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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor i över 50

ör.

Böde logerhyllon, totpockningen och stölhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett hyllforetog,
sölier vi öven mångo ondro förvoringsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor
och skåp.
Men vi ör, och tönker forbli, ett företog som
lever pö hyllorno!
I minst 50 ör till!
Vill du veto mer om våro förvoringsmöbler, foxo ditt
visitkort. Eller ring!
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Författaren arbetar inom

De kyrkl
inför år

Romersk-katolska kyrkan med en
förvaltningsmässig kartläggning
som en del av dess förberedelser
i

nför relationsändringen.
Text: lngrid Söderlund, arkivarie

i Sverige har tusenåriga
rötter. Först romersk-katolsk fram til1 Gustav Vasas reformation på 1500-ta1et. Sedan evangelisk-luthersk 1ära
sedan dess. Men den romersk-katolska kyrkan återhämtade sig och är idag det största trossamfundet efter Svenska
kyrkan med ca 100.000 medlemmar i Sverige. De flesta är
invandrare från framför allt Latinamerika, Frankrike och
Po1en, men ett flertal svenskar har konverterat. Genom
andra invandrare har muslimska församlingar etablerat
sig. Under 1SOO-talets senare hälft och början av 1900talet, uppstod de många frikyrkorna och sekterna, och det
finns således idag en rik flora av trossamfund som naturligtvis bildar arkiv.
Som en förberedelse inför nästa årtusende, har man
fattat ett flertal stora beslut beträffande framför allt
Svenska §rkan men även de andra trossamfunden. Det är
DEN KyRKLTGA vERKSAMHETEN
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inte bara statskyrkan som upphör att vara statskyrka,
utan de andra trossamfunden har äntligen fått chansen att
även juridiskt vara de trossamfund de faktiskt är. Hittills
har de fått finna sig i att bara Svenska kyrkan är trossamfund, medan övriga måste verka som föreningar e1ler stiftelser.

De stora arkivprojekt som inletts är huvudsakligen av
två slag: skilsmässan kyrka-stat, varigenom de statskyrkliga arkiven och Arkiwerket påverkas i hög grad, och leveransen av folkbokforingsarkiv

till

landsarkiven.

Den kristna kyrkan i Sverige genom århundradena
De första tecknen på kristen verksamhet märker vi under
800-talet när Ansgar gjorde missionsresor till Birka. Han
var hitsänd av den frankiske kungen Ludvig den fromme

på begäran av s\rearnas kung Björn.
Svearna skulle visa sig vara ett, åtminstone

ur en missionär svnvinkel sett, svårflörtat folk. Man ville fortsätta
tro på asagudarna och missionärerna gjorde många tappra men misslyckade försök att frä1sa dem. Lättare var det
med danskarna (son.r Skåne med sitt Lund tillhOrde) och
norrmännen.
I slutet av i000-talet tror man att kung Inge rev asatemplet i Uppsala och byggde en kristen kyrka på dess
p1ats. Därrned hade Sverige blivit kristet enligt den lära
som vi idag skulle kal1a romersk-katolsk. Kloster inrättades på en rad orter.
I S00-talets början innebar en katastrof för den medeltida tron. Genom GustavVasas kröning 1527 blev det slut
med kloster, ordnar och mässor och de kontakter med
Rom som n.ran haft i 500 år. Statsmakten förbjöd verksamheten och tog hand om all egendom. Det var den
lutherska läran som var den rätta och som skulle gälla
framöver. Medeltida, kyrkliga skrifter på pergament styckades och gjordes om till räkenskapsomslag.
Under århundradena efter reformationen fick kyrkan
alltmer karaktär av statskyrka. Kyrka och statsorgan smälte samman. Genom 1686 års kyrkolag var alla medborgare skvldiga att bekänna sig till den lutherska läran - avfiillingar landsförvisadesl Konverteringar skedde i hemlighet
eller utomlands och de som konverterat kunde sedan inte
återr,ända. Endast på beskickningarna i Stockholm var
gudstjänster tillåtna enligt den gamla romersk-katolska
tron. Där hö1ls mässor i små, slutna säl1skap inom ambassadens krets. Samtidigt skapade denna lag det i arkivsam,
manhang värdefulla kravet på kyrkobokföring.
Fr.o.m. 1735 kunde alla som spred falsk lära eller misstänktes hysa sådan person, straffas. (lämförelser med
190O-talets diktaturer kan lätt göras). 1781 utfärdade
dock Gustav III ett toleransedikt, varmed åtminstone
utländska medborgare fick ha en awikande tro och utöva
sin religion till stora delar. 1784 holls den första offentliga, katolska gudstjänsten i Stockholm, där a1ltså även
svenskar för första gången på 300 år fick delta. Sedan dess
har den svenska statskyrkan och den romersk-katolskakyrkan r.erkat parailellt.
Kyrkobokföringen
1860 fick man utträda ur svenska kyrkan, om man samtidigt ingick i ett annat godkant samfund. Först genom religionsfrihetslagen 1951 fick vi ful1 religionsfrihet! Samma
år tästställdes etr formulär för ministerialböckerna, hus-

förhorsbok och in- och utflyttningsiängder. Men redan
1685 kom de första, för hela landet gäl1ande, föreskrifterna om s.k. kyrkobokföring. Katekismilängderna var en
nyhet som senare utvecklade sig till l-rusförhörs1ängder.
Den tidens kyrkoarkiv bestod således av tre delar: ekonomisk forvaltning, fblkbokforing och handlingar från sockenförvaltningen.
Bindande regler för kyrkobokforingen infordes 1894.
1946

kom Folkbokförings-förordningen och

- kungörelsen.

Därigenom

tillkom församlingsliggarna, vilket var personakter

ordnade efter fastighet.
Fr.o.m. 1967 års Folkbok-

föringsförordning skulle
folkbokföringen ske
genom 1ösb1ad med ett
aktuellt register och ett
avställningsregister.

1
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överfördes folkbokforin gen från Svenska kyrkans

pastors-expeditionerna till
de lokala skattemyndigheterna och man ändrade
således system

1686 års
,,:,,, var alla
medborgare
att
sig till den

ltterligare

en gång.

Ännu betraktas Svenska
kl.rkan (men alltså inte de
andra trossamfunden)
med r.issa undantag som
ett statligt organ där
Tiyckfrihetsförordningen,

- avfällingar
landsförvisades!

Sekretessiagen och

Arkivlagen är tillämpliga.
De arkiv som inte finns
ute i förvaltningen finns
på respektive landsarkiv
men även på Riksarkivet
(den centrala
förvaltningen).

Skiljandet av kyrka och stat
Frågan om skiljandet av kyrka och stat aktualiserades
redar-r 1958. Detta har sedan utretts

i flera omgångar utan
resultat. Inte förrän den B decernber 1995 fattade riksdagen det avgörande principbeslutet om ändrade relationer
mellan stat och kyrka. Reformen är tänkt att genomföras
den I januari år 2000.
Innan dess ansågs dock att ett antal delfrågor behovde
utredas, bl.a. den om den kulturhistoriskt värdeful1a kvrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven.
När det gällde kommitt6n som handia frågan om de
kyrkliga arkiven, hade den till uppgift art ur-rdersöka vilka
problem som kan uppstå i samband med relationsändringen och föres1å 1ösningar på dessa. Utgångspunkten
var att möjligheten att ta del av handlingarna inte skulle
försämras eller fordyras.
Kommittens förslag
Kommittdn konstaterade i sitt betänkande Den kulturhistoriskt värdefulla egendomen och de kyrldiga arkiven
(1997:43), till att börja med att "De kyrldiga arkiven är en
oersättlig del av r,årt nationella kulturarv." I övrigt innebar kommitt6ns förslag foljande:
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Offentligheten består för begravnings-, dop- och vigsel-

verksamheten.

I

övrigt betraktas verksamheten som privat

föreningsmässig. De statliga arkivmyndigheterna har tillsyn över enheter som förvarar allmänna handlingar och
har rätt att överta dessa arkiv. Ändringar måste därvid
göras i offentlighets- och sekretesslagstift ningen.

Folkbokföringsarkiven

I Någon langsta tid för förvaring av handlingar ute i förvaltningen skall inte sättas, eftersom förhållandet vu|xlar
beträffande arkivens omfattning, kyrkans behov av handlingarna och arkivmyndigheternas möjlighet att ta emot
leveranser. Målet skall dock vara att alia bestånd från den
statliga tiden skall ha levererats inom tio år från relations-

Under 1600-talet hade man först fört s.k. ministerialböcker med uppgifter om fodda, doda och vigda. 1686 års

ändringen.

den enda; under 1700 och 1800-ta1et kvrkobokfördes t.ex.
katolikerna i de katolska församlingarnas liggare och
dessa intyg gällde lika mycket som de svenskkyrkliga.
I slutet av 1800-talet ville staten ha bättre kontroll och
statistik över befolkningen. Därför skulie en myndighet
registrera al1a, tyckte man. Bäst på det ansågs Svenska kyrkan vara, vilket naturligtvis upprörde katolikerna som
därmed tvingades gå til1 ett annat trossamfunds pastorsexpedition för att registrera sig. Man gick tiil kungs och
lyckades övertyga konung Oscar II om sin sak. Tvärt emot
vad statsråden tyckte, genomdrev kungen år 1895 att
katolikerna som bodde inom församlingsstädernas (4 st.)

kyrkan skal1, liksom hittills, svara för kostnaderna för förvaringen till dess det levererats, medan arkivinstitutionerna står för förvaringskostnaderna därefter'

19 Svenska
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Allmänna handlingar som inkommit til1 eller upprättats av Svenska kyrkans beslutande församlingar efter
relationsändringen, skall kunna förvaras hos Svenska
Kyrkan efter år 2000 utan att därmed upphör att vara al1männa.

Konsekvenserna för arkivmyndigheterna
Strax innan kommitt6betänkandet blev klart lämnade
regeringen direktiv till Riksarkivet att utreda konsekvenserna för arkivmyndigheterna med anledning av rela-

tionsändringen. Utredningen gick under förkortningen
ARKY.

Riksarkivet beräknade omfattningen av och skicket på
det material som kan komma att levereras, vilket b1. a
medförde besök på ett urval loka1a, regionala samt alla
centrala kyrkliga organ. Man har även arbetat med enkäter, men dessa gav 1åg svarsfrekvens och många svar var
oanvändbara. Kompetensen i arkivvård holl på att försvinna. Arkivsituationen med de
4 358 arkiven, de 30 000 hyllmetrarna handlingar och de
275 0OO kartorna och ritningarna, ansågs svår och man
insåg att synnerligen aktiva insatser skulle krävas från
båda hål1.

Arkiwerket konstaterade att man hade lokalbrister, saknade författningar och personella och ekonomiska resurser. Beräknade kostnader för arkiyverket som en direkt
foljd av relationsändringen mellan kyrkan och stat: ca 55
miljoner. Kostnader för den långsiktiga förvaringen som
uppkommer för arkiwerket under leveransperioden och
för vilka ersättning ska1l utgå: ca 51 miljoner.
Den 17 juni 1998 överlämnade regeringen en skrivelse
til1 kyrkomötet där man lade fram förslag som i stort sett
överensstämde med de tidigare nämnda kommittdförslagen.

Skilsmässan kyrka-stat är en nationell omvälvning av
största mått. Det är inte bara den 500-åriga "identiteten"

för Svenska kyrkan som upphor, utan man skall även
6

vänja sig vid den nya termen Registrerat trossamfund som
i skatterättsligt hänseende jämställs med allmännyttiga,
ideella föreningar. Därvid kommer nya lagar att stiftas
och inom kyrkan kommer en stor omorganisation att ske'

kyrkolag skapade sedan den tidigare omnämnda nya,
dokumentrikare administration som vår tids arkivforskare haft så stor användning av. Vad man dock sä1lan tänker
på tu att denna Svenska kyrkans kyrkobokforing inte var

gränser skulle få fortsätta att registrera sig inom sitt eget

samfund.

Men 1910 hårdnade reglerna och de tvingades förödmjukade att börja registrera sig i svenska kyrkan. Kravet
kvarstod (under ständig protest från katolikema) ända
tills folkbokforingen fördes över til1 de 1oka1a skattemyndigheterna den 1 juli 1991. Sedan dess registreras bara allmänna uppgifter, medan uppgifter om k1'rkliga förrättningar (födslar, dop, vigslar och begravningar) görs inom
respektive trossamfund.
I skattekontorens register finns inga uppgifter om en
persons trosbekännelse, utan bara om de är med i
Svenska kyrkan eller ej, eftersom det anses strida mot religionsfriheten och den personliga integriteten' De övriga
trossamfundens församlingar för bara register över förrättningar, men har inga "medlemsregister", vilket hade
underlättat utbetalningen av statsbidrag som är beroende
av att mottagaren vet hur många rnedlemmar han har.
Den 26 april 1990 beslöt så regeringen att folkboKöringsarkiven skulle föras över från pastorsämbetena till landsarkiven. Det inledde den ännu pågående, rikstäckande
leveransinsatsen av Svenska kyrkans folkbokföringsmaterial. Man borjade i Norrland och har nu arbetat sig ner
ungefär till Uppsala. Det material som kommer att finnas
på landsarkiven är det svenskkyrkliga materialet t.o.m. 30
juni 1991, men inte de övriga trossamfundens kyrkobocker t.o.m. 1909 (innan centralregistreringen). Regeringen
har beslutat att arbetet ska vara slutfört senast om 20 år,
d.v.s. år 20i1.

Digitala Ka meler

P nnclper
I denna artikel tänkte jag kort
beröra vissa grundläggande
principer för bevarande av
digital information och praktik
vid hanterandet av densamma
utifrån arkivperspektivet. Delar
av materialet till denna artikel
kommer från det projekt för
hantering av digital information som jag tillsammans med
Bo lohansson bedriver vid
TAM-Arkiv i Stockholm. Andra
delar kommer från mina tidigare erfarenheter från dataoch arkivbranschen. I fortsättningen av artikeln kommer jag
att använda termen digital
information som ett samlingsbegrepp för handlingar, dokument, uppgifter och databaser
idigital miljö. Med Digitalt
Arkiv (DA) avser jag digital
information som samlats till en
urskiljbar större enhet, motsvarande det traditionella
arkivbegreppet.

två

0c

till, som jag inte får plats att beröra i

den här artikeln. Nämligen utformandet
av systemarkitek-tur med passiv/aktiv lag-

ring, och återsöknings- och framtagningsmöjligheter för informationen.

1:a nålsögat: Den yttre proveniensen
Den ftirsta utgångspunkten för att bevara
ett digitalt arkiv är att man måste avgränsa
det i tiden och rummet. Den digitala
informationen måste fixeras till ett visst
ögonblick och till en viss sammansättning,
till skillnad från traditionell information
på papper, som oftast fixeras redan vid
tillkomsten. Något man också oftast måste
vara instiilld på när det gäller att bevara
digital information är att man nästan alltid får någon form av gallring i traditionell bemärkelse. Man får en ofrivillig

informationsförlust. Att avgränsa en avslutad databas eller ett avslutat ekonomisystem är relatilt enkelt. Att däremot avgränsa digital information som innehåller
hlperlänkar, eller inte är avslutad är
betydligt svårare. Exempelvis att försöka
bevara WlWV-sidor ger nästan alltid upp-

hov till gallring, då man inte kan bevara
den dgramiska karaktären som finns på
\ rvWV (World Wide Web), där delarna är
beroende av helheten.

Att bevara digital information är, som
bekant för de flesta i arkivbranschen,
ofantligt mycket svårare än att hantera
handlingar på papper och mikrofilm. För
att kunna garantera bevarandet av digital
information krävs att man pressar kamelen (informationen) genom ett antal nålsögon. Det fdrsta nålsögat består av att
avskilja den information som skall förtecknas från annan omkringliggande

information. Det andra är att finna ett
lämpligt medium för långsiktigt bevarande av informationen. Det tredje är att
beskriva och strukturera informationen.
Med andra ord att ordna, förteckna och
gallra det digitala arkivet. Utöver dessa
grundläggande tre nålsögon finns det även

Fördelen med traditionella media är att de
har lättare bevarandehantering än digitala
media och att informationen kan fixeras.
Att lagra digitalt förutsätter å andra sidan
att man använder standarder, inkapslad
information och att man så långt som
mtijligt gör automatiska konverteringar.
Det största problemet med att lagra digitalt är, enligt min åsikt, att det är näst intill
omöjligt att helt garantera den digitala
informationens iikthet. Digital information går nästan alltid att manipulera medvetet eller omedvetet. Ett annat problem
är att det finns en uppsjö av olika digitala
standarder, av vilka de flesta är mer eller
mindre instabila. Eller for att citera en
okänd kiilla: "Det bästa med standarder är
att det finns så många av dem." Exempel
på standarder som bör ftiljas vid digital
lagring är:
t9 Databaser skall kunna kommunicera

med SQL (Structured Query Language).
t9 Bilder bör lagras i TIFF (Tag Image File

Format). Vid lagring av WWW-sidor
måste även GIF (Graphic Interchange
Format) och IPEG (loint Photographic
Experts Group) medtagas.

I
2:a nålsögat: Medium

Digitala Kameler

rare att bevara på traditionella media.

Det andra nålsögat som kamelen måste
pressas igenom är betydligt trängre än det

första. Att v?ilia medium utgår hur,udsakligen från två strategier. Antingen lagrar

man på traditionella media som papper
eller COM (Computer Output
Microfilm), eller så lagrar man digitalt. Att
lagra digital information på papper eller
COM ger så gott som alltid upphov till
omfattande informationsförluster vad gä1ler innehåll, sökmöjligheter och presentation. I många fall, som exempelvis då det
gäller ljud-, multimedia- och virtuella for-

mat, går det överhul.udtaget inte att bevara informationen på papper. Det finns en
tendens i dagens datorutveckling, som
innebär att den digitala informationen blir
alltmer komplex för varje år, och allt svå-

I första hand XML (The eXtensible

Markup Language) och i andra hand
SGML (Standard Generalized Markup
Language) kan användas för märkning av
dokument, metadata och arkivredovisningar.

Utöver ovanstående finns det även standarder för hypermedia (HyTime), utblte
av humanistiska texter (TEI), utblte av
produktdata (STEP) med flera. ODA
(Open Document Architecture and
Interchange Format) är en samling av
ISO-standarder för integrerad dokumenthantering, som än så länge inte har stabiliserats, men formatet kan bli intressant om
några år. Problemet med a1la digitala standarder är att ingen är garanterat fuIlt stabil exempeivis 50 år framåt i tiden.
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I

3:e nålsögail Ordna, förteckna och gallra
Det tredje nålsögat består av att informationen måste ordnas, förtecknas och gallras. Digital information beskrivs oftast
enklast med objekorienterade arkivredovisningar med parallella sökingångar. I en
objektorienterad arkivredovisning beskrivs
det digitala arkivet som information med
fl era parallella sökingångar/-ytor. T1wärr
har det än så länge inte utarbetats någon
standard för objektorienterad arkivredovisning i Sverige, även om det gjorts i försök

i den riktningen inom exempelvis

Riksarkivets INFOTEK-RED-projekt.
Förhoppningsvis utarbetas det snarast en

standard för objektorienterad arkivredovisning inom ICA eller motsvarande. I
dagens läge får man istiillet nöja sig med
att exempelvis använda nordamerikanska
Library of Congress format ftir beskrivning av arkiv kallat EAD (Encoded
Archival Description). EAD version 1.0 är
en XML DTD (Document Type
Description), och kan användas för att
hantera arkir.förteckningar digitalt och
underlätta utbl,te av arkivförteckningar
mellan olika institutioner i olika länder.
EAD 1.0 följer i stort ICA:s ISAD(G)rekommendation. Mig veterligt är det
dock svårt att förteckna system med parallella sök1tor, som exempelvis dokumenthanteringssystem, i EAD, utan att man får
en viss förlust av återsökningsmöjligheterna. I tabell I och 2 visas principexempel
på objektorienterad arkivredovisning.

Tabell 1, Principlösning för arkivredovisning efter verkamheter*
1

Ekonomi, Administration, Personal

01.00 Reserv

03.01 Delverksamhet
03.02 Delverksamhet
03.03 Delverksamhet
03.04 Delverksamhet
03.99 Öwig...
* Om man absolut vill envisas med att fortsätta
använda allm?inna arkivschemat kan man alltid
lagga till ett "F" ftire sifferkoderna, exempelvis
F 1, "Ekonomi, Administration, Personal". Märk
dock att om allmänna arkivschemat följs kommer redovisningsmöjligheterna för parallella
sökingångar att minska, jämför med

tabell2.

Tabell 2, Exempel på arkivredovisning

av sökingångaf
A. Verksamheter*x

401.00 Reserv
A01.01 Beslutsorgan

Tabell 3, Seruerstruktur

o.s.v.

1. Operativsystemdelar (UNIX, NT,
Novell, DOS m.m.)

A02, "Verksamhet X"
A03, "Verksamhet Y"

2. Programdelar (Standardprogram och

B. Organisation

specialprogram)

B0l, "Efter avdelningar"
B02, "Efter kontor"

3. Databasdelar (Databaser)

4. Dokumentdelar (AIla dokument som

C01, "Kontrakt"

inte ingår databasdelarna)

C02, "Protokoll"

*Databaser måste oftast behandlas som hela

CO3,."Viktigare brev"

objekt/enheter.

* Notera att tabell 2 endast ger exempel på möj-

Kamelen i himlariket?

liga sökingångar. Sjiilvkiart varierar de sökingångar som behövs efter arkivbildarens verk-

Något som ofta utmärker arkivbildares
syn på arkivfrågor är "Det ordnar vi
sedan". Att arkivarier knappast ens tillfrå-

samhet. lämför gärna med sökltorna i dokumenthanteringssystem. Andra exempel på sök-

titel, personnummer, familjetillhörighet, nationalitet och associationer.

Verksamhet X

02.00 Reserv

** "4. Verksamheter" motsvarar tabell

1

Vad giiller ordnandet av det digitala arkivets inre struktur bör denna så långt som

02.02.01 Delverksamhet

möjligt vara identisk med den struktur
som beskrivs i arkivredovisningen. En av
foljderna av detta blir, att en huvuduppgift
för en modern arkivarie är att redan vid

02.99 Övrig...

utvecklandet av nya datasystem delta vid

02.01 Delverksamhet
02.02 Delverksamhet

*

C. Dokumenttyp

01.03 IT-stöd

2

citet), informationsinnehåIl, sökdimensioner och presentation. Vad giiller gallring av
digital information sker det gärna en förskjutning från tanken på att gallra ut till
tanken på att bevara central information.
AIlt i kontrast med gåillande lagstiftning
för svensk förvaltning. Oftast är det mer
intressant att studera vad som verkligen
måste bevaras i ett stort digitalt informationshav, 2in att koncentrera sig På att förstöra delar av detta. Det är helt enkelt en
fråga om arbetsresurser och tid.

01.02 Ekonomi

01.99 Övrig administrativ verksamhet

utformandet av sökingångar och det digitala systemets arkitektur. Allt for att undvika senare kostsamt extraarbete och
underlätta framtida övergångar från datasystem till datasystem. En "low tech"-lösning är att utforma en arkivservers trädstruktur efter arkivbildarens verksamheter.
Se tabell 3. Gallring av information kan i
princip giilla gallring av medium (autenti-

A01, "Ekonomi, Administration, Personal"

01.01 Beslutsorgan

01.05 Personal

a

Y

03.00 Reserv

ingångar kan vara geografisk placering, kontonummer, 1öpnummer, remissnummer, namn,

01.04 Lokaler

8

3 Verksamhet

vid skapandet av nya datasystems
struktur och sökingångar är en brist som i
slutändan ofta kan leda till informationsgas

förluster och därmed kopplade eventuella
ekonomiska förluster eller minskade möjligheter att ta del av offentliga handlingar.
Jagrädd för att det är lättare för en rik
man att komma in i det digitala himlariket än för kamelen. Fast å andra sidan är
kanske kamelen mindre än vad man tror?
Magnus Wåhlberg,

http://user.tninet.sel-bpj270a eller
magnus.wahlberg@tam.a.se (t.o.m. mars 99)

Tillåtet och otillåtet

personarkiv i forskning och fi ktion
Evabritta Wallberg, arkivråd vid Krigsarkivet

ARKTvsAMFUNDnTs temadag den

i998 var ägnad de enskilda
med rubriken Tillåtet - otillåtet i forskning och fiktion. Dagen
uppf<iljning av den temadag om
arkiv som hölls våren 1998.
Frågor kring utnl.ttjande, ägande, etik och
sekretess behandlades.

Fil dr Paul Levine som arbetar vid
Multi-etniskt centrum i Uppsala talade
om erfarenheter, problem och möjligheter
när det gäller oral history. Utgångspunkt
för hans resonemang var ett stort projekt
där ungerska judar, som överlevt förintelsen, hade intervjuats. Projektet har resulterat i Raoul Wallenbergsarkivet vid Uppsala
universitetsbibliotek.
Författaren och filmaren Vilgot Sjöman
talade över ämnet "Forskning, film och

fiktion'l På ett spirituellt och charmfullt
sätt beskrev han jakten på brev och handlingar som underlag för filmen och boken
om Alfred Nobel och biografin över den
s§gge OIle Hedberg vars alla brev,
inkommande och utgående, hade bränts
på Olle Hedbergs egen önskan.
Personarkiv och sekretess var rubriken på

mitt föredrag som jag i det följande skall
presentera huurddragen av. Det jag hade
att säga baserades i huvudsak på mina
erfarenheter från arbetet med

Krigsarkivets personarkiv.
I inledningen till avhandlingen
Finlandsfrågan i svensk politik 1937 -1940,
som

utkom 1964 och som till stor del

byggde på enskilt material, skrev statsvetaren Krister Wahlbäck:

"De luckor som sålunda förelegat i det
officiella svenska kiillmaterialet av diplomatisk och militär natur har på olika
vägar i viss mån utS,llts. Ofta har de relevanta upplysningarna kunnat inhämtas
genom de anteckningar hos privatperso-

ner som angivits i kiillf<irteckningen.
Vidare har kiillmaterial av officiell art
stundom påträffats i kopior eller avskrifter
i privat ägo."
Krister Wahlbäck berör i ett par meningar
två av de frågor som är särskilt viktigt att
belysa när det gäller de enskilda arkiven,
nämligen deras betydelse som komplement till de offentliga arkiven samt sekretessfrågorna.

Med Krister Wahlbäcks ord som bak-

grund diskuterade jag hanteringen av privatarkiven hos Krigsarkivet vad giiller
sekretess i vid mening, alltså sekretess
enligt sekretesslagen, andra former av
sekretess, men också arkivets eget ansvar
och forhållningssätt till överlämnat material.

Personarkiven och
offentli ghetsprincipen

Inom frirsvarsmaken har det sedan långt
tillbaka funnits en tradition bland hr;ga
befattningshavare att se sina tjänstehandlingar som privat egendom, som man
kunde förfoga över som man vilIe. När
tjänsten upphörde, tog man med sig det
material man önskade.
Genom aktiva insatser från Krigs-arkivets sida har denna typ av "privata tjänstearkiv" sedan överlämnats till Krigsarkivet
och bildar idag, våra mest utnlttjade och
vågar jag viil också påstå, våra mest värdefulla enskilda arkiv.
En särskild typ av handlingar, som hör
hemma här är de inom försvaret livligt
förekommande s.k. handbreven. Chefer
skrev handbrev när det gallde särskilt
kansliga ärenden. Handbreven ansågs tidigare inte vara allmänna handlingar. Skrev
man handbrev behövde man inte riskera
att de lämnades ut i enlighet med

Tiyckfrihetsforordningens bestämmelser.
Man tog hem dem och i bästa fall kan
man i dag återfinna dem bland
Krigsarkivets personarkiv.
Det tog lång tid innan handbrevens status av allmiinna handlingar erkändes firllt
ut inom Försvarsmakten. Det är nog först
under 1980-talet som detta förhållande de
facto har accepterats. Detta har fått till
följd att handbreven idag, om de överhul'udtaget finns, i stort sett har förlorat sitt
intresse för forskningen. Idag behandlas
knappast några viktigare frågor i handbrev. Var de behandlas är en fråga värd att
begrunda.
Handbrevens historia är ett bra exempel
på det problematiska med offentlighetsprincipen, när det giiller bevarandet av
viktiga handlingar och då fiamst handlingar som tar upp mer kontroversiella
frågor. Är offentlighets-principen inte en
hjälp utan i stiillet en fara för forskningen?
För att ta ett aktuellt exempel, Peter
Bratts IB avslöjande 1973,var det kanske
det som tände eld på IB:s arkiv?

ansågs
vara
aaa

...Man tog hem dem

och

kan

man i dag återfinna
dem bland

I

korrespondens, PM mm, som jag gärna

Rädslan för offentlighetsprincipen och
de negativa följder, som den kan ha haft

vill

och alltjämt har, gör de enskilda arkiven

gar ett par av dina personliga anteckning-

särskilt värdefrilla. Kanske kommer de
kontroversiella handlingarna tillbaka i
form av privatarkiv? Arkiven efter överbefälhavarna Olof Thcirnell, Helge fung och
NiIs Swedlund, arm6- och försvarsstabscheferna Curt Göransson, Carl Eric
Almgren, Rickard Åkerman och flygvapenchefen Torsten Friis är goda exempel
på detta.

ar,

h<ira

din uppfattning om.

1. fag

bifo-

vilka är av kvalificerat hemlig, respekti-

ve hemlig och öppen natur. De ägde kanske ett visst värde dä jag tog emot dem,

men nu tycker jag att det ligger så långt
tillbaka i tiden att de kan förstöras".
Stig H-son Ericson svarar dagen därpå:
"Hjärtligt tack för ditt gårdagsbrev med de
utstädade papperen av olika hemlighetsgrad.laghar ingenting emot att de
bränns, då deras s.k. historiska värde är
ringa. Bränningen bör dock göras av CM
(chefen för Marinen) sjiilv - jag vet nämligen inte vad som står i lagen om sådana
papper."

önskade att hans dagböcker eller brev

skulle överlämnas till ett arkiv och bli allmänt tillgängliga. Men det kan också vara
precis tvärt om, att t.ex. en son eller dotter
är mer försiktig iin för:ildern någonsin
skulle ha varit.

Krigsarkivets praxis för tillgänglighet

I Krigsarkivet har vi aldrig haft någon fast
mall eller ett regelverk, om man så vill, för
hur vi skall förhandla och komma överens
om villkoren för mottagande och utlämnande av arkiv. Vi har träffat överenskommelse från fall till fall. Men någon slags
praxis har ändå utvecklats under åren. Vår
inriktning och allmänna sgr på tillgängligheten är enkel:
t9 att arkiven

I

ger då till grund för det gemensamma
beslut som träffas mellan den enskilde och
arkivet?

Om vi återgår till det Wahlbackska
hade fortroende för Krister, lämnade över

10

stor utsträckning som

Den s.k. "biblioteksregeln" i Tryckfrihetsförordningen, TF 2.11.3, gör att enskilda
arkiv, som överlämnas till arkivmlT rdighet
inte blir allmänna handlingar. En forskare
kan alltså inte hävda att han har rätt att ta
del av ett personarkiv för att det har överIämnats till ett offentligt arkiv.
Den överenskommelse som har träffats
mellan givare och mottagare av ett personarkiv blir avgörande för om ett arkiv

exemplet så var frågan där enkel. Den som

Codtyckligt urval

sitt material till honom. En helt annan sak

Man skall dock ha fullständigt klart för sig

blir det, när generella överenskommeiser

att även de enskilda arkiven ofta är sovrade innan de överiämnas till ett offentligt
arkiv. I allmänhet är det arkivbildaren
själv som beslutar vad han skall överlämna
till det offentliga arkivet. Arkivet riskerar
att enbart spegla det vederbörande själv
önskar ha bevarat för eftervärlden. Ett
nedslående exempel på detta finner vi i en
brew?ixling mellan dåvarande chefen för
Marinen Åke Lindemalm och hans företrädare i ämbetet Stig H-son Ericson.
Breven återfinns i Stig H-son Ericsons
mycket omfattande arkiv.
Åke Lindemalm skriver den 14 jali1970
bl.a: "Under min städning inför Lundvalls

skall träffas, överenskommelser som blir
vägledande för beslut, som skall gälla

(tilltradande chefen för Marinen) mottagande av ämbetet har jagpätraffat en del

så

möjligt skall vara allmänt tillgiingliga

lämnas ut eller ej. Vilka överväganden lig-

Krigsarkivets forskarsal den 4:e april 1898.
Troligen låg krigsarkivet inrymt i Generalstabens
hus, Birger larls torg 10, Rosenhaneska palatset.

i

Tillgängligheten till enskilda arkiv

att utlämnandet ej skall hänga samman
med en värdering av forskaren eller hans
arbete.

När det gäller värderingen av den sökande
har vi många gånger haft en annan inställning än givaren. Diskussionerna inleds
ofta med att givaren önskar att handlingarna enbart skall vara tillgängliga för forskare och inte journalister. En formulering
från 1968 är belysande: "Lådan skulle
enligt konteramiral X:s önskan sekretessbeläggas till år 1960 och därefter endast
göras tillgänglig för av krigssarkivarien
godkända forskare, alltså inga reporters
eller dylikt".
Detta är en inställning som vi knappast
accepterar i dag. Vi foredrar att ta emot
arkiven som gåva framför deposition.
Gåvor är på alla sätt lättare att hantera i
framtiden.

under 1ång tid och där man inte kan förutse

vilka som i framtiden önskar ta del av

Om givaren inte önskar att arkivet skall
fritt for forskning, forsöker vi i

ett material.

vara helt

Det är ofta relatilt okomplicerat att diskutera tillgänglighet till ett arkiv med ägaren själv. Det blir betydligt besvärligare
när överenskommelse skall träffas med
arvingar, andra slliktingar eller andra förmedlare av arkivet.
Den mottagande, d v s arkivmlmdigheten, måste försöka att sätta sig in i vad den
ursprunglige ägaren ville med sitt arkiv.
Det kan vara något helt annat än vad
"budbäraren" förmedlar. Det är inte säkert
att den ursprunglige ägaren verkligen

första hand få en överenskommelse om att
chefen för Krigsarkivet beslutar om utlämning. I andra hand att tidpunkt for tilltrade till arkivet fastställs. Det är enkla regler.
Värre blir det när forskaren skall vända sig
till den ursprunglige ägaren och än värre
när en arvinge eller ett helt dödsbo skall
besluta.

Det absolut viktigaste är att överenskommelsen är så utformad att inget tvivel
kan råda om tolkningen. Det kan verka
enkelt, men är det inte.

Personarkiven och sekretesslagen
När det giiller Krigsarkivets personarkiv
har vi ytterligare en faktor att väga in i
besluten om utlzimning, nämligen sekre-

'ri Nu äyckwm.
,

att det ligger så §&xx6ä
, ', &§§§fumkm i tiden att de kan $&ffisäffiffiffis...
...lag har §mgmmä§mg wmwä att de

tesslagens bestämmelser, SL 2.2

Försvarssekretessen och i viss mån SL 2.1
Utrikessekretessen.

Krigsarkivets mest utnFttjade personar-

kiv är ofta vad vi kallar "tjänstearkiv"

fura§rxwam.

-

alltså handlingar som berör tjänsten.
Ibland kan det vara rena tjänstehandlingar, t.o.m. originalskrivelser. Det kan vara
anteckningar av olika slag, promemorior
och brev som berör tiänsteförhållanden.
Hur är det då med tillgängligheten till
Krigsarkivets personarkiv? Av våra idag
ca 1500 personarkiv, är endast ett 40-tal
belagda med någon typ av restriktion.
Blott en handfull av dessa är helt stängda
for forskning. Tidvis har vi haft en betydligt större andel slutna arkiv. Möjligen är
vårt läge i Krigsarkivet i dag ett tecken på
en ökad öppenhet i samhället i allmänhet
och i Krigsarkivet i slmnerhet.

emot sådana arkiv. Deras rätta placering
är våil det privata kassaskåpet eller bankfacket?

Mina sl,npunkter på "tjänstearkivens"
betydelse kompletterades av doktoranderna Magnus Hjort och Ulf Carlsson, båda
engagerade i Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets projekt om mili-

Hur ser våra överenskommelser idag ut
för de enskilda arkiv som inte är allmänt
tillgängliga och hur fördelar de sig?
Fastställd tidpunkt för

tillgänglighet

10

Faststiilld tidpunkt och efter den

tidpunkten beslut av
Beslut av

krigsarkivarien

2

givaren

3

Beslut av givaren och efter hans död
datum och år för

tillgänglighet

I

Beslut av givaren och efter hans död av

krigsarkivarien

2

Beslut av givaren och med
beaktande av

1

sekretesslagen
Beslut av krigsarkivarien

8

person

Total slutenhet eller tillgänglig
endast inom

familjen
Sekretesslagens bestämmelset

6

vad givaren har haft för inställning. När
det gäller överenskommelsen om total

slutenhet eller enbart tillgänglighet for
familjen är det väl utomordentlig tveksamt om man överhul-udtaget skall ta

Etiken
Avslutningsvis tog jag upp några etiska
problem med privatarkiven, problem som
sammanhänger med privatlivets helgd,
som jag ser det.

Hur skall man förhålla sig, när någon

ordnar ett personarkiv. Det är inte alltid
de stora tankarna som tänks eller viktiga
beslut som fattas i våra personarkiv. Det
triviala dominerar.
Privatarkiven är del av kulturarvet
- ja visst - men är de en del av vårt
gemensamma nationella kulturarv? Blir de
det när de överlämnas till en arkivinstitution. Vart tog den personliga integriteten
vägen? fa, detta är frågor man kan ställa
sig. Men personarkiven är oerhört viktiga
för forskningen. De förklarar sammanhang. De frller ut besvärliga kunskapsluckor. De ger liv och innehåIl åt historien.
De skapar sensation. För att använda ett i
arkivsammanhang helt utslitet ord, de
levandegör historien. Vad som krävs av
både arkivarien och forskaren - utntsttjaren är varsamhet inför innehållet i de privata personarkiven.

Vems är brevet?

annan än ägaren till ett arkiv överlämnar

En 1'tterligare komplikation finns. Vems är

det? Skall man över huvud taget ta emot

brevet ? Den som fått det eller den som
skrev det. Jan Myrdahl har hävdat att breven från honom till föräldrarna är hans
egendom. Aven om de inte är det i formell
mening så har vi ändå ett problem, som
man inte helt kan bortse ifrån. Denna

arkivet? la, det skall man v;il. Men var det
verkligen ägarens önskan att hans efterlämnade papper skulle bli allmän egendom? Sådana tankar kommer trots allt

I arkiven finns ofta brevsamlingar och
till arkivbildaren. Den som

då främst brev
3

sänder brevet, har troligen inte en tanke
på att hans brev en gång skall bli tillgäng-

3

ligt ftir allmänheten, läsas, citeras och kan-

Det skall tilläggas att i samband med
utlämning har Krigsarkivet alltid att överväga sekretesslagens bestämmelser oavsett

tär underrättelse- och siikerhetstjänst.
Forskarna visade på ett övertygande sätt
hur material ur arkiv efter Helge fung,
Nils Swedlund, Rickard Åkerman och
Centralförbundet Folk och försvar kompletterar, bekräftar och fördjupar bilden av
ett övervakningssverige, där mlmdighetsarkiven tiger.

smygande.

Beslut av anhörig, anhöriga, dodsbo,

annan namngiven

§mW

ske t.o.m. ges ut. Hade han vetat det, hade
han formodligen skrivit på ett annorlunda
sätt, om han a1ls hade skrivit. |ag har träffat personer, som blir oerhört upprörda
inför tanken på att deras brev en dag
kommer att överlämnas till ett ofientligt
arkiv. Det skall också erkännas, att känslan
av att stå och titta i nyckelhålet eller i
skvallerspegeln ofta infinner sig när man

owigt upp och utvecklades
det sista föredraget fdr dagen, Henry
fråga togs for

i

Olssons, Arkiven och upphovsrätten, hur
man gör för att inte bryta mot lagen i sitt
arbete. Henry Olsson är sakkunnig i

fustitiedepartementet. Hans syn på privatbreven och upphovsmannarätten skakade
om auditoriet ordentiigt.
Riksarkivarie Erik Norbergs slutord, om
att när vi stöter på en oreglerad gråzon
bör vi hävda våra intressen så långt möjligt, återställde i någon mån lugnet hos
åhörarna.
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Cl<IS
arki vari er
FoRTsÄTTNTNGEN pÅ vÅRA kontakter med
tjeckiska arkiv var en inbjudan till det
tjeckiska arkir,{örbundets årsstämma i
Prag i mars. Min chef, Bo Thal6n, och jag
skulle föreläsa om svenskt arkir.väsende.
T1wärr kunde inte Bo folja med så det blev
jag som fick beskriva våra svenska arkir,'föhållanden för kollegerna i Prag och Brno.
Efter stadsarkivets studieresa i höstas
och mitt "gästspel" på arkivstämman var
det äntligen tjeckernas tur att komma till
Sverige. Den 21maj hämtade jag42 cer.traleuropeiska kolleger på danska
Kronborg, dit de kom efter 20-timmars
resa med en lyrig långfärdsbuss och ett
halvdagsbesök i Köpenhamn. Den tjeckis-

T2

F
I

i Sveri ge

ka delegationen var en brokig samling av

arkivarier, teknisk personal och administratörer. De flesta kom från landskapet
Mähren, först och främst Landsarkivet i
Brno och kommunarkiv. Efter att ha läst
och hört en hel del om Sverige och dess
olika "fenomen", var de välförsedda med
diverse drycker bl a egenproduced slivovic

(plommonbrännvin) och vin. Dessa görs

i

de sydliga delarna av Mähren som är ett

välkänt vindistrikt.
Efter att ha upplelt Köpenhamn och
Helsingör/Helsingborg var stämningen
hOg och förväntansfull när vi dagen efter
styrde kosan mot huvudstaden. Den
annars tråkiga resan försökte vi göra dräg-

ligare med hjälp av bl a videon "Best of
Sweden" och diskussion om "det exotiska
landet uppe i norr". Val framme i
Stockholm väntade vår andre guide fosef
Havelda. Han tog oss med på en stadsrundtur och sedan på en kviillspromenad i
Gamla staden. Övernattningen på hotellet
Gustaf av Klint var en upplevelse i sig. Det
är inte varje dag man bor på en båt och
dessutom mitt i "Nordens Venedig"l
Trots att nästa dag var en söndag var vi,
tack vare riksarkivarien Erik Norberg,
väntade på Rilaarkivet. Bodil Ulate-Segura
från verkskansliet och Iiri Kolar från tekniska byrån var vära utmärkta värdar. Vi
fick inte bara uttömmande information

och massor av nyttiga broschyrer utan

tjeckiske kompositörens Bedrich

också en visning av Riksarkivet från "topp

Smetanas (bodde

till

tå". Alla var imponerade av denna

atombombssiikra produkt av kalla kriget
med alla skatterna som finns där.
Vår nästa anhalt var Kungliga biblioteket med sina krigsblten från trettioåriga
kriget. Djänrlsbibeln och Böhmiskt brevi-

arium från 1130-talet, som varit i bruk i
biskopssätet i Olomouc (Olmtiz) innan
det bortrövades av svenskarna för 350 år
sedan, var de mest intressanta exemplaren.

Bland de tjeckiska arkivarierna fanns
några från just Olomouc och man kan lätt
förstå deras känslor när de fick se denna
dyrgrip med egna ögon. Efter Kungliga
biblioteket avrundade vi den häindelserika
dagen med besök på det Kungliga slottet
och det fantastiska Vasamuseet.
Tidig på måndag morgonen åkte vi till
Uppsala och Carolina Rediviva där överbi-

bliotekarien Ulf Göranson och hans medarbetare tog emot. Även här fick vi en
professionell visning avslutad vid nästa
kanda krigsbyte, nämligen Silverbibeln.
Universitetsbyggnaden samt

Dom§rkan

kunde vi frirstås inte missa, men sedan var
det bara att påbörja vår bussfärd mot
Sveriges trevligaste stad, Göteborg. Där
hann vi med en stadsrundtur avslutad på
den underbara utsiktsplatsen vid
Masthuggskyrkan.
Tjeckernas sista dag på svensk mark

inledde vi med besök på min arbetsplats,
Göteborgs stadsarkiv, där personalen med
"herr direktör" Thaldn i spetsen väntade.
Efter en kort inledning och utbyte av ryttiga presenter i form av bl a diverse tryck
och en CD-rom skiva med den berömde

Enligt den
we*c§

§

B*flffir§ffiffi

mrk§w§mffiffiss

bör

man spara §*/*
av allt producerat $ffieBffiräe§

i Göteborg 1856) inscannade namnteckning,
gjorde vi en rundvandring genom
våra fräscha och relativt nya lokaler.
Av praktiska skal fick vi dela gruppen
i två mindre varav den ena fick visning på tjeckiska och den andra på
tyska under ledning av Bo Thaldn
och Beata Losman. Nästan ingen av
tjeckerna förstod nämligen engelska.
Det är först den yngre generationen
som gör det. Efter den slutliga pratstunden bjöd Stadsarkivet gästerna
på lunch på en av stadens många
trevliga restauranger. Nästa punkt i
vårt program var stadsvandring, den
obligatoriska turen med Paddanbåten
och avslutande shopping.
Så var det, efter fem hetsiga men
lyckade dagar, dags för tjeckerna att
resa hem igen. Fulla av beundran, nya
intryck och förhoppningar om fortsatta kontakteE startade våra tjeckiska vänner sin långa hemresa r.ia
Danmark och Tyskland.
1861

Vilka var då tjeckernas intryck och
iakttagelser av våra arkiv? Först och
fiämst tyckte de att vi sparar alldeles
för mycket material. Enligt den tjeckiska arkivlagen bör man spara 3o/o av
allt producerat material, men i praktiken
sparas inte mer än ca l,5o/ol Det är därför
inte konstigt att de upplevde Göteborgs
stadsarkiv som ett kontor - stadens förvaltningars arkiv - och inte som en arkiy-

institution.
Den tjeckiska arkivorganisationen är lite
annorlunda än den svenska. Högst står
Inrikesministeriets Arkivsektion. Under
den hittar man, på samma nivå, det tjeckiska "Riksarkivet" och alla landsarkiven.
Stadsarkiven är mer eller mindre självständiga, dock tillsammans med kommunarkiven, "metodiskt styrda" av landsarkiven.
Samarbetet mellan de olika arkiven fungerar ganska bra; man ger ut både sina egna
och gemensamma publikationer och datorisering av arkivinstitutioner samordnas.
Diverse konferenser och studieresor hör
också till verksamheten.

I tjeckiska arkiv får alla forska utan tiIIstånd i material som är iildre än 30 år
(vissa undantag finns dock för krigsperioden 1939-1945).

Till skillnad från i

Sverige

Henrik Ligmajer, Göteborgs stadsarkiv och
Katerina Smutnå, MZA Brno.
F0T0: Lars Svensson, Göteborgs stadsarkiv

får alla arkiv behå1la handlingarna från sitt
resp upptagningsområde. Alla kommunoch stadsarkiv har alltså "sitt eget arkivmaterial", t ex stadsprivilegier.
Våra gäster tFckte att svenska arkiv hade
en vZildigt hög teknisk standard jämfört
med många tjeckiska. Man har dock efter
den sk sammetsrevolutinen kommit i gång
med en storsatsning på arkivbyggande i
Tjeckien och lyckats genomföra flera
nybyggnationeq bl a Prags riks- och stadsarkiv som vi besökte i fol. For övrigt tycker de att vi i Sverige är för snälla och naiva
när vi lånar ut våra handlingar. I Tjeckien
vill man ha bättre koll på låntagarna: den
som har goda avsikter kan lika väl identifiera sig.
Henrik Ligmajer
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i det utblte som
Göteborgs stadsarkiv inledde med tjeckiska arkivhösten 1997 hadejag,under de
soM NÄsrA srEG

första två veckorna i augusti i år, ftirmånen att få arbeta tillsammans med konservatorerna päMZA (Moravski zemskf
archiv) i Brno. Under ledning av chefskonservator Libuöe Dobe§ovä, en dam i
55-årsåIdern (som arbetat på arkivet
sedan hon var19l), arbetade fOr tillfiillet
ltterligare två tjejer med pappers- och
bokkonservering samt med inbindning av
nyare material. Det tjeckiska arkivet har
gamla anor och de iildsta handlingarna är
från 1200-1300-talet.lag fick ta mig an ett
pergamentband från 1700-talet. Texten var
på latin och handlade bl a om Columbus
navigation. Tidigare har jag mest jobbat
med kartor, ritningar, bonadsmålningar,
lite grafiska blad samt med vård av fotografier så det var en vlildigt nl.ttig erfaren-

åt med den slutliga ihopsättningen.

verkade missbruka det och lida av alko-

Det rådde vissa språksvårigheter oss
emellan då min tjeckiska inte är mycket
att komma med, samtidig som de kunde
varken tyska eller engelska i någon större
utsträckning. Vi fick således klara oss med
ett tysk-tjeckiskt lexikon, teckenspråk och
min man som tittade in och tolkade
ibland. Detta betyder att vi fick skjuta en
hel del intressanta diskussioner om bl a
arkiv- och konserweringsrutiner, material,
utbildning mm på framtiden. Vad giiller
den tjeckiska konservatorsutbildningen
vet jag än så l?inge bara att det bildades en
skola för restaurering och konser-vering i
Litomy§l (kompositören Bedrich

holproblem. För övrigt gav det intryck av
attyara ett väl igendammat gammalt
arkiv med stor charm och personlighet,
ungefär som det som var Göteborgs stadsarkiv fram till flytten 1993-94. Ingen synlig brandutrustning i magasinen men det
fanns f<irstås och rökning var uppenbarligen tillåten inom byggnaden. I Tjeckien
har man dock under de senaste åren satsat
på arkivbygge. T ex har man, som det stått
om i tidigare artiklar om vårt utbyte med
Tjeckien, byggt ett n1'tt, flott riks- och
stadsarkiv i Prag och det är även på gång
ett n)'tt arkiv i Brno inom kort.
Konserverings atelj ön v ar emellertid välutrustad när det gälide pressar, pappsaxar,
förbrukningsmaterial etc men någon
dator hade de inte och verkade inte sakna
någon heller. Alla foremål som kom in för
konservering numrerades och

het.

var
n var insjun-

Bandet var häftat på f,ra upphöjda bind
och med fast rygg. Pergamentet var smutsigt, lite nött och trasigt i hörnen och det
hade bubblat sig över både fram- och baksidan och b<;rjat slappa från pärmarna
som var av trä. Den ena a]/ träpärmarna
var dessutom sprucken. Mässingsbeslagen
var trasiga, ryggen var insjunken, inlagan
sköt ut och det gick inte att få något uppslag i boken. Sidorna var missfrirgade,
maskätna och trasiga lite här och där.
Sedan vi gjort en skadebeskrivning borjade vi konserveringsförfarandet som i stort
sett överensstämde med vad jag skulle

gjort här hemma. Dock skulle jag nog
varit lite mera noggrann med t ex renlighet vid arbetsplatsen och med rengöring
av verktyg och annan utrustning samt
med avsyrningen av bokbladen. När bokbladen var avsyrade, sköljda och torra fick
jaghäfta ihop bokblocket på upphöjda
bind, så som det varit tidigare, sticka kapitiilband, rengöra och mjuka upp pergamentet samt tillverka nya delar till spännena av mässingsbleck. Sedan hjälptes

vi

det

gick
i

och

att få något

boken.

Smetanas födelsestad) 1992. Den hör

till

registrerades i en liggare.

Konserveringsrapporterna renskrevs sedan mycket prydligt med
bläckpenna i en stor bok. Det verkade också som om det var ganska
lätt att få tag på bra material fdr
bokbinderi och konservering i
Tjeckien, både av inhemsk tillverkning och sådant som kommer via
återförsiiljare, framfrir allt från

Tyskland.

den konstnärliga fakulteten och de som
söker in ska ha dokumenterade konstnär-

På det hela taget var det två mycket
givande veckor. Det är som bekant väldigt

liga talanger.
MZA (regionarkivet för Mären) är
Tjeckiens äldsta arkiv med startår 1839
och inrymmes delvis i ett "palats" i centrala staden sedan 1908. På bottenplanet
finns, förutom vaktmästeriet en välsorterad liten butik för dem som arbetar på
arkivet. Där kan de kopa allt från bredda
smörgåsar, frukt och glass till ö1, vin eller
vad annat man kan vara sugen på till
lunch, för en, med våra mått mätt, billig
peng. En möjlighet knappast tänkbar här
i Sverige, men jag såg inte till någon som

n,'ttigt och inspirerande att etablera nya
kontakter med personer som arbetar med
samma saker som en sjiilv och även se hur
de jobbar i andra länder. Vi hoppas således
på en fortsättning på detta utbyte som
startade med att personalen på Göteborgs
stadsarkiv gästade arkiven i Prag och Brno
hösten 1997. Näst på tur står nu att konservatorerna fränMZA kommer hit och
jobbar med mig någon vecka.
Inger Ligmajer
Cöteborgs stadsarkiv

iai..:'

'i':'jri

;i:,!
r:+

15

Arhiu & Dohurvterut
har tätt kompisar
pLANERTNGEN

rNrön vÅnENs Arkiv och
Dokumentmässa är sedan lange i full
gång, den här gången med Exponova som
samarbetspartner. I år har vi alla möjlighet att ta del av Sveriges största dokumenthanteringsmässa någonsin, med både
nordiska och internationella utstiillare och
talare. Det är femte gången som evenemanget äger rum och den här gången har
man valt att ändra infallsvinkel. Fokus riktas från rent teknikuppvisande och produktreklam till resonemang kring olika
former av kunskapsarbete. Det är viktigt
att både öka kundens kunskap om leverantörens produkter och leverantörens
kunskap om kundens krav och behov.
Mässa, utställning och seminarier ska
vävas ihop på ett annat sätt än tidigare
och leverantörerna ska bjudas in att hålla
seminarier för att kunna möta de framtida
användarna i en dynamisk dialog.

Utställning

i Sollentuna 5-6
maj, är uppdelad i wå utst?illningshallar.
Arkiv & Dokument kommer att ingå som
en del av Information Management i den
ena mässhallen, där lösningar och trender
Mässan, som tar plats

ningar av XMl-baserade lösningar och
strategier för elektronisk handel, databasdriven webbpublicering och dokumenthanteringssyste

Konferens

avArkiv & Dokument
kommer att pågå under tre dagar, den 4-6
maj. Programmet kommer att delas in i
olika teman som ska belysas från olika
håll.
Den första dagen tar upp fyra olika
ämnen. Dokumenthantering via Internet,
och hur man kan arbeta från webben
redan idag, är ett tema. Diarieforing ur
olika aspekter såsom metodutveckling och
kvalitetsgranskning ska beröras i en halvdags seminarier, är ett annat. Siikerhet i
dokumenthanteringen med begrepp som
digital signering och kryptering kommer
att avhandlas under halvdag. Likaså kommer XML, som på senare tid uppmärksammats bl a som användbar för att bevarar digital information under längre tid,
att behandlas under en halvdag.
Under konferensens andra dag diskuteras elektronisk dokumenthantering och
Konferensdelen

begrepp som, skanning, tolkning och

hybridteknik får sin förklaring. En halvdag
konferens ägnas åt kravställande på dokumenthaneringssystem
Dag tre innehåller ett pass om utblick,
framtid, trend och visioner. Dessutom
presenteras konferenser som handlar om
kommunal ärendehantering i sl,nnerhet
och ärende- och dokumenthantering i allmänhet. En halvdag kommer att ägnas år
digital långtidslagring i Europa
I bäst fall kommer Arkiv och Dokument
99 attfylla funktionen av ett torg, en samIingspunkt där man kan träfä kollegor,
kunder, gamla och nya bekanta.
Arrangörerna anser att det äktum att
människor möts och samtalar är viktigare
än att de ser någon ny produkt. Vi ser alla
fram emot en mässa där stora ting såsom
medieval, lagringstekniker och elektroniska signaturer lyfts fram och sätts i nya och
spännande sammanhang. För dig som vill
veta mer finns information på:
www.exponova.se/im99.

Susanne Bäckman

Arkivkonsult

inom rationell informationshantering
visas. Business Software är temat

i den

andra utställningshallen som ger möjlighet att titta närmare på strategiska afftirs-

*
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Årkiv

system.

De områden man kommer att ä möjlighet att fOrdjupa sina kunskaper i är
bland annat elektronisk ärende- och
dokumenthantering, workflow, data warehousing, mikrografi och Internet, Intranet
och Extranet.
Nltt for i år är XMl-forum. Det är en
satsning där de ledande leverantörerna
deltar för att visa lösningar och strategier
för öppen informationshantering i företag, myndigheter och organisationer.
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XML-Forum kommer att bestå av en
gemensam monter och en rad gratis vis-
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Vill du ha hiälp med att
proiektera ditt arkiv?

Layoutförslag . Kapacitet. Belysning . Normer och krav. Belastning
. Golvlaster. Ergonomi . Logistik. Behovsinventering
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Posta eller faxa kupongen till Constructor Sverige AB, Anders Personsgalan 12,416 64 Göteborg.
Tel. 031-771 96 00. FaxO31-77196 96. E-post: cosv.sales@constructor-group.com
Jag vill ha mer information om kompakt förvaring i arkiv och på kontor:

/,

Sänd broschyrmaterial

IJ

Jag vill ha besök för att diskutera en lösning på plats.

Sänd mig cd med info och bilder (PCIMAC)

Företag.....

Namn

Adress......
Postadress
Tel.............

IITIIIIIIIIIIIIIIIIII

.

Fax ....

Hing mig på tel.......

I
I
I
I
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af om arkiv!
Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster & entrePrenader
Beställ gdrna uår brothYr!

Jm APPelquist
tfn: 08-698 06 04, e-post: ian'appelquist@sipu'se
Olle Ebbinghaus
tfn: 08-698 06 05, e-post: olle ebbinghaus@sipu se
Torbjöm Hagström
tfz: 08-698 06 08, e-post: torbjorn'hagstrom@sipu'se
Annika Pettersson
fu: 08-698 06 03, e-post: annika'petterson@sipu se

Mariebergs Arkivbpå AB
8ox70338, 107 23 Stockholm

Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06
Hemsida

w.siPu

02

se/marieberg

ett fbrerag i SIPU-gruPPen

me[
ANVÄNDAREN

fi.a:ntera arkirt

I FOKUS

Nu med möilighet tiil
koppling mot bildarkiv!
a nvtin darvänl i gh et, arbeta utifrån
förtecleningsbIadet.
- Med Klara gär sc)kerhet och prestanda hand i hand'

- Oslagbar

- Utvecklas med senaste teknik och standards'
- Väl utbygg d funktionaliter lor fullständi g kontroll
över arkiven.

Utvtirdera sjcilv med vårt kostnadsfria demonstrationsprogram. Kontaha oss för yttterligare information'
Imagon System AB

Tel

A

0563-250 25

Geijersv. 4
Fax: 0563-250 30

683 40 Uddeholm
E-post: info@imagon.se

HUR r'önvrRAR NI
FOTOGRAFIER ?
FOTOTEK - Syrafria påsar och kuvert för
arkivering av fotografier, negativ och glasplåtar.

LUX ETERNA - Syrafria lådor för
FOTOTEK-påsar i olika storlekar.
NTM - Hängmappar i polyetylen och polyester
för långtidsförvaring av fotografier, negativ
och diabilder.

Ring 0513

-
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Annonspriser i SEK under 1999

Storlek

mm)
mm)
l/4-sida (87 x 111 mm)
Omslagets insida
Batsida
Småannonser (87 x 30 mm)
lnstick
1/1-sida Q75 x 280
l/2-sida (180 x 111

Sv/v
500
3 800
2 600
6 800
7100

4-färg

6

8 450

4 950
3 400
8 900

9250

650

9500

9500

An nonsackvisitör

175 75 frjr mer information.

Harriet Kvist,Tfn 08-772 99 27. Mobil 070-49718 62
Fax 08-772 99 35. E-post: harriet@foretagsminnen.se.

Dekorfärg PMS 130 o CMYK 0-27-100-0
1

BOX 610. 5-521 26 HERRLJUNGA
TEL 051 3-r 75 75. FAX 051 3-1 75 85
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WINASS
Ärendehanterings system för

Windows-miljö

Smart inredning
tar mindre plats.......
Med personligt engagemang och lang brancherfarenhet
hjälper vi Dig att inreda arkivutrymmen på ett kreatvit och

effektivt sätt.

Vi har lösningar för vaktmästeri, postrum, kopieringsrum,

I44NÄSS egenskaper:

arkiv och lager

- mycket enkelt attlara och handha
- snabb sökning, söker på allt

Specialister på:
. Postsorteringsfack
. Diskar

- anpassas efter användarens behov

. Kontorshyllor / skåp
. Klädskåp / Förvaringsfack

- handhar alla typer av dokument

. Miljödiskar
. Arkivhyllor

- lätt att intregrera med andra system
- moduluppbyggt, växa i egen takt

- sist men inte minst, nöjda användare
Ring gärnaför mera information omWINÄSS:

Bardeli Datasystem AB @-18 14 ffi

-

stora som små.

. Lagerhyllor

(

Komnaktinredningar

t

;
Besök vår utställning. Ynglingagatan 14!

3r
={
Postadress: Box 23234, 104 35 Stockholm
Tel. 08-34 l0
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Fax: 08-32 32 63

Text: AnnaCarin Paavo

SOFI, Språk- och folkminnesinstitutet, är kanske lite av en doldis
bland Sveriges myndigheter och de statliga
arkiven. Tema Arkiv blev
nyfiken på verksamheten, framför allt på vad
arkivet har att erbjuda,
och beslöt sig för ett
besök hos SOFI i
Uppsala som precis flyttat in i nya lokaler.
20
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en inspire rande
be kantskap

I eöaIÅN Av NovEMBER installerade man
sig i Okogonen. Det åir en åttkantig byggnad vid Uppsala arkivcentrum, d?ir
Uppsala landsarkiv och Seminariet

för

nordisk namnforskning huserar sedan
tidigare. Den okonventionella formen
väcker intresse redan på håll och

invändi5

åskådliggör det ljusa, vackra biblioteket
allra bäst byggnadens form. Från ett likaIedes åttkantigt specialtillverkat bord i
mitten, sprider sig bokhyllorna som "solstrålar" runt om i lokalen.
På det nedre planet finns reception,
katalog- och registerrum, forskarsal och
själva arkivsalen. Den är mycket sinnrikt
men svårbeskrMigt inredd. Detta f(ir att
kunna utnl,ttja utrymmet på ett så effektirt och lättjobbat sätt som möjligt. Bl.a.
har man fem olika tätpackssystem på rtils,
både elektriska och manuella, och även
några fasta skåp. Något "vanligt" arkiv
med snörräta linjer där skåp och gångar
slutar mot en vägg är det alltså inte frågan
om, och det känns uppfriskande udda.
I arkivsalen förvaras det mesta av
SOFI:s material, men man delar också
bl.a. ett klimatrum med landsarkivet, där
fotografiskt material och delar av fonogramsamlingen förvaras. Tjänsterummen
finns i den del av Arkivcentrum som kan
nås via en glasad forbindelsegång.

Bättre tillgänglighet för forskare
SOFI:s

flytt innebär att enheter och arkiv
tillhort myndigheten,

som organisatoriskt

men som varit lokaliserade på olika platser i Uppsala, nu samlats. Det verkade
g1ädja alla de anstiillda jag talade med. De
uppskattade även närheten och det ökade
utbytet med övriga Arkivcentrum.

Björn Heinrici och Eva Lindroth på

Arkiv- och serviceenheten betonade att
det är en stor fördel också för forskarna

att materialet finns samlat på ett ställe och
att en "korsbefruktning" kan ske. Forskare
som huvudsakligen utnlttjat landsarkivets
handlingar, får lättare upp ögonen för vad
SOFI har att erbjuda och tvärtom. Man
har märkt en ökning av antalet besökare
sedan öppnandet, som inte bara kan förklaras med att SOFI:s arkiv höll stängt
under en liingre tid när flytten genomfördes.

Att vårda kulturarvet
Myndigheten SOFI, med ca 60 anställda i
hela landet, har till uppgift att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om svenska ortnamn, dialekter, folkminnen m.m.
och att vidmakthålla, levandegöra och
sprida detta kulturarv. Det innebär att det
material som samlas in och bevaras också

ständigt ska bearbetas. Inom myndigheten
pågår därför forskning inom de aktuella
ämnesområdena, framför allt etnologi och

nordiska språk, i samverkan med universitet och högskolor.
SOFI ger ut ett antal skriftserier, t.ex.
Sveriges ortnamn och Ordbok över
Sveriges dialekter, men även andra vetenskapliga undersökningar som anknyter till
ämnesområdena. En annan uppgift är att
besvara frågor från forskare och allmänhet. Ml,ndigheten är också remissinstans i
fiåga om namnförändringar och namngivning av t.ex. nya gator och orter. Att
"folket på bygden" ofta inte är ense med
myndigheter och forskare om t.ex. stavningen av ett ortnamn, kan sätta heta
känslor i svallning. Ytterligare ett uppdrag
är att tillsammans med Svenska
Akademien ta fram den nya, gemensamma
almanackslängden.
Svenskt visarkiv, med ansvar för att
samla in och dokumentera folkmusik och

jazz,har hittills tillhort SOFI men kommer under 7999 att överföras till Statens
musiksamlingar. Ett beslut som inte verkar

populärt om man ska avlyssna tongångarna vid mitt besök. SOFI:s enheter/arkiv
finns förutom i Uppsala också i Göteborg,
Lund, Umeå och Stockholm, men det är

i

Uppsala de största samlingarna finns.
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Förutom kanslifunktioner och Arkivoch serviceenheten finns tre avdelningar:
Dialektavdelningen med Ordbok över
Sveriges dialekter, Folkminnesavdelningen
samL Namnavdelningen som i sin tur
består av Ortnamnsarkivet och Ordbok
över Sveriges medeltida personnamn.

lntresset vaknar

I slutet av 1800-talet

föddes intresset

för

dialekter, namn och folkminnen på allvar.

Utvecklingen mot ett industrisamhälle
framskred och det gamla bondesamhällets
kultur och språk skulle dokumenteras.
Arkivet bygger på de insamlingar som
gjorts av foregångarna till myndigheten
SOFI, men också av de s.k. Iandsmålsföreningar som bildades av studenter vid universiteten för att utforska hembygdens
språk och kultur. Även en del enskilda
personer har bidragit med donationer av
insamlade upplysningar om dialekter och
folkminnen. Värt att nämna är t.ex. den

unika estnisk-svenska och den samiska
samlingen, samt dokumentationen om

utvandrade svenskar i USA och Argentina.

E

0mfattande samlingar
Jag

inser att en rättuisande presentation av

det mycket omfattande material som döl-

jer sig i SOFI:s samlingar inte på ett enkelt
sätt låter sig göras. Att överhur,rrdtaget
använda sig av ordet samlingar kan tyckas
höra hemma mera i biblioteksvärlden än i
arkiwärlden, men när det gäller SOFI
känns begreppet mer lämpligt. Det är
också svårt att förmedla en uppfattning
om mängden handlingar, som ju i mer
traditionella arkiv ofta mäts i antal hyllmeter. Här rör det sig om åtskilliga milioner kort med upplysningar, "vanliga" volymer med pappershandlingar, 20.000 ljudinspelningar, 15.000 fotografier, klippsamIingar, kartor m.m.
Olika digitaliseringsprojekt pågår som
på sikt kan bli mycket intressanta för forskare och allmänhet. Man kommer t.ex.
att kunna söka information om ortnamns
utveckling och betydelse på Internet. SOFI
brottas som många andra arkiv med frågor om mediernas hållfasthet och konvertering till nya format. 81.a. har man haft
dialekter inspelade på en t1p av vinylskivor som nu börjat krackelera och som
måste räddas. Ljudinspelningar på rull-

22

Oktogonr
F0T0: Astrid Reinhamm

band håller på att överföras till DAI-band
och CD-skivor.

Spökraketer och pungmonor

Eva Lindroth och Björn Heinrici
F0T0: AnnaCarin Paavo

i

En novis som Tema Arkivs utsiinda, som
inte stiftat någon närmare bekantskap
med vare sig etnoiogi eller nordiska språk,
blev helt överväldigad och fascinerad av
de smakprov jag fick ta del av. Visste ni
t.ex. att det pågår forskning om hur popuIärkultur, framför allt i form av film och
fantasy-litteratur, påverkar ungdomars
uppfattning om övernaturliga väsen? Eller
att man just nu dokumenterar tron på
spökflygare, spökraketer och UFO:n? Det
är ett digert antal ämnesområden som är
sökbara i folkminnessamlingen, och det
finns också mOjlighet till topografisk sökning.
Dialektavdelningens representant visade

nya arkivsalen.

flera provpå vad dialekt- och dialektordsarkivet kan användas till i forskningen.

ftiljer en utvald regions
språkutveckling, kan man folja ett enda
ords skiftande betydelse i olika delar av
landet. Även tematiska studier är vanliga,
att kartlägga t.ex. fågelnamn eller namn
på viixer. ]ag kommer inte att glömma
förmaningen att inte betrakta dialekter
Li-kaväl som man

som förvanskade former av det svenska

,i
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riksspråket utan som regionala varianter
av vårt talade språk, en talspråkstradition
som sträcker sig långt bakåt i tiden.
Hittills har jag också lert lyckligt ovetande
om att t.ex. pungmorror är en slags maträtt som serverades med pannkakor, där
sannoiikt någon form av korv måste
ingått. Människans fantasi vad g;iller dialektord tycks vara livlig.
Förestiill er sedan min förvåning när jag
i ortnamnsarkivet fick se Keksirova, namnet på min barndoms mycket oansenliga
Iilla bergknalle, prydligt nedplitad på ett
litet kort med förklaring av namnets innebörd. Att man kan söka och få uppgifter
och förklaringar av ortnamn har jag kun-

nat tänka mig. Men att man i vissa fall
också dokumenterat namn på ängar, grindar och stenar, är hisnande.
Det är ett mycket rikt, intressant och
spännande material som döljer sig i
SOFI:s arkiv och ett besök rekommenderas varmt. Det finns också möjlighet att
ordna visningar för grupper.
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REGISTRATORS.
SEMINARIUM I
NORRKÖPING
Mona 0lsson tNUTEKI

Här foljer en liten personlig rapport från
Registratorsseminariet den 14- 15 oktober
1998. För mig som registrator är detta en
hojdare. Två dagar med intressanta f<ireläsningar och möjligheten att träffa kollegor, för utbyte av tankar, information,
problemlösning m.m. Inte minst viktigt är
den sociala aspekten

-

attträffa en sam-

ling människor som förstår vad jag talar
om. Det är nämligen inte helt solklart för
oss som jobbar med registratur - och

arkil{rågor. Folk i allmänhet, även inom
statliga ml,ndigheter, tycker att
med egendomliga saker.

vi

sysslar

Första dagen
Redan på Centralen i Stockholm i väntan
på att X2000 skulle föra oss till

Norrköping träffades vi; några gamla
bekanta. Väl framme i Norrköping ringlade leden av mestadels damer från stationen till Renströmmen Konferens. Efter
registrering och kaffe hiilsade AAS ordförande Olle Ebbinghaus oss välkomna till
två fullmatade dagar. Han slog även ett
slag ftir Arkivens dag och för Arkiv och
Dokument på Sollentunamässan i
Stockholm i början av maj.
Som första punkt var en paneldiskussion om Begrepp och definitioner mellan
|an Appelquist (Mariebergs Arkivbyrå
AB), Anders Palm (Frontec Norr AB), Eva
von Sivers (Posten SverigeAB) ochAnki
Steen (Luftfartsverket) under ledning av
Eli Hjorth Reksten. Man talade om
begrepp som work flow, elektronisk arkiv,
elektronisk dokumenthantering och elektronisk ärendehantering. Nu visade det sig
att alla experter hade olika uppfattningar
om vad dessa begrepp innebär, så till sist
kom panelen fram till att en definition av
dessa begrepp inte var möjligt eller ens
önskvärt. Man måste dock veta vad man
talar om så att man inte talar förbi varandra. Efter lunch fick vi gå på konstutstäIlning och se verk av Salvador Dali. Den var
storartad och jag tror ingen gick oberörd
därifrån.
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NOARK

ProduktmåI, Tidsplan, Regelstyrda krav,

Åter till arbetet och programpunkten
Norska krav på diarieftiringssystem. Vi
fick en ingående presentation av NOARK,
ett diarieföringssystem som norska
Riksarkivet tagit fram, av Tiond Sirevåg
från norska Ril«arkivet. Mycket intressant.
Något för vårt Riksarkiv att ta efter?
Efter kaffet fick vi en yälbehövlig

Allmiinna funktionskrav och Särskilda

genomgång av den aktuella nya
Personuppgiftslagen (PUL) av Sören

Öman, Statens institutionsstyrelse. Denna
lag talar man ju dagligen om på våra myndigheter så åtminstone jag slukade all

PUL-information.
Dagen avslutades med en trevlig gemensam middag på Bacchus Kiillaren.

Andra dagen
Nästa dag inleddes med Rapporter från

registratorsnätverken. Berit Bergström
(Linkopings Universitet) rapporterade
från Östergötland och Ulla-Britt
Engström (SCB) från Stockholmsregionen. Eftersom jag sj2ilv varit medlem
i Stockholmsnätverket från start, vill jag
framhålla vikten av att vi registratorer håller ihop och stöttar varandra. De kontakter med en rad olika mgrdigheter, stora
som små, som vi får genom detta nätverk
är ovärderliga. Dessutom träffas vi bara
tvä ggrlär, så det måste vara hanterbart för
alla. fag vill uppmana alla som inte är
anslutna till ett nätverk att bli det. AAS
hjiilper till och ger information.
Lena Fjellborg från Räddningsverket gav
oss en mycket personlig redogörelse för
Registratorns ro11 i projekt att införa nltt
datastöd för registrering av dokument och
ärenden, eller konsten att tillföra kunskap
och att stiilla krav. Vi fick många aha-upplevelser och goda råd. Det jag fick med
mig hem var de visa orden att vi måste
kämpa för att projekt rörande diarieföring
och ärendehantering får samma hantering
och prioritet som andra projekt på arbetsplatsen.

Upphandling av diarieföringssystem
Efter kaffet fick vi en redogörelse om
Upphandling av diarieföringssystem på
Regeringskansliet av Bengt Nordquist. Vi
fick veta förutsättningarna för projektet
RK-Dia och att man utarbetade Effektmål.

funktionskrav som man sedan arbetade
utifrån. Regeringskansliet har ju en mängd
ärenden per år och även skrivelsediarium,
många användare och höga krav. Därför

tog arbetet att ta fram ärendediariet RKDia ett år. Redogörelsen var mycket bra
och mycket av Regeringskansliets nedlagda
arbete på detta projekt kan vara till hjiilp
även för andra myndigheter som står i
begrepp att bFta system.
Nästa föreläsare var Barbara Klockare,

Karolinska Institutet som berättade om
Ansökningshantering via webben.
Karolinska Institutet är Sveriges enda
medicinska universitet där forskare från
hela världen söker anslag från Kl-fonder
och stiftelser. KI förvaltar pengarna och
insourcar administrationen. Vi fick inblick
i processen, arbetet, resultatet och hur
man tänker gå vidare. Att detta är ett stort
och digert arbete fick nog samtliga närvarande klart frir sig.

Efter lunchen var det dags för Hans
Sundström, Statskontoret att tala om
Personadresserad post. Han talade om
demokrati, offlentlig etik och rättssäkerhet.
Chefer i offentlig stiillning har ett särskilt
ansvar. Myndigheterna måste ha en god
offentlighetsstruktur på e-posten och upprätta interna föreskrifter för privat e-post.
Hans Sundström kommenterade även
Regeringsrättens dom i målet där
Enköpingsposten stämt Enköpings kommun för att de inte ville lämna ut logglistor från e-posten. Som alltid när Hans
Sundström föreläser känner man sig
mycket nöjd över att ha fått inhämta så
mycket värdefirll kunskap och informa-

tion.
Aspekter på informationssäkerhet
Sista föreläsaren på seminariet var

Christina |onsson, KTH, som frireläste om
Informationssiikerhet. Hon berättade om
hur KTH grep sig an detta som ju blir mer
och mer akut. Vi fick oss till livs mycket
matnyttigt om informationssäkerheten på
KTH, t.ex. om grundläggande aspekter på
och ansvar för informationssiikerhet, störningar och hot, förebyggande administrativa och tekniska åtgärder, lagkrav och år
2000-problematiken. Åter igen på detta
seminarium fick vi uppmaningen att ställa

krav.
fag är mycket nöjd med dessa två dagar och
tycker att AAS lyckats bra med att få ihop ett

intressant och aktuellt program och bjudit in
mycket kompetenta föreläsare. Med i bagaget
hem har jag några punkter att tänka särskilt på:

I

Gör en ordlista så att alla talar samma språk

9

PUL

t9

Tillför kunskap

I
I
I

Behovsanalys

Stall krav

Säkerhet

Ett stort tack till AAS och jag ser redan fram
emot nästa seminarium 1999.

..VARFÖR

SPARAR VI PÅ
SKRÄPET"
UU!!grssq!
Några personliga funderingar kring seminariet
"Hur och till vad använder vi arkivmaterialet"
som hölls den 2 och 3 december 1998 i Göteborg.
Seminariets humdtitel "Varför sparar vi på skrapet" väckte mitt intresse trots att iag inte arbetar

med arkil,{rågor i traditionell mening utan med
långtidslagring från ett IT- perspektiv på Astra.
En liten provokation beträffande invanda rutiner och beteende skadar aldrig. Vi styrs så lätt av
vanans makt. Två frågor man alltid skall stiilla sig
när vi "sparar på skrap" är: Kommer någon att
behöva detta? Kommer någon att vara villig att
betala för det här? Finns inga reella behov kan
bestämmelser som tvingar oss att spara f<irsvinna
över en natt. "För vem?", är en nyckelfråga i alla
verksamheter.

För att belysa problematiken hade AAS och

AIV (Arkivarier i väst) inbjudit föredragshållare
som kom från helt olika verksamhetstFper och

Vi hor det storo nöjet ott önsko
fötjonde personer vötkomno
som medlemmor i AAS
N4onica Wallin

Visby

Lilian Alsbro

Mölndal

l\4onica Nordahl

Malmö

Hel6ne Barton

jönköping

SirkkaVirtanen

Fagersta

Katarina Stenius
Annika Rodhe

Visby

AndersAppelqvist

Stenunqsund

Lars

Strömsund

Bergwall
Eva Hörnell
Mai Bohman
Eva Mörngård

Överhörnäs
Junsele
Lund
Stockholm

Stockholm

AnneWiktorsson
ChristinaBlanck

Jörgen Andersson

lJmeå

Anita

Stockholm

Malin Andersson

Stockholm

Ann-Christin Hägglund Väst€rås

Möller

[4onika Jansson

Björnlunda

Andes Rehnman

Sidensjö

SylviaAndenson
MalinWesterlind

Fredrik Hammar

Malmö

Udo

Åke Carlsson

lönköping

Silva Alexandereson

Landvetter

Sponberg
lVlarialhysell

Stockholm

Uppsala
Karlstad
Cöteborg
Stockholm

inriktning. De arkivbildande organisationerna
representerades av den finansiella sektorn, forskande industri med uttalat produktansvar samt
ml,ndigheten som delaktig och delansvarig i en
lån gsiktig sam hdllsutvecklin g.
Informationsanvändarna representerade allt
från en mera sökande historisk forskning till
verksamheter som snabbt måste kunna svara på
frågor kring produktansvar eller journalistens
behov att snabbt få svar på sina frågor, styrd av
tidningsvärldens dygnsrfm. Det är viktigt att
komma ihåg att alla behoven är lika berättigade
även om olika användarkategorier arbetar med
helt olika förutsättningar.
Att vi måste spara, åtminstone på en del av
skräpet, var alla överens om. Ingen kan göra sig
fri från sitt förflutna. Åtkomst till information
blir allt viktigare i vårt samhiille. Eftersom arkivering kostar, både i form av extra krav i den löpande verksamheten och under förvaltning av arkiverat material, måste någon vara beredd att betala.
Vilket värde har information?
Informationssökning i viilstrukturerade kommersiella system är inte billig. Logistiken, informationsflödet och informationsförsörjningen ställer
krav på informationsfrirvaltaren, både beträffande informationskvalitet och beträffande struktur
och volym. Lagring av höga volymer kommer att
bli allt billigare men ju större volym ju battre
struktur krävs för att hitta. Strukturering är dyr,
alltså måste volymen hållas nere. Overskådligheten är, enligt min mening, viktig. Dvs vi måste
kunna gallra! Kan vi bli överens om vad som
skall kastas? Troligen aldrig. Kraven de olika föredragshållarna representerade är för olika. I ett
arkiv som skall möta ett specifikt operativt verksamhetskrav är uppgiften att göra ett korrekt
urwal möjlig. För arkiv som skall spegla "vår tid"
för kommande generationer tror jag uppgiften
nog omöjlig. Vi kan inte förutse framtiden. Vi
kan därför inte heller förutse det framtida behovet av information. Tioligen föredrar vi att spara
på det som stödjer den bild vi vill ge av vår sam-
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NÄRINCSLIVETS ARIWRAD, NtA

Kansli: Nikolaigatan 3,702 10 Örebro
Tfn: 019-12 01 95 o Fax 019:611 81 20.
Hemsida: wwwnla.nu

e-post; nla@nla.nu.

0rdförande:
[4argareta Linday
Svenska Handelsbanken

Tfn: 08-701 13 26 o Fax: 08-70127 89.

ARKIVRÄDET AAS
Box

390, 101 27 STOCKHOLM

Kansli: Annika Pettenson

TInlFax: 08-411 49 30.

0rdförande:
0lle Ebbinghaus
Mariebergs Arkivbyrå AB

.

TIn: 08-698 06 05

08-698 06 02.

Fax:

e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

Folkrörelsernas

Arkivforbund
FOTKRÖRE[SERNAS ARKIVFÖRBUND
Box

317, 101 26 STOCKHOLM

Kansli: Rigmor Hagström

.

T{n: 08-412 39 00

08-412 39 90.

Fax

Ordförande:
lngvar Söderström, Arbetsskyddsnämnden
Tfn: 08-402 02 07

.

Fax:

08-21 01 52.

e-post: dir@asn.se

tid.
Seminariet gav mig, som icke fackman, förutom de förväntade funderingarna kring de filosofiska frågorna "Vad sparar vi på och för vem sparar vi", ett antal allmänbildande och intressanta
inblickar i ekonomisk uppgång och fall förr och
nu i Sverige, exemplifierat av Ostindiefararen och
Gamlestaden. Vi bjöds också både på inblickar
från ett stolt förflutet kring Ahlströmmer och
Sahlgren och ett mindre smickande förflutet,
representerat av ett mera närliggande och grolt
människoförakt, i form av tvångssteriliseringar
och judeforf<iljelser.
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A
FALK

Elisabeth

Holmstrand do ESTAB

Folke BernadottesVäg 445

256 57 HELSINCBORC
Ttn:042-29 37 60

.

Fax:042-29 37 80.

Mobil: 0708-68 64 71.
E-post: est.holmstrand@telia.com.

Ordförande:
Arne Fryk6n
Helsingborgs stadsarkiv, Rådhus

Itn: 042-70 61

10

.

Fax:

042-10 50 65.

e-post: arne.fryken@k.helsingborg.se
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FREDAGEN DEN 15
NOVEMBER 1998, NLA.
SEMINARIUM OM TRE
AKTUETLA oMRÅorN
Sivert Custafsson

[N

LA]

NLA anordnade fredagen den 13 november 1998 ett heldagsseminarium på tre
aktuella områden:

i9 Nar måste man

I

arkivera?

197

3, med. övergångsbestämmelser

för

behandling som har påbörjats före den 24

oktober 1998.
Föreläsare för detta block var f d universitetslektor fan Evers från Lund. Han
har under lång tid varit föreståndare i
datarätt vid Juridicum, Lunds Universitet.
Han ingår också sedan flera år i arbetsgrupper för den nya personuppgiftslagen,
både inom EU och nationellt.
fan Evers gick igenom den nya lagen
för steg. Han gav exempel på olikheter
mellan länder när det gäller tolkning av en
viss formulering. Syftet med lagen är att
förstärka individens integritetsskydd i
samband med automatiserad behandling
av personuppgifter. I vissa fall gäller lagen
även manuell databehandling av personuppgifter i de fall de ska ingå i en strukturerad samling och är sökbara.
steg

Den nya personuppgiftslagen - Vad
medger den? Och vad förbjuder den?

I

lag ersatte den tidigare datalagen från

Vem inom företaget st1.r arkiverings
frågorna? Vem har överblick?

Seminariet samlade 24 deltagare och holls
i SAF:s lokaler på Blasieholmen.
Seminarieledare var Sivert Gustafsson från

i9 användning av personnummer

Utgångspunkten för anförandet var den
uppsats som hon har skrivit i ämnet.

I

Block 2, Den nya personuppgiftslagen
(PUL)
Sverige fick en ny Iag om hantering av
personuppgifter (SFS 1998:204) med giltighet fr o m den 24 oktober 1998. Denna
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tO samtycke

I

tigheter och värdepappersmarknaden.
Anförandet utvisade att det är en stor
mängd lagar som man i företagen måste
varaväl insatt i.

tanke på ev flydda kompetenser?

Avslutning

ning på Mitthögskolan ingående studerat

branschspecifika verkamheter. Hon gav
exempel för handel, kommunikation, fas-

information, om man nu ens kan det med

personuppgiftsansvar
personombud

lagstift ningen för arkiveringsfr ågor.

till att

image. Och vad kostar det att återskapa

I
I

t9 informationsplikt

Föredraget hade avgränsats

viss situation? Ekonomiskt? För företagets

Några viktiga begrepp i den nya lagen,
som fan Evers tog upp i sitt anförande, var

Block 1 När måste man arkivera?
Marie Asplund, chelsarkivarie i örnskoldsviks kommun behandlade detta
block. Marie har under sin arkivutbild-

omfatta de lagar som gäller för företag,
oberoende av vilken typ av verksamhet det
gåiller. Ev krav i ftirordningar från t ex tillsynsmyndigheter låg utanför avgränsningen och Marie gav därfcir endast några få
exempel på kraven i dem.
Marie tog upp exempel på krav om
arkivering för ämnessektorerna personal,
ekonomi, arbetsrätt, miljo och taxering.
Vidare beskrev hon de krav som finns frir

inkommer till företaget.
När det gäller arkivering som inte är
lagbunden handlar det i hög grad om risk
management. Vilka effekter får det att inte
ha tillgång till nödvändig information i en
skapas eller

Den nya personuppgiftslagen borde
medföra översyn av giillande arkiveringsregler inom företagen. Vem håller i den
uppgiften? Det är inte sj2ilvklart att den
kopplingen sker om det inte inom företaget finns samordning i dessa frågor.

Bofors.

Programmet var uppdelat i tre block.

förekommer att boKöringslagens krav ftir
hantering av räkenskapsmaterial felaktigt
har blivit normerande för dokument inom
helt andra områden.
Behovet av styrning giiller både for att
uppfrlla lagkrav, men även för att tillgodose företagets eget totala behov. Sivert
Gustafsson menade att denna s§,rning ska
vara beslutad redan innan resp dokument

ändamålet med registreringen

Den slutsats som kan dras från dagens
seminarium är att arkiveringsfrågorna är
viktiga, att det ständigt sker förändringar i
kravbilden och att det ofta finns utrymme
för den som vill föra dessa frågor framåt.

personuppgifter på internet.

Som avslutning på sitt anförande sade lan

VAR ENIGHETS FÄNA

Evers att lagen S,ller dubbla syften. Det

ena är att klargöra vad som gäller vid hantering av personuppgifter. Den andra konsekvenserna för den som brl.ter mot lagen.

I

det senare fallet måste man sannolikt

föra ett ärende för prör,ning i högsta
instans innan egentligen vet kraften i
lagen.

Block 3, Vem inom företaget styr arkiveringsfrågorna? Vem har överblickS
Under de wå foregående blocken har
belysts ett antal krav på företag. Sivert
Gustafsson, document manager från
Bofors, tog upp frågan om vem som
egentligen styr dessa frågor inne i företaget. Vem har tillräcklig överblick för att
kunna bedöma ett företags samlade
behov? Ibland fastställs behovet av arkivering utifrån enbart en enda avdelnings
behov eller från ett led i en process. Det

Owe Norberg [FA]

Inför LO:s 100-års jubileum genomfördes
en landsomfattande inventering av fanor

och standar kopplade till den fackliga
arbetarrörelsen. Tillsammans med
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och
förbunden har LO planerat, genomfört
och sammanställt inventeringen. På lokalplanet är det LO-sektionerna som har stått
for genomförandet av arbetet med inventering, fotografering och registrering.
Projektet har resulterat i ca 6 000 fotograferade fanor, vilka finns inmatade i
databas som är tänkt att göras tillgänglig
över Internet. Det vore önskvärt att koppla ihop dessa nltagna 6 000 fotografier
med de nästan lika många som redan
finns registrerade och fotograferade vid
Iandets alla förenings- och folkrörelsearkiv.

processen från styrelsebeslut via fankommitt6 och -fond till anskaffning och invigningsfest. Det sistnämnda var viktig fdr
en oinvigd fana borde inte användas

3

Å

I

^

Under våren 1998 arrangerades en
utställning i Östra stallet r id Historiska
museet, där en mängcl iänor presenterades. Den 1illa utställnineskatalogen tillsammans n-red utställninsen ga\.oss ett
förebud om hur den stora bokpresentationer-r skulle te sig - ilera ar. de ternan som
fanns i utställning återkornmer i den stora
bok som gavs ut före iui, \'rir enighets
fana. Det ä1 en stor bok, A4-format, på
360 sidor och mycket rikt illustrerad, företrädesvis i färg. Det är Margareta Ståhl,
arkivarie vid ARAB, som har skrivit boken
och som även var ansvarig för utstä1lning
på Östra stallet.
Margareta är vä1känd som en auktoritet
på området fanor både inom och utom
arkivarieskrået och hennes bok understryker detta. I)e första 120 sidorna ägnar hon
.1t tanans iddhistoria, iit dess syrnbolik och
at de konstnärer sont skapade dem samt
de lirrskjutninsar i tbrmspråket som är
svnliga under 19(-i0-ta1et. Resten av boken
ägnas åt de l0 tacktbrbundens fanhistoria

i korta kapitel.
Margareta går igenon-r de influensområden som finns för den syenska fäntraditionen och den strid som står mellan liberaler och socialister (och därrned en strid
om vilken grundfärg som ansågs lämpligast). I kapitlet Att skaffa fana kan vi folja

offentligt.
Från den frirsta l:a majdemonstrationen som flrades 1890 på flera håll i landet
finns flera tidningsskildringar om det flitiga användandet av ånor (och då verkar
bruket av den röda färgen ha slagit igenom). Fanan som samlingssymbol har
fungerat såväI i strid som vid hrigtider.
Tillsammans med sorgflor har den gett
karaktär åt många begrar,.ningsföljen.
I det centrala kapitlet Fanans budskap
utreds frågor som färgval och tygkvalitet,
teknik (dvs om man använt applikation,
om den var målad eller broderad osv) och
framför allt hur konstnären förde ut budskapet. I de tidiga fanorna finns ett rikt
syrnbolspråk, f,llt med allegorier som inte
är helt genomskinliga idag, hämtade ur
antik mytologi, kyrklig formspråk och ett
socialistiskt formförråd. Detta fanans
formspråk förändras över tid och
Margareta urskiljer tre huvudperioder pionjartiden (fram till 1920-talet), folkhemstiden (fram till 1970-talet) och vår
tids fanor.

Förutom de bildmässiga budskapet

ju även skrir,na deviser (Enighet ger
styrka, Frihet Jämlikhet Broderskap och
Organisation är makt utgör 460/o av alla
använda deviser). Till fanan finns en
fanns

mängd tillbehör: fodral, sorgflor, kordonger och bandolärer, men det finns 1'tterligare ett som har en symboliskt viktig stiillning - toppemblemet. De kan ha haft formen av en fackla eller spjutspets, ibland
var de rena sl,rnboler for yrket, men ofta
fanns även här rena allegorier med handslag, lagerkransar och liknande.
I kapitlet F anko n s tn är er p r es enter as
flera betydande artister och atelj6er. Den
till numerären största är Firma Lindblad i
Örebro som gjort mer än 6 000 fanor
(under knappt 100 år och tre generationer). De mest fiamträdande konstnärerna
presenteras i korta biografier - bl a Ida
Mellgren, Viktor Lindblad, Axel W
Bergqvist, lohan Wilhelm Qvarnström,
Georg Nyström och lohan Holmberg.

Även senare verksamma fanmålare/brodiser presenteras.

Exposdn över fanans betydelse

i

samh?il-

let avslutas med hur de har skildrats i kon-

sten och dikten. Därefter vidtar en 230
sidor Iång katalog över Fanan i organisationen, dår LO:s nuvarande fackförbund
presenteras i alfabetisk ordning. Även i
detta avsnitt gär Margareta Ståhl ner på
djupet i historiker och vidare analyser.

Detta är ett standardverk - även i ett
internationellt perspektiv - köp den, även
om den är dyrl

FÄLK.KONFERENSEN

26-27 MAJ 1999
Eye-E4sley§eel4l4
Temat för årets konferens, som gar av sta-

peln i Stockholm med Stockholms stadsarkiv som värd, är digital lagring.
Huvudfrågan som kommer att belysas är,
om det är möjligt att vi med den lagstiftning som vi har och med den telkniska
utveckling som ständigt sker, kan bevara
information ur våra system på digitala
medier. Rådande förhållanden kommer att
redovisas,

t

ex Riksarkivets syn på

digital

långtidslagring, samt vilka tekniker som
står till buds och diskussionerna om vilka
bevarandeformat som idag erbjuds.
Konferensen kommer också att beröra år

2O00-problematiken. Om inte förr, så
åtminstone nu, har vi blivit varse att vissa
icke 2000-säkra system måste tömmas på
information och hur hanterar vi det? Vad
kan vi lära av digitala arkir,projekt? Några
föredrag innehåller exempel från verkligheten. Vi kommer att diskutera arkivens
roll den dag elektronisk lagring blir accepterad inom offentlig fdrvaltning. Kommer
arkilfrrnktionen att vara garant för säker
förvaring av digital information? Vi diskuterar hur man redan på projekteringsstadiet f<ir nya IT-system griper tag i arkivfrågorna och vilka instrument, applikationer och inte minst kompetenser som
erfordras for arkiwerksamheten i en digital verklighet.
Konferensdeltagarna ska när dessa
dagar är över bättre kunna överblicka
vilka framtidsmöjligheter som finns och
förhoppningsvis känna sig något mer
stärkta infor framtiden. Konferensen vänder sig inte bara till arkivarier utan också
till systemutvecklare, IT-strateger, informatörer och andra berörda.
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Arkivens dog 1998

Ektuten

Arkivorien och webben

Maria Larsson

Cöran Henrikson (Nl-A)

Torbjörn Hörnfeldt

Arkivens dag blev den publikucc6

Ekluten heter lite kryptiskt det högin-

De flesta arkivarier arbetar idag med

som många hade hoppats på. Ungefär

tressanta föredrag som inleder NLAs

lT på ett eller annat sätt. det gäller

350 arkiv öppnade sina portar och det

årsmöte den 9 mars kl 13.00 på

allt ifrån akuta åtgärder för att rädda

sjöd av aktiviteter i form av utställ-

Kungl myntkabinettet i Stockholm. Lite

innehållet i databaser som tas ur drift

ningar, föredrag, visningar; barnverk-

mer upplyst blir man av underrubriken

på grund av millennieskiftet,

samhet osv. 35 000 människor kom,

-

ser för

många hade aldrig tidigare satt sin fot

sen i sparbankrörelsen 1980-1995.

ofta ostrukturerade tillväxten av web-

i ett arkiv tidigare, många var ockå

Under den här perioden, som delvis

binformation.Vad gäller webbplatser-

unga. På så sätt nåddes ett av målen:

sammanfaller med bankkrisen,

na, deras struktur, uppdatering m.m.,

Att locka nya besökargrupper. Omkring
100 arkiv valde att utöka arrange-

genomgick den svenska sparbankrö-

så är det alltför sällan som frågorna

relsen en stor förändring, en av den

hanteras i en ordning som är tillfreds-

mangen till en vecka eller månad.

mest genomgripande som ägt rum

stäl lande

Finanskrisen och förändringsproces-

och

från ett arkivarieperspektiv.

inom svensk bank- och finansmark-

De ansvariga har ofta varken tid eller

tioner på mindre orter, framförallt

nad. Förändringen berörde såväl ideo-

lust att på ett systematiskt sätt

komunarkiv, medan de större och mer

logi, som struktur och organisation.

behandla arkiveringsfrågan när det

Störst genomslag fick arkivinstitu-

Den som kommer att föreläsa om

kända institutionerna, och arkiv i de

finns så mycket annat att bestyra.

större städerna inte nådde ut på

detta ämne är en sannskyldig expert,

Risken finns att arkivarien uppfattas

samma sätt. Men i de större städerna

föne direktören på Svenska

som en byråkrat som "lägger sig i".

fanns oclså konkurrensen mellan arki-

Sparbankföreningen lngvar Körberg.

Det är vid sådana tillfällen som arki-

ven, bara i Stockholmsområdet höll

Körberg forskar nu om sparbankrörel-

varien kan önska sig en motsvarighet

närmare 40 arkiv öppet.

sen och i slutet av april kommer hans

till KBs verktyg för att genomföra pro-

spännande bok Ekluten

jektet Kulturanru3, dvs. en egen robot

-

som samlar in relevanta webbsidor

I stort sett alla institutioner fick fler
besökare än väntat, vid flera arkiv var

Förändringsprocessen i sparbankrö-

personalen för liten för att kunna

relsen 1980-1995. I samband med

automatiskt. Med ett sådant verktyg

svara mot anstormningen. Många

föredraget kommer Körberg att beröra

skulle varje arkivarie kunna skapa sitt

arkiv har efter Arkivens dag arrange-

de arkivproblem han kommit

manget märkt av ett ökat intresse för

med under sin forskning.

i kontakt

eget webb-arkiv (Arkiw3?) för att

åtminstone kunna dokumentera något
av vad som försiggår på den egna

verksamheten; fler forskare har kom-

mit, nya leveranser av arkivmaterial

I anslutning till årsmötet visar lngvar

Iikaså, pressen har fortsatt att upp-

Körberg

ockå en utställning som

han

webb-platsen redan nu. Självklart kan
programmen ockå missbrukas för att

varit med och byggt på Kungliga

lagra sånt som kan verka allmänt

Skurup blev veckan efter Arkivens dag

Myntkabinettet: Spara i bössa och

intressant, men att det inte är tillåtet

lovade nya lokaler!

bank - sparandets id6 och utveckling

behöver kanske inte påpekas.Vilka

under 150 år. Årsmötesdeltagarna har

program finns då att tillgå om man vill

vill tacka alla som medverkat i projek-

ockå möjlighet att se dokumentära

lära sig mer och samtidigt rädda

tet. I slutet av februari samlas gruppen

filmer och reklamfilmer om bank och

några skärvor av kulturarvet i väntan

för att diskutera Arkivens dag 1999.

sparande som visas varje hel timma

på mer Iångsiktiga lösningar?

Då tas frågan om datum upp, eventu-

under eftermiddagen. Medlemmarna

märlsamma arkiven. Kommunarkivet

i

Ledningsgruppen för Arkivens dag

ellt tema för dagen och hur projektet
framtiden kan finansieras.
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till insat-

att kunna möta den nya

i

hälsas varmt välkomna

till en spar-

bankhistorisk eftermiddag.

Ett program, SiteSnaggeri innehåller
funktioner för att hämta webbsidor

i

filer som hämtas och att det kan vara

finns
, uppfattas
som en

felaktigt kodade HTML-sidor m.m.

Oxenstiernas brev.

Trots detta är SiteSnagger både enkelt

Ingrid Erikson-Karth har lämnat F-byrån
på RA och återgår till depåbyrån.

inte minst oväsentligt när man väl
börjar använda programmet.
SiteSnagger kan hämtas på

www.zdnet.com även om det kan
vara lite svårt att hitta.Tröttnar man
på att leta kan man istället söka efter

som "lägger

RA:s depåbyrå och kommer på

Vitterhetsakademins uppdrag att utge Axel

liten plats på hårddisken. Det sista är

,

Helmut Backhaus lämnar sin chefstjänst

vissa tekniska problem beroende på

att använda och installera samt tar

att

.

vid

.

r

RA har förordat Bode Janzon för tjänsten

som landsarkivarie i Uppsala. Regeringen
utser tjänsten.

e Katarina Hallgren har anställts som arkivarie vid Stadsarkivet i Umeå kommun. Hon
har tidigare arbetat som arkivarie på bl.a.
Umeå Energikoncern.

programmet med hjälp av t.ex.Yahoo.

sig i".

Ett program av liknande slag är
WebZlP

enlighet med ett antal kriterier som

met komprimerar och paketerar häm-

användaren sätter själv. Man kan stäl-

tade webbsidor i det välkända zip-for-

Ia in antal nivåer och sido6 välja vilka

matet. WebZlP finns på www.spidersoft.com och är shareware.

typer av filer som ska hämtas m.m.

ka tenda riu m

vilket antyder att program-

Detta sker genom att man skapar

Detsamma gäller BlackWidow som

"projekt" eller profiler. SiteSnagger gör

finns på www.softbytelabs.com och

om Iänkarna i webbsidorna så att de
"stämmer" med de placeringar de får

NearSite som finns på redan nämnda
ZDNets webbplats. För enklare behov

när de hämtats.Trevligt är att både

duger sannolikt något av de ovan

källkod till programmet följer med och

nämnda programmen, men för dyna-

att det är gratis (om än upphovsrätts-

miska eller verkamhetsstödjande

Iigt skyddat). Nackdelar är att alla fil-

intra- och extranätlösningar måste

typer inte hanteras för närvarande, det

man även fortsättningsvis arbeta med

finns begränsningar i storleken på de

de traditionella metoderna.

1999-02-25

9/3

Nl-As årsmöte.
Stockholm

24/3
4-6/5

Arkiv & Dokumentkonferens.

5-6/5

Arkiv&Dokumentmässa.

AAS årsmöte.

Sollentuna

Sollentuna

7/5

Arkiv i praktiken.
Kurs på Nl-A.

78-79/5

Jernkontorets arkivdagar.
Kartor och ritningar samt
PUL.
Eskilstuna

25-26/5

FA:s årsstämma och
konferens.
Åkers-Runö

Sökes för deltidsuppdrag:

26-27/5

FALK:s årsmöte och
konferens.
Stockholm
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Västernorrland

13-14/70 AAS registratorskonferens.

24/11

t

Nordiskt seminarium om
kartor och ritningar i arkiv.

AAS Seminariedag om
teknisk dokumentation.

Den 14:e internationella arkivkongressen,
XIV lnternational Congress on Archives,
äger rum i Sevilla år 2000.

Se annons på sidan 18
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Bostadsföretag ens do ku m enth a nteri n g

en arklvhandbok
1995 FöRÅNDRADEs LAGsrrFTNrNcsN

för kommunala fore-

tag. Förändringarna innebar att reglerna

i

Tryckfrihetsförordningen om handlingsoffentlighet,
Sekretesslagen och Arkivlagen blev tillämpliga på företag
där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Se Cirkular från Svenska

Kommunförbundet 1994:9 l.
Denna förändring medförde ett stort behov av anvisningar och riktlinjer för hantering av den dokumentation
som finns ute

i

de kommunala och landstingskommunala

företagen. Förändringen har bl a visat på den skillnad

i

SABO (de kommunalägda bostadsbolagens intresseföre-

ning) gav i januari 1998 en grupp arkivarier bestående av
bl a Sara Naeslund (Stockholmshem) och Katharina
Prager (Familjebostäder

i Stockholm) i uppdrag att ta

fram en arkivhandbok för de kommunala bostadsbolagen.
Gruppen har efterhand kompletterats med Viveca
Nyström, arkivarie på bostadsbolaget i Göteborg.
Förutom att författarna redogör för bl a arkiv- och
arkivbildarbe grepp, lagstift ning, diarieföringsrutiner,
skrivrnateriel, ansvar samt hantering och frirvaring av
handlingar så är utan tvekan de viktigaste kapitlen "Vilken

kultur som kan råda mellan offentlig och privat

information behovs på bostadsföretaget" och "IT, arkiv

verksamhet.

och bostadsföretaget'l I det förstnämnda kapitlet redogör
man för de olika handlingstyper som kan förekomma
inom bostadsbolaget och hur man ska se på handlingarna
utifrån bevarande - och gallringsaspekter. Det senare
kapitlet behandlar olika former av elektronisk dokumenthantering.
Arkivhandboken har ett stort användningsområde
eftersom den är användbar i såv;il stora som små och
kommunala som privata bostadsbolag. Den riktar sig till
flera olika tänkbara användare. Den kan användas av
sekreterare, registratorer, förvaltare och annan administrativ personal inom bostadsbolagen, men också med fördel
av arkil,verksamma i olika organisationer. Man har också
nltta av den när man arbetar med andra typer av kommunala och landstings-kommunala företag. |ag känner
bara tiil att liknande initiativ har gjorts under 1980-talet
för kommunala energibolag.
Arkivhandboken innehåller också exempel på bl a
diarieplan, dokumenthanteringsplan, gallrings&ister,
arkivbeskrivning, förteckningsstruktur och arkivinstruktion. Vissa av exemplen är ar,passade för mindre eller större företag.
SABO kommer att distribuera arkivhandboken till sina
350 medlemsföretag. Den kommer även att finnas tillgänglig på SABO-net för bostadsbolagens medlemmar.
Arkivhandboken har tidigare presenterats i "Bofast" juni
1998 SABO och i "Den

Lille Fascikeln" 3ll99B.
Hans Ramstedt

Stadsarkivarie, Umeå
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Tre ovärderliga lqiölpmedel för orkivet

1

o

Visuol Arkiv

o Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter
o Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).
o Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter är enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
o Integrerad leveransliggare finns numera som tillvalsmodul
o I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2 Visuol Bild
a

System för att re-uistrera, lagra och presentera bildmaterial (foton, dokument mm.). Utnyttjar flatbäddsscanner,
filmscanner och di-sitalkamera för inregistrering. Bilderna lagras på CD-R-skivor och hålls tillgängliga via en
CD-jukebor.

3 Visuol Dokplon
a

För att kunna ler.a upp till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring är det nöclvändigt att en
förvaltnin-c/rrrndishet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta
rationellt både med lramtagning och ajourhållning av en sådan plan.

Modern teknisk miljö
Ti]l Er som har en modern PC med Windows 95 eller Windows NT levererar vi vår sk 32-bitarsversion.
Använder Du Windows 3.1 I så levererar vi en äldre version med i det närmaste samma funktionalitet.

Intresserad? Kontakta oss
Produktansvarig

Bertil Axelsson
bertil. axels son

@

03L

Komuner, landsting och
folkrörelsearkiv

Bo Thal6n, stadsarkivarie

Statlig och prir.at sektor

Lars Häger, Wima Dok

bo.thalen

lars.hager

@

@

-

613225

adb-kontoret. goteborg. se

031 - 701 19 60

adb-kontoret. sotebors.se

018- 304172

wima-dok. se

Du ken ocksii beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr O3l - 61 33 24
r;ir hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på produkter och tjänster och

e11er pir

,\rkir r .uri\Dt odukter.
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Är dina system redo för år

?

Å
Bättre sent än aldrig har spelat ut sin roll i detta
sammanhang.

ALP Datas system för ärendehantering, ÄHS, och vårt
Webbaserade reseräkningssystem, Travel Webb, fungerar
även efter milleniumskiftet.

lndustrigatan
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5 58277 Linköping
3-35 85 00

