagen: elektronisk handling : definieras enligt

terades av Hans Sundström (Stats-

kontoret) och avTorbjörn Hörn-

feldt (Riksarkivet). Produktinformation avseende framfor allt
CD-teknik fick vi av BertilThun-

upptagningsbegrepp et

i tryckfri-

adress oberoende av var denna

fizsiskt befinner sig (samma regel

mannen skall ha fått klart {tir sig att
meddelandet finns där och att det

rör tjänsten.

. Bcvisregcl skall finnas som talar
onr vacl sorrr g:iller rrär'handlingert
n;ir tj:instcrrranneu först loljande
dae (rnotsv:rrar regeln tör pappers
hrncllingar).

om arkivariens yrkesroll och hur
denna influeras av IT-utveck-

hetsforordningen, digital signatur
: definieras som ett tekniskt forfarande som gör det möjligt att
kontrollera att innehå11et i en
handling härrör från den som
framstår som utställare av hand-

lingen.

lingen, digital stämpel

blindskrift).

berg (DocEyeAB) och tllla B3örk-

lund (fristående konsult) rundade
av med att presentera olika ideer
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:

definieras

. Det kan finnas tekniska och administrativa hinder att läsa data vi1ket måste beaktas (jämfor handlingar på främmande språk el1er

IT-utrednin gen töresl;ir :rtt kravet
på beskrivninq ar- mlndighetens
d.t t.t\\'.rcnl .k.rll öi cr'[ör-.r. Itr',rr
sekre tesslaqen ti11 rrkivlagen. r,ilket
egentligen ;rr bra d:.r clet stiirkel be-

greppen elektronisk handling och
uppgift i databas vilket är bra. Fö!aktligen kommer dessa begrepp
också

in i arkivlagen.

möjligheter (t ex fritextsökning), o
florlust av auten ticiterskriterier.

Till slut får

rnan heller inte

Begreppet "arkivering" blir lika
med att omhänderta ftir att bevara
- d v s en medveten åtgärd symetrisk med gallring.

glömrna bort arkivaspekter na i frä-

pektive "arkivftjrteckning" (båda

Aktbildningen blir krucial mht
ftirekomsten av både digitala och
analoga dokument.

Via Helsingborgs stads internethemsida ges i dag möjlighet for allmänheten att gå in i stadsbib-

begreppen definieras sparsmakat i
lagen) och inget uttryckli5 krav på
en plan fcir dokumenthantering

Det finns starkt krav på vdl defi nierade gallringsrutiner. Dessa

liotekets databas MIDAS for fritextsökning i inmatade digitala
kopior av firllmdktiges och de olika

(gallringsplan) och en sådan behövs

kan delas i wå kategorier, dels gall-

komrrrunala nämndernas beslut.
Denna sökmöjlighet skall narur-

handlingar/upp gifter, dels gallring
: lorsröring av information i sam-

ligwis inte ftjrstöras utan bevaras i

band med överfloring till annat me-

användas

dium, till exempel o ren informations{tirlust, o {örlust av sök-

bestånd av motsvarande protokoll

tlrdelsen .iv en utf?;r1ig arkivredovisninq.

Arkivl a gen stä IIer en b art krav
på en s k "arkivbeskrivning" res-

om de gallringsbara handlingarna
skall redovisas på ett tillfredsställande sätt.

Allmän uppgift blir nytt begrepp iTE Man skiljer också på be-

ring : förstöring av allmänna

om de komrnunala medborgarkontorens funktioner och möjligga

heter.

en avställningsdel, som senare kan

ör

sökning

och handlingar.

i stadsarkivets

...

Ett arkivsystem för hantering av stora informationsmängder
i form av bilder, illustrationer, liud, video.

Vasamuseet

Jtsmyckning

aDnAnB[,?

Adrian bild data ab, Klippan 1, 414 51 Göteborg, Tel 031-12 68 00, Fax 031-12 68 28, E-post hei@adrian.se, lnternet www.adrian.se

Portratt av FAs nya konsulefit,
Maria Larsson
lfextl Catarina Lundström,
Catarina:

Föreningsarkivet i Jömtlands kin

Beskriu dig själu och din bakgrund.

Maria:,Jagar 33

ogift, Saabågare med dammråttor
som enda husdjur.Jag är ftidd och uppvuxen iJämtår,

land, bosatt i Malmö och har min fasta punkt på
Skånes

Arkivförbund i Lund. Eftersom Ärkiv-

{tirbundet är ett av de sista regionala arkiven som
bildats i landet känns det spännande att fä
vara med i uppbyggnaden av en ny verksamhet.

"spindel i nätet" som skall vara inblandad i det mesta.
Den frdmsta uppgiften är dock, som jag ser det, att
hålla kontakt med medlemrlarfla,framftir allt organisationerna och de mindre arkiven. Till mig skall
medlemmarna kunna ringa och stdlla alla slags fiågor,
förhoppningsvis också fi vettiga svar.Detta gdller{tirstås dven de länstäckande arkiven.
En annan viktig uppgift är att ansvara {tjr
information och kontakter med allmän-

Min utbildning fi ckjag i Umeå, där

heten, universitet och högskolor,

jag läste Kulturvetarlinjen med

bildningsorganisationer och kultursektorn i vidare mening. Sedan blir
det givewis en del löpande arbete

specialinriktning mot museer. Jag
har tidigare bland annat arbetat på

Föreningsarkivet i Jämtland men
också på ett flertal museer. Det har
inneburit art jag. precis som
många andra, har provat på det
mesta inom branschen såsom

som beredning av ärenden,
medlemsvärwning, kontakter med
FÄ:s o[ka arbetsgrupper osv.

Catarina: Vilka frågor är uiktigas t
:för FA att driua just nw enligt din

in-

venteringar av både hus och ar-

åsikt?

kiv, utstdlJrringsproduktion, doku-

Maria: Det som står högst på dagordningen är utbildningsfrågor. Det

mentation och minnesinsamlingar.
Det roligaste jag arbetat med är

nog minnesinsamlingar och de

finns ett stort behov och många öns-

böcker som producerats i samband
med dessa. Är väl av den anledningen
kanske lite splittrad i sldlen, men jag tror
också att det kan vara en fördel att ha

med lite av

Catarina:

kemål om kurser och vidareutbild-

.Maria
Larsson

jobbat

va{e.

Beskriu den nya tjänsten och din roll som

sulent.

kon-

ningar av olika slag.
Redan i höst är §rra kurser inplanerade.
Det blir FÄ:s traditionella grundkurs, men
också en fortsättningskurs, en kurs i fotohantering och digitalisering samt eventuellt en kurs
for organisationerna. En annan viktig uppgift är att
lyfta ftarn och marknads{tira vår verksamhet till en

Jag är åktiskt FA:s andra konsulent. I höstas bredare allmänhet. Min uppgift blir där att presentera
FA och FA:s medlemrnar.Jag ser det också som ananstdlldes Gunilla Strömberg som konsulent på

Maria:

heltid.
Från böqan var det tänkt att tjänsten till större delen
skulle finansieras genom uppdrag, men FÄ valde sedan en annan lösning. Min tjänst är på 2|%o.Tiots det
finns det givewis massor att göra.
En övergripande uppgift ar val att vara en slags
tid, men Gunilla valde att sluta efter en kortare
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geläget att arkiven rent generellt blir mer synliga.
Det som just nu är på gängat en ny informations-

folder om FA.Jag hoppas också att arkivföreningarna
tillsammans kan arbeta vidare utifrån de erfarenheter
som gavs närA-utställningen och den nya affischen
producerades.

"'

Folkrörelsernas

Arkivforbund
o

Arets stamma
förgylldes av
ministerbesök

KANSLI
Box 3l 7, I 0l 26 Stockholm
Rigmor Hagström
Tfn 08-454 65 08. Fax 08-21 55 60

onorönaror
. Bertil Jansson,

ABF

Tfn 08-650 39 54
VICE ORDFÖRANDE

.

Erik Atrhur Egervärn

Tfn 046-30 44 19.Fax046-1464 48

A:s årststämma gick i år av stapeln på Naturhistoriska museet i Stockholm. På plats var kulturminister Marita Ulvskog som inledde konferensen med ett engagerat tal

fick höra det vi mest

.
.

till

oss

i folkrörelsearkivbranschen.Vi

av allt önskade oss.

Arkiven är en grundläggande del av vårt kulturar-v.
Folkrörelsearkiven utgör en viktig resurs för såväI det offentliga som det
privata livet.

.
.

Folkrörelsearkiven beskriver historien nedifrån i motsats till de offentliga
arkiven som ofta ger ett ovanifrånperspektiv.
Genom folkrörelsearkiven kan vi {tilja det moderna Sveriges framvåxt och
demokratisträvandena.

Vi kunde inte

ha formulerat det bättre sjdlval Marita Ulvskog betonade också

den nya tekniken som viktig ftir att göra arkiven mer användarvän1iga. Inom kort
finns det kanske möjligheter att fi ta del av arkivinformationen via nätet. IJlvskog nämnde till sist den utredning som ser över formerna {tir det statliga stödet
till kulturinstitutionerna. Här kommer de regionala folkrörelsearkiven att fi en
ny roll och en bättre status, eller {tir att taTa med kulturministern "få in arkiven

i åmi!en".
Marita Ulvskog hade sedan som uppgift att dela ut årets stipendier från Madli
Kurdves Minnesfond for nordiskt och baltiskt samarbete. Stipendiet delades mellan
Lea Kuiv, biträdande chef for stadsarkivet iTällin, som också var på plats vid ut-

delningen, samt två konservatorer/bokbindare från det historiska arkivet iTärtu.
Från Baltikum ftirdes vi raskt över till ett helt annat ämne när Monika Åkerlund från Naturhistoriska mus6et tog över talarstolen. Hon höll ett informativt
och kunnigt ftiredragpå ämnet"Ängrar - finns dom?". Härföljde en odyss6 bland
silverfiskar, boklöss, fläskängrar, mögelbaggar och trägnagare. Det bästa rådet är
att regelbundet inspektera sina magasin och samlingar. I mörka vrår kan obehagliga saker dölja sig. Kolla samtidigt temperaturen, luftfuktighet och mängden
damm. Ohyra trivs nämligen utmärkt i ostädade miljöer.
Efter en ftireläsning om ånor och standar av lrma'Wallenborg frånArm6museum var det dags ftir stdmmoftirhandlingarna vilka avlöpte i rekordfart. Den enda
fråga som kunnat väcka debatt, styrelsen forslag om avgiftshöjning, klubbades
igenom utan diskussion. BertilJansson återvaldes som ordfirande liksom ledamotenYvonne Bergman från Örebro. Övriga nytillskott till styrelsen blev Cuno
Bernhardsson från lJmeå samt ErikArtur Egervärn frånJdmtland.Två trotjänare
i sry,relsen, Eva Sjögren och Owe Norberg, avtackades med bokpresenter.
Efter en hisnande filmvisning på Cosmonova bussades stämrnodeltagarna ut
till Runöskolan {iir den avslutande middagen....
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NÄRrNGsLrvETs ARK|vRÄD, NLA
Box 92003, I 20 06 Stockholm
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Hammarby Kajväg 30, Stockholm
Kansli: Yvonne Dahlqvist
rfn 08-772 99 25. Fax 08'772 99 35
HEDERSLEDAMOT
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Arets årliga styrelsemöte med en övernattning hölls i år på
Bredsjögården, Hällefors i örebro län. Vid dessa möten brukar nagra
mer övergripande och principiella frågor hinna behandlas.

o.h ,pridd, i tarraet, vilket har ansetts vara rimligt med tanke på att NLA

är en rikstäckande organisation. Reaktioner på utbud och innehåll kommer att
kunna ventileras vid årets NLA-dygn (se nedan).

In{tir nästa år diskuterades bl.a. behovet av ett mera uttalat kunskapsutbyte mellan
yrkesaktiva inom NLÄ, t.ex. i form av workshops.
NLA planerar att tilTsamrnans med Folkrörelsernas Årkir,{tirbund (FÄ) ge ut
en ny publikation, som är tänkt att bli inledningen till en serie av titlar som behandlar viktiga och aktuella ämnen. Den enskilda sektorn saknar idag aktuella
"handböcker" på området, och även om det finns litteratur som behandlar problem som är relevanta dven för denna, så tror vi alt det behövs titlar som omedelbart riktar sig till lrkesverksamma utanltir det o{Ientliga. Denna inledande skrift
kommer att behandla dokumentstyrning.
En annan metod attsprida information och kunskaper är lnternet.Även NLA
planerar en särskild web-tjänst, där det bl.a. skall vara möjligt att ställa frågor till
styrelsen. Mer upplysningar kring detta foljer.
utsågs

vid mötet.Det ärThomas

Kult, verksam med kvalitet,/ dokumenthanterin g vid Gullspång Kraft AB.

Till
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Cöran Henriksson

örebro liins förettagsarkiv
29100. Fax 019-61

Urdiskuterades bl.a. NLÄ:s utbud av utbildning inom arkiv- och doku-.rt hanteringsområdet, både med avseende på innevarande års aktiviteter och plrrr..åg"r, av nästa år. I år har NlÄ-kurserna varit relativt många

Tidningen Tema Arkivs nye NlA-redaktör

Margareta Linday
Svenskq Handelsbanken

Tfn 08-701 l3 26. Fax 08-701 27 89

Tfn0l9-6ll

lfextl Anders Perlinge, NLA

f
!
f
A

onorönaroe

sist öven en påminnelse om NlA-dygnet.Det genom{tirs dven i årpåBomans iTrosa den 8-9 december. De huvudteman som kommer att behandlas är den
nya datalagen, ITlkommissionens arbete och en uppöljning av remissvaren till
den nya redovisningslagen, frågor som berör alla som arbetar med arkiv- och
dokumentfrågor i ftiretagen. ...
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'*: Tema Arkiv

l.VisualArkiv
Arkivftirteckningsprogrammet som har blivit en succ6! Våra forsta hundra användare nådde vi redan efter ett
halvår, sen har ökningen bara fortsatt. Och vi ser inga tecken på att efterfrågan skulle mattas.
Därfor kan vi nu satsa på att göra produkten ännu bättre. Några nyheter:

Visual Leverans, en tilläggsmodul for registrering av inleveranser och utskrift av reversal.
Modulen är integrerad med Visual Arkiv, dvs man behöver bara skriva in materialet en gång.
Visual Forum, en diskussionsdatabas på intemet for arkivarier

2

a

Visual Bild

System för att registrera,lagra och presentera bildmaterial (foton, dokument mm.). Utnyttjar flatbäddsscanner,
filmscanner och digitalkamera ftir inregistrering. Bilderna lagras på CD-R-skivor och hålls tillgängliga via en
CD-jukebox.

3.Visual Dokplan
För att kunna leva upp till arkivlagens intentioner är det närmast nödvändigt att en ftirvaltning eller en
myndighet har en ständigt akluell dokumenthanteringsplan. Vår nyaste produkt, Visual Dokplan, gör det möjligt
alt arbeta rationellt både med framtagning och ajourhållning av en sådan plan.

Modern teknisk miljö
Samtliga produkter uppgraderas for närvarande till modernast tänkbara Microsoft-miljö (Visual Basic 5.0 och
SQL Server), vilket garanterar ännu högre prestanda och extremt kraftfulla sökrnöjligheter.

Behov av att göra informationen tillgänglig ftir många? Inom kort kommer vi att kunna erbjuda intranetlösningar
som gör det möjligt att med hjälp av web-läsare söka i de tre systemens databaser.

Intresserad?

Kontakta Bertil Axelsson, produktansvarig
bertil.axelsson@adb-kontoret.

031

-

61 3225

goteborg.se

eller Bo Thal6n, stadsarkivarie

031 -701 19 60

bo.tahl6n@adb-kontoret. goteborg.se
Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
eller läsa mer om våra produkter på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se.
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Ny dynamisk funktion i
AHS produktlinje!
aa

ALP Data utaecklar, med hög homfetens och lyhörd.het
myndigheters och rnarknadens krau, programoara

fiir

fiir

a r ut in e r
Med ÄHS produktli.nje kan ai erbjuda konkurrenskrafiiga,
a

dmi n istrat

i,

o

fiir rationell arkiu- och iirendepå
oaosett kraa
komplexi,tet, omfattning eller

sttindi,gt aktuella, lösningar

hantering

-

AHS/Web

antalet anaöndare.

arkiv

over lntranet!
oa

li,gS lir ett av marknadens ledande system för åirende-

liHS/Wet är, som ett led i ALP Datas utvecklings-

hantering. Ued AUS/Web kan vi erbjuda ännu en kon-

fllosofi, fullt kompatibel med öwiga produkter i AHS

kurrenskraftig produkt fran ALP Data för snabbare,

produktlinje. Detta betyder att du aldrig behöver

enklare och effektivare registrering och diarieföring.

"börja om" med liHS/Web. Du bygger helt enkelt

ÄHS/Wet iir ett lättarbetat grlinssnitt för fimamisk

vidare på den befinfliga AH$installationen

kommunikation över Intranet; all kommunikation sker

naturlig utveckling av redan gjorda investeringar.

i realtid med "knappar" och "klick-funktion".

Vill du veta mer om l\HS/Web och,/eller andra

Registrerad data blir omedelbart ti[siinglig för samt-

möjligheter i AHS produktlinje - våilkommen att ta
kontakt med oss.

liga behöriga anviindare.

-

som en

ÄHS^Vef iir enkelt att installera och kräver minimal
installations- och inliirningstid. ÄHS/Web placeras
centralt i server och görs ti[giingligt för användare

t

med vanliga standardprogram för Intranet/Internet.

Antalet användare och funktioner kan dåirefter

fritt

utökas efter behov.

IA

ALP Dnrn r Lrrrrxöplrue AB
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Tel

013 - 35 85

5 582 77 Linköping
00 Fax 013 - 35 97 O0

info@alp.se http://www.alp.se

ÄHs'produktlinie

-

nu över Intranet

