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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor
i over 40 ör.
Bode logerhyllon, totpockningen
och stolhyllon ör proktiskt toget
uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett
hyllforetog, sölier vi öven möngo
ondro förvoringsmöbler.
Bode 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 forvoringsmöbler,
skicko oss ditt visitkort! Eller ring!

Lundovi st
inredningarT

Lundqvist lnredningor AB, Box 32, 164 93 Kisto
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arkivering av fotografi

m
Arets sista nummer av TemaArkiv har ni i er hand, som
jag hoppas igod tid före lucia. För en knapp månad
sedan hade redaktionen en längre planeringströff där vi
bl a kom överens om en del ändringar i tidningens layout
och disponering, vilket kommer att synas från nösta års
.

tta nummer ägnar en stor del av utrymmet åt

Owe

redaktör

som på olika sätt spe7lar kommunal arkivverksamhet. Bo

i sin artikel lT-användningen i ett mer långsiktigt perspektiv
standardiseringsproblem tas upp, Torsten Back beskriver utifrå
dstingsarkivariens perspektiv vilka problem som uppstår vid en
sammanslagning av två landsting till ett. Bror-Erik Ohlsson har lö
ägnat sig åt forskning i kommunala arkiv och berattar i sin artikel
vilken kölla till historien som göms på våra kommunala arkiv. Som
avrundning på det kommunala temat är en gammal lasarfavorit till
- Offentlighetspatrullen tar pulsen på en svensk kommuns efterle
av offe ntl i g h ets p r i n ci pen.

Tidningen innehåller dessutom artiklar om fotoregistrerin
ku ltu r, a rkivpedagog

mött 1998

i

k, data

ba

sprojekt och a ktuella debatti nlägg.

!
E-post: ove.norberg@sund
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i arkivkläder

5

kommuner
Skåne -l 999 ..

,.6
..8

unala arkiv för forskningen

to

is back! ...

tt

, Arkiven i skolorna
, Fotografiet - föremål och kölla...

, Redaktionsnytt .............
, RA informerar ........^.....
, Kalendarium ................
, Lokalhistorisk Databas i Halland
, Personalskvaller ...........

zo

2t

, Arkivens Da9.............
. Arkivforum
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Tema Arkiv
utges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift.
Tema Arkiv är föreningstidninq för
medlemmar i Näringslivet Arkivråd (NLA),
Arkivrädet för arkiv-verksamma inom statliga
sektorn (AAS), Före ningen arkiwerksamma i
Landsting och Kommun (FALK) och
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
ADRESS red a kt i o n el lt m ater i a I
Tema Arkiv, c/o Owe Norberg
Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Norrmalmsgatan 4

85I 85

SUNDSVALL

ADRESS övrigt material

,

OLLE EBBINGHAUS

Ljgnagatan 5 . 117 34 Stockholm
Tfn 08 698 54 95. Fax 08-698 56 39.
N4obil 070-753 l5 30.
E post: olle.ebbinghaus@sida.se

Na

ri n g s I ivets

Arkivra d frå g a r :

Vem kan konkurrera

ut staten?

REDAKTION

" OWE NORBERC (FA)
Ansva rig utg iva re och

h

uvud redaktör

Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Tfn 060-19 1477.Fax 060-19 2l 36
E-post: ove.norberg@sundsvall.se

"

ANNACARIN PAAVO (AAS)

SCB, Arkivet

4l 36. Fax 08-783 41 27
E.post: annacarin.paavo@scb.se

Tfn 08-783

,

MICHAEL FRANKIUS (FALK)
Landstinget i Västmanland
rfn 021-17 45 64

"

HANS RAMSTEDT

-

CATARTNA LUNDSTRöM (FA)

Just nu drar en trend genom det svenska ndringslivet - "tillbaka till
kärnverksamheten". Som alltid nör det gciller Uender är det viktigt att
hönga med, ingen vill känna sig utanför och uppplevas som omodern.
Koncerner och företag söljer av eller outsourcar delar av sin
d ivers

ifi era d e verksa m het.

Begreppen betyder samma sak men vill man vara trendig använder
man det senare.

Umeä Stadsarkiv
Tfn 090-16 l3 97

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Tfn 063-l 0 I 7 I g. Fax 063-12 18 24
E-post: catlund@algonet.se

,

lTextl Margareta Linday, Ordförande

THOI\4AS KULT (NLA)

Cullspångs kraft i örebro
Tfn 019-21 80 62.
N4obil 070-600 86 62.

,

TNCR|D SöDERLUND

Adjungerad

Tfn 08-779 65 33. Fax 08-737 64 74.

,

ad har det här med arkiven att göra? - jo, många floretag

åller for att"larlna
åktiskt i allra högsta grad tillhör
kärnverksamheten. Företagsarkiven är en del, och en stor del, av

bort" denna del

ANN,KATRIN FLOOD

Adjungerad
Svenskt Barnbildarkiv
Tfn 01 6-l 0 27 26 (atb).01 55-28 48 24 (hem)
Fax 0l 6-l 2 62 40.

.

NLA

OLLE EBBINGHAUS

Kassör, Fakturor

av sin verksamher som

företagets verksamhet, om dess tjänster utnyttjas på rätt sätt, nämligen som
en resurs och inte endast ses som en tung kostnadsmassa. Har firetagsledningen inte
den insikten är det lätt att ålla for någon av de externa arkivleverantörerna som agerar
på marknaden. Flera av dessa

arkivftiretag hål1s under armarna av skattemedel och deras
verksamhet ärpå olika sätt starkt subventionerade.På vems mandat kan man fråga sig?

PRODUKTION
Ventura Crafiska AB, Sundsvall
TRYCK
Accidenstryckeriet, Sundsvall
rsSN I I 02-3597
PRENUMERATION

Är du medlem i NLA, AAS, FALK eller FA får du
lema Arkiv som medlemsridning. Är du inte
medlem i nägon av föreningarna, men ändä vill

ha Ditt eget exemplar av tidningen är

du
välkommen som vår prenumerant. Sänd namn
och adress till:

Svensk

Arkivtidskrift,

c/o OLLE

EBBINGHAUS

Lignagatan 5,117 34 Srockholm
E-post: olle.ebbinghaus@sida.se

PRENUMERATIONSPRIS

200 kronor för 4 nr/är
Red förbehåller sig rätten

till redigering av insänt
material. Artiklar bör sändas till red. både i form
pt
av man uskri
och på diskett (3,5"), företrädesvi s
i Word eller WordPerfect. Bilder bör vara papperskopior i svlv eller färg. Bildtexr fästes på
bildens baksida. Dia gär också bra. Namn och
adress pä artikelförfattare och fotograf skall
bifogas. Önskas manuskript och bildir i retur
skall detta särskilt framgå. Honorar för publicerade artiklar utgär normalt i form av 3 ex av
det nummer bidraget publicerats.

St ot s s u bve

nti o n effektivt ko n ku r ren

s

m ed

el

Våra skattemedel används tr1l att på godtyckliga grunder subventionera verksamheter. Dessa kunde mycket väl rymrnas inom ramen ör det egna foretaget som ftirmodligen skulle fi lägre skatter. Många bäckar små...
Flera av näringslivets ledande gestalter uttalar sig om Sveriges höga skattetryck vilket
omöjliggör tillvdxten inom det svenska näringslivet. Det fir till följd att arbetslösheten ökar eller i bästa fall stagnerar.
För att undvika detta gdller det att inte enögt titta på spelreglerna inom flera sektorer. Det är dags att våra ledare inom näringslivet öppnar bägge ögonen och åtminstone ftirsöker se helheten. Det gdller {tir övrigt inte bara näringslivet utan kanske i
ännu högre gradvära styrande politiker.
Inom arkiwärlden finns det framfiir allt wå ftiretag som håIls under armarna av
våra skattemedel. Det är Dokumenthuset, som i sin {tirlängning ägs av finansdepartementet, och ett av Samhall ägt foretag.

Skattebetala rna - förlora rna
Dokumenthuset, tidigare Svenska Lagerhus, har haft starkt subventionerade hyreskostnader for sina arkivdepåer, eftersom de tidigare hyrt av staten. I samband med

rilffit

En ulv i arkivklader

I

ag

iir r-rtbilchd arkivarie och arbetar inon-r r.rii-

Jag sysslar med dokumenthantering och arkivarbete

ör:r'tlgets arkivarie.Jag vore dunr om jaq

är enbart en del av detta.

eiorde det.

Jag hade andra ambitioner när jag började på foretaget.Jag kände ett ansvar ftir {tjretagets historia.Jag

D et ä r i n g et rrytt att diskutera o ch ifrågasätt a v är y r kesbeteckning. Det är inte heller särskilt kontroversiellt att påstå att den breda allmänheten har ftirdomar om arkivarier och arkivinstitutioner. Och har de
inga ftirdomar, så har de åtminstone bristfilliga kunskaper när det gäller vårt arbete. Upplysning är säkert

på sin plats!

Inom näringslivet däremot, skulle en upplysningskampanj kunna vara dödsstöten {ör många ftiretagsarkivarier. Det är fi ftiretag som unnar sig en heltidsanställd och utbildad arkivarie. Ännu ftirre foretag
tillåtar sig lyxen att betala en arkivarie for att huvudsakligen ta hand om det historiska materialet.
Inom näringslivet räknas i de flesta fall enbart
kortsiktiga vinstintressen. Dokumenthantering anses
ofta som ett stöd {tir dessa kortsiktiga intressen. Arkivering däremot, är ett nödvändigt ont eller en ku1
grej . "Det har ar nä' t gamrrralt papper", säger verkstadskillen och trycker en 20 år gammal åktura i min
hand. Kuriosa tycker han och "skitgammalt".

Dokumenthantering är nytt. Frascht Det nämns
t o m i någon ISO 9000 broschyr. ISO certifikatet är
ofta blåslampan sombehövs {tir att få igång en genom-

tänkt dokumentstyrning. För det arbetet harjag inga
problem att {å pengar och resurser. Arkivet vill ingen
betala ftir. Interndebiteringen gör det inte lättare.

Arkivet kostar

Jag och många andra arkivarier inom näringslivet har
inte flera år på oss. Nästa omorganisering kan vara

-ig.Jrg

-

vet.

Det akuta behovet ånns och finns utanftir arkivet.
Det upprättas dokument som knappt är spårbara när
kunden har frågor. Dokumenthuvudena måste göras
om. Nya mallar i ordbehandlingsprogramrnet behövs.
Nya rutiner skall skrivas och implementeras. Ett helt
nytt dokumenthanteringssystem efterfrågas. Och hur
skall vi registrera våra dokument?

Jag är en allt-i-allo när det gäller dokumenthantering.
Vi har ingen registrator, vi har ingen arkivlagstiftning,ingen tillsynsmyndighet o s v.A1lt som görs när
det gdller dokument i vårt foretag måste ha en kortsiktig nytta i verksamheten. Det måste dessutom göras
"på studs". Och det görs bara om verksamheten,killen i verkstaden e11er produktionschefen, är med.

lag är i händerna på näringslivet.Jag ar en diplomat som åker i skytteltrafik mellan olika världar:
mellan ftiretagets värld och arkiwärlden. Påjobbet är
jag dokumenthanterare, i kretsen avyrkeskollegor är
jag kanske arkivarie.

Eller snarare d95s16§1.

ooo

Redaktione

n

måste visa idag att det lönar sig att

betala min lön.Jag måste göra det som verksamheten

kräver

ville ordna och lorteckna centralarkivet.Jag inbillade
mig att folk stod i kö ftir att söka information i arki-

och det krävs ett gediget och lång-

siktig arbete ftir att få ordning i många företagsarkiv.

slutet ftir

lag skall inte kalla mig arkivarie!

rinqslir-et.,[ag sku1le ändå aldrig kalla nrie flor:

annars gör man sig av med mig. Outsourcing

gdller då. Resultatet blir att folk som formodligen inte

vet särskilt mycket om vår verksamhet ägnar sig åt
punktinsatser.Men det br1,r sigledningen inte om.. .

ove. n o r berg

@sun

d sva I l. se

Tfn 060-19 I 4 77
Fax 060-19 21 36
Tema

Arkiv

*
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Kommunerna och lT
Tyvärr tror många att "dataarkivering" är något exklusivt och svårt som inte den enskilda
kommunen kan ägna sig åt. Visst kan och måste kommunerna klara den uppgiften! tnom alla
andra tekniska områden sköter kommunerna sig sjrilva, varför skuile man inte kunna ta hand
om den data man behandlar i sina egna datorer.

[Textj 8o Thalön, arkivchef, Göteborgs stadsarkiv

If-

I-o-

ae har av

redektör Ramstedt blivit ombedd

att skriva något i ärnnet "Kommunerna och
tf ".l,tan färvä1 formoda att det skaii handla

onr r l ocn arkrvtragor. r\4ed r r rnenr\Ju
numera ADB i mer vid bernärkelse. Komrnunerna
och landstingen utnyttjar, son'r samhället i övrigt, IT
inom alla administrativa områden. Tidigare kunde
man hjdlpligt klara sig utan fackutbildad arkivpersor-ral.

J

N4an stä1lde heit enkeit ner arkivhandlingarna

i

kä1-

laren allteftersom åren gick. I dag duger inte denna
taktik. Om vi inte gör något ftirsvinner de allmänna
uppgifternaT i ADB-systemcu ut i svarta natren. Frågan är, vad skall vi göra?

Grundproblemet är attvi nu befinner oss mitt i
informationsteknisk revolution. Det finns ett starkt
intresse av att i snabb takt datorisera den kommunala
administrationen.Toppledarforums verksamhet p ekar
en

tydligt ut marschriktningen. Inom alla kommunala

3.

Man utvecklar ett system {tir bevarande av data i
t ex ÄSCII eller SGML.

standardiserat format,

Vi s st

utveckl i n g s a rbete p å g å r b eträflande bevarande av data i SGMl-format. Inom Spri har man
kommit ganska långt med ett koncept {tir att bevara
och tillgängliggöra datoriserade parienrjournaler.
Samma principer och teknik kan användas ftir de flesta
kommunalaADB-system med undantag av geografiska informationssystem GIS (kartor) och CAD/

CAM- tillämpningar.
Ända sedan mitten av 1960-ta1et har arkivarier funderat på bevarande av datoriserad information. De
ADB-system det då var fråga om var ganska okomplicerade, dvs de behandlade ett ämne i taget. Om man

bevarade databäraren, d v s magnetbanden samt programvaran kunde man köra systemet på nytt. Det var

därfir helt naturligt att arkivarierna koncentrerade sig
innehöll data från olika

områden, socialtjänst, skola, sjukvård, stadsplanering,
kommu nlednin g m fl daroriseras ftirvaltnin gen. Annu
så länge finns en del grundläggande information, t ex

på att bevara magnetband som

nämndernas protokoll och handlingar, på papper.
Inom kort finns ledningsinformationssystem (LIS) i
bruk där man klarar sig helt utan papper.Vad jag vet
så har ingen leverantör av LIS något fJrdigt koncept
for långsiktigt bevarande av information. Några

tankar var att man planerade särskilda magnetbandsarkiv, där magnetbanden var ett slags moderna arkiv-

möjliga uwecklingslinjer skymtar.

avgränsade system, t ex lärarkostnader eller inkomster ftjr utomlänspatienter. En naturlig filjd av dessa

handlingar. Nu är situationen radikalt forändrad.
ÄDB-systemen är komplexa och hämtar data fiänvarandra. Man kan inte längre tala om avgränsade system vars magnetband skulle kunna bevaras ungef:ir
som diari eforda handlingar el1er kassabö cker.

signog.

Numera handlar det inte om att skaffa klimatreglerade arkivrum {tir magnetband. Själva den långsiktiga lagringen av data är inget större problem. Det

2.Man skapar en arkivdatabas som i stort är en kopia
av LIS (eller något annat sysrem) dit man regelbun-

gäller i stället att identifiera deADB-system komrnunen el1er landstinget använder samt genomftira tra-

det avställer data.

ditionella gallringsutredningar. Därvid besrämmer

1.

6

Man gör ingenting utan intalar sig att det ordnar

*< Tema Arkiv

man vilka data som kan gallras och vilka data som skall
bevaras. Grundläggande

Det här låter nog avskräckande ftir många kommun- eller landstingsarkivarier. Vi kan bara konstatera att vijust nu upplever en teknisk revolufion som
hela tiden utvecklas i ett rasande tempo. Arkivläggning av datamängder är rrots allt inte svårr. Ätt

information om ADB-sys-

temen måste ftirstås bevaras, de komrrrer annars snart
attvara g1ömda av alla. Rutiner ör avställning av data
måste fastställas och slutligen måste hela processen
noga dokumenteras, helst på papper.

exportera datamängder urbefintliga system är naturligtvis svårt, lor att inte säga omöjligt, ftir den som inte
kan något om progralnmering eller vanliga programvaror. Men {tir en genomsnittlig kompetent programmerare är det inte särskilt märkvärdigt. Inom adrninistrationen i alla kommuner, även de minsta, finns
det personer som klarar av att sköta ett digitalt arkiv.
Problemet är att arkivmyndigheterna, d v s i de flesta
å11 komrlun- eller landstingsstyrelserna, inte är medvetna om de krav som numera ställs på kommuner-

I princip menarjag att man med hjdlp av program-

dokumentationen skall vdlja ut de tabeller och fält som

innehåller data som man vill bevara.Täbellerna exporteras till en arkivdatabas, garna i form avASCIIfiler. Det långsiktiga bevarandet kan sedan ske på
CD-ROM, ett medium som inte måste {tirwaras i dy,ra
s k klimatrum. När nya lagringsmedia kommer och

CD-ROM börjar bli omodernt får man skriva över
filerna på nya media, vilka de nu kan bli. En örutsättning for en lyckad avstdllning av data är emellertid att ägaren av det aktuella ADB-systemet samarbetar och är beredd attbetala {tjr den tid som åtgår
{tir att skapa exportfunktioner e t c. Många gånger är
detta inget problem därftir att den avsrdllning som det
egentligen handlar om, gör systemen snabbare. Det

ligger alltså i systerrrägarens intresse att medverka till

nas arkiwerksamhet. Den traditionelle kommunarkivarien måste fi hjälp av personer medADB-kompetens. På längre sikt, när en ny generation arkivarier

trätt till, kommer arkivarien s.jälvklart att ha behöv-

fir art kunna verka i en "digital mi!ö,,.
menar
inte
att arkivarien nödvändigrr,,rs s.ydlv skall
Jag
liga kunskaper

exportera och importera data, konstruera arkivdataNågon form av lagarbete är vdl rimlig men
arkivarien måste ha grundläggande kunskaper om

en organiserad avstdllning av data. Kommunarkivarien
får ftirstås vara pä sin vakt ftir der är givewis billigare

baser mrrr.

att "avställa" genom radering!
Ett stort problem är de system som inte är konstru_
erade som relationsdatabaser. Då finns inga tabeller

hela processen.

utan data finns som dokument. Det kan vara ordbehandlingsfiler (t ex worddokument) eller filer ur
kalkylprogram (t ex excelark) som snurrar runt i ett

inbegripa även de digitala arkiven.De korrununersom
franhardar i uppfattningen att en kommun inte har
behov av en arkivarie måste tänka om. Även om man
skulle köpa tjänster ftir ftirvaring och vård avADBupptagningar så återstår att hantera själva den digitala
arkivbildningen, dvs bestämma vad som måste bevaras och vad som skall gallras.Allt efter som verksamheten datoriseras kommer " aldre" data att efterfrågas

stort register. Även här går det att tavarupidata men
i värsta 1ä11 {år man skriva ut dokumenten på papper.

De datamängder som arkivläggs i kommunar-kivet måste också håIlas trllgängliga lor forskning eller
for den intresserade allmänheten. Ett bra exempel är
de elevregistreringssystem som används inom gymnasieskolan. Numera skräddarsyr eleverna sina kurser och skall man i framtiden ha en chans att göra

utdrag ur betygskatalogerna (i den mån sådana existerar) måste man ta hand om betygs- och kursdata ur

befintliga ÄDB-system. För
komma

it

at

någorlunda snabbt

bör man konstruera en enkelAccesstill vilken man importerar aktuella tabeller. Kommunarkivets system ser ftirstås inte alls likadant ut som gymnasieskolans och man
kan säkerligen inte fi ut det ursprungliga systemets
alla uppgifter, t ex lärarnas tjänstgöringstid, rnen i så
fall handlar det om data som man medvetetvalt bort,
dvs beslutat att gil7ra.
data

databas (eller motsvarande)

Kommunernas arkiwerksa mhet måste alltsä

dagligen. Man kan givewis inte nöja sig med att häntill t ex ett magnetband hos Riksarkivet. Förva-

visa

ring

av

ADB-media är inget hokus pokus, det är en

vanlig rutinåtgärd som alla organisationer skall kunna
klara av. Vi upplever en övergångstid där många kän-

ner sig djupt främmande ftir datorer, program och
databehandling. Hav tröst, i varje gymnasieskola

fär bli grunden i kommun- eller landsringsarkivets
arkivdatabas?

...

1

Enligt förslaget till ny personadatalag kommer begreppet allmänna handlingar att ersättas av begreppet allmänna uppgifter.
Tema

I

vim-

lar det av ungdomar som kan hjälpa DiglVar{ir inte
låta en sommarvikarie installera en Sel-server som

Arkiv -*
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Landstinget Skane 1999
av 1700-talet delades landskapet i två tön. Skåningarna har
alltsedan dess försöktfå bort denna konstgjorda lönsindelning. Först 1997 tyckades det och
Skåne blev åter ett län.
Skåne blev svenskt 1658. I början

[Text] Torsten Bäck

om en konsekvens av åter{tireningen skall
de båda landstingen och landstingsdelen av

Malmö

Stad bilda ett landsting 1999.

Malmö

utträdde ur landstinget 1870.lJnder de senaste decennierna har flera

firsök gjorts

att

fi Malmö

1')91 -07-01 r o ll1 2( )()2 c-n lolsöksverksamhet med
ändracl legion:r1 :Lnsr-arstördelnin g. Ileeionlor:br-rnclet
-(1 1 r'eeiontullnr:iktige) fir b1 a folnppgrfter,
so1tl
tidie.tre h;rr hanter:rrs aY statlilia
lande

(och fi-an 1 999-01

orqan:

att komma med Malmöhus Läns Landsting, men de
har inte lyckats.
När man i början av 1990 - talet bögade diskurera

Det regionala utvecklingsansvaret ftir Skåne

en sammanslagning av länen kom man överens om,
att administrationen skulle ftirdelas i Skåne. Länssryrelsen i Malmö, landstinget ftirläggs till Kristianstad.
Länstrafiken fir säte i Hässleholm, kulturfrågorna i
Landskrona och Folktandvården i Lund.

Sjukvårdsdistrikt
Den största verksamheten i landstingen är sjukvården.
Även därblir det stora rationaliseringaqdå sjukvårdsdistrikten slås samman 1998-01-01.Ystad,/Simrishamns distrikt har redan slagits samman. Som steg 2
utreds en sammanslagning av Malmö,/Lunds sjukvårdsdistrikt. Många anser det vara bra, medan kritikerna menar, att det blir egendomligt med 70%o av
länets sjukvård i ett distrikt.

Landstingens skolor
Landstingen bedriver också utbildning på gymnasieoch högskolenivå. Även här blir det firändrin gar, dä
vårdhögskolan blir statlig och gymnasieutbildningen
överftirs till primärkommunerna. Samtliga skolor
komrner att ftirändras i och med övergången till andra huvudmän. Förändringarna blir så stora, att det
troligen blir aktuellt att dela arkiven och att de nya
huvudmännen fir lägga upp nya arkiv.
Reg i o n a I fö rs ö ksve rks a m h et
I Kalmar, Gotlands och Skåne län pågår från
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Tema

Arkiv

tas

över från Länsstyrelsen. Förbundet {år rollen att
vara regionens ftireträdare.
Beslut om planer {tir länstrafikanläggningar.
Beslut om firdelning av vissa statsbidrag från statens kulturråd till regionala kulturinstitutioner.

.

Beslut om anvdndningen av vissa regionalpolitiska

och andra utvecklingsmedel,

t e x vissa E[J-

medel.
Samtliga kommuner och landsting
lemmar i regionftirbundet.

i

Skåne är med-

Arkivfrågor
En utredning, där de bägge landstingen och Malmö
Stad är representerade arbetar med frågorna om arkiven i de t framtida landstin get,/ re gionfullmäk ti ge
och avslutandet av nuvarande arkiv. IJtredningen är
uppdelad i foljande avsnitt: administrativa arkiv, diarieftiring och medicinska arkiv.

utredningen arbetar fcjr närvarande med organisationsfrågan. Det finns arkivlokaler av olika teknisk beskaffenhet hos varje arkivbildare. Ett lasarettsarkiv är allvarligt mögelskadat. Genom central {tirvaring och skötsel av arkiven borde man billigare och

effektivare kunna leva upp

ti11

arkiviagens intentio-

ner.

(tffim

Sjukvårdsdistrikten i Skåne från
t 998-0t -0t

Kommungrönser och granser för
i stri kt i no m M a I möh u s
Lrins Landsting
sj u kvå rd sd

ÅnaELholm

:

§såy
llelsl^€b6rg

Låndskr0oa

l*kslB EId
a
Orup

Krisiiffibd

I

Lund

. Sjukvårdsdistrikten Trelleborg - Malmö
. Sjukvårdsdistrikten Helsingborg - Ängelholm
. Sjukvårdsdistrikten Landskrona - Lund - Orup
. Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt
. Ystad-Österledens sjukvårdsdistrikt

ffi
Med ett centralt arkiv kan man också hålla kompetent personal, vilket små enheter av naturliga skäl har
svårt att klara. Det skulle också underlätta forskning
i materialet, om det funnes på ett stäIls. ...

omstruktureringen kan man utläsa av 1996 årsredovisning att bolaget ftirvärvat lokalerna inkl mark ftir
ett bok{tirt värde av 894 029:-.I samma redovisning
uppger bolaget att taxeringsvärdena tillsammans uppgår till 6 488 000:-. En bra affar pä skattebetalarnas
bekostnad!

Som motpol kan nämnas att den verksamhet jag
ansvarar fiir, betalar marknadsmässig hyra, d v s 43%

av vår omslutning, går
lokaler.

till

kostnader fcir diverse

Gammal taktik - osand dumpning
Jämftirelsen kan fortsätta i all oändlighet, en är dock
värd att nämna: Dokumenthuset omsätter 759 342:per anställd, om man reducerar omsättningen med
vinsten, vilket är ganska hyfiat om man jämftir med

L Lunds sjukvårdsdistrikt
2. Helsingborgs sjukvårdsdistrikt
3. Landskrona sjukvårdsdistrikt
4. Trelleborgs sjukvårdsdistrikt
5. Orups sjukvårdsdistrikt
6. Ystad-Österledens sjukvårdsdistrikt

små och medelstora ftiretag. Den verksamhet jag
ansvarar ftir omsätter 1 150 000:- per anstdlld baserat
på ett nollresultat.
Vidare kan man utläsa att Dokumenthuset firväntar sig bidrag från NUTEK.Vilken annan likvärdig
verksamhet inom {tiretagarvärlden skulle fi detta?
Nu ger sig Dokumenthuset ut och konkurrerar
med befi ntliga arkivorganisationer inom näringslivet,
en konkurrens på ojämlika villkor. Och det är priset
man konkurrerar med - inte service eller andra {örbättringar.
Vad är det som kommer att hända - jo, befintliga
arbetstagare inom arkivsektorn riskerar att bli arbetslösa genom frikostiga skattesubventioner, for att ingå
i de arbetslösas skara. Säg mig, är detta en sund och
riktig finans - och arbetsmarknadspolitift? ...
Tema

I

Arkiv

*
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Kommunala arkiv
för forskningen
[fext] Bror-Erik Ohlsson, stadsarkivarie, fil lic

en21-22 mars 1995 anordnade landsarkivet i Härnösand en konGrens på
temat "Forskningen och kommun
arkiven". En ryllig rapport därifrån
ingår i volym 15 i serien "Arkiv i Norrland", som har
rubriken "Arkiv Forskning Kultur" och gavs ut av
landsarkivet är 1996.Jag skulle kunna nöja mig med
i denna artikel att hänvisa läsaren dit. Landsarkivarien
Carl-Edvard Edvardsson ger en utmärkt sammanfatt-

blir fil dr Christer Ericsson.
Vid ett möte som Christer ochjag hade vären1997
med dem i Linköping konstaterade vi att frågeställningarna är tämligen lika och kan gälla frågor rörande
exempelvis beslutsprocessen och det demokratiska
genombrottet, boendevillkoren, fritiden, omsorgen
och utbildningen. I de flesta problemställningar måste
vi hämta åkta ur kommunarkiven. I alla tre komrnunerna framhdver vi vikten av att ta med historien in

ning i forordet, där han skriver att konGrensen "utgick från det faktum atr Sveriges historia under de

i

senaste hundra åren knappast kan skrivas utan

Kommunarkiven blir viktiga däkomnunala verk

tillgång

till det viktiga källmaterialet i kom-

nästa årtusende.

och inrättningar §rllerjämna år som
skall firas. En skrivhungrig stadsarki-

munernas och landstingens arkiv".
Han fortsätter:

"F n beräknas ca 60%o av förvaltningsuppgifterna i samhället ut-

varie kan utnyttja sin närhet till källorna och erbjuda sina tjänster eller
ta emot uppdraget att skriva när så-

öras inom den kommunala sektorn.

dant ges.

Här omhändertas arbetsuppgifter

För mig inträffade sådana lyckliga
stunder här i Eskilstuna, när den
kommunala musikskolan §{lde femtio,är 1990, och elverket hundra, år
1995. I höst fi,ller stadshuset 100 år
och skall presenteras i en skrift på
svenska och engelska att användas i
representativa sammanhang. Och
nästa år kommer Parken zoo att ge-

som närmast berör människorna, t ex
dagis, {tirskola, skola, vård och om-

sorg, energiftirsörjning, byggnadsfrågor och miljövård. Social historia
i vid mening, närsamhällets och vardagslivets historia finner sitt kdllma-

terial i kommunarkiven liksom ett
stort antal andra humanistiskt/sam-

discipliner."
på senare tid har 1900_talets his_

hdllsvetenskapliga

Artikelförfattaren Bror-Erik nom
en bokutgåva erinra om sitt
Ohlsson
vrl'rrvtt
sekellånga liv som folkpark.

toria hamnat i fokus i tre kommuner, nämligen Eskilstuna,LinköpingochNorrköping.VadgällerLin- Kommunala arkiv
förforskningen kan sålunda
köping och Norrköping ligger uppdraget hos Cen- betyda flera ting. För det forsta kan vi konstatera att

trum {tjr lokalhistoria vid Linköpings universitet.Tie
forskare har dragits in i projektet där, nämligen fil
doktorerna StenAndersson,Björn Horgby och Hans
Nilsson. I Eskilstuna har stadsarkivarien avdelats ftir
att på heltid under Gm är agna sig åt huvudredaktörskapet ftir två band om Eskilstunas historia. Band 2
skall huvudsakligen behandla 1900-ta1et. Författare

l0 k

Tema

Arkiv

kommunala arkivhandlingar är omistliga ftir forskning
i 1900-talets svenska historia. För det andra art kom_
munala arkiv är naturliga centra ftir denna 1900_tals_

forskning.ochslutligenfordettredje,attkommunala
arkivtjänstemän kan ta viktiga initiativ vad gäller att
s.1älv bedriva forskning i de kommunala arkiven el-

ler/och att locka andra forskar6

di1.

ooo

OP is back!
Den fruktade offentlighetspatrullen har
slagit till igen!
Kära Iäsare! Ni tar väl del av nedslagen som journalister och TV gör i offentligheten i t ex
Cävle, Solna, Motala och Stockholm? OP gör det med njutning - trots konkurrensen! För vad är

väl bättre för alla parter än offentlighetens spridande och offentliggörande?

P beslöt efter moget övervägande att
denna gång undersöka öppenheten
hos den nya målgruppen inom ofrentlighetsprincipens domäner: ett kommunalt bolag. Så på vår resa genom landet hamnade

med "Ett ögonblick".
Det tog åtminstone wå ögonblick tid innan hon
återkom och då med en betydligt yngre kvinna i
säIlskap. Denna ftirstod bättre art {tira sig och hade
också väl reda på sig. Rappt informerade hon oss om

vi en höstdag hos fastighetsbolaget i x-komrrrunen.

att hon inte var registrator,att sådan inte fanns, att de

Det visade sig vara kommunens största åstighetsbolag med i runda tal 15 anställda och ett rätt flott kontor högst upp i ett trevåningshus av ful, ftirlåt gul,
betong. Ått OP behövde både karta och personlig
vägvisare {ör att hitta rätt hade endast med OP:s bristande orienterings{tirmåga att göra. Härvidlag må
ingen kritik riktas mot bolaget!

än så länge hade manuell registrering på de olika
enheterna, att de höll på med att datorisera diariet men
att arbetet på grund av rrya EU-regler om bolagens
ställning gentemot offentlighetsprincipen hade legat
lite Iågt, men att bolaget hade insett att de inte kunde

Väl inne vid

den stillsamma receptionen mötres

vi

av en kvinna som, stackarn, intet ont anande, tittade
upp från sina sysslor. Vår hdlsningsfras "Hej, vi skulle

vilja träffa registratorn!"möttes med ett frågande ansiktsuttryck och en mel1an lugg och glasögon mycket
granskande blick. Efter vad vi upplevde som en lång
stund tog hon till tals och hör och hdpna! Hon släppte
ur sig, provokativt och lite fräckt, ett av der svenska
språkets vanligaste ord

"Och?"

Säger man verldigen så, undrade vi, men noterade

ftirstås med tacksamhet att här hade vi fått någor atr
rapportera om. Istället sade vi högt att vi gärna ville
tala med den person som registrerar den inkomrnande
posten och lade firsiktigt till "Är der renr av du som

gör det?"

Damen i receptionen tittade verkligen på oss, vi
hur tankarna for runt som i en berg- och dalbana,
funderade hon möjligen på om hon var utsatt ftir
Dolda kameran eller ett practical joke.
Tydligen bestämde hon sig {tir att ta oss på allvar,
såg

for hon reste sig långsamt från sin stol och {t)rsvann

I

vänta utan räknade med att från årsskiftet ha en
datoriserad rutin, att de egentligen inte hade någon
diarieftiring (Hoppsan, så motsägelsefirllt!), att de haft
besök forut av både journalister och studenter från
universitet som läste på arkivutbildningen, att de
minsann kunde ta fram vilken skrivelse som helst som
på, bara vi talade om vad vi ville ha. Pust!
"Jaha", sade Of; "det innebär att ni har en arkiv-

vi ville titta

att ni kan hitta det ni söker?" På detta
svarade hon jakande och er§öd sig att hämta den.
Spännande, tänkte vi. Efter bara ett kort ögonblick stod

forteckning

så

hon bredvid oss igen och demonstrerade med stolthet
den dokumenthanteringplan som fanns. Den hade de
fått hjälp av kommunens arkivarie att utårbetal

Med detta fät vi oss nöja. OP tackade fir sig och
travade iväg i forvissning om att bolagets receptionist
vid nästa besök från allmänheten ger ett något trevligare intryck och att kvinnan
som inte var registrator komrner att
arbeta vidare med planer och ftir-

teckningar till arkir,,vårdens frommal
Betyg på nästa sidal ...

OP:s Betyg
Lätt att hitta i lokalerna

(OP kom inte längre än till receptionen)
(Rec.eptichiiti,l) ., , '',',:,; ; :.:::: : :,:.: r,:.:: ii-,,'.

Kunikaper om.offenttighetsprincipen ... 4
HEI-HET§Of*OÖUE .,,,.r.!'.!.a,,.,,,..,..; 3
Grattis till kommunarkivarienl Eller ska vi kanske gratulera kommunen som håller
sig med kompetent personal?

Betyg: I=uselt, 2=dåligt,

/l -sida
l/2-sida
ll4-sida
I

Småannonser

3=äcceFtabelt, 4=bra, 5:utmärkt

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

lnsida
Baksida
lnstick

5.900:3.500:2.300:-

600:-

(soo:-vid sättnins)

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

6.300;6.600:9.000:-

Annonsackvisitör
Harriet Kvist, Tfn 08-772 99 21
Mobil 070-491 I 8 62, Fax 08-772 99 35

SrrpnNorER uR

Meorr KunovEs
MTNNnsFoND
Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baitiskt arkivsamarbete är instiftad 7995 till minne av föra ordföranden
för Folkrörelsernas arkivforbund, som omkom i Estoniakatastrofen.

Fonden syftar till utökade och fördjupade kontakter på
arkivområdet mellan Nordens och Balticums alla länder.
Stipendium ur fonden kan enligt stadgarna sökas av ,institutioner, föreningar, organisationer, företag och enskilda
personer med anknytning till arkivsektorn inom någon
av Nordens och Balticums olika nationer..
Stipendium ur fonden utlyses härmed för tredje gången
ledigt för ansökan. Ansökan sker på särskild blankett, som
rekvireras från nedanstående adress. Hela e1ler delar av
stipendiesumman kan sökas. Ansökan ska1l vara inne till
fondens styrelse senast under februari mänad 7998.
Beslut om stipendium fattas senast under maj månad och
stipendiet utdelas i samband med Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma under försommaren.
Stipendiesumman för är 1998 uppgår till 30000 kr. Blanketter rekvireras från följande adress, dit också ansökningar

32-bitars version för
1[in.95 och NT i januari 98.
DiarieNAD
Fax

Text

Kalkyi

Mail

Foto-

arkiv
Scmnade

Anviindarvåialigt: utvecklat i modern databasmiljö enligt

ställs:

Windowsstandard.

Madli Kurdves Minnesfond
c/o Folkrörelsernas Arkiv i Örebro I?in
Fabriksgatan 19
Örebro, Sverige
^,70223
. Fax: O19-G11 al 20
Tftrz 019-611 29 OO
E-post: f.arkivet@orebro.mail.telia.com

tr'Iexibelt: genom stmdardiserad integrering
program och skräddarsydda applikationer.

till andra Windows-

Utbyggbart: från en mvändare till stör:re nätverk, från

rkiv-

förteckningsprogram Ull komplett dokumenthanteringssltem.

Imagon SystcmA.B Tel O563-25O 25 Fax 0563-250 30

Krumelurer i arkiven
Arkiven möter skolan
lfextl Korin Sjöberg,

arkivpedagog, Skånes Arkivförbund

"Det var husftirhör i Katthult en dag i november, och

Glädjande nog var arkiven framträdande och stod
de mest uppskattade inslagen i konGrensens pro-

det liva upp alla, sdrskilt Lina, ftir hus{tirhör tyckte hon

ftir

om." När prosten frågade Lina om inte hon tyckte det
var märkvärdigt att Gud hade skapat henne, tänkte

grampunkter.

Lina efter och

lag vill

svarade: "...sjdlva mej var väl inte så
göra.Men alla di därkrumelurerna som
örona, di tycker jag det skulle vara marigt ä

märkvärdigt

jag har i

å

få ihop!"

Ett fnitter breder ut sig i klassrummet och barnen
ser frågande ut: Varftir lyssnar vi på Emil?Jag stänger
plockar sedan fram några kopior
av gamla husftirhörslängder somjag funnit på Landsarkivet i Lund.Jag låter barnen titta på dem. I en av
husfirhörslängderna från Lund finner barnen bokhållaren Gleeup med familj och alla nickar igenkännande: "Gleerups ärju Lunds största bokhandel. Så
av bandspelaren och

detta är alltså en av männen som startade bokaffiiren!"
en annan hus{tirhörslängd kan de 1äsa prdstens an-

I

teckningar om hur änklingen, slaktare Niklas Svensson utövat våld mot sin hustru. Frågorna växer hos
barnen: "Vad var det som hände med slaktarens hus-

tru egentligen? Blev hon kanske slaktad!"
Det här är nägra exempel på vad jag som arkivpedagog kan göra ute i skolklasserna.Jag heter Karin
Sjöberg och arbetar sedan i september på Skånes
Arkivftirbund i Lund. Min uppgift är attpä olika sätr
levandegöra arkiven och dokumenten ftir bl a skolbarn. Dagligen måste jag fråga mig sjdlv: Vad är arkiv
och vad ska de användas till? Åv vem?Vad kan man
visa och vad kan man hämta fir kunskaper ur arkiven? Lever arkiven och är de spännande?
Med alla dessa frågor surrande i huvudet forjag iväg
på en konferens i Stockholm med temat "Lokal-

historia

i

skolan". Konferensen var arrangerad av
arbetsenheten och nätverket Centrum Iiir lokalhistoria på Linköpings universitet. Dess syfte var att
ge exempel på hur man kan arbeta med lokalhistoria
i skolan genom olika projekt, i samarbete med olika
kulturinstitutioner. Deltagare på konferensen var dels
lärare från olika årskurser och ämnesområden dels
hembygds-, musei- och arkivfolk runt om i landet.

nu kort berätta om de skolprojekt arkiven
genomdrivit och som presenterades på konGrensen.
Projekten visade både mig och de andra deltagarna

om hur arkiv konkret kan användas i undervisningen
och vilket värde dessa arkivhandlingar åktiskt har då
man vill studera sin lokalhistoria.
I Göteborg finns Beata Losman anställd av Riksarkivet. Hon arbetar, sedan några år tillbaka, med att
få igång samarbete mellan olika komrrrunarkiv och
skolor. Beata menar att kommunarkiven bör vara en
resurs i underwisningen eftersom de

harmycketlokal-

historiskt material såsom gamla skolbetyg och
1äsebö cker, hälsovårdsförordningar, kommunalstämmoprotokoll, rdkenskaper mrrr. Beata haq tillsammans med komrnunarkivarier, varit ute i skolklasser
med tematiska studiehdften, innehållande olika arkivhandlingar. Genom att ta del av arkivmaterialet kan
man t ex se hur komrlunen vdxer fram. Responsen
har varit positiv. Läs mer om projektet i Beata Losmans artikel "Kommunarkiven som resurs fiir skolan"
ur tidsskriften "Arkiv, Samhälle och Forskning"
nr.1997:1,.

Olle Nilsson,larare och tidigare projektanstdlld av
Värmlandsarkiv, berättade om projektet "Arkiv och
skolungdom iVärmland". S1'{tet var att öra in arkivmaterial i skolan. Resultatet blev en s k arkivdossier
som Olle använt som undervisningsmaterial bland
högstadieelever. I dossierns inledning kan man läsa
var{ör man överhuvudtaget ska använda sig utav arkir.,rnaterial i underwisningen. Det står bl a: "Genom
att anvanda historiskt kdllmaterial i undervisningen

möjlighet att stanna till och reflektera
över människors liv. Ett problemorienterat arbetssätt
ger dven historieundervisningen en mening och ett
mål som kan vara stimulerande ftir eleverna". Dosges eleverna

siern innehåller dokument frånVärmlandsarkiv och
Folkrörelsearkivet rörande olika slags komrrrunikarioTema
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ner i Värmland, samt arbetsuppgifter riktade till dokumenten. Arkivdossiern heter "Med segel och ångmaskin iVärmland" och kan beställas hosVärmland-

och processinriktat, vilket den nya läroplanen öreskriver. Dokumenten väcker bilder av händelser och

sarkiv.

personer som gör att historien blir mer levande.
Arkivmaterialet är ingen tillrättalagd, firdigskriven

Slutligen var det Catarina Lundstöm från Föreningsarkivet i Östersund och Lena Melins,lärare vid
Storviksskolan i Brunflo, tur att tala. Då fick vi äntligen höra historien bakom deras mycket välgjorda,
vdlfirllda och genomtänkta "resväskan", som funnits
till beskådande i lokalen under konferensen gång. När
man såg den var man tvungen att gå fram dit och titta
på allt som ånns nerpackat i denJag överlåter beskrivningen av väskan till Östersunds Posten: "Resväskan
är packad. Ädressen är 1800-talet. Föreningsarkivet
och Storviksskolan i Brunflo har skapat en ny rlp av
studiematerial som ska göra jämtländska elever till

historia utan ger endast glimtar av saker som hänt, av
händelser och personer,vilket väcker nldkenhet och
frågor hos barnen. Svaren får de sedan söka på olika
hå-ll, med olika kdllor, om det går. Dokumenten är
pusselbitar att reflektera över. Man hittar en pusselbit
här och en pusselbit där och bilden böriar ta form,
men så plötsligt saknas det en bit och då Iär man själv
göra sig en {tireställning om hur den skulle ha sett ut.
Så skapas historia. På så sätt fir barnen 1ära sig vad
kdllor är och hur man ska forhålla sig till dem.Årkivmaterialet är också ett sätt att möta sitt närsamhälle
och sätta in det i ett större sammanhang både rumsligt

tidsturister och hembygdsforskare.Väskorna är
packade med bläckpennor, griffeltavlor, domböcker,
nykterhetsavtal, inrikespass, bouppteckningar, gamla

och tidsmässigt.

sjukjournaler. Samt en Östersunds Posten från juli
1895. Resväskorna är sex till antalet och innehåller
bland annat mycket välgjorda kopior av handlingar.
Där finns också en kortlåda med forskningsuppslag,
korta handledningar och hjdlpmedel {tir lärarna."
Vad tilfför då studier av arkivhandlingar skolundervisningen? Jo, arbetet med dokumenten är problem

När jag åker "hern" till mitt arkiv ärjag full av inspiration och nya ideer.Jag är glad och {tirväntansfi.rll. Mina frågor har blivit besvarade, åtminstone for
ett tag framöver.Arkiven lever och de är spännande.
Jag tänker på Lina och hus{tjrhöret i Katthult, och a"lla
de gamla hus{tirhörslängderna i arkiven. Kanske är det

ändå så att alfa di där krumelurerna
märkvärdiga ändål o"

i arkiven

är rätt

oo

oa

om arkiv!

WINASS
Ärendehantering

Jan Appelquist

tfu: 08-698 06 04, e-post: jan.appelquisr@sipu.se
Annika Pettersson
tfn:08-698 06 03, e-post:
annika.petterson@ sipu.se

sy

stem

för Windows-miljö

Vi erbiuder professionell hiälp
med dokumenthantering.

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster &
entreprenader

s

W7NÄSS egenskaper:

- mycket enkelt att lära och handha

- snabb sökning, söker på

allt

- anpassas efter anvcindarens behov
- handhar alla typer ay dokument

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

-

sist men inte minst, nöjda anvcindare

CiaHipfl
tfn:08-698 06 78, e-poså cia.hipfl@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm

Ring gr)rna Jör mera inJormation om WINÄSS:

Bardeli Datasystem

AB 08-18 14 60

Fotog rafiet föremal och katta
Ett inlagg om fotoregistreringens grunder
I december 1995 påbörjade en arbetsgrupp, tillsatt av NAD-rådet och
Fotosekretariatet vid Nordiska museet, att utveckla en dataelementkatalog för
registrering av fotografier. Undertecknad var sekreterare I arbetsgruppen och
arbetade heltid med projektet i närmare fyra månader. Målet var en "standard"

för registrering av fotografier, gemensam för såväl arkiv, som bibliotek och
museer. Efter en remissrunda hos en referensgrupp, distribuerades slutresultatet
till en stor del av Sveriges fotobevarande institutioner i juni I 996. Utvecklandet av
gemensamma standarder för denna del av kultursektorn pågår på flera områden,
bland annat i den s k ABM-gruppens regi. Det är också en verksamhet som livligt
påhejas av Kulturdepartementet, eftersom det utgör en viktig förutsdttning för
bra kommunikationer i "Kulturndt Sverige".
[Text] lan Dahlström, arkivarie på Krigsarkivet

På museerna betraktas fotografiet ofta

Un***+itrut}l

sektorerna r fråga om ordnande, förtecknande och
registrering. Med detta och vissa efarenheter av fotohantering vid museer och arkiv som bakgrund, tänkte
jag här reflektera något över de konsekvenser soln
olika synsätt 1-rar för: genlensarrma standardiserings-

projekt av detta

som ett {tiremål

-

forsta hand

ordnats topografiskt eller efter ämne utan hänsyn

till

ursprung och sammanhang. Dock har även många av
museernas bildarkivarier under senare år börjat beakta proveniensprincipen vid ordnande och registrering. Men bildarkivarierna har ofta svårt att göra sin

stämma hörd

i

den {tiremåls- och utställnings-

orienterade museivärlden.

slag.

Fotografiet som handling, föremål elley illustration
På arkiven är det sedan länge självklart att betrakta

fotografiet som en handling eller en del av en handling. Lika självklart är det att proveniensprincipen
- det må vara ftäga om primär eller sekundär proveniens * skall tillämpas när fotografier ordnas, {tirtecknas,/re gistreras. Härvidlag görs ingen skillnad
mellan fotografier och andra skriftliga dokument båda är kdllor som måste bedömas i sitt sammanhang
hos en särskild arkivbildare. (Jnderordnad proveniens-

principen,men likvdl mycket central i detta samrreanhang, är arkivens hierarkiska redovisningsmodell med

olika bestämda nivåer såsom bestånd, serie, volym, akt

Ställer man de olika traditionerna mot varandra, kan
arkiven sägas vara kontextorienterade och museerna
objektorienterade. Eftersom dessa olika synsätt även
påverkat de principer efter vilka de fotografiska bestånden har ordnats, Iiksom dessa ordningsprinciper
direkt eller indirekt styrt vilka sökingångar som är
möjliga, har museimannen och arkivmannen sällan
kunnat enas om gemensamna registreringsmodeller.
Nu har modern teknik gjort att ordningsprinciper
egentligen inte längre behöver styra strukturen i ett

bildregistreringssystem. Likväl har arkivens och
museernas folk ofta svårt att mötas. Det finns därftir
skdl att aflta, att motsättningarna bottnar i annat än
oLika ordningsprinciper och traditioner.Jag återkommer strax till detta.
Tema

I

i

en artefakt. Fotografiernahar ofta

Arkiv *
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Ytterligare en faktor som då och då komplicerar
diskussionen på museerna är spänningen mellan
bildarkivarien och utstdllningsproducenterna. Om de
forra betraktar fotografiet som firemål ochle11er kä11a,
så ser ofta de senare i Itirsta hand fotografiet som i1lustration. Behandlat som enbart illustration berövas
dock fotografiet sin koppling till upphovsman och
ursprung - bilder väljs utifrån konstnärliga el1er
innehål1sliga kvaliteter utan hänsyn till den kontext i
vilken bilden kom till.Detta må vara ftirsvarbart med
rent estetiskå och - i bästa fa1l - pedagogiska argument, men som ren illustration forlorar fotografiet sin
ställning som källa.

Historiker och etnologer
Arkivmannen är vanligen historiker i botten, medan
museimannen ofta är etnolog. Den ftirbistring som
ibland uppstår när musei- och arkivtraditioner möts,
liknar mycket de motsdttningar som ofta {tjrekommer

mellan etnologer och historiker. Historikern söker
ofta det generella - sammanhang och stora ufvecklingslinjer - och därför är metoddiskussioner om representativitet legio i den historiska diskursen.
Etnologens utgångspunkt däremot är i hög utsträckning det unika och därtir spelar frägan om representativitet ofta en helt underordnad ro11 inom etnologin.
En del etnologer hdvdar t o m att frågan om representativitet helt saknar relevans.Att som museiman
och etnolog svälja arkivens krav på kontext och
proveniensprincip innebär således ett stort steg i ftirhållande till den vetenskapliga tradition man fostrats
i. Likväl tror jag att museerna har mycket att vinnå
på att låna proveniensprincip och den hierarkiska
redovisningsmodellen från arkivtraditionen, utan att
for den sakens skull göra avsteg från vare sig objektorientering eller det etnologiska perspektivet.

Registreringspolitik
Idag har de flesta fotobevarande institutioner enorma
samlingar som är oregistrerade och därmed oåtkom-

liga för forskare och allmänhet.Vid de objektorienterade museerna registreras vanligen varje fotografi {tir sig, en metod som slukar både tid och arbetskraft. I\{ed denna metod behövs det ett fullkomligt

gigantiskt "FOTO-SESAM"fir att komma till rätta
med gamla obalanser. Med arkivistikens hierarkiska

redovisning däremot, skuile samlingar och serier
kunna registreras på aggregerad nivå. Visserligen
skulle denna registrering bli summarisk i {tirhållande

till den objektregistrering som

museerna nu tillämpar, men {tirdelen med registrering på aggregerad nivå
är att såvä1 museerna och arkiven själva som allmänheten relativt snabbt fir en överblick över de fotosamlingar och fotoarkiv som institutionerna har i sina
gömmor. Det är inte heller något som hindrar att
registrering sker på både aggregerad nivå och objektnivå. Med den överbiick som registrering på aggregerad nivå ger är det även lättare att prioritera och
väija ut de fotosamlingar som bör registreras på
ob;ektnivå.
För museernas de1 bör en bredare tillämpning av
proveniensprincipen också kunna berika verksamheten på andra områden. Om fotografiernas användningsområde härigenom kan vidgas frän att vara
enbart {tiremåi och,/eller illustration till att även vara
historisk källa, borde proveniensprincipen dven kunna
tillämpas vid ftiremålsregistrering i allmänhet. Det är
ju med fotografier som med möbler och andra ftiremål, att de sällan lämnar direkta uppgifter om sitt
ursprung - de bär inte kontexten med sig och blir
däfir svåranvända som källor. Med direkta uppgifter om upphovsman och ursprung mm blir däremot
både fotografier och ftiremål användbara som källor,
såväl i den etnologiska som den historiska forskningen.
Har då inte museerna något att lara arkiven på
fotoområdet? Jo, när det gäller fotografiet betraktat
som ftiremål har museerna mycket attTara arkiven,

d v s om fotohistoria, vård-, förvarings- och
hanteringsfrågor. Idag finns det bara några få arkivinstitutioner med fotoarkivarier.
Jag tror att samarbetet mellan arkig museer och
bibliotek skulle må bra av lite mer teori- och metoddiskussioner.

Om ett tanke- och efarenhetsutbyte

skall kunna ske och gemensamma standarderbli verk-

lighet, krdvs reella insikter i och forståelse ftir respektive områdes traditioner och syn på vad som är kunskaP.
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Detta ör ett foto på den
rys ka "så gfi I a ren" Teodor
S i I ver s I off Bo bo sti n (ta g et
någon gång mellan l910l913). I början av seklet
qjorde ryska sågfi la re,
eller skärslipare,
arbetsvandringar i
Sverige.
Generalstabens
u n d e r rättel s eoffi ce ra re
misstcinkte att de var
ryska spioner, men de
undersökningar som
företogs gav inga som
helst belägg för detta.

Fotot förvaras I

Krigsarkivet,
Generalstabens fd

hemliga arkiv,
I

n

ri kesavd el n i ng en, Serie

F lV, volym 4.

Exemplet
rep resenterq

r redovi

sn in

g

på serie- och volymnivå,
dvs "aggregerad nivå".

Vi ler.ererar kornpletta ärendesvstem och digitala arkiv.
Vår servicebt rå stöttar yid stora rnängder. Fijr de r.ärdefullaste
clokurnenten erbjuds fön.aring i säkerhetsarkir,.
Ring 021-18 70 10, marknadschefAlf Brandtieng.
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Ny redaktions- Ny chef
för Arbeta rrörelsens
medlem
Arbetsplats: Gullspång Kraft AB i
Örebro. Har tidigare arbetat för
Företag sa rkivet i örebro.
oc

h

ne vi d Li n kö pi ng s
niversitet. Arkivkun skap i

h uv udci m
u

Stockholm.

Familj: Hustru och dotter

Fritid:

Försöker

att tillbringa

Ri ks a

så

nt i kv a r i eä m b etet s

informationsavdelning och har i

myket tid som möjligt med
familjen och speciellt med dottern

sina olika arbeten blivit väl
förtrogen med arbetarrörelsen

som ör 9 månader.

Älskar att laga mat, helst
kötträtter och grytor och pysslar
garna med datorn.

rkiv

Karin Englund har utsetts till ny chef för
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek när Lars
Wessman går i pension nästa år.
Karin är fil mag i litteraturhistoria och språk, har arbetat
en del utomlands men framför
allt under flera år i
utbi I d n i n g sd epa rtementet, bl a
som sakkunnig åt flera
ministrar.
Karin är f n chef för

Thomas Kalt, 32 år

Utbi ld nin g : Ku ltu rveta rl i nj en
fil kand med historia som

a

Thomas Kult

och dess organisationer, och
därmed också med ARAB:s stora

verksamhetsområde.

&
HMS

MITEMA & HMS MIKROSYSTEMAB
FörsäIjning och service
av allt inom

Mikrofilm, Scanning och Dokumenthantering.
Sockenvägen 446, Box 1004, 121 14 ENSKEDEDALEN Telefon 08-600 35 35 Fax 08-600 20 35
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nva nd ra rna s ku ltu ra rv

(tNKA)
lTextl Peter Sivervall, Riksarkivet

Vidare har möjligheterna

R**I-**H+''l

till tillgång till släkt- for

forskningsmaterial undersökts på plats i Ungern, där
kontakter med det lJngerska Nationalarkivet, Mor-

monkyrkan och Open Society Ärchives har etable-

denna tid när det g:i11er främst RA:s kunskap om olika

rats.

invandraro rsa nis atio ners (fr-ärnst ri ksfcirbr-rnd o ch
andra rikstäckande invandrarorganisationer, sedermera utökat med kyrkor och trossam{und med ut-

nala organisationeq d v s oftast myndigheter,har man

präglad invandraranknytnrn g) arkivsituation samt, vice
versa, invandrarorganisationernäs syn på arkivfrågor

och arkivinstitutioner (myndigheter).

Till skillnad från arbete med statliga och kommupå den enskilda sidan, som i detta å11, inte ett ftir
ändamålet avsett regelverk att relatera till. På den
enskilda sidan kan det t ex gå åt en hel del tid till att
över huvud taget etablera en kontakt med en arkiv-

fi dem intresserade av arkivfrågor. När det gäl1er kontakter med ftireträdare ftir
bildare och dessutom

Genom inventering och insamhng av arkiv samt
information, rådgivning och utbildning, har ordentliga kliv tagits mot att ett av projktets delmåluppnåtts;
att sörja {tir att invandrarnas och deras organisationers del av kulturarvet säkras och blir en del av kulturutbudet. Sålunda har projektet genom{tirt enkätundersökningar, skrivit artiklar lor tidningar, arrangerat en kurs i arkiwård samt anordnat en konferens
om arkivfrågor ftir invandrarorganisationer. Som ett
konkret resultat av de "handfasta"kontakterna har RÅ
tagit emot arkivleveranser från bl a Lettiska centralrädet, Zigenardireningen i Stockholm och LJngerska

riks{tirbundet.
Ett annat delmål har varit att undersöka hur man
kan skapa {tirutsättningar

ör

invandrare (och ättlingar

invandrarorganisationer, kan dessutom misstänksam-

heten mot myndigheter göra attytterligare problem
tillstöter. Man bör ha i åtanke, att många av invandrarorganisationernas ftiretrddare kommer från länder,
där myndigheterna, lindrigt skrivet, inte har stått lor
något positivt.

Det fortsatta arbetet med INKA
slutat att forlänga

- RÅ har beprqektet ytterligare ett år och har

ftir det ändamålet sökt och erhåIlit medel från Stiftelsen Framtidens kultur - innebär fortsatta och {tirdjupade kontakter med invandrarorganisationerna, inkluderande firsök att nå ungdomar i invandrafiata
områden och sprida information ti1l dem om kulturarvets och arkivens betydelse. En annan viktig upp-

till invandrare) att bedriva släkt- och hembygdsforsk-

gift i det forts atta arbetet ar att halla koll på forsknings-

ning från Sverige i det "egna" landets (exempelvis

läget, både inom och utom Sveriges gränser, samt att

mikrofilmade) källmaterial. Konkret betyder detta att
Mormonkyrkan i Sverige har kontaktats {tir under-

landvinningarna.

sökning om möjligheterna till ett samarbete.
Mormonerna har som bekant mikrofilmat kyrkobok{tiringsmaterial inte bara i Sverige utan i åtskilliga länder. Att fi tillgång till detta material vore ett
sätt att undvika att "uppfinna hjulet två gånger".

se

vilka möjligheter som

ges

i och

med de tekniska

I dagarna har även en informationsbroschl,r givits ut
i RA:s regi, "Rädda ditt foreningsarkiv!" Uppmaningen "Rädda ditt..." år ftir övrigt översatt till ett
femtontal språk. ...
Tema
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Svensk Lokalhistorisk

Databas i Halland

2-4 DECEMBER
Påbyggnadskurs i ordning
och förteckning. FA, Karlstad

8-9 DECEMBER
NLA-dygnet.
Bomans i Trosa

I2-I3

FEBRUARI

Crundkurs i effektiv arkiv- och
dokumenthantering.
I Stockholm
Harriet Kvist AB / SIPU

Arkivkonsult

AB.

12 MARS
AAS årsmöte

I

januari 1997 lämnades utredningen

"lT i kulturens tjönst"

till

kulturministern. Denna poängterar vikten att bygga upp ett nätverk på
internet, Kulturncit Sverige, med Danmark som förebild. Sveriges
samlade kulturliv med olika databaser ska bli grunden i detta nätverk.
En utvecklingsenhet under Riksarkivet, Arkion, har initierat att olika
databaser ska byggas upp med material ur offentliga arkiv i Sverige för
att skapa många innehållsrika källdatabaser.

I-2 APRIL
Fortsättningskurs i effektiv
arkiv- och dokumenthantering
I Stockholm
Harriet Kvist AB / SIPU

Arkivkonsult

till kalendariet

skickas till:

.

,

Tema Arkiv
OWE NORBERC (FA)

Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Tfn 060-l 9 14 77. Fax 060-l 9 2l 36
E-post: ove.norberq@sundsvall.se

,

CATARTNA LUNDSTRöM (FA)

Föreningsarkivet i Jamtlands län
Tfn 063-l 0 I 7 I 9. Fax 063-12 18 24
E-post: catlund@algonet.se

Användbara websidor
Bästa länkarna hittar du på
forskningsarkivets hemsida i Umeå
http://wwwfoark. umu.se/
Arkivet för Ljud och Bild

http://www.alb.sel
I Örebro finns två bra hemsidor,
Fol k rö rel sea r kivet s och Sta d sa rk ivets
http://he m 1 . passage n. se/farkivet/

http://www.orebro.selstadsarkiv/
Är man särskilt intr€sserad av foto kan man gå
till lnternational Center of Photoqraphy
http:/ /www.icp.org/
eller George Eastman House - lnternational
Museum of Photgraphy & Film

http://wwweastman.org/
eller Corbis

http://www.corbis.coml
eller Sundsvalls Bildcentral AB

http://wwwbi ldcentralen.se
Hör av er
adresser:

till

la

nsprojektledare

AB.

23 APRIL
AAS Arkivdag i Stockholm

Fler tips

lfextl Mats Savolainen,

red om ni har tips på bra web-

ove.norberg@sundsvall.se

I

Halland och iVästerbotten håller vi på att skapa en nationell lokalhistorisk
Prqektets hur,rrdid6 är att göra kommunarkivens rika källmaterial, d v s
det lokala sjdlvbestämrnanders utveckling, tillgängligt ftir den historiska forskningen; ftir skolor, släktforskare och den akademiska forskningen.
databas.

Projektet i Halland

drogs i gång i april genom att arbersfirmedlingarna i Halland

valde ut fem personer från varje kommun. De 30 anvisade personerna fick en komprimerad utbildning i arkivkunskap och data. Dessa personer utgör nu ledningsgrupp

{tir arbetsenheterna i varje kommun.Va{e grupp utsåg inom

sig; gruppchef, data-,

material- och handskriftsansvarig.
Kommunftirbundet Halland har köpt in dataurrustningen som består av 10 datorer till varje komrrrun med skrivare, fa-x, hub och modem samt en central server.Arbetslokaler, övrig utrustning och inredning har respektive kommun haft ansvaret ftir.
Gruppledarna har lagt ner mycket eget arbete under somrnaren på att inreda sina anvisade lokaler; äldre kommunalhus, skolor, sjukhem eller inhyrda kontorsrum, rill

mycket trivsamrrra kontorsarbetsplatser. Ärbetsenheterna är belägna i Kungsbacka,
Varberg (Väröbacka), Falkenberg, tIllared, Hylte (Hyltebruk) , Halmstad (Eldsberga)
och Laholm.

Varje arbetsenhet kan
oTA (s5+).

ta emot ca 20 anvisade, vilka är anstdllda som ÅLIJ och

Projektet går ur i korthet ur på atr samtliga kommuna-l- och sockenstämmopro-

tokoll i Halland ska skrivas av ordagrant, tecken ftir tecken, i en lättarbetad databas
som Arkion utvecUat, Arkion protokoll light.Kommunalstämrnoprotokollen omåttar
ären 1863-1918, från kommunreformen till att allrnän rösträtt inftirdes. Sockenstdmrrroprotokollen finns från mitten av 1700-ta1et fram till 1862.Vi i Halland har
gemensamt utarbetat en skrivmanual for att alla enheter ska skriva på samma vis.

Vidare registreras protokollen med olika koder.
Därefter excerperas materialet i tre sökfilt; personnamn, ärendemening och geografiskt namn.Till de

'(:l

geografiska namnen finns en sökordsnyckel kopplad.

Den äldre namdormen blir således sökbar utifrån den
moderna stavningen.
En ärendemening, ämnesklassifikation, görs utifrån
dmnena som tas upp på sammanträdenaVarje enskild
paragraf b)tr således klassificerad och gör materialet
sökbart efter olika dmnen.

e- post

eller

: ove.

na rberg@su ndsva I l. se

a n n a ca

ri n. paavo@scb. se

.

Ny landstinqsarkivarie inom
Stockholms läns landsting, efter
Marianne Liljegvist som Eått i
'pension, blir Kristina Sandahl. , '
Kristina har under de senaste åren
varit konsult vid Mariebergs
Arkivbyr'å,,
,

.,,Krim,inalvårdsstyrels€B:i,',, :'
Norrköping har anställt sin första
ve rksark ivarie.

Hon heter Eva Holmström och
kommer närmast fran

Mitthögskolan.:, .: ',
lnga-Lill Johansson får hjälp av Sylvia Sjöö att skriva
in protokoll hos Arkion Hylte.
FOTOT Peter Ekvall, Hallandsposten.

' ri,

r,r,

. , .l

in digitalt. Denna "bilddatabas" och vår textdatabas
ska kunna kopplas ihop, så att dessa kan ligga jämte

varandra.
Databasen ska bli sökbar via internet redan under

Gruppledarna och de som har knutits till prqek-

projekttiden. Det är meningen att nytt avskrivet

tet har kastat sig över uppgifterna med stor entusi-

material regelbundet ska läggas in i databasen när det
är granskat och klart.

De känner att de gör ett mycket viktigt kulturarbete och poängerar starkt till besökare att det inte
bara ar ett "sysselsättningsprgekt", utan att de arbetar med att göra en del av vårt kulturarv mer tillgängIigt.
Projektet komrner att drivas under tre år. Efter
denna tid ska en uwärdering göras. Förhoppningsvis
utvecklas p§ektet till att bli rikstäckande så att alla
socken- och komrnunalstämrnor i Sverige komrner
att bli sökbara i databasen. En breddning av arbetsuppgifterna är en {tirutsättning {ör att arbetstagarna
ska trivas och projektet uwecklas. En tanke är att den
halländska rådatabasen ska {tirädlas inom länet i nya
framtida projekt, {tir att levandegöra databasens innehall och öka tillgängligheten till skolor, allmänhet och
asm.

forskare.

Som ett extra plus kommer en total inventering av
Hallands samtliga socken- och komrnunal stämrnoprotokoll att bli utftird. Redan nu har vi funnit vissa

luckor

i

arkivserierna bland kyrkostämmor, dom-

böcker och magistratens handlingar. Givetvis har även
en del protokoll forsvunnit i bränder.Vi befarar även

att originalhandlingar finns kvar ute i bygderna hos
privatpersoner. Med varsam medling ska vi ftirsöka
få dessa inlämnade

till landsarkivet, där arkivali

ranteras evigt Iiv till forskningens gagn, samt

r e n skanninssenhet

ska läsas

dessa

Huvudmän för projektet är Komrnunforbundet
Halland (Hallands sex komrnuner), Riksarkivet och
I oktober

startat i Olofi tröm

i Blekinge, där alla våra protokoll i original

fi

inskrivna i vår databas.

Länsarbetsnämnden
P a r a I I el lt h a

errra ga-

sju

i

i Hallands

län.

personer i Halland, samt
Fredrika och Åsele iVästerbottens län. .o.
sysselsattes 90

Tema

Arkiv '&

21

Arkiven ut i

lj u set

Arkivens dag 1998
Lördagen den sjunde november 1998 arrangeras för första gången en gemensam aktivitet vid
alla arkivinstitutioner i landet. Förhoppningsvis kommer det att sjuda av aktiviteter under
dagen. Många arkiv har erfarenhet av att delta i öppethus-arkiviteter och kulturnätter, men
tanken är nu att arkiven gemensamt håller öppet en och samma dag.

lT:extl Maria Larsson, Skånes Arkivförbund

arftjr skall arkiven ägna sig åt detta? kan-

samt som arkiven i landet kan nyttja.Ledningsgruppen

någon undrar. Varftjr skall arkiven håIla
öppet en Iördag och var{ör skall arkiven

har diskuterat en tidning, med "Kulturhusens dag"
som firebild, vi får se hur lång pengar och ambition
räcker. Förutom en tidning har gruppen också diskuterat affisch,r.ykort, samt information på internet.Tankar finns också på att fcirsöka inspirera Sveriges

ske

överhuvudtaget agna sig åt utåtriktad

Att arcarrgera en Arkivens Dag kan forhoppningsvis {å många positiva effekter. För det ftjrsta att arkiven uppmärksammas i högre grad än vad
som nu sker, att dagen skall väcka intresse hos allmänhet, arkivbildare, media och anslagsgivare. Ätt arkiven helt enkelt blir synliga. Genom att visa på arkivens verksamhet och innehålI kan också en större ftirståelse skapas {tir arkivens roll, dels som en del av
kulturarvet, dels som en del av offentligheten och en
verksamhet?

ftirutsättning {ör demokratin. Dagen kan ftirhoppningsvis också öka samhörigheten och forbättra sam-

arbetet mellan olika institutioner och arkivverksamma.

ldö och organisation
Till Folkrörelsernas Arkir,,förbunds

stämm a L996 fanns

en motion från SkånesÅrkivftirbund om att FA skulle

verka ftir att enArkivens dag skulle genom{tiras.Efter
kontakter med de övriga arkivfireningarna och Riks-

arkivet, som alla såg positivt på id6n, tillsattes en
ledningsgrupp med representanter från AAS, FA,
FAIK, NLA och Riksarkivet med landsarkiven. I ett
senare skede adjungerades också Svenska Arkivsamfundet i gruppen. Ledningsgruppen har träffats
några gånger och sökt medel till projektet från "Kultur i hela landet". Medel har nu beviljats till ett centralt kansli. Kansliet skall svara ftir den centrala marknadsforingen,som att hålla kontakt medmediapå riksplanet, producera artiklar och informationsmaterial
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Televion att göra en programserie infor eller i samband medArkivens dag, en särskildTV-grupp arbetar
med detta.

Det är lokalt det händer!
är det ju så att det är de aktiviteter som sker lokalt
och regionalt som avgör om prqektet blir lyckat elNu

ler inte.Att skapa ett centralt informationsmaterial är
ju bara ett sätt att väcka intresse biand media och allmänhet. Det är hemma på arkivet som aktiviteterna
skall gå av stapeln. Ledningsgruppens ambition är atr
så många arkiv som möjligt skall hålla öppet.Valet av
en lördag är att ge möjlighet till besök {tir de som vanligwis arbetar när arkiven är öppna, och som kan tänkas vara nyfikna på arkivens verksamhet.

Vi räknar med att projektet

skall inspirera

till

att

skapa aktiviteter vid arkiven denna dag. Det kan vara

utställningar, ftiredrag, publikationer o s v. Det centrala kansliet kan här inspirera och vara behjälpligt

vid

eventuella arrangemang. Om den egna institutionen
inte själv har möjlighet att genom{tira en aktivitet, är

lorhoppningen att arkiven på en ort eller i en region
kan samarbeta kring programverksamheten. Redan nu
har samarbete påbörjats på olika orter, i Umeå till exempel planerar arkiven (fem institutioner), en utstäIlning på stadsbiblioteket respektive länsmuseet under
en månad i samband med Arkivens dag.

(ilffilD

SLA;s årsmöte og "faglige

orienteringskurser"

FALKS ADRESS

iMiddelfart l9 - 2l september

Att: Annika Holmberg
Sollentuna Kommun
I 9l 86 Sollentuna
FALK:S

"Sammenslatningen af Lokalarkiver" har sitt årsmöte i början av hösten. Ofta
forläggs det liksom i år till Middelårt vid Lil1a Bält for att deltagarna skall {å så kort
resväg som möjligt.
SLA representerar i forsta hand lokala arkivinstitutioner, men man har en del anslutna
kommunala arkiv. Man har en komrnunal sektion med 10 medlemskomn:runer. Dessutom finns en konkurrerande "Stadsarkivarforening", sorn man ftirsöker upprätthålla
samarbete med.Jens Topholm i Åtbo.g är ordforande i komrnunarkivsektionen.
Före årsmötet på söndag eftermiddag pågår kurser, som bögar på fredag eller lördag.
Kursdeltagarna väljer vilken kurs de vill folja. I år hade man {iifiande alternativ:A.Alle
tiders rejse til Danmark, indvandringens historie i Danmark,B. De folkelige bevrgelser
og deres huse, C. Informationsteknologiens indmarch i arkiwerdenen och D. Boger ob
billeder.

Att lT håller

styrelse I997 - 1998

onorönnror
- Arne

Fryks6n
O42-l 0 6l I 0. Fax 042-l 0 50 65
E-post: arne.fryksen@ks.helsingborg.se

ffn

vrce onorönnuoe

* 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
I 9l 86 Sollentuna
Tfn 08-92 I 6 45. Fax 08-92 16 44
E-post: annika.holmberg@
sol le ntu na. se

åktum.Vi börjar bli vana vid
nu gått ett steg vidare. Med exempel från ut-

pä att bli en de1 av vår vardag är ett känt

databaser, men våra danska vänner har

vandringen till Nordamerika visade Henning Bender vid "Det Danske lJdvandrerarkiv"
i Ålborg, att man genom samkörning av flera kdllor kan Iå ett bättre resultat och avslöja
en del felkällor.
Vid årsmötet meddelades, att den nyligen genom{tirda arkivlagsrevisionen i Danmark
inte nämner de lokala arkiven. I "privatarkivudvalget" pågår ett samarbete mellan statens arkivinstitutioner och de privata arkiven de närmaste 4 åren till nästa arkivlagsrevision.
SLA har utarbetat ett arkivregistreringssystem, som kallas ARKIBAS och som används av ca 150 arkivinstitutioner. (I Danmark används inte det svenska ftirteckningssättet, utan man har ett eget system.) Nu pågår arbete med en omarbetning i NT - version.
Änsvariga for programmet ärAsbjorn Hellum i Vejle och MogensThogersen i Hj arring.
Jorgen Thornsen i Odense är "formand" för SLA. ...
Torsten Bäck

Problemet ör löst angående
lönelistor pa mikrofilm!

rnssön
*..;an Östergren
Malmö Stadsarkiv
Stora Varvsgatan I

2ll l9Malmö

I

N: 4

Tfn 040-10 53 12. Fax 040-97

char läsarens indexplatta hänvisningar från fichens indexsida.lJndertecknad kunde dess-

utom genom en undersökning i Helsingborg bekräfta samtliga Stinas påpekanden. Det
bör observeras att ca 250 kommuner anlitar Enator IT SystemAB som huvudleverantör av sitt lönesystem och att ca B0 0Ä av dessa fär COM-ficher från Enators underleverantör Capella i Sverige AB.

(ffilD
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@stads kontoret. malmo. se

övnrcn leonrraören

* Marianne Betts
Stockholms Stadsdrkiv
Box 22 063
104 22 Stockholm
Tfn 08-508 283 40.
Fax 08-508 283 01.
marianne. betts@ssa. stockholm.se
* Eva Königsson
Eskilstuna Stadsarkiv
631 86 Eskilstuna
Tfn 0l 6-1 0 25 96. Fax 0l 6-1 3 40 83
E-post: eva.kön igsson@
kl s. e s ki Istu na. se

FALKS MEDLEMSREGISTER

Vid FALK;s årsmöte 1.997 rppdrogs åt styrelsen att vidta åtgärder med anledning av
en motion från Stina Hållnissa i Järfålla angående problem att hantera mikrofilmade
lönelistor i form av s k COM-ficher: dels går det knappt att få en 1äsbar bild av lönelistan på läsarens skärm (= alltfor liten bild), dels kan man inte ta ut papperskopia från
fichen där hela lönelistan ryms i läsbart skick på en liggande A4 sida, inte heller mat-

5l

Minicall 0740-52 20 60
Epost: jan.ostergren

Att: Eva Königsson
Eskilstuna Stadsarkiv
631 86 Eskilstuna

La nsa

Arkivforbund
KANSLI
Box 3l 7, I

Förtroen dem

0l

26 Stockholm
Rigmor Hagström
Tfn 08-454 65 08. Fax 08-21 55 60

onorönntor
' Bertil Jansson,

rkiven, Näcken och Storsjöodj u ret

nferen s i

Östersund
lfextl

ABF

a n n a ko

Maria Larsson, Skånes Arkivförbund, Konsulent

FA

Tfn 08-650 39 54

vIcE oRDFÖRANDE

* Berith Sande
Folkrö rel ser na s

a

rkiv

fö

r

Vä r m la

Tfn 054-l 5 36 42. Fax 054-l
SEKRETERARE
' Cunnar Klasson
Bo h u s lä n s fören i ng

sa

I

nd

90 77

rkiv

TfnO522-37O I I . Fax 0522-65 65 05
KASSÖR

,

Anneli Alriksson

Landsorgan i sationen

Tfn 08-796 25 00. Fax 08-24 52 28

östens ftirtroendemannakonferens gick

arkiven och ekononrin".

Tfn 0643-301 25.
* Yvonne Bergman
Fo I krö rel serna s a rkiv, öreb ro
Tfn 0l 9-61 I 29 00,
Fax 0l 9-61 I 8l 20.

Först ut på
n

,

Cuno Bernhardsson
krörel sea rkivet i Vä sterbotten
Tfn 090:77 87 00. Fax 090-77 90 00.
Fol

SUPPLEANTER

, Stefan Fax
Föreningsarkivet i Jdmtlands län

Tfn 063-460 I 8

,

Sickan Jernberg

Kooperativa Förbundet

Tfn08-431000
* Kurt Larsson

F rä I s n i n g s a

Tfn 08-663

rm ön s a rkiv
I 7 00. Fax 08-660 99 20

år av stapeln

i Östersund

verksanrheten i stader.r och br,sqet ar- rle t prirktfr-rlla huset. Etrer att åter ha forflvttats till 1997 avsattes törn'riddasen till cien srändigr aktuella ti':rgan. "Folkr:örelse-

övnrcn LEDAMöTER
- Erik Arthur Egervårn
t ci

i

och arrangerades av Föreningsarkivet iJämtlands län. Den {tjrsta
konferensdagen hölls i GamlaTeatern, som på sin tid var "världens
största ordenshus", i alla fall i trd och i alla fall. i norra Europa, och
I'relt säkert iJämtland. ldag är ordershnset onrbr-qqr ti11 hotell och örklarat som
byggnadsminne. Konferensen hölls i den r-:rckra orclcnssalen och inledcles med att
c'n nvbliven godten'rplarc anno 1882 bc-r:itracle orn clcn spirande nykterhets-

plan varJörgen Svid6n, från Enheten {tjr kulturarvsfrågor vid

Kultur-

departementet, som utrett frågan om det statliga stödet till de regionala folkrörelsearkiven. Svid6n kunde komrna med glädjande uppgifter. Från och med budgetåret 1998, om riksdagen tar {lirslagen i budgetpropositionen, komrner de regionala folkrörelsearkiven, som tidigare erhållit ftireståndarbidrag från Riksarkivets
nämnd för enskilda arkiv, att ha en egen budgetpost. Det innebär att arkiven jämstdlls med andra regionala kulturverksamheter, som länsmuseer, länsbibliotek och
länsteatrar. Det tidigare foreståndarbidraget kommer att omvandlas till stödenheter,

vilka indexuppräknas ir frän år, något som tidigare inte skett med ftireståndarbidragen. I pengar räknat innebär det inte några ftirändringar {tir 1998, men ftir
den närmaste treårsperioden finns

i budgetpropositionen ftirslag om mer än en

fordubbling av bidragen till länsarkiven. Eftersom folkrörelsearkiven markeras
tydligare från statens sida, är den allmänna uppfattningen att det skett en statushöjning, vilket forhoppningsvis komrner att uppmärksammas av kommuner och
landsting i deras anslagsftirdelning. Medlen kommer även fortsättningsvis att ftirdelas av Riksarkivets nämnd {tir enskilda arkiv.
Erik Olsson, sekreterare i utredningen av lönebidragsfrågan, {tiredrog utredningens direktiv, arbete och forslag. De direktiv som utredningen fick var dels en allmän översyn av systemet, dels att utreda vattir anslagen överskreds men också varftir

inrättandet av det flexibla systemet inte lyckats i den utsträckning staten önskat.
Erik Olsson hö1l en mycket gedigen och informativ genomgång av systemet.
LJtredningen konstaterade bland annat att det saknades en definition av begreppet
"allmännyttig organisation". LJtredningen gjorde därftir en översyn av definitionen och kopplade den till skatte- och arbetsmiljölagstiftningen.

Efter lunch deladeskonferensdeltagarna upp i två grupper där firtroendevalda
diskuterade frågan om "Styrelsens och valberedningens ansvar och arbetsuppgifter", medan de anstdllda samlades under frågan "Folkrörelsearkiven och IT". Mats
Burell från Riksarkivet inledde, med ett {tiredrag där frågor om leverans-, bevarande- respektive tillhandahallandestrategi av databuren information belystes.Därefter foljde en diskussion om ekonomiska och kunskapsmässiga resurser frr att ta

emot databuren information vid landets folkrörelsearkir,-. Glädjancle r.ar att Riksarkivet komner att erbjuda arkir-arier r-id landets arkiv en utbildning i IT:
frågor.

Det qvslutande temat iör eftermiddagen

var

"Reqional identitet". Tr-rr historiker fi-ån Mitthögskolan i C)stersun.l plesenterade sin forskning. Det
första loreclraget hölls .n- Pär Fransson, doktorand i
historir. sonr fbr.krr om den regionala identiteterr i
Jänrt1and. Han h:rr srtt den i s:rrnbirnd nred den framväxande lirtionalisnren i det sena 1 8()O-talet.
Han nren;rde att dell nya borgerligheten
konstrtrelade och skapade hernbygder
som ett led i nationsbygget och att
detta i sin tur möjliggorde en framväxande regional identitiet. Den
intressanta frågan om dagens regionalism fick dock inte riktigt sin

3 000 ekonomiska foreningar och trenden fortsätter,
minga nykooperativ bildas idag i länet. Därftir fick
nästa Katarin a tråda fram,Katarina Grut från Institutet ftir Social ekonomi, lor att berdtta om nykooperationen. 1985 bildades det forsta {tiräldrakooperativa
daghemmet och idag har en rad nya kooperativ bildats inom produktion,

Inläggen gav en spännande kopplingmellan dåtid och
nutid, intet nytt under solen, och visade samtidigt på
intressanta samarbetsprojekt mellan arkiv och andra
aktörer. Institutet lor Social ekonomi har bland annat varit en av delfinansiärerna i arkivets inven-

tering.
Som avslutning på formiddagen be-

rättade Göran Johansson från Enskilda byrån vid Riksarkivet om det

aktuella läget. En delrapport om
Riksarkivets proj ektet "Invandrarnas kulturarv" ligger fårdig. En
broschyr kring projektet har

ftirklaring.
Svenbjörn Kilander, docent
historia, ftirflyttade deltagarna

i
till

också producerats, som skall sän-

Östersund är 1,917 och det årets

hungerdemonstrationer.

barn- och äldreomsorg.

das ut till folkrörelsearkiven. Enskilda nämnden har nu också en
egen hemsida som folkrörelsearkiven kan länka sig mot.

Kil-

anders {tiredrag var ett inlägg i his-

toriedebatten, där historia visar på
de stora sambanden, speglade genom särskilda händelser. Kunde man

Efter lunch fick

skönja en känga ät Herman

deltagarna

het att besöka det nya länsmuseet. För

Lindgvist?

Som värd förden läckra rniddagen i den

Skribenten
Maria
Larsson

gamla teatersalongen stod Jämtlands läns
landsting. Kvdllen avslutades med underhållning av skådespelare och musikanter. En av dessa utnämnd ti11 årets "Näcken" och som följdaktligen
spelade fiol, dock denna kväl1 i{tird kläder. Trion
underhöll med visor avAllan Edvall samt dikter och
korta berättelser av H. C. Andersen och BeppeWolgers, allt fram{tirt på jämtska.

att bese utställningarna finns traditionella

trappor och hiss att ti1lgå, men trots ålder
och omfing valde dock alTa att göra entr6
genom Storsjöodjurets magel Därefter fi lj de

en dryg timrles visning med bland annat ett impo-

nerande bildspel om de vikingatida Öve.hogdalsbonaderna. Dagen avslutades med ett besök

fireningsarkivet, dven de med nya
fräscha lokaler. Förutom presentation av verksamheten och visning av lokalerna passade arkiven också på
på landsarkivet och

att presentera de skolväskor som producerats

Den andra konferensdagenhö17s

i

Östersunds

i mellan- och högstadiet. Med

Itjr elever

vackra kopior i

"historiska hjarta", på länsmuseet, landsarkivet och
{öreningsarkivet. Förmiddagen höl1s i kooperationens tecken. Catarina Lundström vid Föreningsarkivet presenterade resultaten av en nyligen avslutad
inventering av kooperativa och ekonomiska foren-

inbundna böcker kan eleverna lösa olika frågor som
vdljs i en särskild frågeask. Mer om skolväskorna finns
att 1äsa i en särkild artikel.

ingar iJämtlands län. Resultatet finns även i en rapport med samma namn. Catarina exemplifierade

lämnade vi Östersund och Storsjöoduret. Det var den

genom att berdtta om mejerirörelsen och badhus- och

ko nferensdel tagarrra,

tvättstugeftireningar. Arkivet har registrerat över

Efter två innehållsrika och stimulerande

dagar

allmänna uppfattningen, efter att ha lyssnat på
att kolle gorna i Ö s tersund arrangerat en mycket lyckad k6nfslsns. ooo
Tema
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nla
NÄRrNGsL!vETs anrrvnÄo,
Box 92003, I 20 06 Stockholm

tLA

Temadag om bankarkiv

Besöksadress:

Hammarby Kajväg 30, Stockholm
Kansli: Yvonne Dahlqvist
Fax 08 772 99 35

rfn 08-772 99 25.

HEDERSLEDAMOT
, Ago Pärtel, Spånga
Tfn 08-36 99 08.

lfextl Anders Perlinge,

ORDFÖRANDE
, Margareta Linday
Svenska Handelsbanken
Tfn 08-701 I 3 26. Fax Og 7Ol 27 89.

vrcE oRDFöRANDE

* Cöran Henriksson
Örebro löns företaqsarkiv
Tfn 0l 9'61 I 29 00. Fax 0l 9-61

I

BodeJanzon inledde clagen nr..d cn allrrrin ijr-erblick av b;rnkverksamhet i bry.tningsticl.Anders Perlinge redog;orde tijr olikr siu111nar)slllrninear ftir bankarkiv och bankhistorisk forsknine i Europ:r. Pc-r (llcn'rensson höl1 ett töredras om sekretessen i bankarkiv,
som loljdes av en diskr-rssion kr:inq praxis.
Ett par erdrrenheter ar- arkivbe:rrbctninqar 1öredrogs,lorst :rvThornas Kvarnbr:att sonr

55. Fax 08-762 62 10.

UTBILDNINGSANSVARIG
, Bo Solem
Kosrnös AB
Tfn 026 I 5 I 8 47. Fax 026-15 22 40.

arbetar nred'Wermlanclsbankens ar:kir. sor-n deponerats vid FörenineenVärnrlandsarkir,, därefter Anders Perlinse om Stockholms Elrskilda lJank. Firredragr-ring:rrna tokuserade både det praktiska lirrh;ilLringssiittct vid fortecknandct av arkiven och nåsra nrer

ÖVRIGA LEDAMÖTER

.

Häkan Alelsson
ri ngsl ivsa rkiv i Norrla nd -N I N
Tfn 061 l-282 60. Fax 061 1-188 55.
Fia
Ewald
'
Tfn 054-l 5 47 22. Fax 054 19 40 57.
Nd

pricipiella fi'ågor

so

m s.rlpr.iql.rr

r-rst
-1

bankers arkir,,.

l)agcn avrundades rtc.d en s:ulmanlirttande diskussion kring behovet av gemen-

Sivert Custafsson

Bofors AB

sämn1a

Tfn 0586-815 5l.Fax 0586.857 37.

,

ör'r'ar:rr bank.rrkir- och renodlade Lrankarkiri

het.

u Sten Lov6n
SAF Service AB

,

so111

Före-

for att utifi-:in n.rqrr inl:iqq cliskr-rrcra gemens;111r111.r ti'agor. Bak
grunden är frärnst att landets företagsarkir-institurionel uncler cle scnrre arell fitt ansvar
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NLA och FA

ska gemensamt ge ut en ny handbok som ska behandla arkivbildning och
dokumentstyrning i ftiretag och organisationer.
Anledningen är att de gamla trycksakerna mer eller mindre är slut och att ny litteratur som Arkir,,vetenskap, Lund 1995, inte helt fyller det behov som NLÄs och FAs

, Sten Lov6n
Kassör
" Anders Perlinge

Sekreterqre

.

Bo Solem
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medlemrnar har.
Syftet är inte att ge ut en allomåttande handbok i tegelstensformat, utan att fokusera på ett område. Omfånget beräknas till ca 90 sidor.
Flera skrifter som belyser andra intressanta ämnen som t ex hantering av räkenskapsmaterial, bildhantering,lagstiftning,beständighets-, säkerhets- och miljöfrågor ska filja.
Tilltänkta {tirfattare ärTom Satrl6n, kommunarkivarie i Sundsvall, Carina Sjögren,
arkivchefpå Stockholms stadsmuseum och StellanAndersson, arkivarie påArbetarrörelsens arkiv.
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IJnder ftirutsättning att budgeten for bokproduktionen halleE ska skriften utges hösten
998. Lagom till julhandeln.
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[Text] Kian Steen, Carl-Magnus taensson och AnnaCarin Paqvo

vtcE oRDFöRANDE
- Anki Steen
Luftfartsverket

Den 25-28 augusti 1997 var det nordisk arkivkonferens

i Trondheim.

Cirka 400 arkivverksamma från hela Norden samlades under några
varma sensommardagar för att ta del av konferensens två huvudteman,
"Elektronisk dokumentutveksling og lagring" samt "Hvem eier kunnskapen i
arkivene". Kian Steen, Carl-Magnus Jaensson och AnnaCarin Paavo reste till
Trondheim på varsitt resestipendium från Arkivrådet AAS och här kommer

några av deras reflexioner kring arrangemanget.

Tfn 0l l-19 21 39. Fax 0303'810 33.
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på Nor:skArkivråds hemsida under adressenhttp=//www.arkivrad.no, där man på
egen hand kan lordjupa sig i dem. Vad som inte kan upplevas via Inrernet är möjligheten
att traffa nordiska kollegor och utbyta efarenheter vilket är mycket värdefullt. Många
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Tfn 08 68.l

den egna verkrarrrhcten.
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70. Fax 08-l 9 68 26
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Privata arkiv i fokus
lJnder temat "Hvem eier kunnskapen i arkivene" taladeJörgen Fink från Erhversarkivet
i Århus om insamling av {tiretags- och organisationsarkiv. Fink lade fram en tanke om
var{ör Itiretagsarkiv och offentliga arkiv borde betraktas på samma sätt.Tidigare var privat
näringsverksamhet verkligen privat, det ånns ingen skarp gräns mellan en hantverkares
eller köpmans verksamhet och hans hushåll. Idag är näringsverksamheten reglerad genom lagar och överenskomrnelser och klart avgränsad från den privata såren varftir den
också i arkivsammanhang borde kunna närma sig de bestämmelser som gäller lor of-

fentliga arkiv.
En viktig skillnad mellan privata och olTentliga arkiv idag är leveransskyldigheten for
de offentliga arkiven. I nästan aIla länder finns ett utbyggt nät av arkivinstitutioner ftir att

hantera de offentliga arkiven. För övriga arkiv är situationen en annan. Endast i Danmark finns en landsomfattande offentlig arkivinstitution som har till uppgift att samla in
ftireta gsarkiv, Erhversa rkive

c.

Finks huvudtanke är att det i alla länder borde finnas en offentlig arkivinstitution som
har det övergripande ansvaret att samla in foretags- och privatarkiv och som kan formulera insamlingsstrategi, koordinera arbetet etc. Erhvervsarkivet har dock for sin egen del
ingen önskan om leveransplikt {tir dessa arkiv,utan man är nöjd med att kunna ftirhandla

till leverans. Då kan man genom forhandlingen skapa {tirståelse hos arkivbildarna {tjr den kulturpolitiska gärningen, det finns en tillit och en övertygelse om att materialet inte används mot dem. På grund av det sistnämnda som kan upplevas som ett
hot av arkivbildarna är det vanligt att materialet sekretessbeläggs ftir kortare eller längre
tid. Detta är något Erhversarkivet räknar med, annars får man kanske ingen leverans. Fink
sig fram

* Lennart Bängvall
Reqeringskansliet
* Britt Strandberg
Telia

Revisorssappleanter

.

Dan Ekdahl

Rikspolisstyrelsen
* l\4arianne Alenius
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Sida
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ndmnde i anslutning till detta att historikerns intresse
här är ett annat än journalistens. Historikerna har tid

att vänta.

Hos arb ets givaren eller hos forskaren,/frågestdllaren.
Ulfsparre anser att det egentligen inte är ett problem

Offentlighetslagstiftning i nordiskt
perspektiv

e{tersom arkivarien skall vara en neutral informations-

Journalistens och den engagerade allmänhetens intresse och rd:tt att ta del av allmänna handlingar {tirsvarades med emfas av Nils Öy. generalsekreterare i
Norsk Redaktörforening. Med vissa uttalanden lyckades han skapa debatt med bl a den norske riksarkivarien, vilket var rikrigt uppfriskande. Öy gjorde
en intressant expos6 över hur o{Ientlighetslagstiftningen är uppbyggd och fungerar i de nordiska länderna. Han talade om den gemensamma strdvan till
öppenhet som kännetecknar den nordiska regionen
men kunde ändå urskilja en östnordisk och en västnordisk tradition där den svenska och finska lagstiftningen Liknar varandra medan dansk, norsk och isländsk har många gemensamma drag. Öy anser att
Danmark och Sverige, rnedeltidens stormakter i
Norden, haft mer inflytande på de andra nordiska
ländernas samhdllsskick än vad man kanske normalt
tänker på. I frågan om offentlighetslagstiftningen
undrar han dock vad som fått de två länderna att utbilda så olika traditioner?
Anmärkningsvärt i sammanhanget är kanske att
Sverige och Finland räknar tillkomsten av offentlighetsprincipen i och med inforandet av tryckfrihets{örordningen lT66,nedanDanmark och Norge fick
sina offentlighetslagar 200 år senare, i bö gan av 197 0-

taletl Island tog sin offentlighetslagstiftning i bruk den

l januari i år. Öy åskådligg;orde dven andra forhållanden som skiljer de nordiska ländernas lagstiftning ifrån
varandra,bl a vad man betraktar som offentlig förvalt-

ning och därmed vad som ska omfattas

av

offetlighetsprincipen, vem som bedömer utlämnande,

i

Det ökande trycket på snabb tillgång till information från press och media ftirde Ulfsparre in på resonemang om etik.Var skall arkivariens lojalitet ligga?

ftirmedlare utan någon åsikt om "handlingens art, deras användning eller användare."

Att utnyttja pressen i marknadsföringssyfte
Ytterligare en ro11 som arkivarien skall ta på sig är den
som marknadsftirare av arkiven och hur de kan användas. Inte minst här kan vi ta ny teknik och nya
spridningsvägar tiil hjdlp men även press och media
kan fungera som ett hjälpmedel. Får de snabb, sakkunnig hjä1p av arkivarien inser de snabbt nyttan av densamma och kan därigenom fungera som vapendragare.
En journalist på konferensen kallade arkivarierna

offentlighetens fotsoldater och det känns onekligen
ibland.

så

In i mystiken - eller var det elektroniken?
Statsrådet Benedik Rugaas från Planleggings- och
samordningsdepartementet i Norge inledde det anhuvudtemat "Elektronisk dokumentuweksling og
lagring". Han tog oss med på en resa som fiskarenArne
Bang Bangsens ansökan till Fiskeridirektoriatet gjorde.
Vi fick folja det elektroniska dokumentets väg från
Ärnes PC i fisketorpet lååångt borta vid havet till
Fiskeridirektoriatet i den stora staden och den behandling dokumentet fick där. Fiktion eller verklighet?Vad
Rugaas ville visa var sjdlvklart att ny teknologi forändrar sättet att behandla drenden och därigenom även
dra

arkiverin gspro cessen.

fir dock

inte

begränsas av ekonomiska orsaker hos den enskilde,

inte

Möjligheten att nå informationen

heller genom en skog av olika maskiner och system

sekretesslagstiftning, synen på adb-

som saknar kompatibilitet. Standarderbehövs och man

upptagningars ofltntlighet osv. Sammanfattningsvis
kan sägas att Öy tycktes anse den svenska och finska
lagstiftningen i praktiken vara öppnare även om alla
system har brister.

arbetar med att ta frant sådana. I Norge bl a genom
Noark och Koark som är de facto-standarder ftir stat
och kommuners diarieftiring och arkivhantering.
Rugaas vision om arkivens databaser som hjärnan i

skillnader

det elektroniska nervsystemet,

Arkivariens lojalitet

\

oss

iåll vi klarar

av att hålla

framrne i informationssamhdllets fortsatta utveck-

Vår svenska arkivproGssor, Anna Christina {,IlG
sparre, beskrev sin syn på arkivarien i rollen som

ling. kändes som en utmaning.

informationsfirmedlare. Det handlar om att tillgodose
användarna som idag ar allt ifrän handläggarna i ftirvaltningar till forskare och gemene man. Många av
nutidens krav innebär att arkivarien måste bredda sin

Fördelar och nackdelar med elektroniska
arkiv

kompetens.
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Per-Bj örn Pedersen, överingenj ör på Statoil, beskrev

den elektroniska dokumentutvecklingen och -lagringen inom koncernen. Inom näringslivet har arki-

ven inte haftnägraalternativ

ti11 de elektroniska arkiven menar Pedersen.Ärkivarierna måste anpassa sig

mation mellan biblioteksdatabaser världen över.
Mogensen hävdade att det allra viktigaste är att

till verksamhetens arbetssätt och begreppet dokument

standardisera metadata, d v s " data on't data", med må1et

måste lösas från pappersanlnytningen (jmfSIS: hand-

"den fullt sldlvdokumenterade arkivalien"! Redan nu
finns ett {tirslag til1 krav på hur elektroniska ärendeoch dokumenthanteringssystem ska vara uppbyggda
och dokumenterade ftir att kunna levereras till det
danska Rigsarkivet.

lirg).
Fördelarna med ett elektroniskt arkiv är att det inte
krdver någon fi7sisk ordning och att man kan ha så
många sökingångar, ftirteckningar och register man

vill. Ett elekroniskt dokument är heller aldrig upptaget e1ler utlånat! De enda begränsningarnaär fantasin, ekonornin och verksamhetens behov. Statoil har
en blandning av §rsiska och elektroniska dokument i
sitt arkiv och alla är sökbara genom elektroniska ftirteckningar. De olika organisatoriska enheterna inom
Statoil bygger upp egna "närarkiv" genom sina for-

teckningar/index som svarar mot deras behov.
Sedan finns det stora gemensaruna arkivet ftir hela
koncernen som använder sig av ett gemensamt system {tjr indexering av dokumenten, och Pedersen be-

tonade vikten av standardiserade sökord och
indexeringsregler som en ftirutsättning fir att dokumenten ska kunna vara sökbara ör alla medarbetare
som så behöver.

Men Pedersen skisserade också de problem som
finns och som återkom hos flera av foredragshållarna,
t ex problem med datasäkerhet, val av lagringsmedium
och lagringsformat, avsaknad av leverantörer som kan
garantera utrustning och möjligheter att konvertera
information ftir en 1ång period, autenticitet osv. Han
framhöll problemet med lagringsformat som det
största och viktigaste att lösa, men att Statoil inte kan
stanna och vänta på att problemet ska fä sin lösning,
"vägen får bli till medan man går", som han uttryckte
det. En stilla

fundering

bJir, som så många andra gånger,

hur mycket information som komrrrer att {tirsvinna
ur komplexa dokumenthanteringssystem som sjösatts

utan att man beaktat dessa frågor och där lösningen
ftir att rädda informationen blir Itir komplicerad eller
{tir dyrbar att genomltira?

lT-visioner
IT:konsulenten vid danska Rigsarkivet, Sten Mogensen, hade många visioner och ftirslag inftjr den framtida hanteringen av elektroniska arkiv. Även han be\
tonade vikten av indexering av dokument som {tir,'
tankarna till biblioteksvärlden. Ett faktum som kanske kan vara nyttigt {tir arkir,wärlden? Inom biblioteksvärlden har manju sedan relativt lång tid mycket mer

erfarenhet av en strikt standardisering, t ex vid
katalogiseringen av böcker i Libris, som gör återsökning enklare samt ger möjlighet att utbyta infor-

Arkiv - en tankekonstruktion?
De två andra svenska ftiredragshållarna Torbjörn
Kjölstad och Fia Ewald, höll varsitt intressant ftiredrag. Kjölstad om sin syn på hur den arkiv- och
informationsvetenskapliga forskningen ska hitta relevanta problemställningar med avseende på informationsteknologin. Det som utmärker denna forskning är studiet av den informarion som uppstår i en
organisations administrativa verksamhet. Av vikt {tir
forskningen är att urskilja informationens olika stadier och se sambandet mellan dessa. Kjölstad forde ett
långt resonemang kring de olika delfälten inom forskningen;Diciplinen, Informationens tillkomst och ursprungliga uppgifter, Informationsåtervin ning/ informationsftirsörjning, Kulturarv, Forskning och Professionen. Intressant är bl a betoningen av organisationsanalysen vid studier av informationens tillkomst
och ursprungliga funktioner samt diskussionen kring
behovet av ändrade sökstrukturer.
Fia Ewald satte arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen "under press" och diskuterade bl a på
vilket sätt man ska rillämpa arkivbildarbegreppet i den
elektroniska miljön. Mycket aktuell är t ex frågan om
vem som skalagra/arkivera information som i elektronisk form utnyttjas av flera arkivbildare. FIon menar att det är en juridisk och praktisk fråga vilken
arkivbildare som fir ansvaret att fysiskt lagra en viss
information. Sedan kan man skapa virtuella arkiv där
man redogör ftir vilken information en viss arkivbildare har haft tillgång till och som på så sätt ingår i den
arkivbildarens arkiv. Dvs en del arkiv kommer kanske i framtiden att finnas enbart som tankekonstruktioner. Slutsatsen känns tilltalande och logisk inte minst
med tanke på att det knappast är ekonomiskt firsvarbart att bevara exakt samma information i flera olika
arkiv.

Ambitiöst arrangemdng
Till konferensen hörde också en välbesökt utställningsdel där olika leverantörer hade möjlighet att visa

sinaprodukter och tjänster.lJtställningar av denna typ
är ofta av stort värde {tir konferensdeltagarna eftersom
Tema

I
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de ger

möjlighet att se andra produkter än de man dag-

ligdags använder.

Värdarna hade även utan{tir det rent arkivfackliga
satt ihop ett mycket imponerande program med bl a

musik, mottagning i den s k Erkebispegården, besök
i Nidarosdomen och en delikat avskedsmiddag med
dans.

vi nämna någon

punkt var det kanske de
mycket långa sittningarna under foredragen. Man
Ska

svag

CapeLaAB har där{ör efter mötet vidtagit vissa åtgärder i
i kraft redan vid 1önekörningen lor november. Capella skickar med information
om detta i utskicket av fllm {tir november. I fortsättningen
fråga om COM-fichen som sätts

gdller att

COM-fichen for

1önelista återigen organiseras

{tir

kunde kostat på sig en och annan "bensträckare" och
man kunde haft fler seminarier i mindre grupper, med
större möjligheter till diskussion. Standarden på
framltirandena var också ganska ojämn, något som
fiärr inte är ovanligt vid konferenser av den här storleken.

Helhetsintrycket är dock att det var ett bra och
ambitiöst arrangemang med trevligt upplägg i en
tusenårsjubilerande 512d.

ooo

innehåll som möjliggör en adekvat och problem&i användse till att den månadsvisa lönelistan
COM-ficher kompletteras med ett årsvis upprättat sökregister på COM-ficher - på sikt blir årsregistret oerhört
väsentligt for en smidig och snabb återsökning - samt att

ning. Därlor skall man

på

förminskningsfaktorn 1,:42, vllket inbegriper 207

man dessutom {år mikrofilmade nycklar

exponeringsrutor per fiche. Dock 1ägger man fortfarande
i v{e ficheruta in en exponering med {örminskningsfaktor

nisations- och distributionskoder etc.De senare kan

1:48 eftersom lönelistans utrymme kräver detta.
Exponeringarna anpassas emellertid så att de trots sin högre forrninskning är läsbara både på skärm och i pappersutskrift från läsare respektive reader/printer avsedda ftir
COM-ficher med fornrinskning 1:42. Dessutom matchar
indexplattan COM-fi cher med {tirminskning 1 :42 forttsatt att leverantören (= tillverkaren) har levererat rätt
indexplatta. Detta betyder att kunderna slipper art byta läsutrustning respektive readers/printers, vilket annars skulle
innebära mycket omåttande investeringskostnader.

mikrofilmen utgör arkir,tnediurn är det väsentligt att filmen är organiserad och har en form och ett

Eftersom

ti11

använda orga-

tas fram
genom rnikrofiimning i samma ficheformat av respektive
kommuns egna kodnycklar. Capella lämnar också informa-

tion om denna möjlighet.
Synnerligen viktigt är också att mikrofllmens silveroriginal
klimatiseras och {örvaras på ett säkert sätt. För att skydda
originalet bör man tillse att alltid ta ut en exrra duplikatfi1m flor att gardera befintlig duplikatfilm t ex vid utlån av

fi1m o dyl.
Observera att Capeilas information distribueras med mikrofilmen till respektive kommuns löneavdelning och inte till
komrnunarkivet! Problemet med att distribuera informa-

tion

av arkivintresse

kvarstår än

till rdtt

adress hos respektive

kommun

så länge.

Några medel från centralt håll till lokala arrangemang finns
inte, men {tirhoppningvis kan samarbete ske tillsammans

ris och ros, men också tips på id6er och arrangemang som

med bildningsftirbund, folkhögskolor, universitet och hög-

planeras, detta ftir att kunna inspirera

skoloq organisationer och näringsliv. Medel kan också sökas

teter.Vi kanske inte när

till

tionen är att dagen skal1 upprepas är frän är....

speciella

prqekt från fonder och

stiftelser, kanske kan

kommuner och landsting skjuta till extra medel, ftjreläsare
kan bekostas av studieftirbunden o s v I den pianerade tidningen inftirArkivens dag är också tanken att de lokala och
regionala arrangemangen *a11

presenteras.

t)

ldöer tilt egna arrangemang kan inspire/a qndra
Mer detaljerad information om projektet kommer att sändas

ut av de respektive centrala arkivfiireningarna och se-

vill ha

mer information går det bra att kontakta ledningsgruppen,
respektive arkivftirening, e1ler undertecknad. Lednings-
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till ytterligare akrivi-

må1 det Itirsta året, men

ambi-

Representanter i ledningsgruppen är MalenaAppell, AAS,
Scania Partner, Marianne Betts, FALK, Stockholms stads-

arkiv, Christer Bogefeldt, Riksarkivet, Petra Dornbusch,

1

nare från det centrala kansliet. För de som redan nu

gruppen är också intresserad av att {ä respons på projektet,

FALK, Stockholms stadsarkiv, Britt Hedberg, Lands-

arkiven/Stockholms stadsarkiv, Göran Henriksson, NLA,
Örebro läns Företagsarkiv, Cunnar Klasson, FA, Bohusläns föreningsarkiv, Anders Perlinge, NLA, Stiftelsen för
Ekonomisk Historisk forskning inom Bank- och företagande samt undertecknad Maria Larsson, FA, Skånes Arkiv-

förbund. ...
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Tre ovärderligo hjälpmedel för orkivorier

1. Visuol Arkiv
Arkivförleckningsprogrammet som blivit en succ6!

o Ett av de ledande arkivförteckningsprogrammen i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter.
o Systemet kan leverera material till NAD (Nationella Arkiv-Databasen).
. Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med trjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter iir enkelt i detta system. Du bestämmer själv format och utseende
o I supportavtalet ingår tillgång till Yisual Forum, som åir en diskussionsdatabas på intemet för arkivarier.

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

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

Modern teknisk miljö
Samtliga produkter uppgraderas för närvarande till modernast tänkbara Microsoft-miljö (Visual Basic 5.0 och
SQL Server), vilket garanterar ännu högre prestanda och extremt kraftfulla sökmöjligheter.
Behov av att göra informationen tillgänglig för manga? Inom korl 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

@

eller Bo Thal6n,
bo.thalen

@
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61322s

adb-kontoret. goteborg.se

stadsarkivarie

031 -701 19 60

.;

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 kompetens och lyhördhet fi)r
rnyndigheters och marknad,ens kraa, programaara

fiir

administratia a rutin er.

Med llAS produktlinje kan ui erbjuda honkurrenskrafiiga,

.

strindigt aktwella, lösningarfiir rati,onell arkia- och tirende.
hantering - oausett hraa på komplexitet, omfattning eller

AHS/Web

antalet anDtindare.
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over lntranet!
aa

ÄgS ar ett av marknadens ledande system för ärende-

ÄHS^Vel är, som ett led i ALP Datas utvecklings-

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

filosofi, fullt kompatibel med öwiga produkter i AHS

kurrenskraftig produkt från ALP Data för snabbare,

produktlinje. Detta betyder att du aldrig behöver

enklare och effektivare registrering och diarieföring.

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

ÄUS/Wen är ett lättarbetat gränssnitt för dynamisk

vidare på den beflntliga ÄHS-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 ÄHS/Web ochleller andra

Registrerad data blir omedelbart tillgänglig för samtliga behöriga användare.

AHS/Wef

åir

-

som en

möjligheter i ÄHS produktlinje - välkommen att ta
kontakt med oss.

enkelt att installera och kräver minimal

installation s- och inlärningstid. AHSAMeb placeras

centralt i server och görs tillgängligt för användare'
med vanliga standardprogram för Intranet/Internet.

Antalet användare och funktioner kan därefter

A

fritt

utökas efter behov.
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ALP Dnrn r LrrirNöplue AB
lndustrigatan 5 582 77 Linköping
Tel

0l-3 - 35 85

00

Fax

013 - 35 97 00

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

ÄHS'produktlinje
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nu över lntranet

