j'

,

il
:::

|:

o

Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor i över 50

Ör.

Böde logerhyllon, tötpockningen och stÖlhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde är ett hyllföretog,
sölier vi öven möngo ondro förvoringsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor

och skåp.
Men vi ör, och tönker farbli, ett företog som
lever på hyllorno!
I minst 50 år till!
Vill du veto mer om våro förvoringsmöbler, foxo ditt
visitkort. Eller ring!
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för tillgängliggörandet av arkiven i kölvattnet på Arkivens dag? på tal om bilder;
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I Västemorrländ hade vi en liten förövning till

Arkivens dag som gick under namnet Arkivfolkens dag, där vi samlade
ca 250 st

arkiwerkamma inom länet för att peppa varandra inför

Iördagen den 7. Det är vi som syns på omslagsbilden.Tack
arrangemanget {ick vi
arTangemangen.

F0T0: Bo Femström
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Börje Justrell

I Sverige finns det inom den statliga sektorn enhetliga regler och rutiner för
hur den digitala informationen skall bevaras. Dessa regler och rutiner har
drivits fram i första hand av den snabba tekniska utvecklingen, den tidiga
datoriseringen av den offentliga sektorn och den svenska datalagstiftningen.

Erren axon,q. vÄnrosrntcnr började man i Sverige och
andra delar av världen att använda maskiner med
minne och avancerad programstyrning för att utföra
matematiska beräkningar. En tidig svensk maskin var
BESK (av "binär elektronisk sekvenskaikylator") som
fardigställdes 1953 av den, svenska Matematikmaskinnämnden. Redan då, i början av 1950-talet, var man
klar över att användningsområdet för maskiner som
BESK borde kunna utvidgas till administrativ verksamhet, men det krävde att driftsäkerheten förbättrades, att
in- och utmatningen av data blev snabbare och att
minneskapacitet utökades. Omkring 1960 introducerades en ny generation datorer där elektronrören ersatts
av transistorer och minneselementen blivit effektivare.
Detta innebar att effektbehoven minskade radikalt,
vilket i sin tur gjorde det möjligt att ta bort kylaggregaten som tidigare var nödvändiga för driften.
Förutsättningarna fanns därmed för en storskalig
datorisering av offentlig verksamhet. 1961 föreslog

4

talet, bl a genom införandet av datachips (integrerade
kretsar). Allt större mängder data kunde lagras, återsökas och bearbetas elektroniskt, och anvåindningsområdet för datorer viixte. Det blev nu en strävan att
datorisera hela verksamheter eller samhåillssektorer.
t97}-taletkom därför att karaktäriseras av ett
storskaligt rutin- och systembyggande. Många av de
administrativa datortillämpningar som skapades då
hängde sedan med långt in på 1990-talet. I ett internationellt perspektiv skedde datoriseringen av den
offentliga sektorn i Sverige forhållandevis tidigt, och
redan i början av 1970-talet fick vi har i landet en debatt
om datorn som ett hot mot den personliga integriteten.
Detta ledde till att Sverige är 1973 fick en av världens
första datalagar. Debatten om ar,wägningen mellan
samhiillets nytta av bearbetad personinformation och
människors rätt till en fredad zonhar pågått sedan dess

också en statlig kommitt6 en omfattande användning av

med varierande intensitet.
Omkring 1980 började datorsystem och datoriserade
rutiner att gradvis integreras över ml,ndighetsgränser

datorer inom statsförvaltningen, framför allt inom
områden där vi idag betraktar dem som självklara och
oumbärliga som folkbokföring, beskattningsväsende,
socialförsäkring, pensioner m m.
Datorernas kapacitet utvecklades kraftigt under 1960-

och mellan samhällssektor€r. Krav ställdes på samordnad information och samordnade systemfunktioner. En
pådrivande kraft var den nya generation av små s k
persondatorer (PC) som i ett slag decentraliserade
datorbehandlingen och gjorde datorn till "var mans

egendom". Tio år senare, i början av 1990-talet, beriiknades ca 60 o/o av de statsanstiillda använda datorer i
arbetet. Idag är siffranca90o/o.
1990-ta1et har inneburit genomgripande förändringar
av den offentliga verksamheten i Sverige. Det giiller
såväl arbetsprocessen som organisationen. Föriindringarna förutsätter att allt större delar av samhdllets
samlade information är datoriserad och kan nyttjas för
flera ändamåLl. Under första häIften av 1990-talet
diskuterades distributionslosningar byggda på optisk
teknik, framför allt CD-ROM. Idag är mer än tre
färdedelar av de statsanstäillda som använder datorer i
arbetet anslutna tiIl nätverk, i första hand lokala nät
men i tilltagande grad också globala nät som Internet.

Därmed följer statsförvaltningen en allmän utvecklingstrend. Mellan ären 1995 och 1997, när Internet introducerades på allvar också i hemmiljö, ökade andelen av
befolkningen i Sverige som använde Internet med ca
500

o/0.

Den tidiga och omfattande datoriseringen av den
svenska statsförvaltningen ledde

till att arkir&ågorna

kring datorverksamheten kom i fokus redan i slutet av
1960-talet. Det fanns också en koppling tiIl den samtida
integritetsdebatten som ledde fram till datalagen.
Arkivens roll är att verka f<ir öppenhet och att försörja
samhiillet med information for en fri debatt. Datalagstiftningens syfte är att skydda människor mot en alltför
omfattande inslm som kan kränka deras personliga
integritet. Här ligger inbyggt ett motsatsförhållande.
Genom bl a ett författningsreglerat samråd mellan
Riksarkivet och Datainspektionen i frågor om gallring
och bevarande av forskningsintressanta personuppgifter
i dataregister har hitintills en balans kunnat upprätthållas mellan de intressen som arkiven företräder och
medborgarnas intresse av en skyddad personlig sfär.
Ett omfattande utredningsarbete om datoriseringens
effekter på arkilverksamheten inleddes 1967 när en
statlig utredning, Dataarkiveringskommitt6n, tillsattes
under ledning av dåvarande riksarkivarien Åke Kromnov. Kommittdn avslutade sitt arbete 1976 med ett
betänkande dar riktlinjerna drogs upp frir hur regler
och rutiner borde utformas för att bevara handlingar i
digital form inom statsförvaltningen. Det svenska
riksarkivet var därför tidigt ute med ett organiserat
bevarande av digitalt lagrad information. Redan under
1970-talet började man ta emot datafiler. Bundesarchiv
i Tyskland startade en sådan verksamhet först 1991, och
i Storbritannien kom engelska Public Record Office
igång på allvar under L996.Idag är det bara ett tjugotal
länder i världen där nationalarkiven ägnar sig åt att
bevara information i digital form. Utöver Sverige,
Tyskland och Storbritannien, som nämnts tidigare, är

'
och att

''.",

'

: är affvgrka
let

en fri

det USA, Kanada, Australien, Frankrike, Nederländerna,
Finland, Danmark, Norge, Schweiz och några till. En
tämligen exklusiv skara med andra ord. Totalt forvarar
det svenska riksarkivet för närvarande ca 11 000
magnetband och ca 1300 bandkassetter som tillsammans innehåller närmare 2Terablte (2 000 000 000 000
byte). Ca 40 o/o är data från regionala och lokala skattesystem, ca data 40 o/o frän Statistiska centralbyrån (SCB)
och ca 5 o/o data från statliga ekonomisystem. Resterande band och kassetter innehåller data från centrala
ml,ndigheter inom bl a arbetsmarknads- och
socialförsäkringsområdet och från olika

forskningsinstitutioner.
Det praktiska bevarandet av digital information
bygger pänägra fundamentala skillnader mellan
handlingar i pappersform och handlingar i digital form.
För det första är den fysiska beständigheten inte lika
strategisk för handlingar i digital form som för traditionella handlingar päpapper eller mikrofilm, då digitala
handlingar inte är bundna till en fizsisk databärare utan
kan kopieras utan informationsförlust. Istället är den
tekniska livslängden på program och teknisk utrustning
mer avgörande. Hur många av dagens datorer kan
hantera databärare och program som är 15 år gamla?
För det andra är normal läskunnighet och språkförståelse inte tillräcklig för att kunna tyda, tolka och förstå
digitala handlingar. Eftersom allt är i kodad form,
ibland på flera nivåer, fordras också tillgång till kodnycklar och en omfattande information om bl a hur det
datorsystem som handlingarna ingår i fungerar och är
uppbyggt, hur data lagras i systemet och vilka rutiner
och möjligheter för åtkomst som finns och har funnits.
Ett organiserat bevarande av handlingar i digital form
måste därför tillgodose wå grundläggande krav. Det ena
är att de digitala handlingarna skall kunna läsas och
förstås oberoende av både den tekniska miljö som
skapat dem och den tekniska miljö som de senare skall

nyttjas i. Man brukar säga att handlingarnas integritet
skall kunna bibehållas. Det andra kravet är de digitala
5
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handlingarna skall skaPas
på ett sådant sätt att det är
m<ijligt att med bibehållen

är det till

integritet kunna konvertera
dem tilI nya databärare
under den tidsrymd som de
skall bevaras. Det skall

och med så att de största

i' ' de digitala

alltså fi nnas förutsättningar
för tillgänglighet över tid'

Det senare kravet innebär
praktiken att bevarande-

r, redan har inträffat?

i

aspekterna måste beaktas
redan när datorsYstemen
konstrueras hos de arkiv-

bildande myndigheterna.
Den modell för att bevara digital information som
idag tillampas av det svenska riksarkivet, men även av
övriga Nordiska riksarkiv och många andra nationalarkiv, innebär i korthet att endast data och dokumentation ur ett datorsystem bevaras, inte program och
teknisk utrustning. Dokumentationen omfattar både s k
metadata (data om data) och information om systemets
funktion, användning etc (kontextuell information)' De
digitala handlingar som ingått i systemet kan sedan vid
behov återskapas med hjatp av dokumentationen och
de data som lagrats. En viktig förutsättning för att detta
skall kunna fungera är att produkter och lagringssätt för
data är standardiserade och leverantörsoberoende'
Dessutom måste lagrade data regelbundet konverteras
till nya databärare i den takt som lagringstekniken

utvecklas.

framför oss att alltmer sofistikerade datortillämpningar introduceras på marknaden, och med all
sannolikhet kommer de att kräva fÖrändringar i den
nuvarande metodiken för hur statsförvaltningen
bevarar digital information. Utan att hemfalla åt
orealistisk teknikoptimism tror jag dock att framtidens
Vi kan

se

bevarandefrågor kommer att kunna lösas' För detta
talar bl a en ökad insikt både hos samhällets beslutsfattare och enskilda användare om betydelsen av att bevara
digital information. Kanske är det till och med så att de
största förlusterna i de digitala arkiven redan har
inträffat? Dagens datorsystem har en avsevärt högre
funktionalitet än tidigare system vad gäller lagring och
bevarande i digital form, och morgondagens system
kommer attvaraännu bättre. De digitala arkivens
kvalitet och fortbestånd blir darmed mindre beroende
av tekniska omständigheter. Avgörande blir istället
arkivariernas förmåga att på ett klokt och professionellt
sätt förvalta den information som den digitala arkiv-

bildningen avkastar. I sanning en utmaning for lrket'
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Dokumenthanteringsmässan Arkiv & Dokument kommer
nästa år att arrangeras i Sollentunamässan. Namnet för

Arkiv & Dokument 99 - Nordic
Document and lnformation Management Conference

evenemanget är

and Exhibition. Som namnet visar kommer arrangemanget
att innehålla internationella inslag, främst från våra nordiska
grannländer.

4-

Konferensdelen av Arkiv & Dokument kommer att pågå
6 maj. Arrangörer av konferenserna är Arkiv & Dokument
urr, ågrr. är Arkivrådet AAS och Svensk lnformations- och

AB,

.
:

Mikrografiorganisation, SlM0.
Utsiatlningen Arkiv

& Dokument kommer att vara en del

av mässan lnformation Management som arrangeras
parallellt med mässan Business Software den 5-6 mai'
Utställningen anangeras av ftponova
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lotprojekt angående elektroniskt lagrad
bearbetad information vid Kungliga Tekniska
högskolan (KTH) - erfarenheter och reflektioner
Pi

tJnder 1997 bedrevs ett pilotprojekt vid KTH:s tele-

informatikinstitution. Vid denna institution, som är
belägen i Kista, studeras teori, konstruktionsmetoder,
tjänster, tiliämpningar och utvärdering av system för
digital kommunikation och databearbetning. Enkelt
uttryckt handlade projektet om att undersöka vilken
information som lagrades/bearbetades och
kommunicerades elektroniskt vid institutionen. Detta
skulle sedan ligga till grund för utarbetande av arkivhanteringsrutiner (någon form av arkivbildningsplan
för den elektroniskt lagrade/bearbetade informationen).
Med några års yrkeserfarenhet, som framför allt handlat
om ordnande och förtecknande, såg jag i detta projekt
möjligheterna till en intressant erfarenhet. Ledare för

projektet var min kurskollega från arkivkursen, Hans
Riben.

Inventeringen av den elektroniska informationen
genomfördes med hjälp av enkät och intervjuer och
omfattade såväl administratö rer som forskare I lär ar e. Ett
övergripande problem, inte minst i kontakten med
forskarna, var mina bristfälliga IT-kunskaper. Detta
forhållande förbättrades dock eftersom jag under
projekttiden fick genomgå utbildning i informationsteknik. Ett annat problem var att engagemanget från
institutionens sida lämnade en del övrigt att önska.
(Denna kritik gäller institutionsledningen, medan det
fanns flera enskilda forskare och administratörer med
en öppen och intresserad attityd.) Det faktum att man
från institutionens sida visade ett så svalt intresse, var
en viktig orsak till att projektet inte kunde fullföljas
enligt projektplanen. En låg svarsfrekvens på enkäten
bidrog också till detta.
Vilka reflektioner kring projektet är det då som känns
viktiga att ta upp? fo, dessa:

Arkivarier måste lära sig lT, men också ges möjligheter
att liira sig IT!Bl.a. måste IT-frågorna få en helt annan
tyngd inom arkiuretenskapsutbildningen. Som arkivarier ska vi ju inte bara använda datorerna som hjälpmedel (t.ex. ordbehandling), utan också, och framför
allt,
hjälpa myndigheter med ställningstaganden kring
formatfrågor och annat. Detta innebär självfallet att vi
på IT-området måste ha en kunskapsnivå som ligger
över den vanlige användarens, men också att kunskapsinriktningen måste skilja sig från den vanliga. Kanske
är kursen "systemvetenskap för arkivarier" ett första
steg på denna väg.

Arkivaspekterna måste lyftas fram och synliggöras!Yid
teleinformatikinstitutionen hade man uppenbarligen
inte klart för sig att en ökad användning av IT-mediet
också aktualiserar arkivaspekterna. Med reservation för

vad som kan ha hänt sedan slutrapporten blev klar (dec.
-97), ska jag kort redogöra för läget i fråga om e-post
och hemsidor. Den e-post som skickas till och från de ca
70 e-postadresserna vid institutionen, skapar problem

från offentlighetssynpunkt. För även om det i systemet
finns en hel del handlingar av "ringa eller tillfallig"
betydelse, finns det också med säkerhet allmänna
offentliga handlingar som ingen har någon överblick
över. Av enkätsvaren framgick det dessutom att en
majoritet av de svarande stillan eller aldrig tar ut eposten på papper. Till detta kommer att diarieföringen
av e-post är närmast obefintlig.
I fråga om institutionens hemsidor är problemet att
man förmodligen gallrar allmänna handlingar utan
gallringsbeslut. Vid uppdatering av hemsidorna sparas
nämligen inte den "gamla" versionen. Eftersom problematiken kring hemsidor är ganska ny bör man diskutera frågorna med sin arkivmpdighet, vilket jag också
påpekade i slutrapporten. TiIl frågan om vilket arkivmaterial som kan vara intressant att bevara för framtida
forskning får jag återkomma i något annat sammanhang.
0lle Forsmark

f n arbetssökande arkivarie
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Ewa Isakson, Statistiska centralbyråns arkiv

TonspacsN DEN 23 ApRrL var 55 forväntansfulla arkivarier från hela landet samlade till Arkivrådet AAS
seminarium i Stockholm. Den något kryptiska rubriken
för dagen lod Vem äger rymden? De fem föreläsarna var
dock mindre krlptiska och kom med intressanta fakta
och frågeställningar om IT och hur vi ska hantera
information på Internet.
Demokrati via nätet

- Demokratin måste vara överordnad val av teknik eller
organisation, menade Rolf Bergbom uwecklingschef

inom Sundsvalls kommun.
I Rolfs anförande presenterades olika aspekter på IT
och demokrati med Sundsvalls kommun som praktikfall. På plussidan nämndes att IT ger mer och bättre
politisk kommunikation. Kontakten kan ske med klara
målgrupper. I Sundsvall skickar man exempelvis ut
veckobrev till vissa grupper. Det blir fler direkta möten
där man kan ta upp enkla vardagliga frågor. IT gör det
möjligt med bättre kritisk granskning.
Kommunikationen går snabbare och enklare. En fördel
är också att kontakterna kan ske oberoende av tid och
rum. I Sundsvall får politikerna många e-brev.
Det finns dock alltjämt en del negativa aspekter på IT.
Under en period kommer det att vara ett ojämlikt
utnlttjande men det är en övergående fas. Spridningstekniken gör också att det lätt kan uppstå en falsk
objektivitet. Det är viktigt med kiillkritik, att man
verkligen frågar sig varifrån uppgifterna kommer. Till
minussidan får riiknas att yrkesetiken som finns inom
media saknas vad gäller Internet. IT gör också att det
latt uppstår elektronisk populism. Det går oerhört
snabbt att publicera och sprida information till andra
världsdelar. "SIFOkrati" är ett annat fenomen som kan
iakttas, det vill säga att man framställer frågor som kan
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besvaras med enbart ja eller nej. De flesta frågor är dock

inte så enkla att besvara.
Slutsatsen är att vi måste använda tekniken för att
utveckla kontakten mellan medborgare och förtroendevalda, ansåg Rolf.
- Synen på information måste förändras. Vi måste
arbeta aktir,t med öppen information. Vi kan dra in fler
i den demokratiska processen, avslutade Rolf.

lnternet och lagstiftningen

I ett kort men intensilt föreläsningspass före lunchen
redogjorde Anders Kylesten för lagstiftningen och hur
den påverkar Internet. Anders berättade om personuppgifter och hur de får exponeras på Internet. Som
exempel nämnde han Telias katalog där de rosa och gula
sidorna får läggas ut på Internet medan det krävs
samtycke för att publicera den vita delen. Telias katalog
distribueras emellertid på CD. Frågan är då vad det är
för skillnad att sprida information på CD eller på
Internet? Ett par aspekter är att informationen på CDskivan inte kan påverkas och att CD-skivan saluförs
huvudsakligen inom Sverige. i likhet med de övriga
föreläsarna uppmanade Anders att alltid ha kvalitetsaspekten i åtanke när det giiller Internet.
- Det kan vara medveten manipulation av informationen, menade han,
Bakgrunden till lagstiftningen
Varma konferenslokaler och diskussion om framtidsfrågor är karaktäristiska drag för seminarier med
arkivfolk, konstaterade Hans Sundström från Statskontoret när han inledde sitt anförande om bakgrunden till
nuvarande lagstiftning.
Den lagstiftning som vi har idag har sin grund på
L97}-taletmed förändringarna som trädde i kraft på

1980-talet.

- Lagstiftningen använder begreppet ADB, förvaltningen är pappersbunden men allt omkring är ITbaserat. Sekretesslagen är pappersbunden och fungerar
inte i lT-miljö. Därför får myndigheter som lever i en
blandmiljö en besvärlig situation, framhöll Hans.
Direktiv om förändringar av sekretesslagen har dock
kommit. Dessa talar om en IT-anpassning som ska vara
teknikneutral.
Kulturarw3
Före eftermiddagens kaffepaus var det dags for Allan
Anridson från Kungliga Biblioteket (KB) att berätta om
projektet Kulturarw3. KB har ända sedan 1661 samlat
och bevarat svenskt tryck men har nu genom projekt
Kulturarw3 även inriktat sig på att långsiktigt bevara
elektroniska dokument.
- Vi är intresserade av alla svenska webbsidot berättade Allan.
En Webrobot söker upp svenska sidor på Internet och
sparar undan dem. Roboten körs i svep. För närvarande
tar det ungefär två månader att köra igenom allt och det
har man gjort två gånger.
- Problemet är att göra materialet läsbart i framtiden
på grund av den snabba ändringen i programvaran,
menade Allan.
Så gör vi med den egna hemsidan

SrrpnNprER uR

Meorr Kunpvns
MTNNnsFoND
Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete är instiftad 1995 tlll minne av förra ordföranden för Folkrörelsernas arkivförbund, 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,institutioneq föreningar, organisationer, företag och enskilda personer
med anknytning till arkivsektorn inom någon av Nordens och
Balticums olika nationer".
Stipefldium ur fonden utlyses härmed för fjärde gängen ledigt
för ansökan. Ansökan sker på särskild blankett, som rekvireras
från nedanstående adress. Hela eller delar av stipendiesumman
kan sökas. Ansökan skall vara inne till fondens sryreise senast
under februari mänad L999.
Beslut om stipendium fattas senast under maj månad och stipendiet utdelas i samband med Folkrörelsernas Arkivförbunds
årsstämma under försommaren.
Stipeodiesumman föt är 1999 uppgät till 10000 kr. Blanketter
rekvireras frän följande adress, dit också ansökningar ställs:

Madli Kurdves Minnesfond
c/o Folkrörelsernas Arkiv i Örebro län
Nikolaigatan 3 ,7O2 lO Örebro
Tfrt: 019-6112 00 o Fax: 019-6118120
E-post : arkivcentrum@arkivcefl trum.t.se

Smart inredning
tar mindre plats.......

- Tänk arkiv och arbeta utifrån samma principer som i
den vanliga arkivhanteringen, uppmanade Peter
Sivervall från Riksarkivet, åhörarna som inför det
avslutande passet våintade på tips och uppslag hur man
hanterar den egna hemsidan. Fax och e-post var också
något som kom från rymden men det har vi nu regler
för hur vi ska ta hand om, menade Peter.

Med personligt engagemang och lang branscherfarenhet
hjälper vi Dig att inreda arkivutrymmen på ett kreativt och

Peters råd för hanteringen av lnternet:

Specialister på:

@

tänk

arkiv

@

tänk

hemsida

@

tänk vidare

Det är viktigt att planera för arkivhanteringen. Vid
gallring ska man beakta om uppgifterna finns på annat
hall. Om materialet ska bevaras måste man ta stiillning
till om det ska ske på papper eller digitalt. Vid bevarande på papper bör man tänka på att länkar går
förlorade. Man måste också ta stiillning till hur man ska
göra med bilder. Slutsats - vad förloras och vad vinns,
det vill säga ta stiillning som i vilken gallringsutredning

effektivt sätt.
Vi har lösningar för vaktmästeri, postrum, kopieringsrum,
arkiv och lager - stora som små.

.
.
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.
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Postsorteringsfack
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Arkivhyllor

Diskar
Kontorshyllor / skåp
Klädskåp / Förvaringsfack

Miljödiskar

. Lagerhyllor
. Kompaktinredningar
. mm.

t

t

Besök vår utställning: Ynglingagatan 14!

som helst.

Avslutningsvis meddelade Peter att Riksarkivet
planerar att ge ut en liten skrift om hanteringen av
Internet. Tips kommer också på RA:s hemsidal

Postadress: Box 23234, 104 35 Stockholm

Tel. 08-34 l0
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Fax:08-323263
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Debatt

Morgoreto LindoUs svor titt:

"Arkivoriens rott i ett lT-sornhotte"
Av flera skäl har iust denna

debatt om statligt finansierade
konsultverksamheters konkurrens
gentemot andra aktörer blivit
långt utdragen i tiden - därför
relaterar vi i korthet vad som
tidigare sagts. Margareta LindaY
inledde debatten i egenskap av
ordförande i NlÅ (TA 4/97')
under rubriken Vem kan
konkurrera med staten?, där hon
hävdade att man konkurrerar på
ojämna villkor - där det lägre
priset är det enda man erbiuder
från bl a Dokumenthuset, inte
bättre service eller kvalitet.
Detta kommenterade Dokumenthusets VD
Henrik Wahl (TA 2 I 98) under rubriken
Arkivariens roll i ett lT-samhalle.Han
menar att arkivariernas roll kan utvidgas till
att omfatta hela informationshanteringen
inom ett företag om "man bygger väderkvarnar istallet för vinds§dd'1
Här kommer Margareta Lindays svar till
Dokumenthusets VD Henrik Wahl.
Sent ska qmdaren vakna - men hellre sent
än aldrig. HenrikWahl påstår att det finns
direkta fel i min debattartikel "Vem kan
konkurrera med staten'- så synd att

Henrik Wahl inte tar upp dessa felaktighe- isttillet våiljer han andra angreppssätt.
Helt klart är att Henrik Wahl inte har läst
min artikel om vad förslaget till ny
redovisningslag skulle innebära för framför
allt företagens arkiv. Stora möjligheter till
besparingar, både vad gäller lagring och
återsökning, öppnar sig om total digital
lagring enligt lag skulle bli godkand. Jag kan
rekommendera HenrikWahl att läsa min
artikel i Tema Arl<iv nr 3197. När Henrik
Wahl har gjort det kan vi ta upp diskussionen om hur näringslivets arkiv kan te sig i
framtiden.
Vidare har tydligen HenrikWahl inte
fattat att jag är ordförande för Näringslivets
Arkivråd och att det var utifrån det som
artikeln skrevs. Det kan även nämnas att
hela styrelsen står bakom min artikel, som

ter
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- ytterst
- inte ska använda

framför allt gick ut på att staten
finansdepartementet

vå'ra skattemedel ftr att konkurrera med
näringslivet. Såsom företrädare för en

näringslivsorganisation förefaller
socialiseringstanken osmaklig. Att Henrik
Wahl sedan skryter med att Dokumenthuset erhållit Nutek-bidrag gör det hela inte

bättre.
Såsom ordförande f<ir Näringslivets

Arkivråd är jag mycket viil insatt i giillande
lagstiftning och har direktkontakt med
Justitiedepartementet gällande betänkandet
om ny redovisningslag - och då framfor allt
vad gäller arkiveringsdelen.
Såsom många andra foretag som

marknadsför dokumenthantering verkar
HenrikWahl totalt okunnig om vad
boKöringslagen - som fortfarande gäller säger om arkivering.
Har HenrikWahl hört talas om varannan
länks principen - förmodligen inte!
Vet HenrikWahl att man måste ha
tillstånd från skatteml,ndighet och vad
giiller bank och försiikring från Finansinspektionen, om man ska använda sig av
andra lagringsmedia än papper, mikroflche
och i vissa fall andra lagringsmedia som
förs över direkt från ett ADB-system ( vissa
underhandsjusteringar har skett från
Bokföringsnämndens sida vad gäller den
ursprungliga bokforingslagen. )
Vid åtskilliga tillf;illen har jag deltagit i
seminarier kring IT-frågor och dokumenthantering - även där Dokumenthuset har
förekommit som föredragshållare. Ofta,
mycket ofta, har jag fått ingripa med min
kunskap i ämnet då föreläsaren - tydligen
mer än gärna - inte beaktar vad lagar och
förordningar har fastställt.
Till sist vill jag bara ännu en gång påpeka
att mitt debattinlägg handlar om politiska
principer och hur våra skattemedel inte ska
användas. Det är alltså inte ett inlägg av mig
som anstäIld inom en koncern, som jag
framför mina åsikter. Därför lämnar jag
HenrikWahls påhopp i den riktningen utan
kommentarer - enskilda fall är faktiskt inte
speciellt intressanta!
Margareta Linday
0rdförande i Näringslivets Arkivråd
0rdförande i Svensk Arkivtidskrift (som ger ut
Tema Arkiv)

Ett

rsN{a I

DE senaste

numren av Tema

Arkiv har varit arkivarierollen. Önskemå1
har framförts om att en debattdag borde
ordnas. HKvist AB 4 K var hörsam och
inbjöd i början av oktober til1 ett semina-

rium.
Underrubriken till seminariet 1öd - "vad
är viktigast - yrket som arkivarie eller hur
man uppfattas i rollen som arkivarie?
Bygger vi sjä1va murar e1ler hierarkier - i
dagens samhä1let finns det knappast
utr)4nme för detta utan förmågan att
samarbete över yrkesgränserna banar väg

för framgång'l
Etiken - en inre kompass i en föränderiig
värld var dagens "starter" med Maud
Dyhldn och Anders Törner från Arbetik. Vi
deltagare aktiverades snabbt genom att tala
om vilka förväntningar vi hade inför dagen
och det var alltifrån det digitala arkivet, hur

yrkesrollen påverkas av omgivningen och
vår roll i framtiden.
Det är vårt förhållningssätt till arbetet
som bestämmer innehållet och att lära
känna sina egna bevekelsegrunder, ansåg
Maud Dyh16n. Vad vill arkivarierna stå upp
för, för vi måste väl tro på något? Den nya

internationella etikkoden för arkivarier
delades ut och etikdebatten var i gång. En
frägavar hur Du rcagerar om Du möter en
arbetskamrat på torget med en tröja, där

det står "Hå11 Sverige Svenskt"?
Från det mera övergripande samtalet til1
dem som arbetar i sina roller som arkivariet
eller chefer för olika företag. Först ut var
Henrik Wahl, Dokumenthuset, som
poängterade att Dokumenthuset var ett
kommersiellt dataföretag. Man samarbetar
med WM-data, som äger 25o/o av

Dokumenthuset. Han tyckte att arkivarien
högre utsträckning borde försöka ta klivet
över mot IT-sidan när man t.ex. arbetar
mot företag. Henrik berättade bl.a. om

i

Dokumenthusets nya produkt - Postfångst,
där man hjälper företagen att direkt få a1la
brev digitalt; fdretagen behöver inte ens ta
emot den pappersburna posten sjä1va.
Han menar att man från Dokumenthusets sida försöker föra upp arkivfrågor pi
högre beslutsnivå i företaget. Hans råd var

Nogro intrgck fron en seminoriedog den 5 oktober

att samarbeta mer med IT-avdelningen
eftersom man där mer och mer börjar
inressera sig för arkivfrågor. Vem har
ansvaret i dag och vad händer i framtiden?
B1i IT-arkivarier, var Henriks budskap.
Maria Thysell talade om hur det är att
arbeta på Stockholms Företagsminnen, ett
icke kommersiellt företagsarkir,. Där arbetar
man med stockholmsföretag rr-red det
historiska perspektivet lör ögonen, men
söker samtidigt påverka hur arkiven ska se
ut i framtiden inom ramen för modern
dokumenthantering. Den vanligaste hjalpen
är att ta fram en övergripande arkivpolicy
samt dokumenthanteringsplan.
Även Maria framhöl1 vikten att ta kontakt
med beslutsfattarna i företagen för att
kunna påverka och därigenom skapa de
ekonomiska förutsättningar som krävs. Som
exempel på ett icke traditionellt arkivarbete
berättade Maria om ett arbete på AB Wilh.
Beckers, där hon i samarbete med företagets
bibliotekarie lagt in en digital arkivförteckning på detaijnivå, som kommer att
nås via företagets Intranät.
Arkivarien som hoppjerka var Mikael
Dahlins, Astra, rubrik men någon hoppjerka verkade hans roll inte vara - även om
man i yrket får rycka in här och där - utan
har-r personifierar den moderna och
fra måtbiickande arkivarien.
På Astra har man inte haft någon
arkir,policy sedan 1913 och man har
"struntat" i det historiska arkivet. Astra
finns i ca 40 länder och omsätter 44
miljarder. I Sverige har man 9000 anställda
och i hela världen 20.000.
På läkemedelsföretaget Astra handlar det
om att sköta en vinstdrivande verksamhet det viktigaste är att kunna hålla sina
ledtider - och 1önsamhetsaspekten är även
ett måste för arkivet.

varit att konvertera system, då varje system
hittills haft sina egna standarder. Arkivfrågorna är också kopplade till kvalitetsstandarder. Mikael pekade liksom Henrik
Wahl på vikten av ett bra samarbete med
IT-avdelningen.
En annan sida av en yrkesroll i näringslivet beskrevs engagerat av Margareta Linday,
Handelsbanken. Eftersom det finns ca 600
lagar som behandlar arkiv måste man inom
bankområdet bevara stora mängder 1ånga
tider. Arkivariens status hänger samman
med om man har skapat sig en organisatorisk frihet, då har man ett funktionsansvar
och i det ligger att få iedningen intresserad.
Arkiv får helst inte kosta något så det gäiler
att effektivisera det dagliga arbetet, man
måste visa på förbättringar, som leder till
1önsamhet. Man kan peka på problem som
uppstår och samtidigt bör man föreslå
åtgärder som förhindrar dem.
Sist men inte minst fick vi höra om
Riksarkivets roll i arkivarierollen genom
Mats Burell. Mats arbetar inom tillsynsmyndigheten på RA. Han menade att
nästan allt är i förändring både vad gä1ler

verksamheten och yrkesrollen. På Riksarkivet har man ordnat kurser i " hur man blir
en bättre forandringspedagog" och det är
viktigt att fånga arkivarierollen utifrån ITperspektivet.

Riksarkivet har kopt utbildning från
Företagsuniversitetet för att få ny kunskap
och man har skrivit en förnyelserapport,
"EBBAI med kravspecifikation. Burell ansåg

att RA ibland arbetar i dialog, ibland

i

konfrontation. För yrkesrollen är det
oerhörl viktigt med prolessionell utbildning
och kompetensutveckling. Tyvärr utgick en
av punkterna under dagen med rubrik

Utbildning i samtid för framtid. Mats
avslutade med att IT-revolutionen griper
tag i allt och vi måste vara "willing to
change'1

Blev vi klokare efter den här dagen?
Kanske, men vi hoppas att debatten
fortsätter och ger altryck på våra arbetsplatser, inom utbildningen och även i Tema

Arkiv.
"Två arkivarier som under en intensiv
dag fått sina perspektiv vidgade"

Kraven är oerhört stora vad gäller

läkemedelstillverkning, vilket betyder att
handlingarna måste sparas under mycket
lång tid. Det är stora mängder och återsökning måste ske snabbt. En uppgift for
arkivet är att mer och mer andvända
digitala media, men det kommer ändå inte
att bli helt digitalt. En svårighet har också

AndersTörner och Maud Dyhl6n, Arbetik

Foto: Harriet Kvist

Arkfvcentrum
arkiv i samverkan
Text: Cia Hipf l,

Den 1 september öppnade
Sveriges nyaste arkivcentrum i
det gamla folkskoleseminariet i
Karlstad. Här samsas fyra
arkivinstitutioner under ett tak.
För tre av institutionerna var "samboskapet' inget ry.tt, eftersom dessa sedan
1983 delat lokaler i gamla badhuset i
Karlstad. De tre institutionerna är välkända,
men behöver kanske ändå en kort presenta-

tion:
Emigrantregistret, samlar information
om emigranter från Värmland och har
således stor kompetens vad gäller släktforskning.
Folkrörelsearkivet, täcker Värmlands
föreningsliv och är Sveriges iildsta
folkrörelsearkiv med täckning över ett helt
län (5O-årsjubileum nästa år). Folkrorelsearkivet arbetar också en del med utbildning
av föreningar och organisationer.
Värmlandsarkiv, med handlingar från
värmländska företag och de historiska
handlingarna från Landstinget i Värmland,
samt sedan i995 med landsarkirfrrnktion
för Värmlands län. Värmlandsarkiv har
också, tillsammans med bl a Folkrörelsearkivet, ansvaret för arkivarieutbildningen
vid Högskolan i Karlstad.
Men det vanliga problemet när det gäller
arkiv, nämligen lokalbrist, blev akut när
Värmlandsarkiv fick landsarkivfunktion för
Värmlands län och det blev ldart att det
statliga materialet skulle fl1ttas från
Landsarkivet i Göteborg till Värmlandsarkiv. Först diskuterades en utbyggnad av
badhuset, men när Landstinget i Värmland,
som är huvudman för en del av
Värmlandsarkivs verksamhet, föreslog

t2

Fol

krörelsearkivet förVärm

land Foto: Börje Holm6n,

"Semis" som det i folkmun kallas så tog alla
parter tacksamt emot erbjudandet, och
planerna på Sveriges nyaste Arkivcentrum
bcirjade ta form. I dessa planer ingick också
en f ärde samarbetspatner i och med att
Landstingsarkivet fick lokaler i huset.
Dessutom fick man möjlighet att erbjuda
både den nya folkbokforingsenheten och
Värmlands släktforskarftirbund lokaler.
Byggnaden som idag inrymmer Arkiv-

centrum föddes som folkskoleseminarium.
Huset är ritat av arkitekt Bror Almqvist, och
invigdes 1924.Det fungerade som folkskoleseminarium till 1968, då man gjorde om
seminariet till lärarhögskola tills nya
hogskolan byggdes 1974. Efter en period
som vårdskola stod det sedan början av
1990-talet tomt. Huset fick en in- och
utvändig upprustning och dessutom
förstärktes golven i de blivande magasinen.
Den gamla aulan gjordes om till en ljus och
rymlig forskarsal, bl a genom att man tog
upp två fönster som under många år varit
dolda. Huset rymmer idag Värmlandsarkivs
statliga arkivbildare, Landstingsarkivets
handlingar, samt närarkiv för Folkrörelsearkivet och Emigrantregistret. Depån i
Forshaga finns kvar och inr)rynmer
Folkrörelsearkivets handlingar samt
Viirmlandsarkivs icke statliga arkiv.
Dessutom har Värmlandsarkiv en filial i
Kristinehdmn med bokbinderi, fotografi och reproavdelning samt mikrofilmningsenhet. ,
Under sommaren gick så flyttlassen både
från Götebprg och från gamla badhuset. Allt
fungerade smärtfritt och när fukivcentrum
öppnade för hugade forskare den
1 september så kunde man erbjuda stora,
vackra och funktionsdugliga lokaler där det

Värm landsarkiv

också finns möjlighet att hyra sammanträ-

desrum eller hörsal. I detvackra caf1etpä
sjunde våningen erbjuder man viss catering,
och antalet uthyrningar har hittills överträffat kalkylerna. Under de två månader som
gått sedan öppnandet så har man också
kunnat märka en ökning av både antalet
forskare på plats och av forskarförfrågningar från andra delar av landet.
Självklart rör en del av ökningen de statliga
handlingar som nu "kommit hem", men
även det andra materialet har blivit mer
efterfrågat.

Honnörsord för Arkivcentrum är
samarbete. Detta speglas bl a i de gemensamma projekt som i dagarna ftirdigstallts.
Projektet Arkiv och skola syftar till att föra ut
arkiwerksamheten i skolorna och till att
inspirera lärare att använda arkivens
kunskap och handlingar i undervisningen.
Ansvarig för projektet har varit adjunkt
Ol1e Nilsson. l dagarna är den andra
studiedossiden, Människor p å vä9, färdig.
Den behandlar resor i och utanför Värmland från 1600-tal till 1900-tal. I en andra
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Arkivcentrum är
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fas skall nu idderna provas i skolan.
Ansvarig för den delen är adjunkt Anki

Ovan: Arkivcentrum från baksidan.
En välkänd syn i Karlstad.

Schagerholm.

Arkivarie Thomas Kvarnbratt har hållit

i

ett annat projekt, Nycklar till brukssamhället, i vilket även Värmlands museum
och biblioteken deltagit, och som m),nnat ut
i en CD-ROM-skiva om forskning i

bruksarkiven, med handledning och
exempel ifrån Borgviks bruk i Grums
kommun. Tanken med skivan är att
underlätta för både ovana och vana forskare
att hitta information om brukssamhiillet.
Skivan rönte stor uppmärksamhet då den
premiärvisades på Arkivens dag.
Men samarbetstankarna går djupare än
så. Redan i gamla badhuset så delade de
olika institutionerna på arbetet i forskarexpeditionen och detta samarbete har nu
utvecklats 1.tterligare. Värmlandsarkiy,
Folkrörelsernas arkiv för Värmland och
Landstingsarkivet delar på tjänstgöringen.
Värmlandsarkivs personal som är stationerad i Forshaga och Kristinehamn deltar
också i forskarservicen. Detta fungerar som
en ständig kompetenshöjning hos personalen eftersom de olika institutionernas
handlingar då blir en gemensam kunskapsbank. För att ltterligare öka servicenivån
har Arkivcentrum kunnat utnyttja
Emigrantregistrets unika kompetens inom
släktforskningen, såtillvida att man
installerat en speciell expedition för frågor
om emigration och släktforskning, som är
bemannad på samma tider som forskarservicen i övri5. De kvällar Arkivcentrum
har kvällsöppet har man också stöd av
Värmlands släktforskarförbund som finns
på plats för att hjälpa forskarna.
Den officiella invigningen av Arkiv-

Iill höger: Handlingar från
Göteborg placeras i sitt nya hem i
Arkivcentrum.
centrum hölls den 14 oktober. Programmet
omfattade bl a ett föredrag om Bror
Almqvist, arkitekten som ritat Arkivcentrum av professor Göran Lindahl, samt
tal av Riksarkivarie Erik Norberg och av
landshövdingen Ingemar Eliasson. Den
musikaliska underhållningen stod
Birgersons damorkester for. Programmet
var mycket uppskattat och de drygt 200
gästerna verkade nöjda och imponerade av
det värmIändska bidraget till arkiwärlden.
Till sist kan man bara konstatera att
intresset för det nya Arkivcentrum har varit

stort runt om i Värmland. Man har fått stor
uppmärksamhet i media både infor
öppnandet, inför invigningen och inte
minst inför Arkivens dag den 7 november,
då Arkivcentrum hade öppet hus hela dagen
med fdredrag, utställningar och visningar
av lokalerna. Redan en hahtimme innan
man öppnade började folk anlända och vid
stängningsdags kunde man notera drygt
900 besökare.

Arkivcentrum håller redan på att fi{la sin
plats som just ett centrum för de värmländska arkiven och det flnns all anledning att se
Ijust på framtiden. Under nästa år väntar
både Sveriges slziktforskarförbunds
årsstämma och Folkrörelsearkivets 50årsjubileum. Och det återstår bara att önska
alla varmt välkomna till litteraturens,
konstens - och arkivens - Värmland.

fo

Kompakt

fönuaring

Tryggt att veta:
Ledande i Norden
på arkivutrustningar,
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Constructor Sverige AB

Huvudkontor

Anders Personsgatan
416 64 Göteborg
Tel 031-771 96
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Fax 031-771 96
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Regionkontor

Regionkontor

Regionkontor

Gråbrödersgalan 2
211 21 Malmö

Solna Torg 19
171 45 Solna
08-470 03 30
08-83 40 06

Box 868, Rådhusgatan 43
851 24 Sundsvall
060-1 5 00 90

040-72090
040-720 99

060-61 13 05
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KULTUR PA BURK
www. ku §tu rrt&t. §rr&.§&
[0m du söker kultur på lnternet]

Det finns svensk kultur på lnternet

Kulturnät Sverige är en ickekommersiell webbplats som samlar
F!Cr'"1-$ffi

nyheter och länkar

till

svenska kultursidor pä lnternet. Här

finns släktforskning, arkitektur, litteratur, dans och mycket mer.
Kulturnät Sverige innehåller just nu cirka 2 500 länkar.
.=
E

www.kulturnat.iva.se

@

o9.oo. Utan att ens gå titt jobbet.
Även om du jobbar hemifrån ett par dagar i veckan kan du fä tillgång
till din vanliga företagspost, lika snabbt som om du hade varit på iobbet. Dokumenthuset ser till att du fär den i digital form. Vi fångar upp
din post rpdan innan den når foretaget. Vi sprättar kuverten, scannar
in dokumenten och skickar allt till dig digitalt.
Inom några timmar har du posten på din skärm. Nu kan du kontrollera, attestera och skicka dokumenten vidare på några sekunder. Och
dokumentet kan vara arkiverat - både fysisk och digitalt - redan innan
dagen är slut.

Vi kallar tjänsten {tir Posdängst@. Ett sätt för dig att rationalisera
organisationens administration.
Faxa ditt visitkort, e-posta
information.

e11er

ring Dokumenthuset fiir mer

Dokumenthuset ägs av Svenska Lagerhus, ett tjänsteföretag ägt av staten, och WM-data, ett av Nordens
ledande datatjänsteföretag. S:t Göransgatan 160A
Box 30143, 1o4 25 Stockholm, Tel c8-657 43 oo
Fax c'8-737 01 13, E-post arkiv@dokumenthuset.se

Dokumenthuset
www.dokumenthuset.se
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ANoens PnrrrNcB År rN ungkarl pä36 är,
vars vagga stod på Frösön men som växte
upp på Gotland, där ftiräldrarna fortfarande
bor. 1982 påbörjade han sina akademiska
studier vid Stockholms universitet och
sedan dess är han stockholmare.
Efter studier i ekonomisk historia och
etnologi började Anders sin arkivbana så
smått - först som expeditionsvakt i
forskarsalen på Riksarkivet och från 1986
som hahtidsarkivarie på Stockholms
Företagsminnen samtidigt som han läste
Arkivkunskap. Under de fem åren på
Företagsminnen ordnade han bl a arkivet
eft er Wallenbergföretaget Järnvägs AB
Stockholm-Saltsjon.
Något år senare deltog han även i ett
bokprojekt om detta företag - ett av flera
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bokprojekt skulle det visa sig.
Under ll/z år arbetade Anders som
verksarkivarie på UHÄ innan han började,

eller snarare samtidigt som han arbetade på
Nordiska museet, där han arbetade med
Bondeminnesprojektet - ett brett upplagt
dokumentationsprojekt som resulterade i
20 000 textsidor och 3 000 inlämnade
fotografier. Anders redigerade detta
mastodontmaterial till en hanterlig bok på
ca 350 sidor som utkom 1995 på Nordiska
museets förlag. Samtidigt som han arbetade
med Bondeminnena så ordnade han flera
arkiv för Investors rlikning - mellan 80 och
100 arkivbildare, däribland Providentia.
Man kan säga att Anders här tog de sista
stegen mot sin nuvarande arbetsplats.

Arkivstiftelsen
Sedan 1994 är Anders Perlinge anstiilld på
Stiftelsen for Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, gemenligen kallad Arkivstiftelsen - en av många
stiftelser inom Wallenbergsf;iren. Arkivet
från Stockholms Enskilda Bank är utlyft ur
S-E bankens centralarkiv och utgör
grunden i Arkivstiftelsens verksamhet.
Arkivet omfattar ca 1 500 hyllmeter
handlingar och en del mikrofilmat material.
Anders arbetar till hälften som föreståndare för Arkivstiftelsen, där inre arbete och
forskarservice ingår, och till hälften med
research för andra forskares räkning. I det

sistnämnda ingår ganska mycket av egen
forskning, ibland t o m utlandsresor for

Anders Perl inge
Text & foto: Owe Norberg

besök i andra bankarkiv. Detta låter for mig
som en trevlig del av uppgifterna, men han
är inte alltför road av flygresor. Man tar
emot 15-20 nya forskare per år och

annorlunda arkivöversikt över Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademiens bestånd,
kompletterad med en frllig historik och
framför allt en omfångsrik del med
forskningsuppslag. Skaffa den til1 institutio-

expedierar ett stort antal förfrågningar Arkivstiftelsen är ett av de mest använda
företagsarkiven i landet.
Under den senaste tiden har man ju haft
ett speciellt nyttjande av arkivet när de ca
2)-talet människor som utgör Guldkommissionen utrett de judiska tillgångarna under 2:a världskriget.
Anders lämnade forskarutbildningen i
ekonomisk historia för yrkesbanan. Han är

nens

Föreningslivet
Anders Perlinge är aktiv i föreningslivet han är sedan några år tillbaka ledamot av
NLA:s stl,relse (sekreterare) och
valberedningens sammankallande i Sv

är ledamot av
Lantbruksakademiens Biblioteks- och
publiceringsnämnd och knuten till
Nordiska museets dokumentationsavdelning.
Anders är trots sitt agrarhistoriska
intresse ingen naturmänniska, han är
dessutom "en dålig turist i sin egen stad".
Han läser mycket och mest blir det faktabcicl5er - nu ligger Nigel Fergtsons Virtual
Hi sto ry pä nattduksbordet.
Arkhtidskrift. Han

åter dokorand, fast han har bytt till
etnologiska institutionen där han forskar
om de tidiga agrarbankerna i Skåne. Hans
tes är att aktörerna inom de tidiga
Sparbankerna (1870-tal) hade hög kompetens om den lokala kreditmarknaden, och
att många av dem tidigare hade varit privata
utlånare.

Anders agrarhistoriska intresse tar. sig
- han har författtt a*,

även andra uttryck

bibliotek!
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Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser 6c utbildningar
Konsulttj ?inster & entreprenader
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Olle Ebbinghaus

på arkiv-

tfn: 08-698 06 05, e-?ost: olle.ebbinghaus@sipu.se
Torbjarn Hagström
tfn: 08-698 06 08, e-posr, torbjorn.hagstrom@sipu.se

utrustning och föruaringshjölpmedel

t

gima uår broschyr!

Jan Appelquist
tfu: 08-698 06 04, e-post: jan appelquist@sipu.se

lsbergs Grofisha AB.
Specialist

*
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Amika Pettersson

somarbete med Arkivex.

fu: 08-698 06 03, e-post

annika.petterson@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm

Tfn 08-698 06 03, Fax 08-698 06 02,
Hemsida www.sipu.se/marieberg
en företag i SlPU-gruppen
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ISBER,GIS
GRAFISKAAB

Box 409, 601 05 Norrköping
Tel 011-12 9090,Fax 011-18 68 64
wwwisbergsgrafiska.se
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Tel 0302 - 711 40
Fax 0708 - 793 744

Oslagbar anvdndarvcinlighet, arbeta

?t

utifrån

åt

förteclcningsbIadet.
- Med Klara gär sdkerhet ochprestanda hand i hand.
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- Utvecklas med senaste telcnik och standards.
- Väl utbyggd funktionalitel för fullständigkontroll
över arkiven.
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Utvcirdera sjcilv med vårt kostnadsfriq demonstrationsprogram. Kontakta oss för yttterligare information.
Imagon System

AB

Geijersv. 4

Tel:0563-25025 Fax:0563-25030
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683 40 Uddeholm

E-post: info@imagon.
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Vännland

fanns en väv på Systembolaget där temat
var alkoholkonsumtionen förr och där
prislistor från det gamla utskänkningsstiillet
var inscannade. På badhuset anknöts till
den tidigare så utbredda badhusrörelsen
och alla lokala små badhus som uppförts
ute i liinet.
Vävarna försågs också med en informationsbroschyr om Arkivens dag. Många av
vävarna hänger kvar även efter Arkivens
dag, allt enligt önskemål från de olika
lokalerna.

Arkivens dag i Arkivcentrum Värmland
lockade drygt 900 besökare under de sex
timmar vi hade öppet. I den vackra
forskarsalen som syns på bilden pågick
"pröva på släktforskning" i samarbete med
Värmlands Sliiktforskarförening, sökning
efter emigranter i Emigrantregistrets hörna
och forskning i originalhandlingar under
del av dagen. Två nya produkter - en CDROM och en exempelsamling, baserad på
arkivrnaterial, för skolorna - presenterades
under dagen, allt medan toner från en CD
med emigrantvisor ljöd i lokalen.
Arkivens dag i Arkivcentrum arrangerades av Emigrantregistret, Folkrörelsernas
arkiv for Värmland, Landstingsarkivet,
Värmlandsarkiv, Landsarkiv i Värmlands
län. Arkivens dag blev en succ6!!

Under Arkivens dag var besöksantalet i
Gävleborgs län ca2 l00,avvilka I 500
besökte arkiven i Gävle kommun. I liinet var
20 arkiv/aktörer verksamma. En mycket
lyckad dag i Gävleborg!

Härnösand

Uppsala

Arkivhuset i Härnösand hade öppet fem
timmar under Arkivens dag, med utställningar, rundvandringar, frågesport och fika.
Mycket nöjda besökare, och många som
aldrig tidigare besökt Arkivhuset. En lyckad
satsning! På bilden syns Göran Gullbro med
er grupp besökare i Näringslivsarkiv i
Norrland - NIN:s depå.

Till Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i famtlands län strömmade det
besökare under öppet-hus arrangemangen
den 7 november. Sammanlagt besöktes
arkiven av drygt 600 personer.
På landsarkivet och föreningsarkivet i
Östersund hade personalens lunchrum
f<irvandlats till ett Arkivcaf6, där det såldes

kaffebröd bakade efter arkiverade recept.
Kakrecepten fanns även till forsäljning.
Föreningsarkivet i Jamtlands län och
Landsarkivet i Östersund producerade en
gemensam utstiillning i samband med
Arkivens dag.23 vävar placerades ut på
varsin offentlig plats i Östersund. Varje väv
innehöIl dels en allmän text om arkiven,
men även något specifikt dokument som
hade anknytning till platsen. Så till exempel

1. l'ill landsarkivet i östersund och
Föreningsarkivet i Jämtlands läm
strömmade det besökare under öppethusarrangemangen den 7/l l. Sammanlagt besöktes arkiven av drygt 600
personer!
Foto: Catarina Lundström, Föreningsarkivet

i

Jämtlands Iän.

2. SkåneArkiv.

Gävleborg

Foto: Maria Larsson, Skånes Arkivförening

3. På järnvägsstationen hängdes en väv
som berättade om gästgiveri och
skyltsystemet förr.
Foto: Georg Hansson

4. Göran Gullbro.
Foto: Owe Norberg

Från SOFI i Uppsala är man mycket positiva
dag. Även har fick man många
besökare som aldrig tidigare varit i kontakt
med arkiven. På bilden ser vi Erik Mattias
Yrgård som
på sina ortnamns-

till Arkivens

tittar

uppteckningar från Dalarna. Han lämnade

in dem på 1930-talet
Lund och Skånes arkivförbund

Östersund

Bitdtexter

Från Landsarkivets i Lund och Skånes
arkivförbunds gemensamma arrangemang
presenterades arki-rmaterial temavis - här
en monter om resande. Gamla reseberättelser varvades med semesterminnen
från Rimini i charterresandets barndom.

5. Från Umeå. Staffan Lundmark, på fiol
och Åke Sandström, skapare av Holmöns

båtmuseum, spelade orgel.
Foto: Cuno Bernhardsson

6. På landsarkivet och föreningsarkivet i
östersund hade personalens lunchrum
förvandlats till ett Arivaf6 där det
såldes kaffebröd bakade efter arkiverade recept. Kakrecepten fanns även till

försäljning!
Foto: Catarina Lundström, Föreningsarkivet

7. SoFl.

Erik MattiasYrgård tittar på sina
ortnamnsuppteckningar från Dalarna.
Han lämnade in dem på 30{alet!
Foto:

Umeå

i

Jämtlands län.

ktrid

Reinhammar

8. Arkivcentrum, Karlstad.

I Umeå hade flera arkivinstitutioner öppet-

Foto: Anders Hansson, Nya

hus under Arkivens dag med många
besökare, men det kom ännu fler till
öppnandet av deras gemensamma utställring Från Håkniisbreyet till datafiler dagen
efter.
Vid vernissagen underhöIl arkivarien vid
DAUM, Staffan Lundmark, på fiol och Åke
Sandström, skapare av Holmöns båtmuseum, spelade orgel.

Wermlandstidningen

9. På bilden ser du: stående fr v: Hans
Widing, lngalill Göransson, Benny
Larsson och

lisa Engström sittande fr

v:

Gun-Britt Aaltonen, Barbro Eriksson och
Agnetha Nellfors
Foto:Tom Sandstedt
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kraste
placering!
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Och kanske den
lönsarnrnaste

!

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

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

Screnskr Arkius affarsidö

u

atthjiilpa

papper sintensiva företag och organisatio-

ner siinka sina arkiqtkosnuder.
U nder t olu fr amgångsrika u erkscun-

hetsår har vi sporat tid och pengar

åtkunder som PRV Bolag, ,\lfa-Laual
och

Ö xgöta Enskil.d.a Bank, hek enkeh

genom attbistå deras egen otkiupersonal
med arkiorutrymme och atthåLla ordning

i arkiuet.
Med tjiinster som

E sortering, förteckning

och

dats-

registrering

Q arkiu ering i l^armal" och bev akad depå

C

sakerhetsföruaring ac) datumedia

Q datoriseroÅ återsökning samt
Q kontrollbriinning
l<nn vi hjalpa

er

också

att minska

de

aÅrnini s tr atiqta ko s tnoÅenw.

Ring idag
far en kostnaÅsfri genomgång!

SVENSKT
ARKIV AB
Spara mindre.Tjäna mer.
20

Box2066.l94 02 Upplands Vasby
Tel: 08-590 898 86. Fax 08-590 841 81
E-mail: d.klockhoff@arkivservice-svensktarkiv.se
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MÅNce urovrsrÅrNon eNsnn sig ju
veta att arbete på arkiv är lika med

dammigt, dötrist och innåwänt. Sjiilva
ju att så (oftast) inte är fallet. För
arkiv liksom för alla andra arbetsplat-

vet vi

ser gåiller dock att arbetskamraterna

och umgänget med dem kan vara
oerhört betydelsefullt för sjiilva arbetet.
Att ha en bra stämmning på jobbet är
kanske inte alla förunnat. Det gäller att
arbeta aktir,t för att skapa den goda
stämningen.
Ett bra sätt, som min arbetsplats
praktiserat sedan länge, är att ha
många och roliga fester. Landsarkivet i
Östersund och Föreningsarkivet i
Jämtlands län huserar i samma lokaler
och delar på öppethallande, forskarservice osv. Vi driver gemensamma
projekt, har ofta gemensam marknadsföring och, inte minst, delar på alla

Sammanlagt åtta nycklar kunde lagen
erövra. Grenarna var bland annat
klättervägg, skottkärrerace, pilkastning,
ölhävning och armbrltning. Efter
tävlandet bjöds på trerättermiddag med
mycket sång vid borden. Vi avslutade
med den för oss sedvanliga
musikfrågesporten och till sist DANS!
Vi kan bara sända en rekommendation till alla er som till äventyrs inte
redan förstått - man har inte roligare än
man gör sig. Med andra ord - ordna en
fest, det kan löna sig!
Catarina Lundström
arkivchef, Föreningsarkivet i Jämtlands län

personalutrymmen. Den samlade
personalen består av ca 20 personer.
Personalvård, studiebesök,
utbildningar och resor sker ofta i
gemensam regi. Framför allt har vi
gemensamma fester. Spelkvällar med
sdllskapsspel av olika slag är en vanlig
festform. Det är enkelt, billigt och ofta
vansinnigt kul. Tank att få uppleva
arbetskamraterna utbrista i sång i en
hemmagjord variant av "Så ska det
låta". Betänk också vilken lycka att ä
klå kollegorna i Tiivial Persuit...!
Det händer också att vi ordnar

traditionella surströmmingshippor
med snaps och allsång, gl<iggkviillar
eller som i våras en 4O-årsfest på temat
"Fångarna på fortet'l Fyra av
arbetskamraterna passade på att fylla
40 samma vår. Vi organiserade då en
rätt rejiil fest som borjade på lördag
eftermiddag och slutade l2timmar
senare. Första halvlek bestod av själva

tävlingsmomentet. Vi delades in i fyra
lag med varsin 40-åring som lagledare.

L

Foto: Catarina

digitot informotion
jag förmånen att kunna delta i ett
mycket givande seminarium över rubricerade tema som
gick av stapeln i Lund och även gavs i Härnösand och
Stockholm. Seminariet arrangerades av Kungliga
Biblioteket (BIBSAM) och Riksarkivet i samverkan och
hade en enda föreläsare men en som är något av en

I eönleN

Arr IUNr hade

gigant på området, nämligen den svenskättade Dr
Margaret Hedstrom, Associate Professor vid School

/

of

Information Studies, University of Michigan, Ann
Arbor, USA. Margaret har en bibliotekariebakgrund.
Trots det har hon bland annat medverkat i Riksarkivets
internationella konferens i Stockholm i maj 1996 som
handlade om handlingsbegreppet ("The Concept of
Record"). Där imponerade hon med en synnerligen
upplysande presentation av amerikansk arkilteoretisk
diskussion i fråga om den elektroniska arkivhanteringen.
Dessutom finns Margaret med i ett videoprogram
"Into the Future" som sändes i Kanal 1 Sveriges Television den 13 mars 1998 under rubriken "Dataålderns
dolda dilemma" och slog många av oss i skallen med
sina raka budskap innehållande hotbilder om vad som
kan hända verkligen händer all världens lagrade digitala

Kursledaren Elisabeth Reuterswärd och
Margaret Hedstrom efter en väl genomfört seminarium

information.
Seminariet i Lund omfattade fem heldagar med en
gruppövning varje dag. Kortfattat innehöll seminariet
en diskussion av viktiga poliryfrågor samt en mängd
organisatoriska och tekniska frågor vad avser långtidsförvaring av digital information. Särskilt diskuterades
effektiva strategier och olika lösningar som målgruppen
i allmänhet måste uppmärksamma. Föreläsningar och
gruppövningar varvades med speciella exempel på

problem att i verkligheten hantera både strukturerad
metadata för söksystem och samlingar som sådana av
digitalt lagrade kopior av original och/eller digitala

original.
Seminariet inriktades också på att belysa kraven på
system for digital arkivhantering, behoven av både
tekniska och personella resurser, kraven på standardisering och kvalitetskontroll ("kvalitetssäkring" ), kraven
på förvaring och underhålIav digitala filer i olika

format, konvertering från analogt till digitalt format,
migration till nya generationer, tillhandahållande av
digitalt lagrad arkivinformation på längre sikt.
Seminariet var designerat för främst bibliotekarier,
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arkivarier, systemförvaltare och administratörer. Det var
intressant att konstatera att de närvarande
bibliotekarierna var mycket mer aktiva i diskussionen
än majoriteten av arkivarier. T1värr har bibliotekarierna
en mycket trevligare "approach" till problematiken
genom att de mest arbetar med så kallade
metadatastrukturer eller system avseende lrformation
om information.
Det handlar för dem mest om att registrera och
tillhandahålla information om gammal och ny litteratur, manuskript, handskrifter etc via sina hemsidor på
Internet. Eftersom föreläsningsfantomen Margaret sista
dagen drabbats av symtom på stämbandsinfektion gavs
Anna Briimmer på Lunds Universitetsbibliotek möjlighet att i en lilfrrll och entusiastisk presentation ge
exempel på LUB:s pågående registreringsarbete enligt
det så kallade "Dublin Core-konceptet" för detta
ändamå1.

Man behöver bara titta på Kungliga Bibliotekets
hemsida och jämföra den med vissa arkivinstitutioners
för att förstå skillnaden "mellan oss och dom".
Arne Frykän

noterat

Dotoutbitdning

Kvinnor i
noturothistorien

Landsarkivet i Östersund deltar numera i
Mitthogskolans kurs'Informationssystemarbete B' inom det systemvetenskapliga

programmet vid dess institution för
informatik. Utbildningen behandlar
nödvändigheten av och det rätta sättet att
gallra och bevara uppgifter ur ADB-system.
Studenterna läser på den femte terminen av
sin utbildning. Terminen avslutas med ett
sju veckor langt projektarbete på ett företag.
Det arbetet skall resultera i en kravspecifikation för ett datorbaserat
informationssystem.

I
I
I
I skvaller
I . landstingsarkivarie
I invandrawerk. aöetade tidigare
I .
blk
är
landsarkivarie
I
L

Personal
i Östergötlands län är Agneta

Ny

Sundstrand. Agneta

Rolf Hagstedt

Hagstedt

ny stadsarkivarie i Stockholm.

nuvarande

I

på Statens

i Uppsala.

I
I
I
I
I

I
I
I

J

Missa inte denna utställning med undertiteh Från 1600-talets samlare och
illustratörer till modern wtenskap pä

Observatoriemuseet i Stockholm.
Julia Lindkvist, arkivarie vid Kungl.
Vetenskapsakademien, tog initiativ till
utställningen. Den anordnas av Vetenskapsakademien som en del av Kulturhuvudstadsårets program. Ur Vetenskapsakademiens
arkiv har Lindkvist bl.a. plockat fram

mängder av illustrationer till naturvetenskapliga verk och samlingar, gjorda av
kvinnor från 1600-talet fram till idag.
Många av dem är, fdrutom att de är
skickligt gjorda, även mycket vackra.
Den intressanta katalogen presenterar
illustratörerna och lyckas också åskådliggöra marginaliseringen och osynliggörandet
av de kvinnor som på olika sätt ägnat sig åt
naturvetenskap under de senaste århundradena, men som "historien har glömt".
I(vinnor i naturalhistorien pågår till den
10 januari.

NFOTEK(RE D) ovvol«to r

Arbetsgruppen för lN F0TEK(RED) som

offentlighetsprincipen och lT m. m. Det

diskuterar en reformering av det

förväntades ta upp frågan om

allmänna arkivschemat, avlämnade ett

integrering av dagens bestämmelser

utkast till slutrapport i mars 1998.

registrering med bestämmelser om

Denna slutrapport gick därefter på

arkivredovisning. Därför skulle man

remiss

till referensgruppsmedlemmarna

och enheter inom arkiwerket.

Remissvaren sammanställdes i juni

istället främst inrikta sig på att ta fram
ett diskussionsunderlag till regeringen.
I skrivande stund (november 1998)

1998. I samband därmed, informerades

har den nya sekreteraren Britt-Marie

om att tidsplanen måste skjutas framåt

Östholm på Rikarkivets verkkansli

och slutrapporten beräknades istället bli

meddelat att arbetet ligger nere just nu.

klar under hösten 1999. Detta bl. a

lstället awaktar man regleringen av

med anledning av att man ville awakta

Tryckfrihetsförordningen och

det väntade kommitt6direkivet rörande

Sekretesslagen som väntas komma
under våren.

Seminorium om
dokumenthontering
Arne Fryks6n

I många företag, organisationer, ml,ndigheter etc arbetar man i dag med så kallad
kvalitetssiikring av rutiner och funktioner.
Kvalitetshandböcker eller "Q-pärmar"
upprättas med noggrant formulerade
handläggningsordningar och checklistor.
Dessa måste kompletteras med dokumentplaner och i fråga om den elektroniska
arkivhanteringen särskilda söksystem eller
strukturerad metadata, som möjliggör
återsökning av långtidslagrade elektroniska
dokument, textfiler och databas-

information. I detta sammanhang kommer
olika system och tekniker för bildfångst att
spela en viktig roll vid hanteringen av
dokument i både analog och digital form,
vid omkopiering och konvertering av
dokument och annan arkivinformation
som skall sparas för framtiden.
ISO/TC 171, Document Imaging
Applications, heter en teknisk kommittd
inom den internationella standardiseringsorganisationen som kommer till Stockholm
i ett stort arbetsmöte under februari 1999.
ISO/TC 171 arbetar med standardiseringsfrågor rörande dokumenthantering och
som namnet säger med fokusering på
teknik, system och applikationer för
bildfångst, t ex mikrofilm och olika system
för elektronisk bildfangst.
I samband med detta möte arrangerar
STG, Standardiseringsgruppen, ett allmänt
seminarium om dokumenthantering från
nämnda utgångspunkter. Seminariet riktar
sig även mot arkivarier med intresse ftir
detta område inom dokumenthanteringen.
Experter från USA och Storbritannien som
deltar i ISO/TC 171-mötet kommer att
ställa upp som föreläsare på seminariet.
Seminariet hålls naturligwis på engelska.
Notera detta nogsamt!
Seminariet äger rum i Stockholm den
12 februari 1998. Närmare upplysningar
lämnas av Karita Thomd hos STG,

tfn 08-13 62 63. e-oost: karita.tome@sts.se
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FALKS KONFERENS 1999
FALK:s nästa konferens äger rum i Stockholm med Stockholms stadsarkiv som värd. Den här
gången blir det tema över digital arkivhantering och XML, Extended Markup Language ("XML
är större än lnternet" enligt Bill Gates).Boka in redan nu konferensdagarna
som blir den 26-27 maj 1-999.
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RA-informerar
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NUo föreskrifter
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RA-FS 1998:1

&

Rikarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS
1998:1) om gallring av räkenskapshandlingar hos
statli ga myndighetel al Imänna försäkrin gskassor

och vissa enskilda organ.
Föreskrifterna och de allmänna råden är avsedda
att styra och utgöra ett stöd för planering och

styrning av arkivbildningen inom det ekonomiadministrativa området.
Föreskrifterna trädde i kraft den 1 december

S

gstemvetensko p för

o rkivo

1998. Samtidigt upphävdes RA-FS 1993:4 om
gallring av vissa handlingar hörande till

rier

Under våren har drygt 60 tillsynshandläggare vid Rilsarkivet
och landsarkiven (inkl.Värmlandsarkiv, Stockholms resp. Malmö

redovisin gssystemet Cosmos.

stadsarkiv) genomgått tolv dagars ADB-utbildning kallad
Systemvetenskap för arkivarier. Kursen har sin upprinnelse i det
projekt, EBBA, som genomfördes för ett par år sedan och som

grundläggande katalog- och muskunskaper

ut (seTema Arkiv 3/97). Den aktuella ADB-utbildningen harså
långt det gått försökt följa EBBA:s krav, men som i så många

bit- och bytenivå), Microsoft Access (deltagarna har gnuggats

andra fall tvingats anpassa kraven

till

resurserna.

till mer avancerad
i

databastänkande och då använt detta program för åtkomst
(access) ti Il kunskapen), System utveckl

in g och databaser
(modellera med objekt för omvandling till tabeller med fält och

Tolvdagars-utbildningen, som arrangerats tillsammans med
Företagsuniversitetet, har genomförts i två omgångar med

postel tillsätt relationer och nycklar så kan man lösa det

drygt trettio deltagare i varje.Varje omgång har varit uppdelad

fyra pass om tre dagar vardera. Samtliga pass har awerkats
Företagsuniversitetets lokaler i Cloben, vilket säkert varit en

i

i

mesta), Systemförva ltni ng, dokumentation och säkerhet
(säkerhet är A och 0 för att möjliggöra att man ska kunna ta
del av upptagningars information framöve6 t.ex. med hjälp av

upplevelse i sig för många av de utsocknes deltagarna.

Att genomföra en ADB-utbildning för arkivarier har tidigare

tillförlitlig dokumentation - vem kunde väl ana, att man med
punkt 6 i 4 kapitlet 5 § i RA-FS 1994:2 kanmena en "Red

visat sig vara svårt, inte minst därför att de specifika problem-

book", dvs. en bok med de senaste ändringarna i ett ADB-

ställningar som figurerar i arkivvärlden har varit svåra att
förmedla till de som kan "sitt ADB". Det kanske är att gå alltför
långt att säga att den nu aktuella utbildningen nått ända fram,

system), lntegration och helhetsförståelse (bland mycket annat

men klart är i alla {all att arkivverkets tillsynshandläggarkår

språket SCML).

efter genomförd utbildning i alla fall höjt lägstanivån betydligt
vad avser ADB-kompetensen.

kan nämnas lösningen (!) på all framtida förståelse av ADBupptagningar, nämligen det standardiserade generella märkNu är utbildningen slut och deltagarna har gått hem

till

sina

kammare för att fundera över vad de egentligen lärt sig. En sak

En annan svårighet har varit att försöka anpassa kurs-

momenten så att de ska passa alla. Arkivariekåren består som

är i alla fall säker, det är betydligt lättare att ta till sig och förstå
den ADB-litteratur som erbjuds samt möjligheterna att kunna

bekant av människor och ADB-kunskaperna har varierat från

konversera med ADB-termer betydligt bättre än förut.

väldigt lite till mycket kunskap.

Behovet av ADB-utbildning inom arkivariekåren, både vid

Receptet för utbildningen har varit teori varvat med praktiska
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Utbildningens ingredienser har bestått av lT-grunder (alltifrån

resultarde i en kravspecifikation för hur en utbildning skulle se

arkivinstitutioner och vid "vanliga" myndigheter etc., är stort.

övningar och hemuppgifter. Detta har medfört att de teoretiska

Således arrangeras under hösten två kursomgångar och

höghöjdsövningarna kunnat tas ner på jorden och omsättas
praktiken via tangentbord och skärm.

våren förväntas ylterligare en omgång påbörjas.

i

till

Peter Sivervall

nla

föreningsforum

nÄnncsr-urrs lRrwRÅD, Nrt

AAS sponsor oY

ICA-konferens
AryaeqI! PalvqlA4§l
I början av september höll International Council
on Archives (ICA) sin årliga Round Table on
Archives. Det är en ril<sarkivariesamling med en
tredagarskonferens på ett givet tema. I år fyllde
ICA dessutom 50 år vilket innebar extra festligheter. I samband med konferensen sammanträder
normalt också flera av ICA:s kommissioner och
kommittder.
AAS var en av sponsorernaav afiangemanget
och inbjöds därför oc}så till flera evenemang, bl.a.
invigningen av utståillningen "\Mater cities: Saint
Petersburg - Stockholrn' på Arkitekturmuseet.
Utställningen, som arrangerats av Riksarkivet och
Arkitekturmuseet i samarbete med ett flertal
museer och arkiv i Ryssland, är en del av Kulturhul.udstadsårets program.
Bengt |angfeldt gav en historisk tillbakablick på
relationerna mellan Sverige och grannen Ryssland.

En relation som inneburit såval fiendskap som
samarbete. Han skisserade också det målmedvetna
skapandet av storstaden St Petersburg, som under
en period var Rysslands huvudstad.

Invigningen hedrades med Kungens och Drottningens närvaro. Kungen förklarade utståillningen
öppnad och han delade även ut Hans )ärtas medalj
till Charles Kecskemeti, sedan mer än trettio år
generalsekreterare i ICA. Kecskemeti pensioneras i
höst och avtackades för det stora arbete han lagt
ner för attfrämja den internationella arkivverksamheten.
|elena |angfeldt och Drömkvartetten stod för de
uppskattade musikaliska inslagen, som spände
över flera olika genrer. fangfeldt framförde bl.a. ett
tonsatt poem aY Osip Mandelstam.
Viil inne på sjåilva utställningen möttes man av
den tilltalande doften av nytt trä i det nybyggda
Arkitekturmuseet. De många gånger mycket
vackra ritningarna i tusch och akvarell skildrade
framviixten av St Petersburg och Stockholm. Två
städer vars skönhet bygger mycket på det stora
inslaget av vatten i stadsbilden och där relationerna till havet och vattenvägarna historiskt sett
varit mycket betydelsefulla.
Utställningen slutade tyvärr visas den 15 november, men den mycket ambitiösa och informativa
katalogen med många fint återgil,na illustrationer
är väl värd att titta närmare på.

AAS:s Stipendiefonder
För allaAAS medlemmar finns det en stor men
siillan utnyttjad möjlighet att söka stipendier. Alla
ansökningar välkomnas och kan vara av intresse.
Har du en spännande id6 om debattämnen, en
studieresa till Tibet eller ett ftirdigt bokmanus om
klimatkontroll i arkMokaler så ta en första kontakt
för att se om du kan få ett stipendium avAAS.
Tänk på att stipendium är ett ömsesidigt åtagande
som kan leda till nya, intressanta kontakter och
samarbetsformer. Använd julhelgen till att knäcka
nöten och ansök om att få en id6 förverkligad.

Box 92003, 120 06 ST0CKH0LM

Besökadress:
Hammarby Kajväg 30, STOCKH0LM
Kansli:Yvonne Dahlqvist
TIn: 08-772 99 25. o Fax: 08-772 99 35

0rdförande:
Margareta Linday
Svenska Handelsbanken

Tfn: 08-701 13 26.

.

08-70727 89

Fax:

ARKIVRADETAAS
Box

390,101 27 STOCKHOLM

Kansli: Annika Pettenson

Tfn/Fax:08-411 49 30.
0rdförande:
0lle Ebbinghaus
Mariebergs Arkivbyrå ÄB

Tfn: 08-698 06 05. o Fax: 08-698 06 02
e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

Folkrörelsernas

Arkivfirbund

FOLKRöREtSERNAS ARKIvFöRBUND
Box

317,101 26 STOCKH0LM

Kansli: Rigmor Hagström

TIn: 08-412 39 00.

.

Fax

08-412 39 90

Ordförande:
I

ngvar Söderström, Arbetsskyddsnämnder

Tfn: 08-402 02 07. o Fax: 08-21 01 52.
e-post: dir@asn.se

iA
FALK
Klas-Erik Karlsson
Landstinget i Sörmland, 611

88 NYKÖP|N

klaserik.karlsson@l k.dll.se

Tfn: 0155-245763

.

Fax:

0155-289115

0rdförande:
Ame Fryks6n
Helsingborgs kommun

Charles Kecskemeti mottar Hans
Järtas medalj ut Kungens hand.
Foto: Kurt Erikson, RA

Tfn: 042-10 61 10

.

Fax:

042-10 50 65

e-post: arne.fryken@k.helsingborg.se
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utformat på ett sådant sätt att det klart

FA:s förtroende'

monnokonferens i
Skone 7-8 oktober,
Örenös stott

ayglqlerglFAl
De allra flesta konferensdeltagarna mötte

vid den förnämliga Knutpunkten i Helsing-

lngvarSöderström

Foto:OweNorberg

FA:s nge ordföronde
Owe Norberg [FAl

Ingvar Söderström, 63-årig skärgårdsbo
(ftidd i Västerhaninge), tillträdde som ny
ordförande i FA vid årsstämman i Norrköping. Han utbildade sig vid Brunnsviks
Folkhögskola och LO-skolan Runö. Hans
yrkesbana har främst kretsat kring
arbetars§ddsfrågor - först inom Landsorganisationen och under 26 är pä
Arbetars§ddsnämnden dar han är chef.
Däremellan arbetade han under några år på
Aftonbladet.
Ingvar har i sin l,rkesbana skaffat sig ett
brett internationellt kunnande genom en
mängd centrala uppdrag inom det internationella arbetarskyddet.
Han har gett ut en bok om Joe Hill (en
andra upplaga Iär varapäväg) och intresset
for Ioe Hill och amerikansk folkmusik
upptar mycket av hans fritid. Med sitt
aIlmänkulturella intresse tycker han att han

fått ett passande uppdrag.

borg, där alla möjliga fdrdvägar och f;irdsätt
möts. Efter en kort busstur till Örenäs slott
kunde vi registrera oss och få kaffe innan
konferensen började. Då möttes vi av
hiilsningsord på vers av ordföranden i
Skånes Arkir,{örbund, Harald Lundberg.
Under rubriken Enskilda arkiv och
juridiska frågor försökte stadsjuristen i
Malmö, Eric de Mare, att besvara frågor om
gåvor och depositioner, upphovsrätt mm.
Formerna för mottagandet av sk herrelösa
arkiv är en kinkig fråga - det kan vara svårt
att veta om den som avliimnar ett arkiv
överhulrrd taget kan anses ha besittningsrätten till handlingarna, och om man i så
fall kan skriva ett avtal med vederbörande.
de Mare hade letat bland lagar och förordningar och det enda lagrum som någorlunda skulle kunna tillämpas är Lagen om
hixego ds. Grundproblemet för folkörelsearkiven i detta sammanhang är nämligen
formerna för hur ekonomiska och ideella
föreningar likvideras. Detta sker nämligen
direkt vid nedläggelse och därmed finns
inga rättsinnehavare kvar (dvs inga som kan
skänka bort eller deponera arkiven i vårt
förvar, om inget blivit bestämtfre

framgår att det insamlade materialet kan
komma att publiceras. I annat fall kan det
bli problem med rätten att publicera
materialet.
Alla fotografier som kommer in till
arkiven i samband med leveranser är ett
annat snårigt område, rent upphovsrättsligt.
Ofta äger arkivbildaren sjiilv inte bildrätten
och är fotografiet inte stämplat så kan man
med lätthet göra bort sig! "Man kan väl
chansa!", sa någon. Jag håller med om detta.
Om det är omöjli5 att fastställa vem som är
upphovsman så måste man ändå kunna
använda sig av fotot i god tro. Om någon
upphovsman hör av sig efter en publicering
får man väl göra rätt f<ir sig i efterhand.
Kulturarvet måste ju kunna tillgängliggöras,
annars rycks ju grunden för bevarandet
undan!

nedläggelsen).
En annan stor juridisk nöt att knäcka är den
om upphovsrätten i olika sammanhang.
När vi går ut till allmänheten om minnesinsamlingar så är det viktigt att uppropet är

Efter lunchen genomfördes gruppdiskussioner utifrån juridiska frågestäIlningar och utifrån den enkät som FA fick
besvarad under våren. Diskussionerna
al,rundades med en gemensam sammanfattande diskussion.
En rundvandring i slottsparken ut

till

Ålabodarna under initierad ledning av Calle
Sundvall var ett välbehövligt avbrott ifrån
stugvärmen. (I Ålabodarna föddes Gabriel
Iönsson). Innan eftermiddagspasset var slut
hade två projekt som drivs av Skånes
Arkh{cirbund presenterats, dels Vår
skapande mångfaldavEva Hansen och dels
Flyktingar i Landskrona av Karin Sjöberg.
Eva Hansens projekt genomfrirs i samarbete
med Svenska Unescorådet och det kommer
vi att presentera utförligt i ett kommande
nummer av Tema Arkiv.

Karin Sjöberg presenterade dels en
utställning som fanns i konferenslokalen
och som handlade om flyktingverksamhet

NUo medtemmor i AAS
AAS har fått många nya medlemmar under de senaste månaderna och vi hälsar dem alla varmt välkomna till föreningen!
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Skåne,

framför allt på örenäs slott, och dels

en skollåda som man producerat om

flyktingar i Landskrona.

Till middagen bjods r.i på enmanstearer
av hög kvalitet när Anne-Line Sander från
Nya Skånska Teatern gav oss en fin tolkning
av li.å av Torgny Lindgrens skrönor fiån
Västerbottens rnland, Skräddar'n och Rut.

Den andra dagen inleddes med information
från Riksarkivet genom Göran ]ohansson,
men sedan handlade det om olika invandrarprojekt. Katalin Gere, från Riksarkivet,
berättade om det fleråriga nationella
projekt hon driver. Hon har kontakt med de
26 rilsförbund som organiserar invandrare
av olika slag och man har även en del
intressanta personarkirr, bl a från Katarina
och Rosa Taikon.
Elisabeth Reutersvärd, landsarkivet i
Lund, är engagerad i ett intressant arkivhandboksprojekt för invandrare som
finansieras av Framtidens Kultur. Det
projekt som Eva Sjögren berättade om
flnansieras också från Framtidens Kultur Immigrantarkiv i Skåne. Man har idag
kartlagt 500 invandrararkiv i Skane (de
saknas helt i Sjöbo ochVellinge).90o/o av
föreningarna är bildade under 1990-talet, så
det finns inget akut arkiveringsproblem -

många är dessutom rena sällskaps-

föreningar så arkivbildningen blir inte
särskilt omfattande. Vissa invandrarkategorier saknar dessutom skriftspråk.
I samband med inventeringen pågår flera
andra parallella projekt, minnesinsamling,
ett skrivarprojekt och arkivordningsarbete.
Inget är dock ännu inlevererat.

Fotkröretsernos
Arkivförbu nds ö rsstöm mo
och kurs
i Norrköping 2-5 juni 1998
Aue

re0erslt{

Både årsstämman och kursen arrangerades
på Arbetets museum, vackert beläget

vid

Motala ström mitt i det industrilandskap
som numera vårdas ömt av Norrköpings
stad. Efter det snabbt avklarade årsmötet
handlade kursens första tema om just
industrilandskapets kulturarv.
Årsmötet avlöpte som sagt mycket snabbt
under Lars Starkeruds ledning, och det
fanns inga kontroversiella frågor att ta
stiillning till. Vi fick en ny ordftirande efter
avgående Bertil |ansson - Ingvar Söderström, vd på Arbetars§ddsnämnden.
Yvonne Bergman åtog sig kassörsskapet
efter likaledes avgående Anneli Alriksson
och någon ersättare gick upp till ordinarie
ledamot. Bertil |ansson hyllades med
stående ovationer vid altackningsceremonin.

Den nya styrelsen ser ut så här:
Ingvar Söderström (ordf), Yvonne Bergman
(kassör), Gunnar Klasson (v ordf), Cuno
Bernhardsson (ledamot), Berith Sande
(ledamot), Erik Artur Egervärn (ledamot),
Kjell johansson (ledamot) Stefan Fax
(ersättare), Sickan fernberg (ersättare), Klas

Åmark (ersättare)

Ng redoktionsrnedtem
Susanne Bäckman: 29 år
Nuvarande arbetsplats: Konsult på Linq Systems
AB, ett kunskapsföretag i lT-branschen

Tidigare arbeten: Konsult på företa get Wl MA- D0K,
arkivarie i Landstinget i Uppsala Län.

Utbildning: Kulturvetarexamen från Stockholms
Universitet med Antikens kultur och samhällsliv som
h

uvudäm ne och arkivvetenskap (läsåret

1995/ 9 6).

Familj:Sambo

Fritid: 0rdförande i Sällskapet Emil Hildebrands
Vänneri en ämnesförening vid Stockholms Universitet

för arkivstuderande, fd arkivstuderande och andra
arkivarier som gillar att träffas under oordnade
former. Jag älskar Medelhavsresor, arkeologiska
utgrävninga[ gå på opera och att fika med goda
vänner. Saker som gör mig glad är presenter och
nygräddade kanelbullar.

Styrelsen har ännu inte lyckats utse
någon sekreterare, men de kipande

skrivaruppgifterna sköts ändå som vanligt
Efter att konferensen avslutades fanns
mO,jlighet till olika studieresor - på
eftermiddagen var vi ett trettiotal som

av Rigmor Hagström.

sök på det kommunala arkiveVmuseet i
Farum och till Arbejderbetegekens bibliotek
og arkivi Köpenhamn. Det är en imponerande kulturverksamhet som bedrivs i den
relativt lilla kommunen Farum (ca 20 000
inv), med vissa specialkompetenser och en

Efter eftermiddagskaffet ägnades resten
av dagen ät Industrisamhöllets kulturary ett forskningsftilt där arkiven har rönt ökat
intresse frän forskarna och kulturpolitiker.
Kultursektorn var representerade av bl a
Kristian Berg och Erik Hofrdn, forskningssidan av bl a Klas Åmark. Erik Hofr6n
presenterade den utredning han leder om
tillg:ingliggörandet av vårt gemensamma
industriella kulturarv och de samarbetsformer mellan olika samhiillssektorer, framfor
allt mellan arkiv och museer, som är en
förutsättning f<ir ett bra resultat. "Arkiv och
museer i stark förening, ger åt samhället en
djupare mening'l

betydande f<irlagsverksamhet.
De båda danska studiebesöken satte
punkt för tre mycket givande arkivdagar
kring sundet.

stadsvandring i Norrköpings industrilandskap som en avslutning av temat Industrisamhiillet s kulturary.

besökte Sofiero och vandrade runt i den
utstiillning som finns där (producerad av
Skånes

ArkhfOrbund) och en tur runt i den

fantastiska trädgården.

Tidigt morgonen därpå var vi knappt tjugo
stycken som åkte över sundet för studiebe-

Konferensens andra dag inleddes med en

Kviillen avslutades med en supd där SIF
stod som värd.
Efter den tidiga stadsvandringen öppnade
konferensens andra dag med ett tema över
olika jubileer. Först ut var Bert Franzdn som
berättade om Baptistsamfundet och dess
150-åriga historia. På 1960-talet ordnade
stadsarkivarien i Eskilstuna, Bror-Erik
Olsson, både Betelseminariets och Samfundets arkirr, där även kvinnoforbundets och
ungdomsförbundets arkiv ingår.
LO fi,ller 100 år i augusti och det hann
Lars Starkerud berätta om redan dagen
innan. Den stora faninventering som
genomförts över hela landet kommer att
resultera i en stor bok, men den databas
som byggts upp med ca 13 000 digitala
bilder har också ett egenvärde. Fanorna som
utställdes i Östra Stallet (vid Historiska
museet) var ytterligare ett resultat av denna
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föreningsforum
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nationella inventering. En större skriftserie
ges också ut under jubileumsåret.
Sist ut av jubileumstalarna var Lars
Wessman (nyligen pensionerad chef för
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek). Han
berättade om Folkrörelsernas
Arkivforbunds trettioåriga tillvaro, främst
utifrån sina egna erfarenheter som mångårig sekreterare i förbundet.
Innan lunch blevvi informerade om
Arkivens dag och om senaste nytt från
Riksarkivet. Efter lunchen presenterade sig
ett halvdussin arkiv under rubrken Vad
hander i arkiwörlden i övrigt? D aget
avslutades med kaffe innan hemresan
påbörjades och ännu en lyckad konferens
lades

till handlingarna.

orkivorier frön
kommuner och
londsting mötte vintern
i Luteö
100

Anltlery4$Al[
Endast en gång under Falk:s mer än
20-åriga verksamhetstid har FALK:s

konferens anordnats i Norrland. Det var
1988 i Sundsvall. Nu var det emellertid dags
att fl1tta sig betydligt längre norrut for 1998
års konferens. Den ägde denna gång rum i
Luleå i samarbete med Norrbottens läns

Från norrbottnisk horisont bidrog

landsting och Luleå kommun.

I samband med konferensen erbjöds ett
kviillen-före arrangemang med utflykt till
Storforsen , en av norra Europas största
oreglerade forsar. Forsen förevisades för
FALK:arna av två guider i vildmarksutstyrsel. Den följande middagen som avåts
vid hotellet vid forsens slut var dock
betydligt mer civiliserad, även om den
innehöll norrbottniska specialit6er.
Temat för själva konferensen, som ägde
rum den 27 -28 rrraj i Landstingshuset i
Luleå, var blandat till skillnad mot föregående års tematiska upplägg. De frågor som
behandlades rörde allt från IT-verksamhet,

bolagisering, nätverk till sådana handfasta
ting som de senaste kraven på arkMokaler.
Kanske mest aktuell var den presentation
av den nya personuppgiftslagen som Claes
Björkstedt från Komrev svarade för. Denna
har ju efter att den trädde i kraft nu under
hösten den 24 oktober blivit föremål f<ir
stor uppståndelse och kritik. Redan av den
presentation som gjordes under FAIKkonferensen, kunde man dock dra slutsatsen att den nya lagen skulle innebära
problem ftir många verksamheter, inte
minst där man arbetade med IT och
Internet.
Av nästa lika hög akualitet var Staffan
Smedbergs genomgång av de problem som
möter arkivarien vid utforsäljning och
bolagisering av offentliga verksamheter.

landstingsarkivarien Ann Hörsell med en
presentation av det länsövergripande och
EU-finansierade projektet IT-Norrbotten.
Samtliga kommuner i Norrbotten utom en
(Arjeplog), länsstyrelsen, Luleå tekniska
universitet, företagarna mm har gemensamt
satsat på ett projekt ftir att bygga ut den
digitala infrastrukturen i länet. I projektet
ingår allt från att dra hoghastighetskabel till
kommuncentra till att siikerställa den
digitala långtidslagringen av den information som skapas i kommunernas ITverksamhet.

Programmet under eftermiddagen den
var sammanhållet kring samverkan
mellan arkiven och nätverksarbete. Rektorn
27 :e

vid Södertörns högskola, Per Thullberg
talade först om tanken bakom nätverksarbete. Därefter presenterade Conny Tiderman från Örebro stadsarkiv den regionala
samverkan som idag finns i Örebro län.
Efter en styrkande kopp kaffe vidtog
därefter gruppdiskussioner om hur man
skulle kunna arbeta med nätverk i olika
delar av landet. Konferensdeltagarna hade
inför denna punkt delats upp i geografiskt
sammansatta grupper. Resultatet av detta
presenterades sedan som första programpunkt under torsdagen.
Efter detta späckade program, fick
deltagarna en kortare paus innan det var
dags att borda bussarna för vidare färd till
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FALK:s konferensutskott. Fr v: Marianne Betts, Annika Holmberg och Eva Königsson
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Foto: Margareta Rantatalo, Luleå Stadsarkiv
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stärkande promenaden i ett klimat som
knappast liknade vår, vidtog sedan
t'ör'lustelserna. De förvånade gästerna
avlämnades vid en enorm tältkåta (sk

Moskoselkåta) som rests vid museets
parkeringsplats. I denna ägde sedan själva

konferensmiddagen rum. Deni-ra gick helt i

norrbottniskt tecken med helstekt ren som
huvudrätt. Aven dryckerna hade till viss del
r.rorrbottnisk prägel. Det mest bejublade
inslaget svarade den lokala folkmusikorkestern J.P. Nyströms för. Med en unik
blandning av traditionell folkmusik på fiol,
tran-rporgel, bas och berättelser och skrönor
från hela Norrbotten fick större delen av
gästerna att stå upp och markera takten.
FALK:arnas entusiasm hö11 på att hindra
orkestern från avfärd till ett annat engage-

mang senare på kvällen ... Deltagarna fick
trösta sig med rundvandring i de gamla
gårdarna på Hägnan där full aktivitet pågick
i den sena kvällen med tunnbrödsbak,
smide i smedjan mm. Även en del lekar
hade anordnats för gästerna, bla den lokala
sporten lxkastning, där FALK:s ordförande
som synes exelerade.
Torsdagen innebar en återgång till
verkligheten, där man bland annat informerades av Per Matsson från Komrev (ordforande iARK) om Kommunala
samrådsgruppens verksamhet. Marianne
Betts från Stockholms stadsarkiv och KlasErik Karlsson presenterade sedan olika

modeller för hur tillsynsverksamheten kan
bedrivas. Dagens sista föredrag svarade
Riksarkivets lokalexpert Björn Sydbeck för
med en genomgång av hur Riksarkivets nya
regelverket för arkivlokaler är tänkt att
fungera.
Före lunch avhöl1s sedan FALK:s årsmöte,
där bl a Klas-Erik Karlsson nlvaldes till
sekreterare efter Annika Holmberg och där
Elisabeth iohansson och Eva Lindelöw-Sjöö
valdes in som n\.a styrelsemedlemmar.
\ristelsen i Luleå avslutades därefter med

lunch och en möjlighet att under den
återstående delen av dagen göra studiebesök
på Luleå stadsarkiv med dess omfattande
bildarkiv och på Norrbottens museum i
Luleå.

Diskussion om nötverk
AE! rrytse!
Under FALK:s senaste konferens i Luleå
diskuterades vissa gir.ma frågeställningar
rörande nätverkskonceptet. Diskussionen
genomfördes i form av gruppövningar.
Diskussionen var så livlig att det till och
med var svårt att få fram rapporter inom
föreskriven tid.
Dokumentationen fr ån gruppö\,.ningarna
har förstås en viixlande kvalitet till form
och innehåll. Den har emellertid kreativa
kvaliteter och har bearbetats av undertecknad. Dokumentationen föranledde bland
annat undertecknad till vissa reflexioner
som sammanfattats i konferensrapporten
och som relateras här nedan.
Nätverk präglas av spontant initiativ och
en fortlöpande d1,namik. Nätverkets roll är
attvara ett stöd för medlemmarna. Alla
måste vara intresserade och engagerade.
Framför allt måste alla deltagare vara aktiya
för att nätverket skall fungera som nätverk.
Men det får inte finnas någon fast organisation - den minsta påminnelse om byråkra-

tisk struktur omöjliggör nätverket i sin
egentliga form.

Ett nätverk kan liknas vid ett kommunikationssystem (den ursprungliga innebörden) dar deltagarna utgör nätet, dvs
nätverkets tråd och maskor. En bra fråga till
mig själv blir då om jag i egenskap av
nätverksmedlem verkligen kan identifi era
mig med tråden och maskorna i nätet. Helst
vill jag väl inte identifieras med håilrummen
mellan tråd och maskor därför att dä ar jag
bara ett "hålrum" - en passiv medlem som
inte bidrar tiII kommunikationen inom
nätverket.
Grundiddn för ett nätverk inom vårt
verksamhetsområde likviil som generellt är
att deltagarna skall ildga sig sjäfua.
Näwerket skall inte byggas upp som någon

jt

slags projektorganisation med fast målsättning, tidsplan och budget utan nätverkets

byggstenar är just deltagarnas idder,

problemställningar, initiativ etc. Det
betyder att en deltagare står ftir sin idö och
har ingen annan position eller uppgift i
nätverket än att just omsätta d,enna idö.
Deltagaren blir så att säga ensam ansvarig
elLer ordförande för just denna punkt i
nätverksorganisationen.
Nätverket kan också vara en utbildningsanstalt genom att frågor som fordrar svar
måste åtgärdas av någon deltagare som tar
på sig att läsa på och förmedla kunskaper

FALK:s ordförande Arne Fryk6n

mot nya djärva må|.
Foto: Margareta Rantatalo, Luleå Stadsarkiv

tiIl

de andra deltagarna.

Därigenom blir ocksä de olika kompetensprofilerna hos nätverksdeltagarna en tillgång
for alla som bygger upp nätverksstrukturen.
Nätverket bygger på följande förutsättningar:
o Grundid6n skall vara att varje deltagare skall
kunna vidga sig själv i sin kunskapsprofil

r

Man skall inte börja i organisationsänden utan

nätverket byggs upp av deltagarnas id6er och
frågeställningar

.

Deltagaren har ingen bestämd position

i

förhållande till de övriga utan står enbart för sin
id6 eller sitt problemområde

r

Nätverket är ett spontant utbildningsverkyg

Förhoppningsvis kan de omnämnda
gruppdiskussionerna leda fram till nya
nätverk mellan deltagarna i just den form
som beskrivits.
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Arendehantering
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stem

för Windows-miljö

FOTOTEK - Syrafria påsar och kuvert för
arkivering av fotografier, negativ och glasplåtar.
Både klister och papper i alla FOTOTEK-produkter
uppfyller kraven enligt Photographic Activity Test

s

I4ZNÄSS egenskaper:

(PAT).

- mycket enkelt att löra och handha

NTM - Hängmappar i polyetylen och polyester för

- snabb sökning, söker på

langtidsförvaring av fotografier, negativ och
diabilder.

- anpassas efter ar»tindarens behoy

Ring 05 13 - l7 5 '7 5 för mer information.

allt

- handhar alla typer av dokument

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

BOX 610, 3-52426 HERRLJUNGA
TEL 0513-175 75, FAX 0513-175 85

sist men inte minst, nöjda anvtindare

Ring grirnaför mera information omWINÄSS:
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Tre ouärderliga hjälpmedel för arkiuet
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l. Uisual Arkiu
Det ledande arkiv{tirteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla scikmöjligheter
Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas)
Systemet kan ta emot och konvertera arkir&irteckningar som utarbetats med hjalp av ARKIA
Etikettutsl«ifter är enkelt. Du bestämmer sjdlv format och utseende
Integrerad leveransliggare finns numera som tillvalsmodul
I supportavtalet ingår Visual Forum, som dr en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

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

?, Uisual Dokplan
För att kunna leva upp till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring är det nödvändigt att en förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta rationellt både med
framtagning och ajourhållning av en sådan plan.

Modern teknisk miljö
Till Er som har en modern PC med §Tindows 95 eller \Tindows NT levererar vi vår sk 32-bitarsversion.
-Windows
Anvdnder Du
3.11 så levererar vi en äldre version med i det närmaste samma funktionalitet.

Intresserad? Kontakta oss
Produktansvarig

03r

Bertil Axelsson

-

6t 3225

bertil. axelsson@adb-konto ret.eotebore.se

Komuner, landsting och

Bo Thal6n, stadsarkivarie

folkrörelsearkiv

bo.thalen@adb-kontoret. goteborg.se

031 -

Statlig och privat sektor

Lars Häger,'§7ima Dok

DtB

-

70r

19 60

30 4172

lars.haser@wima-dok.se

Du kan också bestdlla en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på åxnr 031 - 61 33 24
eller oå vår hemsida www.adb-kontoret.sotebors.se.
och Visual-serien.

ADB.

Klicka oå Produkter och tiänster. Produkter för arkiwård
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