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Obehaglig
Nör

jog skriver detto hor hösten börjot övergå i vinter

gal lri
och

ng

jog kon tönko mig ott nör ni löser

fulh. Sådana dagar känns det viktigt ott ur det privot orkivet kunno plocka
from ett minne från dogor med behogligore temperotur. I det hör follet blev det ett kort från en
tövlingsdog på Bornens ö en ov vårens forsto varmo dagar.
Kortet ör inte från den hör våren uton ftrro beroende på ou vi i fomiljen bestönrde oss fbr ou gö
detto ör det vinter

ftr

från vonlig kamero till digitol. Nu kunde vi se bilderno direkt och to bort om de blev dåligo, logro
olltihop digitolt och så vidare. Det vor med andra ord boro ftrdelar! Könns deuo igen från vör
yrkesvordog? Det nyo dotaprogrommet ör så bra och fixor allt så nu behöver vi inte ho någonting
på gammolt mossigt popper löngre. I sak var det ju riktigt tönkt både ov oss och de som inför det
nya datosystemet på jobbet" men det ör nör mon inte tönker helo kedjon klort som det blir fel.
Hode vi verkligen sporat undan bilderna i eu bro formot på cd-skivor och inte låtit ollt ligga kvar
på en hårddisk hode det gått bro. Sommo sok göller på jobbet, om mon verkligen funderor igenom
vilken informotion i systemet sorn skoll sporos och hur den skoll sporos då onvönder mon den så

Hans Ramstedt (FALK)

Tfn;090-16 1397 'Fax:A90-77 0221
E-posc hans.ramstedt@umea.se

kollode nyo tekniken moximoltTyvörr

bli det nog ofto

som det blev

ftr

oss

ott man slarvar eller

inte tönker klart och vips har man

Pernilla Fr:berg (AAS)

Tfn:08-738 05 27
E-post pernilla.f riberg@a.kivradet.org
Karir Wåhlberg (AAS)
Tfrr 08-656 29 98
lngrid Söderlund
Tfn: 08-40 I 80 7l
E-post ingrid.soederlond@swipnet.se

Britt-Marie LVendirto (NLA)
Tfn: 08-553 432 2 I
E-pos!: brit!-marie.venditlo@suppörtbolaget.se
Lars Lundqvist (NLA)
Tfn: 08-534 99 18
E-post lars.lundqvis!@foretagsminnen.se.
Annelie johansson (FA)
Tfn:08-545 415 62.
E-posu annelie.johansson@am.a.se

ftrlorot minnen som aldrig går ott återskopo.l vårt foll vor det
en hårddiskkrosch och kostnaden for ott återskapo det som gått ftrlorot var ftr hög. Precis
sommo scenorio hor jog vorit med om på jobbet, det vill sögo ott kostnaden ftr ott röddo informotionen helt enkelt har blivit så hög ott mon måste völjo ott gollro informotionen. Det ör en typ ov
gollring som inte ör speciellt behoglig vore sig det gäller privoto minnen eller ollmön information.
Egentligen borde jog völ inte berötto om ett sådont klontigt forforande med mino egno bilder, nör
jog nöston dagligen står och predikar om vod mon sko tönko på nör det göller digitol lagring och
hontering, men det visor tydligt hur viktig den mönskligo faktorn ör.
Hösten har ju foktrskt, ftrutom ott den kon
voro mycl<et vocker, något annot positivt
med sig och det ör mångo intressonto
seminorier. Förutom ott våra systerforeningar orrongerar en del hode AAS ett
arkivorieseminorium i november. Jag måste
också berötta ott AAS hor hoft. sin årligo
registrotorskonferens som i år inte låg

Kerslin Söderman (FA)
Tfn: 08-535 30 I 82

Norrköping uton

E-post: kerslin.soderman@adm.huddinge.se
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Tfn: 08-614 08 50 . Fax: 08-634 99 35
E-post: kvisr.4k@swipneLse
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Uppsolo,på våro deltogo-

ott konkurrensen om just

denna yrkesgrupp hor hårdnot under senore
år, vilket glöder mig, så kom det mångo
deltogare. Flera sto ro konferensorrangörer
hor nu äntligen ftrstått ott registrotorer ör
en grupp oft sotso på, så det ör boro ott
surfo med pä den vågen.

Kian Wingård Steen, ordförande AAS

Denna tidning trycks på miljiivänligt ?appe.,
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Arkiv fcir al la till slut
Text: Michael Frankius. Foto: Per Pettersson

"Den som väntar på nåt gott väntar aldrig för länge" - den med spänning emotseddaArkivutredningen är äntligen färdig.
!':c3r namner "Arkiv for alla' framlade
:::;iaren. Norrbottens landshövding Kari
lrla:iriund. sitt opus den 26 september 2002.
Betänkirndet (SOU 2002:78) omfartar 233

r:ior

och kan gratis laddas ner från

i.tqtrinqskansliets SOU-hemsida,
rrrr 11..ou.go\'.\e. Lärnins rekommenderasl

i-:.:ingens uppdrag till Kulturdepartemenret
:: :.:: ia liam furslag till effektivisering av den
,::: ::-.- :.rkin'erksamheten samt till ökad

:::-.r:i:;nq

:::

med både den kommunala och

::rs<iidr arkivsektorn

-

allt ftir att främja

.::,::edsetlikrivt resursutnyttjande och akad
.

:,-iåneliqher för användarna.

Enheter iArkiwerket
Urrcdningens lorslag är att landsarkiven - som
:i:ri1ls fbrmellt faktiskt varit sju självständiga
::. ndiqherer, men med Riksarkivet som
;:.isn-rrndighet - organisatoriskt slås ihop
:::ld R\ och inordnas som enheter i den nya
:r.'ndiqheten Årkir.verket. RA:s depåfunktion
--;r Krissarkivet blir också enheter i Arkiv. ciket.
-'r islnsverksamheten ska organisatoriskt
.:n-Llas i en central enhet i Arkiwerkets kansli.
L diigare ansvarslrordelning gentemot den
ö-. riqa sratsf-örvaltningen är en av effektivitets-.
irsrerna med omorganisationen. Av
rr-srnadsskäl kommer inga nya landsarkiv att
inrritras.

Vidare föreslås att en ny enhet inom Arkivverket, med arbetsnamnet ARKSAM, ska
anwara för nationellt uwecklings- och
samordningsarbete angående digital långtidslagring. Utredaren föreslår oclså att det
praktiska uwecklingsarbetet ska ske i
samarbere med Luleå tekniska universiret
(betänk här utredarens hemaht. ..). A.rkivverket
bör ha en framträdande roll i utvecklandet av
den elektroniska statsltiwaltningen, den så
kallade 24-dmmarsml,ndigheten.
Utredningen {tireslår också att det till
Arki.werkets ledning knlts ett rådgivande

4

organ, i form av ett nationellt råd med
representanter från samtliga arkivsektorer.
Arkiwerket ska oclaå, i samarbete med olika

utbildningsanordaare, ansvara för an arkivvetenskapliga grund- och vidareutbildningar
ordnas-

Mer samordning
Det hör till den kommunala sjdlvstyrelseprincipen att landsting och kommuner är sina
egna arkivmyndigheter, där kommer Arkivverket inte att fä några utökade tillsynsbefogenheter. Utredningen fiireslår att
Arkiwerket ska ges i uppdrag att ndrmare
utreda l?irursätrningarna för, samr arr initiera,
utökad samverkan i olika former mellan
kommunal och statlig arkir.werksamhet på
både regional och lokal nivå. Samrådsgruppen
{tir kommunala arkivfrågors verksamhet ska

Arkivutredare Kari Marklund

utökas.

Enskilda arkiv också

omorganiserats berydlig hårdare.

kulturarv

Riksarkivet och Statskontoret tampas om vem

I

som ska vara standardiseringsansvarig

Arkiwerkets ansvar ltir de enskilda arkivens

myndighet för all digitaliserad förvaltning,
men logiskt sett borde det vara Arkiwerket.
Här finns dock vissa ihåligheter - så tili
exempel har ju den offentliga sjukvårdssektorn, som är en rung ITlanvändare, redan en

den nuvarande Arkivlagen stadgas att
myndigheternas arkiv utgör en dei av det
nationella kulturarvet. Utredningen föreslår
att det i lagen ska skrivas in att också de
enskilda arkiven utgör en del av detsamma.

v:il ska tydliggöras genom att Nämnden ftir
enskilda arkiv laggs ner. Samverkan i olika
former mellan statlig arkirwerksamhet och
folkrörelse-/näringslivsarkiv ska stöttas. I
utredningsuppdraget har också ingått att
ftireslå åtgärder {tir att trygga tillgången till
arkivmaterial på Sveriges olika minoritetsspråJ<.

Kommentar
Det är på hög tid att den stadiga arkivverksamheten organiseras om {tir att fungera
rationellare.

V:iiden omkring

oss {tirändras

stiindigt, arkiwäsendet dr ingen fredad zon
och de ftireslagna åtgärderna dr {tiga dramatiska - många andra myndigheter har

officiell lT-standa rdiseri n gsorganisation.

Överlevn adsnödvänd igt
Utökade samverkansformer mellan de olika
arkivsektorerna är inte bara önskvärt, utan helt
enkelt ett langsiktigt överlevnadsvillkor;
kultursektorn har aldrig gott om pengar,
resurserna måste d;irft;r ny"ttjas kostnadseffektivt. Här finns dock problem att övervinna,
bland annat i form av gammalt unket
revirtänkande - i kommuner och föreningsliv
finns tJwärr gott om ömma tår att trampa
på... I em större perspektiv iir det överlevnadsnödvändigt med omfattande samverkan inom
hela ABM-sektorn. Arkimtrednir,gens förslag
ar bara brirjan på något störrel

"t,

x.&*"

folkrörelse arkiv
Text: Göran Henrikson

en senaste arkivutredningen,4råizr
alla - nu och i famtiden
överlämnade i slutet av september
sitt betänkande till kulturminister Marita

fastslagits att Ml,ndigheternas arhit är en del au
dct nationella kuhuraruet. j\ndringen i
arkivlagen ftireslås bli: Myndigheternas arkiv

Ulfskog. Redan i direktiven talas det om att
utredningen ska "se över möjligheterna och
ftreslå åtgärder lor att enskilda arkiv bättre
skall kunna bevaras och tillhandahållas".

dr en del av det nationella kulturarvet. Detta

f;r

En vikdg markering i direktiven var också den
inledande satsen om att utredningen skulle
"föreslå åtgärder som underlättar {tir nya

grupper ett använda arkiven och som
förbättrar arkivens tillgänglighet". Då
folkrörelsearkiven varit mycket aktiva på just
detta ät var ju en sådan skrivning uppmuntrande.

Väl representerad
När utredningen sattes igång under våren
2001 var den enskilda sidan väl representerad.

Av de tio experterna kom rre lrån de enskilda
arkiven, Alexander Huseby ftir näringslivsarkiven, underteckrad och Katarina Lundström
för folkröre1se- 1iöreninqsarkir.en.
Nå vad har urredningen kommit fram till när
det gäller de enskilda arkir-en? För det lorsta
har en .rarlig arkir urr.dning lör lörstr gången
gjort en bra redolisninq ar- sektorn, dess
förutsättningar och verksamhet. De enskilda
arkiven behandlas iörsr gemensamt och sedan
presenreras näringslivsarkir.en för sig och
folkrörelsearkilen lbr sig. För det andra
{tireslås n'å stora iörändringar:

Viktig markering
Arkivlaeen lbreslås i sin tredje paragraffå ett
berydelsefullt tillagg. Här har tidigare

och

arkb som biMats

hos enskiWa

arkiabildare

Om det här verkligen kommer att bli en
förstärkning för den enskilda sektorn återstår
att se och kommer bland annat att bero på hur
instruktionen för rådet kommer att utformas.
Rådet iir dock endast rådgivande.

innebär en mycket viktig markering. Här
fastslås i lag betydelsen av de enskilda arkiven

Vill man uttrycka

och det är värdefirllt. Tlwilrr har inte detta i
utredningen foljts upp med förslag om ökade

säga

resurser

till sektorn, men man ska inte

underskama det symbolvdrde som ligger
Itirslaget.

i

Nationellt råd
Den andra berydelsefulla ftirändringen ligger i
ftirslaget om skapandet av ett nationellt råd {tir
arki#rågor. Rådet är en del av den {tireslagna
örändringen av landets arkivorganisation.
Rådet ska ge plats åt hela arkivsektorn, det vill
säga också åt folkrOrelse-/ftireningsarkiven och
ska tillsammans med den nye verksledaren/
riksarkivarien diskutera principiellt viktiga
frågor och ärenden.
Vi som i utredningen kommit fiån enskild
och kommunal sektor menar att detta innebdr
ett ökat inflltande och en bättre jämstalldhet
mellan statlig och övrig arkirwerksamhet.
Arkivfrågorna är likartade ltir alla sektorer och
här ges nu möjligheten tiil en ökad samsyn
och samverkan. Samtidigt som rådet skapas
ftireslås ett slopande av den Enskilda nämnden
som i dag fördelar medel till bland annat
follnörelsearkiven. De fiågor av principiell
betydelse eller av stor

vikt som i dag beslutas i

nämnden kommer att beslutas av verkschefen
i fortsättningen, dock efter hörande av det
nationella rådet. Övriga ärenden av enklare
karaktär ska avgöras på lämplig nivå inom
arkiwerket.

det lite tillspetsat kan man
att utredningens betänkande ger
folkrörelse- och näringslivsarkiven en vän1ig
klapp på axeln: "Bra jobbat, fortsätt så, men
räkna inte med mer resurser. Belöningen dr att
era handlingar r:iknas till det nationella
kulturarvet!"

Att

nå nya grupper

Den viktiga frågan om att nå nya grupper, en
given del i folkrörelsearkivens verlaamhet, har
blivit srywmoderligt behandlad i utredningen.
Förslaget om resurser till arkivpedagoger är
bra, men den praktiska utformningen med en
pedagog knuten tiI1 varje landsarkivdistrikt är
inte lycklig, bland annat ftir att det ger en
ojämn spridning över landet. Den konsulentmodell som uwecklats for andra kulturformerj
dans, teateq film etcetera med länen som
enherer vore klarr att {tiredra.

era

rill
ku

,,
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Overgången frän
Datal agen till PUL
Text: Hans Ramstedt

Datalagen ur tiden
Efter an i åratal ha varit verkningslös ersattes i
oktober 1998 datalagen (SFS 1973:289) av
personuppgiftslagen (PuL) (SFS i 998:204).
För de databehandlingar som hade påbörjats
före oktober 1998 skulle datalagen fortårande
giilla fram till oktober 200 I . För de databehandlingar som påbörjades efter oktober
1998 skulle personuppgiftslagen gdlla. I
oktober 2001 gick datalagen slutgiltigt ur

Ansvaret ftir databehandlingar av person-

uppgifter har inte minskat. Däremot har
myndigheternas arbere med sina

personuppgiftsbehandlingar med rätta ökat.

Datainspektionen
Inspektionsmyndigheten datainspektionen har

Begrepp som licens och tillstand försvann. I
stället fick vi en lagstiftning där ett stort ansvar
ligger på myndigheterna. 2007 införs den sista

på olika sätt förändrat sitt ansikte utåt. På
hemsidan, www.datainspektionen.se/, finns en
hel del information om aktuell lagstiftning,
kurser med mera att hämta. Jag upplever sjdlv
att det har blivit lättare, till skillnad från

delen av personuppgiftslagen då även
omfattas.

Licens och tillstånd
Under datalagens tid krävdes en licens för att
överhuvudtaget få behandla personuppgifter.
Till att borja med behövdes också för vart och
ert av personregistren ett tillstånd. Detta krav
ersattes efterhand av generella tillstånd.
Begreppen licens och tillstånd gick sedan
definitir..t ur tiden 2001.

Anmälan

- ett vägval

ska myndigheterna till
datainspektionen anmäla sina behandlingar av
personuppgilier. Om myndigheterna däremot
utser ett personuppgiftsombud behöver inre
någon anmä1an göras. Oavsett vilket vägval
myndigheterna gör måste de själva ra et storr
ansvat för kartläggningen och dokumentationen av sina personuppgiftsbehandlingar.
I Umeå kommun har myndigheterna till

I fortsättningen

behandlar personuppgifter på ett lagligt och
korrekt sätt och i enlighet med god sed.
Krasst uttryckt kan man säga att

personuppgiftsombudet har blivit datainspektionens förlängda arm i myndigheten.
Personuppgiftsombudet måste ha tid och en
oberoende stillning fiir att nå framgång i
arbetet.

tiden.

manuella personuppgift sbehandlingar

6

övervägande del valt att utse personuppgifts-

ombud.

tidigare, att komma i kontakt med
myndighetens personal. Ett specielit callcenter har inrättats dit man kan ringa {iir att
stdlla fiågor. Ute i landet anordnas kurser om
personuppgiftslagen.

Brister i myndigheternas behandlingar ska
anmiilas till den personuppgiftsanwarige.
Skulle inte myndigheten åtgärda dessa brister
och alla ftirsök har gjorts {tir att rätta till
forhållandena, måste personuppgiftsombudet
göra en anmdlan till datainspektionen.
Mdare ska personuppgiftsombudet föra en
{tirteckning över de behandlingar som den
personuppgiftsaasvarige genomfiir. Ett verkryg

i det
arbetet
finns alltså

Verktyg för PuL

kommuns
faktabank

I en tidigare artikel i TemaArkiv (TAnr 2l

RegIT.

2002) hx jag beskrivit Umeå kommuns
faktabank RegIT. Där dr ambitionen, ftirutom
att ha en aktuell Itirteckning och dokumentation över våra IT]-system och då inte bara de
som innehiller personuppgifter, också att
fungera som ett stöd i såviil det interna som
externa arbetet med personuppgiftsbehandlingar.

Person

u

ppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet ska se till att den
personuppgift sansvarige (myndigheten,
kommunala nämnden, bolagsstyrelsen)

2AAl "',

i Umeå

gt

Samordningsansvar
Stadsarkivarien har Itirutom att sjiilv vara
personuppgiftsombud för ett antal myndigheter det övergripande ansvaret för samordningen av Umeå kommuns personuppgiftsarbete.

I en situation där omorganisationer och
anvdndandet av IT:stöd ökar består
samordnarens uppgifter till stor del arr ftilja
upp nämndernas ansvar och personuppgifts-

behandlingen dlir IT-stöd anvdnds.

Till

der

kommer uppföljningen al dokumentationen
av IT-systemen och behandlineen ev pirsonuppgifter i servrar och på backup-band.
Elter behov samlas kommuncns
personuppeiftsombud fur att behandla
r.nle nsamna frågor. Ett exempel på det har
-.:rit att samordna utformningen av int-ornrailon(n tör hur per'onuppgitier 'om rcqi.rr.ra.
med IT-stöd ska utformas.

ti:

Begrepp-PuL 3§
Personuppgifter

- all slags information som direkt eller indirekt kan hänftras

Personuppgiftsansvarig - den som ensam el1er tiilsammans bestämmer ändamålen med
och medlen ftr behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsan*arig

Arbetet fortsätter

ti1l en

$rsisk person som är i livet.

-

är en myndighet, en kommunal nämnd och en kommunal

bolagsstyreise.

I

Umeå kommuns arbete med personunp.qitisbehandlingar l-rar personupp.elifislaeen tunqerar
som en katalr.sator. -Ansvaret har på ett annar
sätt än tidigare n-dligqiorrs tbr n-Lrndiqhereri-ra.

Personuppgiftsombud - den frsiska person som, efter
förordnande av den personuppgiftsansvarige, sjdlvständigt skall
behandlas på ett korrekt och lagligt satt.

se

till att personuppgifter

Behandling - varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter,
vare sig det sker på automatisk väg eller inte.

Personupp gift sombudets
UPP gifter

De viktigaste paragraferna
36 § Anm:ilan
37 § Personuppgiftsombud
38 § Personuppgiftsombudets

9 § De grundläggande Lraven på
behandlingen av personuppgifter

uppgifter

10-12 §§ Tillåtna behandlingar
personuppgifter

39 § Förteckningar över behandlingar

13 § Förbud mot behandling av

av

14-19 §§ Undantag för känsliga
personuppgifter
22 § Behandling av personnummer
23-27 §§ Informationsparagrafer

känsliga

personuppgifter

28 § Rättelser av personuppgifter
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Att vara a rkivarie
0
gr ftsombud
o

Personu

Text: Sara Naeslund, sara.naeslund@stockholmshem.se

id ett föredrag 1 999 gav Jan Evers.
expert

i IT-r-rtredningen ochDatalags-

kommittdn, sin syn på vilka kompetenskrav en organisation borde ställa på sitt
personuppgiltsombud. Ombudet bör vara väl
inlorstådd med Personuppgiftslagen (på den
tiden även Datalagen), ha tillräcklig juridisk
kompetens för att tolka lagar och teknisk
kompetens för att klara IT-säkerhetsfrågorna.
Dessutom bör han eller hon ha visst adminisrrarivr sinne och den per5onliBa inregrirer som
"internrevisorrollen' kräver.

Struktur och ordning
Niir jag utsågs till AB Stockholmshems
personuppgiftsombud 1999 var den dubbla
roilen ett vilikor ftir att {å min projektanstdllning som arkivarie omvandlad ti11 fast
anstdllning. Det vore en överdrift att säga att
jag på den tiden levde upp till Evers
kompetenslista, men genom min arkivarieg:irning hade jag visat sinne för struktur och
ordning - och inte minst en {tirmåga att
arbeta med frfuor som få medarbetare
såg någon mening med.
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att vända sig till. Även om man kan vara
villrådig i sakfrågor finns det alltså en
yrkesgrupp och tradition att hämta hjalp ur.

lnga mallar
Som personuppgiftsombud får man ddremot
till stor del lösa problemen på egen hand.
Sarskilt i början fanns det ingen praxis arr
stödja sig på, nästan inga rättsliga avgöranden
och inga "mallar". Till skillnad från mina
erfarenheter av arkivmyndigheterna fungerade

Datainspektionen dåligt som stöd ftir att
bygga upp yrkesrollen. De är bra på allmänt
håi1en information, men kommer säl1an med
råd när man vill ha mer konl«et hi:ilp. Mest av
allt har jag dock saknat ett näwerk av kollegor
att rådfråga. Stockholms
social! änstförvaltnings personuppgift sombud
har varit ett gott bollplank, men det vore bra
am ha en större grupp att vända sig till. Ofta
sägs atr arbetet som arkivarie är ensamr. men
enligt min erfarenhet känner man sig mer
övergiven som personuppgiftsombud.

spontant

Kontroll och information

För arbetet som arkivarie kommer man
någoriunda viil rustad. Man har vanligen en
utbildning i arkir.wetenskap som gett en
förståelse fiir regelverk, metoder och arbetssätt.
Det finns ett antal yrkesföreningar som ger
kontaktnät och förstärker yrkesrollen och
inom offentliga sektorn en tillsynsmyndighet

Målet var att Stockholmshem skulle leva upp
tiI1 PuL n:ir övergångsbestämmelserna
upphtirde 1 oktober 2001. Första sreget var att
å grepp om bolagets personuppgiftsbehandlingar och skapa den behandlings{iirteckning som ombudet ska ftira. Därefter
var det dags att kontrollera om behandling-

arna var lagIiga. System som innehöll känsliga
uppgifter eller personnummer granskades
extra noga ftir att se att vi hade lagligt stöd {iir
behandlingen. Stockholmshem har wå så
kallade personuppgiftsbiträden (parr som
behandlar personuppgifter

ltir bolagets

r:lkning) och, tillsammans med en jurist, togs
awal fram d:ir behandlingarna reglerades.
PuL stdller lrav på att alla registrerade ska
informeras. Därför gick vi ut med ett allmänt
informationsbrev till bolagets kunder,
affdrspartners och anstdllda. Information till
n1'tillkomna kunder och affärspartners har
lösts genom att hyreskontrakt och andra awal
har fi;rsetts med en informationstext. För att

informera och utbilda bolagets personal
skickade jag ut ett informationsmejl med
företagets Pul-handbok till alla anstdllda.
Informationen har även ftirts in i personalhandboken. Avdelningar som i h<;g grad
hanterar personuppgifter har dessutom fått
mundiga presentadoner eller riktade
utbildningar.
Arbetet med atr anpassa
verlsamheten till
PuL har varit den
mest krävande
delen av arbetet
somPerson-

uppgiftsombud.
Det Iöpande
arbetet handlar om

arr Iånga upp och bedön-ra nvtillkomna
behandlingar, skicka regisrerutdrag till de som
så begär och arr lämna en

VD. Dessutom

årlis rapport

till

svarar jag på tiågor irån

personal och kunder samt sköter kontakter
med Datainspektionen. Enligt avtal med
bolagets personuppgiftsbiträden har li rätt att
inspektera dem varje år, något som är planerat

ti]l 2003.

Många vinster
Enligt min erårenhet finns det många vinster
med arc kombinera rollerna arkivarie personuppgiftsombud. Mycket av den
informationsinsamling som ombudet gör
kommer tiil anviindning niir arkivarien ska
upprätta arkivbildningsplaner, göra gallringsutredningar och upprätta arkivfiirteckningar.
När IT-avdelningen årligen diskuterar IT:
s:ikerhet och uwecklingsbehov med avdelningarna dr det mer naturligt att jag ftiljer med
som personuppgiftsombud än som arkivarie.
På Stockholmshem har vi valt att samordna
den förteckning över behandlingar som PuL
l«äver med den beskrivning över ADB-register
som ska upprättas enligt Sekretesslagen. Nästa
steg:k att skapa en databas där dessa uppgifter
kompletteras med gallringsbeslut, resultat från
IT-siikerhetsklassningar och information ur
systemförvaltningsmodellen. Databasen blir
då användbar för både IT:avdelningen och

mig. Det ftirekommer relatiw ofta att vi ftr
begiiran om att lämna ut allmänna handlingar
med personuppgifter. Då är det en styrka att
ha kunskap om både offentlighets-

som rör PuL, nagot som jag ibland kan rycka
brister hos oss.

lagstiftningen och PuL. På samma sätt är det
bra att ha dubbla kunskapsbanker an gå till

vid gallringsöverväganden.

Likheter i yrkesrollerna

Den psykologiska aspekten ska inte heller
glömmas bort. I vissa fall är PuL ett "bänre
hot" da alla andra lagar som en arkivarie ska ta
hänsyn till.

Pul ochTF
Den dubbla rollen kan emellertid bli
konfliktfy1ld. Det förekommer äl d* PuL:s
regler om att inte spara personuppgifter längre
än nödvändigt ställs mot arkivariesamvetets
önskan att bevara. Svårare är rollkonflikten när
det gdller utlämnande av allmän handling. I
och med att bolaget tagit PuL på allvar har
man gjort en markering aft man ser seriöst på
kunders, affdrspartners och anstdlldas
integritet. De uppgifter bolaget inte vill sIäppa
av-dessa integritetsskiil måste dock ofta liimnas
ut ftir am leva upp till TF Gryckfrihetsforordningen). Visserligen ska offendighetslagstiftningen väga tyngre iin PuL, men i
praktiken känns det inte alltid så sjilvklart.
Sarskilt svårbedömt blir det i de fall vi
bedömer att uppgifterna kan komma att
användas på ett sätt som strider mot PuL. Det
är många av Stockholmshems affårspartners
som d.r intresserade av att använda vårt
kundregister. Att i varje enskilt iirende göra

awägningar mellan olika lagar och intressen är
tungrott och ger risk ftir inkonsekvens. Där{tir
ska nu en "ftiretagspolicy" kring detta tas
fram. Överhuvudtaget är det viktigt att man
har tydliga rutiner och mandat l<ring beslut

r

Sammanfattningsvis är min erårenhet att
arbetet som personuppgiftsombud går

utmärkt am kombinera med arkivarierollen.
Förutom de rent praktiska samordningsvinster
som berörts ovan finns det likheter i
yrkesrollerna. I båda fallen fungerar man som
"allmänhetens ombudsman" och ska se på
verksamheten från ett annat perspektiv än
övriga organisationen. Skillnaden är att man
som personuppgiftsombud har en s§ldighet
att anmdla sin egen arbetsgivare till tillsynsmyndigheten om det finns allvarliga brister i
hanteringen. För min dei har det aldrig varit
aktuellt, men självållet finns det en inneboende lojalitetskonflikt i ombudsrollen som
inte är lika tillspetsad i arkivarierollen. Det
pedagogiska problemet är dock likartat i och
med am man ska få organisarionen art inse
vilka ftjrdelar man kan dra ur något som dr ett
lagkrav. Medan arkivlagens regler kan "siiljas
in" som besparingsmöjligheter och bättre
ordning kan PuL ses som en konkurrensfördel
genom att man visar hänsyn {tir kundens
integritet.
Sist men inte minst kräver båda yrkesrollerna
aft man har tillräcklig envishet och personlig
integritet att stå upp ftjr infallwinklar och
regler som omgivningen ofta uppfattar som
besvärliga.

Ofta sägs att arbetet
som arkivarie är
ensamt, men enligt
min erfarenhet känner
man sig mer övergiven
som personuppgiftsombud, tycker Sara
Naeslund.
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Text Lars Lundqvist

Arkivarieyrkets gränser böriar
bli alltmerflpande.
Per Matsson hör till en av dem
vars verksamhet närmat sig
andra områden och kanske
framförallt juridikens. Han har
bland annat hållit över fYra
hundra föreläsningar om
Personuppgiftslagen.
Förutom att ftirellisa om RrL, är Per
Masson också en arkivarie med humor
som hobby. Att han verkar ha ett gott
humör går inte heller att ta miste på
under den har intervjun. UpPv:ixt i
dalarna, i Syåirdsjö, och är alltså att
betrakta såsom en kanmras (sådant är
vilcigt i Dalama), kom han att gådlnanna
thjen på Falu allmänna laroverk- Vegen in i

arkiwirlden ir densamma som ftir många.
andra inom yrket. Inftir upptäckten att det
inte fan:rs några ledig arkeologjobb, bygde
han på sin examen med arkivkunskaP.
Det ftirsta arbetet inom arkivsviingen kom att
bli på Stadsarkivet i Stockholm och n:ista rnål
blevV?igverket i Bortinge. Efter att i början av
1980-talet varit verlsam vid Folkrörelsearkivet

r0

i Härnösand och d;refter på landsarkivet,
kom de enskilda arkiven på Riksarkivet att
frlla arbetsdagarna. Nar så Rolf Hagstedt
blev landsarkivarie i Uppsala 1994, övertog
Per Matsson hans tjänst vid Komrev, ett
bolag inom Svenska Komrnunförbundet.

furassic Park...
År 2000 brot

-rn

sig dock

ett eget bolag JurArkAB.

ur och bildade

Per Matssons

&amhavande att det
skulle stå för Jurassic
Park och hte juridik
och arkiv, ftr väl
dock tas med en

-

nypasalt. Bolaget

äpar sig främst åt
utbildningsinsatser, men
även en del urredningsfrågor inom arkivområdet ftirekommer. Ttven
om flertalet utbildningar i en eller annao

bemirkelse berör arkivområdet, :ir vare sig
arkiv eller arkivarier den enda målgruppen"
om ens den huvudsa-kliga- Mycket av
foreftisningarna iir i stället inriktade mot andra
grupper som lirverlsamma inom de kommunala myndigheterna och bolagen.
Per Matsson framhäver att det ofta handlar
om att ff dem att å upp ögonen ftir arkivet,

Per Matsson har hållit över fyra hundra
föreläsningar om Pereonuppgift slagen.

att det iir en viktig verlsamhet och att det
också kan rädda dem ifran många problematiska situationer. Ett exempel dr de mobbingåll som kommit fram inom skolan d?ir:ildre'
före detta elever stämmer kommunen ft)r
undfallenhet. Då gdller det onekligen att man
har haft ordnhg bland skolans papper. En
viktig del i arbetet ?ir därför inte minst att fä
tjänstemännen och politikerna inom
forvalmingarna att inse vdrdet av arkiven.
Många unrycker oc[så sin taclaamhet i
efterhand över att ha blivit upplysta.

Personuppgiftslagen
En stor del avJurArks utbildningsinsatser har
inte minst kommit att beröra Personuppgifis-

med

som arbetsfält
\-id det här laget har de hållit över 400
f-öreläsninear på temat. (lch trots att de inte
längre aktivr fbrsöker sälja kurser.r, verkar
lasen.

b.hor.r

,.Lra omärrål. De flesta man mörer

brukar ha ett och annat ont ord att

säga

om

Persor-LrLppeift slagens

konsellenser. Per Matsson
är ineet undantag. Inte
minsr då det finns en del
konflikter gentemot
offentlighetsprincipen. Då
denna princip tar ör.er PuL
på månqa punkter, menar
han dock att elfekterna av
lagen dr begränsade och att det ffots allt finns
ett positivt vfude av att skydda medborgarnas
integritet. Lagen är också främst inriktad på
den del av processen där handlingarna skapas
och är aktiva och det är främst ddr som den är
tänkt att fungera som ett s§dd för medborgarna.

Matsson menar dock att det för den enskilda
sektorn är mer problematiskt med PuL. Det
finns också mer allmänna problem med hur
lagen är utformad. Ett exempel därpå:ir
lagtextens utformning att hansyn skal1 tas till
vad uppgifterna är tänkta att användas till,
snarare än uppgifterna i sig. I vissa fall kan det
därmed vara legitimt att l:imna ut personnum-

me! men i andra fall inte. Allt efter det
iindamåi som den sökande anger sig ha med

sitt önskemål.

Personuppgiftsombud
Ert ämne som ofta diskuteras inom
arkivariekretsar dr om arkivarien är
liimplig som personuppgiftsombud. Diplomatiskt warar
Matsson afi det måste Yara upp
till den enskilda arkivarien, ifall
man vill ta på sig den rollen.
Han menar dock att det finns
tillfzillen då det kan vara lämpligt av
flera skdl. Måhanda finns det inte resurser {iir
en heltidstjänst som arkivarie, och då kan det
vara ett utmärkt skäl att ta på sig uppgiften,
för att ä upp tiden till en heltidstjänst.
Mattson ser också en möjlighet att använda
Personuppgiftslagen för att därigenom kunna
motivera en högre lön. Dessutom har
arkivarien ofta en god kompetens när det
gdller arkivanknuten juridik, såsom exempelvis
offentlighet och sekretess. Det är långt ifrån
alltid som den kompetensen finns hos
juristerna inom den offentliga förvaltningen.
De är ofta betydligt bättre på awal och
affärsjuridik, iin på offentl igherspri nci pen,
menar Matsson. Det finns med andra ord en

Pen

möjlighet här för arkivarien att 8{1a upp efi
tomrum.
Tiots sin positiva instiillning tiil juridik, ser
han det inte som sjdlvklart att det skall ingå
som något allmänt krav inom yrket, eller i
arkivutbildningen. Snarare ser han detta som
ett område som är lätt afi läsa in på egen
hand. Även om vissa grunder naturligt bör
ingå i utbildningen av arkivarier.

Single malt

whis§

I övrigt, ndr intervjuobjektet inte ltireldser om
PuL, framhåller han sina kulturella intressen,
där han är en allätare som gärna även ldser
moderna polisromaner. Eft stort intresse för
single malt whis§ finns också. Han gillar att
vara ute i naturen, och dr intresserad av både
ftglar, viixter och svampar. Det kan antas art
detta kommer viil till pass inom matlagningen,
vilket också är ett område som intresserar

honom.
Slutligen påpekar han avsaknaden av klassiska
hobbyintressen. Inte desto mindre spännande
har han däremot ett stort intresse ftir humor,
både som begrepp och dess funktion i
tillvaron. Ett intresse som vdl vare sig stämmer
överens med den klassiska bilden av
arkivariern eller juristen, om nu någon trodde
på art dessa stereotyper fanns.
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med stort
ansvarsomräde

DAUM håller till
längst upp

i

byggnaden på
Länsmansvägen 5

i Umeå.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) är ett statligt forskningsarkiv med
uppdrag att samla in, bevara samt vetenskapligt bearbeta och ge ut material om det immateriella
kulturarvet.
Text och foto: OlaWennstedt, arkivchef DAUM

DAUM bildar tillsammans med systerarkiven
Dialekt-, ortnarnns- och folkminnesarkivet i
Göteborg (DAG), Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAI), Dialektavdelningen (DA),
Namnavdelningen 0{A) och Folkminnesavdelningen (FA) vid Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala den statliga myndigheten
Sprak- och folkminnesinstitutet (SOFI).
Myndighetens uppdrag formuleras lite mer
precist i regleringsbrevets milskrivning, där
det konsmteras att SOFI ska verka for "att
bevara vårt kulturarv genom att på vetenskap-

lig grund vidmakthålla och ftirmedla

t2

kunskaper om dialekter, folkminnen,
folkmusik, ortnamn och personnamri'

Stort ansvarsområde
Vid DAUM bedrivs verksamhet inom myndighetens samdiga ämnesområden, dialekter, namn

och folkminnen. DAUMs geografiska anwarsområde sträcker sig över V?isterbottens och
Norrbotcens iåin (i det praktiska arbetet ingfu
även

liimdands och Viisternorlands liin). Det

inneblir att DAUMs ansvarsområde

storu det
täcker en dryg uedjedel av landets )ta och
omfatar tre språk och kulturer, den wenska, den
åir

samiska och den tornedalsfinska.

För närvarande dr vi sex personer som arbetar
vid arkivet; en anwarig finns ftir varje iimnesinriktning, och en samisk arkivarie finns oclså
sedan många år.

Relativt ungt arkiv
DAUM är ett relativt ungt arkiv jämfört med
andra arkivinstitutioner i landet. Så sent som
1955 startade arbetet inom projektet
Folkmåls- och folkminnesundersökningen i
Övre Norrland (FFÖN), och är 1977
överfördes FFÖN till Dialekt- och ortnamns-

arkivet i Umeå, som alltså bildades detta år
och som kom am ingå i den nyinrättade
statliga myndigheten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). År
1981 byggdes arkivets namn ut för att
ftirrydliga folkminnewerksamheten till
Dialekt-, ortnalnns och folkminnesarkivet i
Umeå. DOVA ombildades år 1993 till
myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet

(soFD.

Samla in
Under de {iirsta årtiondena arbetade man
intensiw vid arkivet med att udöra egna
dokumentationer. Efter hand har arbetet dock
mer kommit att karaktäriseras av ett insamlande dar framft;r allt allmänheten, men även
universitetsalknutna forskare 1ämnar in
material {tir bevarande. Vi har kunnat
konstatera att medvetandet om kulturarvets
berydelse har ökat markant i landet under de
nästan 50 år som arkivet funnits till.
Vi kan också konstatera att vissa av de stora
dokumencarions- och insamlingsinsarserna
som initierats av privatpersoner och intressegrupper med tiden har r-uxit och blivit så
resurskrävande, att det har blivit svårt att ta
om hand dem for initiatir.'tagarna eller för
deras ättlingar. Ett annat viktigt skäl till att
material lämnas in till DAUM är många
gånger att den som Iämnar in sitt material
strävar efter aft ge en ökad tillgänglighet tili
innehåller samr vill ftirvissa sig om ett
Iångsiktigt bevarande under arkivmdssiga
fttrhållanden. Till exempel har en mycket stor
samling foikmusikmateriai donerats till
DAUM av insamlaren Bengt Martinsson i
Giillivare. Samlingen är mycket noggrant
systematiserad av Martinsson; cirka 30 000
ledkort är upprättade, som ingångar i
materialet men som även refererar till
litteratur och till material i andra samlingar.

generefas ert intressant forsknings-

material omlring namnbruk och
namnforiindringar.

Bevara
Arkivets funktion i ett större perspektiv
är att utgöra en del av regionens minne,
På liknande sän som varje individ bygger
upp sin egen identitet genom att samla
händelser och erfarenheter i sitt mentala
arkiv firngerar arkivet som regionens
minne där händelser och erårenheter
från folklivet samlas.
Vad beståt då samlingarna av? Under de
frirsta 30-40 åren kretsade mycket av
arbetet vid DAUM av naturliga skdl
omkring att samia in. Måiet var
att bygga upp en informationsbank med material från
Forskningsarkivarie
samdiga socknar i Norrbottens
StalTan Lundmark
söker bland kassettoch Vdsterbotens län. Särskilt
kopiorna av arkivets
intresse riktades redan i ett
drygt l0 000

tidigt skede mot de samiska

bandinspelningan

och (tornedals)finska
kulturerna, och nu finns ert
material unikt till sin omfattning och
sammansättning bevarat vid

DAUM.

Ett axplock ur DAUMs registersamlingar.
Dialektord och ortnamn

Ca 2,2

Inspelningar

Ca 10 000

Skriftligt material

miljoner kort
band

Motsvarande uppskattningsvis 5 000
timmars lyssnande.

Ca 7 000

Motsvarande ca 150 000 blad.

kallor

Tidningsurklipp

Cr

11 000

Nutiden blir historia
Intresset att dokumentera det förg,ångna har
ofta stått i fokus vid insamling till arkivet,
men även nutiden blir snart historia. Arkivets
samlingar brir darftir inte bli museala i den
meningen att samtiden glöms bort. I en tid
ddr fördndringar i samhällsiivet sker så snabbt
och i en region med så stora demografiska
förändringar borde uwecklingen dokumenteras i än högre grad {tir att kunna ge svar på
framtidens frågor, som ftirmodligen blir fler än
de som nu stalls till materialet från
självhushållningens dd. Det ar därför viktigt
att fundera på frågor som kan bli aktuella i
framtiden.
I uppdraget för SOFI och DAUM nämns även
art myndigheren ska fungera som remissinstaas i namnregleringsärenden. Ddrigenom

Drygr 1 miljon uppgifter sorterade
på socken och i boksravsordning.

Datorer används sedan många år som
arkiwerkryg vid DAUM. Arkivets registerkatalog är infiird

i en databas, som uppdateras

fortlöpande ndr nltt material kommer in.
Arbetet med samlingarnas langsiktiga
bevarande inriktas på att successiw överftira
dem till mer lagringsbeständigt medium
genom digitalisering. Inskanning av delar av
fotosamlingen och av de skriftliga samlingarna
har påbörjats och {tirberedelser har vidtagits
for digitalisering av arkivets inspelningar med
bibehållen kvalitet. En metod ftir digitalisering
av inspelningar dr utarbetad vid Språk- och
folkminnesinstitutet och beräknas kunna tas i
bruk vid DAUM nu ftire årsskiftet.
Genom digitaliseringen skapas helt nya
möjligheter att tillhandahåIla material ur

samlingarna. Det kommer till exempel inte att
spela så stor roll var ett material förvaras, när
metoderna att förflytta stora mängder

information byggts ut och forfinats. Materialet
kan mycket enkelt skickas över Internet på
några sekunder till var som helst i världen, och
tillg2ingligheten till materialet <;kar d?hmed
dramatiskt.

Besök gärna DAUMs
hemsida
www.umu.se/daum.
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Ovärderl iga arkival ier
föri ntade av
oversvamnln gar
oa

oo

o

Text: Edward Blom, arkivarie/proiektledare vid
Föreningen Stockholms Företagsminnen

Kyrkoarkivets högintressanta 120 hyllmeter
har dock inte spoiats bort utan endast blivit
genomvåta. Man skickade dem genast till ett
frysrum iLeipzigoch hoppas nu att ä in
tillräckliga medel via insamlingar {tjr att ha råd
att frystorka samtliga arkivalier.

e sr åra översvämningarna på

kontinenten i augusti innebar även
en katastrofför de historiska

-::r ::, -\ :rsr drabbade är Sachsen i östra
: :.-:: ranr Tjeckien, men dven i Österrike,
- ::::: ::i, Sior-akien har arkivalier förstörts.
:: :trt: : .iEonen tog jag under augusti och
,

:r r:r.-::: jei ar' ör.ersvämningarnas härj-

: r:'ir. -'.-: .'ska arkivs
::::-::s::.

Tjeckien hårt drabbat

e-postlistor och

Även Tjeckien drabbades, som nämndes i
inledningen, mycket hårt av översvämningarna. Vid tjeckiska militdrarkivet i Prag
hamnade 25 000 (andra uppgifter säger
30 000) arkivkartonger under vattenl"tan.
Arkivchefen {tirklarade i w att man lyckats
rädda (det vill sfua frysa in) de viktigaste

l":: .. .k: arkir-arieföreningen efteråt summe::j :ii: i Sachsen är der hela 7 arkiv som till
.::: dei rbrstörts elier skadats. Värst drabbat är
l :;.icn ridninga:ina Sächsischer Zeitungs och
' . ',i,1r.titplst Sdchsens arl<w. Här örvarades
: :::.::; I 000 hvllmeter handlingar, varav
-r
r :o:oqrafier som dokumenterade den
: , ,.:: :':r,b.qgnaden av Dresden med
Riktigt så här glad såg
: :: -- ::i.n 1946 och framåt. När
inte Edward Blom ut
: . :.:: i.-.i:r lrckades chelsarkivarien och
när han läste om
..:::.: n.darbetare rädda 5 procent av
översvämningarnas
1

::.::.:lgiirna

ör.er

till

några lastbilar.

:.i:n llel deras personliga fara för stor
.::i resterande 95 procent av arkivet blev
::::td tbrinrat.

häriningar som innebar
en katastrof för de
historiska arkiven.

Tog hjälp av studenter
Stadsarkivet i Dresden klarade sig frårr skador i
sin huvudbyggnad genom att man tog hjiilp av
studenter vid officershögskolan för att
evakuera material. Sina mindre depåer som låg
urspridda i staden hann man dock inte göra
något åt. Hela 90 procent lär hitu ha gått
dessa märks arkivet med
.Einwohnermeldekarten" - ett komplicerat
formulär som envar i Tl.skland boende måste
fylla i vid adressbl'te.

förlorat. Bland

Vad gZiller handlingar som ännu inte hade
lämnats över till arkivinsriturioner utan var

t4

volymerna, försvarsministeriets handlingar
1945-1949 . Märkligt nog lär han dock ha
uttryckt att de övriga volymerna inte spelade
så stor roll.

kvar hos myndigheterna i
Dresden skall än större
skador ha skett. Man kan ju

tdnka sig att dessa närarkiv ofta befinner sig i
kållaretage. Slutligen rapporteras stora skador
fiån musikhögskolans arkiv.

Hoppas på frystorkning
Utöver Dresden översvämmades även flera
mindre städer. Stadsarkiven i Bad Schandau
och Olbernhau har lidit svåra förluster. Vdrst
drabbat var dock orten Grimma där förutom
stadsarkivet även kyrkoarkivet (Ephoral- und
Pfarrarchiu) dränktes. Detta var visserligen
inte inrymt i en kdllare utan på markplanet,
men eftersom hela orten täcktes med 31/2 m
vamen hjälpte inte detta.

Några mer detaljerade uppgifter har iagi
övrigt inte {ått fran Tjeckien. Värst drabbade
skall dock vara: Tjeckiska
vetenskapsakademins arkiv i Tioja (stadsdel i
Prag), arkitekturarkivet som är deponerat på
Tekniska museet i Prag, Prags stadsarkiv, ett
tjeckiskt försiii<ringsbolags arkiv, Tjeckiska
fi lharmoniska orkesterns arkiv, Tjeckiska
statistikkontoret samt fl era
universitetsinstitudoners samlingar.
så stora mängder historiska handlingal
ftirstörs är det en del av vårt gemensamma
minne som för evigt går ftirlorat. Tlvdrr
inträffar katastrofer. \4 må därfor hoppas att

När

säkerhetstänkandet i arkiwärlden och
beredskapen inför naturkatastrofer, krig med
mera må intensifieras, så att skadorna
åtminstone går att hå1la så små som möjligt.
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' Standard-koppling för dokument- och bildarkiv
- Utökade funktioner för etiketter och utskrifrer
- Redigeöara frasbibliotek
- Fritexlsökning i hela arkivet
Nu även med finländskt arkivschema, utvec*lat
i samarbete med Ålands Landskapsstyrelse
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Arkiu (y Dohument 2003
World Trade Center, Stockholm 13-14 maj
www. ar b iuo c h do humerut.

se

Planera för att delta i mässan Arl<iv & Dokument 2003 den 13 -74 maj2003 i
World Trade Center, Stockholm. Arl<iv & Dokument är evenemanget för dig som
verl<ar inom arl<iv- och dol<umenthantering. Det blir årets mest heltäcl<ande mässa
med utställare från områdets alla grenar och bland l<onferensämnena märl<s långtidslagring,24-timmarsmyndigheten,
säkerhet, mediaval, m.m.

metadata, elektronisl<a dokuments bevisvärde,

Följ informationen på vår hemsida www.arkivochdol<ument.se

Vill du ställa ut eller har synpunkter på konferensämnen och talare kontakta
H-G. Ricl<nell, telefon: 08-624 05 80, e-post: hgr@arkivochdokument.se
Arrangörer: Arl<iv & Dol<ument AB, Arkivrådet AAS
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Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster & entreprenader

å
§

Be*äll gärna uår broschy!

Jan Appelquist

tfn: 08-698 06 04,

e-post: jan appelquist@sipu'se

Carolina Brandes
scan System

tfu: 08-698 06 08, e-post: carolina.brandes@sipu.se
Stina H-ögström Ålund

tfn: 08-698 06 05, e-post: stina.alund@sipu.se
Srm

and Copy Sysbm

Annika Pettersson

tfn: 08-698 06 03, e-post: annika.pettersson@sipu'se

Mariebergs Arkivbyrå
Box 70338, 107 23 Stockholm
Tfn: 08-698 06 03, Fax: 08-698 06 02

Hemsida: www.sipu.se/marieberg
ingår
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i SIPU

Vi l«an hiätpa dig med attt inom
informationslagring
Vårt utbud är unikt. Inget annat företag kan erbjuda dig en lika komplett service
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Egen DOKUMENTKONSULT
Din Dokumentkonsult analyserar
kostnader, ftireslår teknik ftir att avlasta och effektivisera din verksamhet och hjälper dig med inventering,
logistik, juridiska frågor m m.

Posr/FAKTunnrÅmosr
Vi fångar upp överenskomna delar av
din post, t ex leverantörsfakturor, och
skannar, tolkar och omvandlar dem

till digitala dokument som

passar ditt

system för fakturahantering.

KONVERTERING

titt andra media

Microfilm och microfiche kan vi omvandla för digital användning, papper
kan överföras til1 microfilm, etc.
Digitaliserade dokument hämtar du på
några sekunder.

*:
E

Traditione[[, säker ARKIVERI NG
För dokument som måste lagras traditionellt
har vi flexibla, klimatkontrollerade arkiv-

eARCHIVES

som du kan nå via internet
Dokument som du inte behöver eller kan
ändra i men som måste vara snabbt tillgängliga skannar vi och lagrar i eArchives
Detta högeffektiva system kan utvecklas
till att bli din totala dokumenthantering.

depåer for olika typer av informationsbärare.
Dokumenten kan snabbt återsökas via fax,
eArchives eller vår hemsida på intemet.

Dokumenthuset
Vi gör dittkontor papperslöst

o8-657 43

oo

www.dokumenthuset.se
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Skåp och bäklivllor

' Stålhyllor'

Den 1juli 1,991 överfördes folkbokföringen i Sverige
från kyrkan till skattemyndigheterna. Kyrkans böcker
och register med uppgifter lämnades då över tilllandsarkivän för förvaring. Denna handledning är avsedd
att användas vid bedömning av sekretess niir folkbokföringsuppgifter udämnas från landsarkiven. Den
bör också vara av intresse för dem som är intresserade
av att t^ del av kyrkans folkbo kfo rin gs m aterial.

I tre bilagor behandlas rättsfall, behandling

av

mikro-

kort resp. exempel på beslut om avslag och forbehåll.
B e st.nr

9

1

-3 8 -3

1 9 5 7 -9, 2 6

sidor. Pris

1 05

:'

( 1 1 1 : -).

Utstcillning: Ynglingogoton 1.4
Box 23234, I 04 35 Stockholm

Tel

§8-34 tO 65 . Fnx 08-32 32 63
in{o@o rkibro.se . \^/ww.orlibro. se

Riks arkiv e t Rap! ort 2 002 : 02

Videoupptagningar i såviil analogt som digitalt format
kan förekomma i en myndighets verksamhet, t.ex. som
en del i handlaggningen av ärenden. Här redogörs
för hanteringen av sådana upptagningar med
utgångspunkt i gällande regelverk på arkivområdet.
Best.nr 91-38-31976-4,30 sidor. Pris 105:- (111:-).

C$l oi.,ralisxe
ocb *nnorrsötet
Ri ks arkio e t rapport

2

000 : 1

Ör.ersikt över det rättsliga läget när det gäller elektronisk dokumenthantering. Skriften har utarbetats
i samarbete med advokatbyåLagerlöf &Leman.
B est.

nr

91

-3 I -3

1661

#*&

-7, 44 sidor. Pris 1 0 5 : - ( 1 1 1. - )

§aså

,{3
&t
&"/ #äe Btyee
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e
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#TT§Kåtr
Fritzes Kundservice, 1,06 47 Stockholm
Telefon 08-690 91 90 Fax 08-690 97 91.
E -post: or detftitzes @1iber. s e Internet: www. fritzes.
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Scandi Line

- extremt utrymmessnål förvaring
NordPlan Scand Line är ett effel«ivt, lättadretat

arkvsystem lör maxima lörvar ng på minimat

c

e

ett

utrymmel i <onventione la lörvaringssystem är
hä ften " uft och hä ften lörvar ng".

I

Scandi

förvar

Lne utnyttlar du upp tl

xl

dubbla

ngsutrymmet om takhöjden t l äter

upp ti I lyrdubblal Scand Line kan utrustas med

samtrga hyl

- och arl<v1ösningar i

NordPans

komp etta utrustn ngssort ment, Systemet

I

x7

i<an

enkelt komp etteras el er byggas ut efterhand
som behoven väx-.r:
För

mer nlormation besö< vår

hems da

www.nordplan.se

PreN
«T"', Nono
INREDN INGAR
HUVUDKoNToRTEL

a.

LODIG LÄSNING

0il-t0

80 40 .

srocKHoLM 08-6r2 83 g3 . GöTEBoRG 03r-92 r4

- i Bergslagsarkivs

30

årsbok!

Häng med i historien,

våirm dig vid kunskapens eld, låt Evert Lidön sköta bälgenl Han bjuder på rostat
julgodis för teknikintresserade - en sex sekler lång historisk fläta fylld av Bergslagsbruk, uppfinnare och deras
fantastiska blåsmaskiner. Tiint var det hiir!
Ta sedan en tur till västmanliindska Virsbo med BengtAntonsson som ciceron! Ur bruksarkivets gömmor lyfter
han fram ortens historia, också dess måinniskors, med undemrbriker som Skogsrået och De norska kroniuvelerna.

Stefan Backius har granskat Hiillefors sockenbok, klar 1945, sammanstdlld av den då viilkiinde hembygdsforskaren Nils Helgen Hu
valde han ut det material som kom med? Degerfors rymmer många brukshistoriska minnen, inte minst själva husen! Jonas Jansson
rapporterar om industriby ggnadernas bevarande.

Allt i Föreningen Bergslagsarkivs årsbok 2002, ärgängl4. Bli

medlem!

Posta kupongen

till

Föreningen Bergslagsarkiv c/o Bode Janzon, Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 71A4 UPPSALA eller använd
Fax: Bode Janzon,018 - 65 2103 E-posfi bodejanzon@landsarkivet-uppsala.ra.se Telefon: 018 - 652114

Jag vill bli enskild medlem i Föreningen Bergslagsarkiv - årsbok ingår - för 120:- / år.
Jag representerar en institution som söker institutionsmedlemskap, årsavgift 750:-

E

tl

Namn:
Adress:
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Från torr och trist

till fin och lättläst
Text: Karin Wåhlberg och Pernilla Friberg

ed förra numret av Tema Arkiv
skickades en enkät, som vi bad
våra läsare att fylla i och skicka in.
Här presenterar vi resultatet av enkätsvaren,
och vill samtidigt passa på att tacka alla som
tog sig tid att besvara den. Vi tar inte upp alla
sillror her. Det var 96 läsare som besvarade
enkäten.

Av de 96 som besvarade enkäten var de flesta
arkivarier. En del var registratorer, men många
hade också angett att de hade andra arbeten,
till exempel arkivloreståndare, arkivhandläggale, kvalitetssamordnare och
konsulter. De flesta som besvarade enkäten var
medlemmar i,A,{S eller FAIK, och något eirre
lar tiån NLÅ och FA. Lite överraskande var
att så många visade sig vara chefer eller
arbetsledare, nämligen 40 srycken.

Faktaarti klar populärast
I stort sett alla svarade på frågan om hur
läsvärd man lann Tema Arkiv Frågan r.ar
konstruerad så att man fick ange en siffra
mellan 1 och 5, där 1 berydde inte läsvärd alls,
och 5 mycket läsvärd. Gladjande nog angav
ingen siflran 1, utan de flesta tycks wcka att
tidningen är läsvärd. Naturlignis kan det vara
så att de som inte finner tidningen läsvärd inte
bryr sig om att besvara enkäten - eller ens
öppna tidningen. Hur svaren lordelade sig
svns i diagrammet. Många har svarat atr man
läser allt i tidningen. Klart populärast är dock
faktaartiklar, följt av rapporter lrån konferenser och mässor samt debatter. Det som läses
minst wcks vara porträtt, internationella
utblickar och kåserier, samt personalskvaller
och annonser.

20

Förslag på artiklar
mer av i
tidningen, visade det sig att det frnns ett
mycket stort intresse av fler faktaartiklar (66
önskemål om detta framfördes), och många
har ocLså kommit med mycket bra f<irslag på
artiklar. Bland annat viIle man ha fler artiklar
om ndringslivsarkiv och företagsarkiv och om
deras historia och arbete med att ta fram
rutiner. I några enkäter önskades artiklar om
dokumenthanteringssystem och om bildhantering (foto, video etcetera). futiklar om
gallring av elektroniskt lagrad information,
pågående forsknings och uwärderingsprojekt
och om uppsatser i arkil.vetenskap från de
olika institutionerna var också något som
efterlystes liksom faktaartiklar om metadata
for arkivredovisning
På frågan vad

ni iäsare önskade

se

Man vill också ha mer debatter (25 önskemåI)
samt internationella utblickar ( 1 9 önskemål).
Det senaste är intressant eftersom många
angett att de inte är intresserade av internationella utblickar. Vissa önskemål finns också om
fler rapporter från konferenser och mässor
samt fler recensioner.

Många sparar tidningen
Det visade sig också att de flesta sparar Tema
Arkiv. Ingen har svarat att de aldrig sparar
tidningen, utan några har till och med angett
hur många årgångar de har. Annonserna tycks
också vara relevanta för de flesta läsare, 64 har
svart "Ja" på denna fråga och 27 har syarat

"N.j".
De flesta rycks också vara någorlunda nöjda
med layouten. Här finns en del kritik - från

relatiw milda begrepp som tor! trist och
tråkig till kommenraren "Man sk?ims fiir att gå
runt med den, forstärker folls fordomar om
arkivarier". Bland de positiva omdömena finns
ord som lugn och fin, sober och lättldst.

Egen hemsida
På frågan om Tema

Arkiv behöver en hemsida

svarade de flesta "Ja" eller "Kanske". Bara ett

drygt tiotal hade svarat "Nej". På fiågan om
man skulle ha n1,tta av Tema Arkiv som
webbtidning har svaren {tirdeiat sig från "stor
nytta' till "ingen n1'tta alls". Många svar tyder
på att man skulle kunna ha viss n),tra av en
webbtidning. De positiva svaren är dock något
fler än de negativa. Flera tar upp att det är
trevligare att ha en tidning som man kan läsa
på bussen eiler i sängen. De som är positiva tili
en webbtidning har påpekat ftirdelarna med
snabbare informarionssökning i en
webbtidning, samt möjligheter att sprida
intressanta artiklar till medarbetare.

Resultatet följs upp
Resultatet av enkäten har presenterats Iör
Tema Arkivs styrelse och ska analyseras
närmare. Redaktionen har också tagit åt sig
resultatet, framfor allt vad gäller önskemåI om
vad marr vill se mer av i Tema Arkiv. Den
långa listan med forslag på artiklar kommer att
firngera som underlag ftir vårt arbete.

Har du åsikter om Tema Arkiv ta gärna
kontakt med vår chefredaktör lsa Olsson eller
någon annan av redaktörerna, kontaktuppgifter
hittar du i redaktionsrutan på sidan 3.

"

6ra, konkrel inapiralionakällal"

"

NågoT,

amalötmäeoiOt intryok"

Vad vill du ha mer av i Tema Arkiv?
Recensioner
1Eo

Annonsea

"Skulle gärna 6e ett-två
nummer

Föreningslorum

5%

1aÄ

Pesonalskvaller

Kåserier

till

Porträtt
4%

3%

Kaleaderiet

per år"

4Yo

rtKon6?raK
§!Annonser

tr Kåserier

ju vårt eget FORUM!
1om vi eka vara ololla över alt

trPoffått

hal"

"Oen är

§Föreningsforum

Oebatter
14.Ä

a Debatter

§Ledåren
EI

Rapporter från

konf6renser/måsr
IFakteertiklar
lnternation6lla utblickar
11%

Fektåaatikl€r

"Oet är ofla aamfia Oamla qråa
koftor oah 6råa qubbar eom
dominerar"

SKslenderiet

Ledaren
10,/o

Rapporter trån

konferenserlmås$r

Vinnare av
biocheckar blevz

9%

Carina Alm, Sollefteå
Maåeleine Uckermann,
Stoakholm
Marie Aeplund,
örnsköldsvik
Cecilia Dahlin,

Hur läsvärd tycker du att Tema Arkiv är?

40

Sbockholm

Katarina 5oåån,Umeå
Hano-Jörgen Ka?itan,
9romölla
Aarbro Erikeson,

o

E30

20

Forebaaka
10

0
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= inte alls tå$ård , 6 = mycket läsvård

4

5

lng-MarieWinnerby
Erikeoon,Yällingby
Neta Johanneeeon,
Norrköpin6
Ann-Marie lsraeloeon,
Skillingaryd
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Hellre arkivet
an tippen
oo

Stefan
GunnarAhlström, ordförande i Skånes Näringslivsarkiv, har skrivit ett inlägg till
förvaring":
gratis
Berggrens artikel i lörra numret "Hellre tippen är

Text: Gunnar Ahlström, ordförande i Skånes Näringslivsarkiv' gunnarah@telia.com

verlaamhet en huhurhistorish beoarargärning
och ett överlevnadsforsök genom att komrnersi'
ellt erbjuda omgiuningen arhi'utjänstex

Liten marknad
För att s?ilja en vara eller tjänst fordras först
och främst en marknad, någon som efterfrågar
det erbjudna. I budget tider drömmer vi olia
om lönande uppdrag - många hyllmeter som
kan faktureras, fina konsultuppdrag etcetera men verkligheten är ryvdrr en annan för de
flesta av oss. Dagens snabba för:indringar inom
ftiretagwärlden och den korta omloppstiden ftir
Årkir-et ir fbr:etagets egendom - ja, men
historien tiL1l-rör oss alla.
I r ira stadqar står: "Skår.res Näringslivsarkiv är
en ideell fbrening som har till ändamål att
tiån juridiska personer - bolag, löreningar
eller stiftelser - och enskilda frsiska personer
inom ftireningens verksamhetsområde
omhändertaga, förvara, vårda och presentera
handlingar, bilder, ritningar och annat

arkivmaterial av huvudsakligen historiskt,
tekniskt, ekonomiskt och kulturhistoriskt
intresse även som att hålla samlingarna
tillgängliga för inlämnare samt forskare och
andra intresserade på de villkor som är
ör.erenskomna med deponenterna. "

Två sidor
Flertalet arkidöreningar med inriktning mot
ftiretag och näringsliv har ungefiir liknande
stadgar. Stockholms Företagsminnen skiljer
sig en del från oss andra med större resurser
att starkare framhålla föreningens serviceverksamhet med en lång rad vdrdefulla
tjiinster. Det finns alltså wå sidor av allas vår

22

en vd, gör att intresset

ftir arkiven dr mycket

perifera hos ftiretagen. Marknaden är liten och
inte tillräcklig ftir alla ndringslivsarkiv.

En annan viktig fråga i problemkomplexet är
har vi kompetens att gå ut och erbjuda dessa

-

tjänster? Många av oss dr ideella föreningar,

relatiw nystartade, med frivilligkrafter, lokaler,
som kommunen bistår med, och arbetskraft
som arbetsftjrmedlingen då och då ftirser oss
med. Vi lever på bidrag, som vi naturligtvis dr
innerligt tacksamma ftir, men som trots allt inte
gör det möjligt för oss "att leva ett firllv:irdigt
iiv'. Osakerh.ten i dagens bidragsqstem gör det
omöjligt att planera resurser ftir framtiden och
än mindre bygga upp en kompetens {tir
kommersiell exploatering. Frågan om överlev-

nad finns alitid närvarande.

bevarat ute i landet på hembygdsftireningar
och uwecklingen ur arbetstagarens synvinkel
finns forebildligt dokumenterat av arbetarrörelsen. Intresset och resurserna för att
uppifrån, från ftiretagens egen horisont bevara
kulturarvet är betydligt mindre och på
utdöende. Vill vi bevara detta kulturarv? Vem
skall i så fall och vem har resurser att ta
kommandot? lir det givet att {tiretagen skall
vara ansvariga? Skall samh:illet - kulturinstanserna, forskningen via universiteten vara
ledande?

Stöd från högre makter
Företagen drar sig allt mer undan sin del av
ansyaret. De bevakar den tioåriga lagstadgade
arkivskyldigheten men sedan försvinner
mestadels intresset och satsningarna. Den
historiska känslan lorsvinner alltmer genom de
.nabba omrtrukrureringartra. outrourcing.
avknoppningar, nedläggningar etcetera. Hur
många nva loretagsnamn och lörändringar lår
vi inte oss till del varje dag? Tror r.i art en del
f-öretagshistoria kan spegla utvecklingens
mystiska vägar då bör också samhället skapa
förutsättningar lör ett bevarande. Allt är inte
av intresse men många foretags historia kan
.'ara tvpiska {tir samhällsförändringarna ibland
Iokalt och ibland på nationell nivå.

Om vi tror på ett värdefullt industriellt

kulturan

Kulturhistorisk asPekt
Enligt min åsikt dr den kulturhistoriska
aspekten påvårt arbete den viktigaste och
grundlaggande som bas. Berättelsen om vårt
samhdlles historia består till stora delar av den
svenska industrins historia. Mycket finns

dir kan

vi inte

säga

-

"hellre tippen

Jr grati. l'ön rrin: - dr n1.1stc t i gemett''ttttt
söka möjliqheter till ett bevarande. Det är
näringslivsarkivens uppgih, men vi måste ha
stöd från högre makter'

ry

recenserar

o

Arsbok

att gråva i företagsarkiv
"Vardagsslit och företagsvinst" är titeln på Riksarkivets årsbok2002 - lika gedigen och vackert
utformad som alltid, med många fina bilder som i arkiven kompletterar pappersdokumenten om
livet iföretagen.
Text: lngrid Söderlund. Foto: Asa olsson
Den handlar orn mate rialer lrån alla r'åra smil
och medelstora lörerag sorn haft -,irz bewdelse
för Sverige, men där der mesta kanske aldrig

kommer att bevaras till eftenärlden. då det
fortfarande är ont orn räddat sådant. Den
handlar också om allr det som san-rtidigt ändå
faktiskt finns från de stora ftiretagen och andra
angränsande arkiv, var ur a-xplock presenteras i
årsboken:

.
.

Kommerskollegiums arkiv

Om järn och skog: Stora Ensos
svenska {iiretagsarkiv, Catharina

.
.
.
.

Bröms - en jiirnlady i 1700-talets
Sverige, j iirnriket Giistrikland
Ådrlen
Karna på Doffeln och andra textilarbeterskor i Malmö i början av 1900talet
Sparbankerna och barnsparrörelsen
Marabou med mera
Den handlar ockeå om
all den löretagsarkiwård som
faktiskt har bedrivits, bedrivs
och kommer att bedrivas av
till exempel Föreningen
Stockholms Företagsminnen i
Stockholm.

Släktforskning
Det pekas i årsboken på att
företagsarkiven inte bara kan
användas av ekonomiska
historil<er, uran även av släktoch andra forskare, vilket
görs alltför lite än så länge.

För de ildre generationerna
kan

ju många gånger ha varit

ning, vilket fär en att ldra känna personerna ur
en annan synvinkel: Som tjänsteman eller
arbetaren i arbetsiaget och hur det livet var för
dem i deras yrke och på deras arbetsplatser
samt deras insatser ddr.

Brev

till

chefen

En av personerna i mirt sliiktträd var direktör
ftir Svenska kontrollanstalten ftir mejeriprodukter och agg (KMÄ) i Malmö och dess
arkiv finns på Malmö stadsarkiv. En annan
som var gjutmiistare, har jag hittat i personalrullorna i Separators (numeraAlfa Laval) arkiv
hos ovan niimnda Företagsminnen. (Separator
gjorde mjölkseparatorer som separerade
grädden från mjölken.) Jag hittade brev som
han skrev till chefen, ddr han tackade ftir
semestern (!) anno 1910-1915, vilket
sannerligen inte var vanligt på den tiden. Han
berärtade även vad som i övrigt h:inde på
avdelningen. Hans son var giuteriingenjör på
flera olika ftiretag, vars arkiv jag hoppas finns
kvar, ftir till dem har jag inte kommit än.

Om man inte tidigare har blivit inepirerad
Oräva i törelagearkiv, blir man det av
denna årabokl

att

till något ftiretag, där
de tillbringat många timmar
per dag {tir sict levebröd,
antingen h<;gre upp eller
längre ner i organisationen.
Sj?ilv har jag har använt mig

Den avslulas med årsberättelser för Rilaarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven Svensk
Arkivinformadon (SVAR), ARKION

och kommer att mer anvdlda
mig av biand annat just

fr?imst digitalisering och dataregistrering) samt

ftiretagsarkiv för släktforsk-

Pro Memoria - föreningen Rilsarkivets vänner.

knurna

(tillgängliggörande av arkivinformation genom
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Det unika fyndet av
GustavVasas

ill
Text: lngrid Söderlund

ommaren 188 1 gick den då elvaåriga
pojken Arel Sjögreen - som många
pojkar i hans ålder- in ett magasin på
sin mormors gods där han var på skollov, för
arr utforska sina omgivningar. Mormodern var
Carolina Mariana
friherrinnan
Ehrenkrona på
Boxholms
slott,
Östergödand.

I magasinet ånns mycket spännande att rota i.
I en gammal humletunna hittade han en bunt
papper med omslagstexten: "En samling rara
dokument, som till största delen äro originella
och belysa den svenska historien.
dem med sig hem från mormor.

.

.

" Han fick

1

5 år senare

-

i 896 - studerade han sina sista

år på Krigshögskolan. Han hade en studie-

kamrat som höll på att skriva en doktorsavhandling i historia och därmed torde ha varit
en flitig besökare på fuksarkivet som då lag på
Arkivgatan, Riddarholmen. Kamraten hade
under lång tid tjatat på Axel att han skulle ta
med sig pappersbunten till Riksarkivet och
visa den för dem, eftersom den kunde vara
viirdefirll.

nybbla.fha äre
kunne wäl göre skäll
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Äntrade Ril«sar*ivet
gjort. Detta år anuade de Låda den
p{mpiga entrin till Riharlisq och gi& frårn

H

Sagt och

till forskarsalsra-lcen, baron Bem.hald Taube.
Redan niir hen såg dct 6r$a brerct reagerade
han starlt och gicL - när hr. gmbr sig - in
till riksarkivarie Clas Odhner Siigrcen hade
ombetts att infinne sig hos riksa-*iurien $rax
diirefter.

Riksarkivarie Odhner som annars inre hade en
varmt säta, möre Sjögreen med jusc der och en
viss genans. För det som !2rr [6mmit med
hade sa-nnerligen r.ärde: Förutom några
kurrgliga brev med mera fiin li26-1754,v^t
det äldsta ett farlaningsbrer. fiån 1526. Men
det var inre der äIdsa utan den minsu
handlingen som var intressantast, Den
handlade förvisso om atr Grrstav Vasa fu 1530,
med fogden OlofTörne som motagare, köpte
ett par gårdar i Uppland för atr hjalpa en
person ut en knipa. Det kunde han låtit någon
annan skriva åt honom, men det hade han inte
gjort. I stdllet hade mormodern under lång tid
och hans dotterson under 15 år, ovetandes haft
en unik handskrift i sin ägo.

Lämnade som gåva
Än i drg h"r Riksarkivet endast några

ä

handskrifter som skrivits av Gustav Vasa och
på Odhners tid var Sjögreens fynd det iildsta
Odhner kande till. Nu stod riksarkivarien där
och var generad därför att Riksarkivet
naturligwis var intresserad av den, men man
hade inte pengar att köpa bunten ftir, så kunde
Sjögreen tänka sig att lämna den som en gåva?
Det gjorde han och fick en kopia, "översdttning" och eff tjusigt tackbrev i geng:ild. Och i
Riksarkivets årsberättelse

för 1896 var det

Nya

v

föreskrifter

V)

&
M

&

Riksarkivets allmänna
räd (RA'F7 2OO2:2)
om bevarande och gallring
av handlinqar rörande
kommunernao och lande'
tin qeno uibil dnin gev äe enäe.
Föreskriff,erna NräAde i krafL
den 1 okNober 2OO2 och
u??häver RA-F3 1994:&.

Ny bok om
!

årets

unika fynd.
Några år efter överlämnandet till Rilaarkivet
brann magasinet ned, med humletunna och
allt. Men den unika handskriften räddades av
en slump i tid och iigger i dag i tryggt ftirvar
hos Riksarkivet, Kungliga handslaiftsamlingen.

lntressanta dokument
Denna historia har Sjögreen sjdlv berättat om i
Svenska Dagbladet den 1 maj 1933. Bakgrunden dll att dokumentet skrevs, kan man läsa i
Lars Sjödins artikel "GustavVasas str<rift" i
samlingsverket "Gustaf Vasa-minnen' (1 93B).
Kallan

till

denna artikel är en artikel av
docenten vid Riksarkivet, Ingemar Carlsson
som skriver om intressanta dokument i

tidskriften Popul:ir historia. Hans artikel om
detta fynd var Äfar i m 2:1996.

Text: Hans Ramstedt

ngen har vdl undgått det växande intresset för svensk historia och då inte minst ftir
medeltidens värld. Ett bidrag tiil kunskapen om medeltiden dr Riksarkivets "Ny väg
medeltidsbreven'. Boken är nr 1B i Rilsarkivets skriftserie.
Art,iklarna är hämlade från

etl

till

medellideoympooium i Svenaka Rikoarkivet 26'28 november 1999,

Boken innehåller ett antal aniklar ftir olika ämnesområden. Artiklarna behandlar de nordiska
ländernas kontakter med påven och de olika påvliga instanserna, kungarnas och kansliemas påverkan
över medeltidens brevskrivande, datorernas användande i medeltidsforskningen, medeltidens
ekonomiska och geografiska ftirhållanden och vallfart och resande.
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Bildande om

bilder

vid
Vad skall man göra med företagets bildskatt? Det var en av de frägor som stod på agendan
och
bilder
fotografier
om
NLAs välbesökta seminarium på Riksarkivet den 2 oktober
Text: Lars Lundqvist

Under dagen gavs en bred överblick av
problem och möjligheter inom bildområdet. Först ut av ftireläsarna var Yva
Castenhag från Scanias bildarkiv. Hon
berättade om hur de har gått tillväga ftir
att skapa en struktur bland fotografierna.
Inte minst tog hon upp problemet med att
Iagga upp ett fungerande register. I

och ddrmed göra sin position klar. På
Scania praktiserar man också en modell
dar alla nya bilder direkt skall komma in
ftir registrering. För även om detta kan
tyckas som en omständlig procedur, år
det den goda effekten att alla bilder blir
registrerade, och förhoppningwis finns det

sammanhanget poängterade Castenhag
hur viktigt det är att vara konsekvent i

inleds med
- Hej, jag har hittat en kartong som verkar
innehåIla gamla bilder...

abstraktionsnivån. Det vill siiga att hålla
en jämn nivå på anmdrkningarna. Risken
finns annars att vissa bilder år anmärkningar som närmast har uppsatsens form,
emedan de i andra fall blir alltftir knapph:indiga.

Nyckelordlista
Mktigt dr också att göraupp en ordentlig
nyckelordlista och även vata r,oga med att
den dllämpas strikt. En instrumentbrdda
måste å heta instrumentbräda i hela
registret, annars blir sökmöjligheterna

lraftigt

begränsade.

En annan berydelsefull sak att tänka på
när man skapar register dr att det måste
finnas en samsyn mellan dem som
registrerar bilderna. Som klyschan säger
kan en bild säga mer dn tusen ord, och då
är det onekligen viktigt att de som
registrerar ser samma sak i bilden.

Jobba uppströms
Förutom den mer praktiska informationen
om hur deras arbete bedrivs, berättade
Castenhag också om hur arbetet inom
organisationen bör fungera. Inte minst är
det

viktigt att jobba uppströms i organisa-

tionen. Det giiller att visa att man finns
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en framtid där de samtal upphör som

Förvaringsmaterial
Seminariet fortsatte med att Anders Gidlof
och Kajsa Larsson från Stockholms
Företagsminnen, berättade om förvaringsmaterial ftir fotografier. Nfuot ftirvånande
for oss som hört att plastfickor är arkivets
värsta fiende, förespråkade de just
användning av dema ftirvaringsmedel. Värt
att notera i sammanhanget är att för det
ftirsta måste de vara av godl«int märke.
Om bilderna redan ligger i plastfickor och
dess status är ok'ånd, är det ddrför alltid
bästa att plocka ut bilderna. För det andra
är vanligwis det bdsta dternativet att lägga

en del om vilka format som är lämpliga att
använda. Även mer praktiska aspekter av

digitalisering behandlades.

Morin fiån Swedish Match,
berättade om deras arbete med att köpa
Stefan

in

ett bildregistreringsprogram. Inte minst
hur de hade resonerat flir att komma fram
till resultatet. Såsom sista programpunkt
redogjorde Staffan Teste, ombudsman på
Bildleverantörernas fiirening, för vad
upphovsrättslagen kan innebära. Den
upphovsrätt som behandlades rörde frdmst

bildhantering och huvudpunkten Iåg på
att uppmärksamma åhörarna På de
konsekvenser som lagen har för dem som
handlar med bilder.

I huvuddrag är seminariet

anses som

lyckat och dven om det endast fanns
möjlighet att skumma något på ytan av de
problemkomplex som behandlades, gavs
ändå god grund för att själv fordjupa sig
inom området.

bilderna i kuvert tillverkat av ren cellulosa.
Godkända plastfickor kan dock vara ett
alternativ ur ekonomisk slmvinkel samt för
bilder som ofta används. Föredragshållarna poängterade dock att nitrat- eller
kollodiumnegativ aldrig år läggas i
plastfickor.

Fotografier och bilder
Efter en vdlsmakande lunch, fortsatte
seminariet med att webbredaktören
Joachim Johansson, berdttade om digital
bearbetning av fotografier. Vi fick lära oss

Fotnot Lastbilsbilden på omslaget, är ett gott
exempel på när ett foto egentligen består av
flera bilder. Källa: Scanias bildarkiv.

AAS vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
Camilla Brodin. Goiebcri
Jon Räftegard. Karlstac
Anna-Karin Nilsscn. S:::<rc:m-Arlanda
Anja Antonsdotter Sor-rl ros<j. Stockholm
Elisabeth Lid6n, Uopsa a
lngvor Ab raham son. U p--sal a
Kristina Lohse. Stockholn,
Marie-Louise Heimersson. Uppsaia
Betty Ahr. Uppsala
Doris Lönnå. Uopsala

Karin Erikson. Uopsala

Sonja Höglund, Stockholm

Lis-Beth Thelin, Huddinge

Sofia Eriksson, Härnösand
Benithe Stavrum, Åkersberga

Nina Lundberg, Härnösand

Therese Lagell, Linköping

Monica Eriksson, Stockholm
Annelie Häggkvist, Sala
Maria Sjöberg, Stockholm
Carl-Henrik Berg, Umeå
Robert Fribäck, Härnösand
Anders Lundström, Helsingborg
Bo Maltinski, Borlänge
Berit Halfvarson, Bagarmossen
Margareta Stefanicka, Nacka
Johanna Skeppstedt, Göteborg

Eija Koivisto, Frösön

Per Johansson, Solna

Anette Lundberg, Bygdeå
Ann-Kristin Fredriksson, Hägersten
Anne-Charlotce Hessel, Linköping
Cathrine Wernersson, Lund
Pontus Juth, Älvsjö
Birgitta Bauhn, Lund

Lena Lindqvisc Flen

Lars Lundberg, Lund

Else-Marie Forsling. Flen
Yvonne Carlen-Palm. Flen
Gunilla Antonsson. Umeå
Eva Halvarsson. Borlänge
Sara Hagström,Västeras
lrön Norström, Stockholm
Johan Warrol, Stockholm
Daniel Linder, Orebro
Marie Johansson, Umeå
Krister Käll6n,Avesta
Eddie Krusten, Järfälla
Daniel Andersson, Umeå
Marianne Hatje, Stockholm
Han na Johansson, Tyresö

Jenny Söderström, Solna

Håkan Holm, Karlstad
Anna Cederlöl Enskede
Karolina lacobaeus, Helsingborg
Ulf Berggren, Uppsala
Maria Litton, Johanneshov
El izabeth Swiecicka, Stockholm
Jessica Anderson, Rönninge
Marie Pettersson, Uppsala
Martha Jansson, Karlstad
Patrik Spånning-Westerlund, Uppsala
Kristina Lauridsen, Haninge
Birgitta Erikson, Stockholm
Linda Lindgren, Uppsala
Anna Nilsson, Stockholm
Anastasia Pettersson, Hässelby
Karl Petr6, Sundsvall

Emma Johansson, Uppsala

Thomas Johansson, Umeå

Anne Devall, Sundsvall

Jenny Mannervi( Uppsala
Kaisa Sundberg, Arsta
Rikard Friberg, Uppsala

Anne Lindgren, Sundsbruk
Erzs6bet Westerberg, Akersberga

Ulrika Önning, Göteborg

nla

NÅRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 l0 ÖREBRO
Tfn:019-1201
Hemsida:

Fredrik Billemar, Karlstad
Frida Söderberg, Hägersten
My Söberg, Uppsala
Johan Andersson,Västerås
Anna Ekström, Saltsjö-Boo
Caroline Brinkhammar, Eksjö
Reidun Axelsson, Flen
Lena Söderstad, Stockholm-Adanda
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E-posc nla@nla.nu

Ordförande:
Sivert Gusafsson
Saab Bofors SupponAB

Tfn:0586-81551
E-post sivem.gusafsson@boforssupport.saab

ARKIVRÅDETAAS
Box 390. l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Peftersson
Tfnifax:0&41 I 49 30

Bo Andersson,Vällingby
Sofia Stangefelt, Säter

95.Fu0t9-6ll 8l

w.nla,nu .

Ordförande;
Kian

Wingård Steen

Landstingsarkivet i Stockholm
ffa:08-737 27 27
E-posc kian.steen@la.sll.se

-

A*iyforUmd
FALK vill önska föliande välkomna som nya medlemmar:
Anne-Marie Asp, Nykil

Charlotte Ekman, Ljusdal

Väinö Helgesson, Gävle
Malin lngram, Huddinge

Jan Fagerberg, Uppsala

Stig Jervebo,Vetlanda

Ulrika Fielner, Sigtuna

Olof Johansson, Stockholm
Åsa Ljungqvist, Stockholm

Malin Hedström, Örebro

Gunilla Persson Aretoft, Helsingborg
Carina Steen, Karlskoga
Thord Svensson, Söderköping

besök föreningarnae
hemeidor,
FA: www.faf.nu
AAS : www.arkivrad et.o

rgl

NLA: www.nla.nu
FAL K: www.fal karkiv.o rg

Där hittar du mera
information
om respektive ftirening.

FOLKRÖRELSERNAS ARKVFÖRBUh
Box 3501, 103 69 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström
Tfn: 08-4 I 2 39 00 . Fu; 08-4 I 2 39 90

Ordförande:
lngvar Söderström
PL 380 B, 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn: 035-5 I 623
E-posu ingvansoderstrom@mailbox.swipnet

/

nAL
FALK

c/o Erik Lindblad
Box 216,751 04 Uppsala

Fax018-271184
\ln:018-27 I I 70
Ordförande:
Jan

Östergren

Malmö sadsarkiv

Tfn:040-1053
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E-post jan.ostergren@malmo.se

Första gängen arkivarie
denna gäng registrator

Det kom många
deltagare tillAAS
årliga registratorskonferens som på
deltagarnas begäran
hade flyttats
Uppsala i ån

till

Text Monica Ahlström, registrator vid riksdagsförvaltningen. Foto: Ulrika Grönquist

i

nnu ett registratorsseminarium i
AAS:s regi har dgt rum. Den 9 och 10
oktober träffades ett 90-tal personer
Uppsala liir att höra på jurister och arkivarier

berätta om PuL, digital dokumenthantering
och upphovsrätt.
Ordfiirande i AAS, Kian ]X/ingård Steen

inledde med att berätta om traditionen bakom
dessa seminarier som äger rum andra veckan i
oktober varje år och hittills alltid i Norrköping. Enligr ridigare uwärderingsrapporter
som alla ombeds fylla i, fanns ett intresse för
att fl1tta seminariet till en ny plats och valet

föll på Uppsala i

28

år.

Pula på franska!
Förra året föreläste Cecilia Magnusson
Sjoberg, professor i rättsinformatik vid
Stockholms universitet om petsonuppgiftslagen, PuL. Enligt Kian fanns det önskemåI
att ftirdjupa våra kunskaper på detta område

Cecilia bjods in även i år.
Cecilia gick igenom historiken bakom PuL,
som bygger på ett EG-direktiv (95l46lEG)
och som redan ndr det började g:illa 7994var
ft;råIdrat då man utrett frågan i ett tiotal år hur mycket e-post fanns då, för att inte tala
om Internet ... Ett filosofiskt resonemang
kring det "nordiska och sydeuropeiska" sättet

så

att betrakta personlig integritet visar att vi inte
dltid tycker lika. Syftet med direktivet var att
skapa ftirutsättning för ett "fritt flode av
personuppgifter mellan EU:s medlemsliinder
på den inre marknaderi'.
Lagen har visat sig wår att tolka och använda.
Datainspektionen, DI, ftirsöker beivra
missbruk av behandling av personuppgifter.
Cecilia tog upp ett antal domar som exempel
på till?impningen av lagen, siirskilt de fall som
krockar med sekretesslagens 7 kap. 16 §. Hon
gick igenom de undantag som finns, och det
dr många. Efteråt jamforde Kian det med hur
det är att lära sig franska!

Det är viktigt art registratorerna (och alla
andra) kinner

Registratorn

tiil

2ir

lagen, praxis och ändringar.

A och O fttr att vidmakthålla

öppenheten.

Elter lunch i Vinterträdgården, som för
daeen gjorde skäl fbr
namnet då r'ärmei\-irerner

er til

lar avstängt pä

grund ar-reparatiort.
fick vi lyssna iili ndsta ftiredrag.

myndigheter - från vid inaktualitet till wå år
(självklart ska ett gallringsbeslut finnas). Några
menade att arbetsbördan ökat genom att det
helt enkelt är fler som skriver till myndigheten nu och att allt som kommer in via
e-post skrivs ut på papper.
Grupp 4 diskuterade vilka uppgifter i
diariet som kan/ska publiceras på
Internet. Räcker det med de fyra
punkterna i Sekrl 15:2? Finns det risk för
att ärendemeningarna förenklas?
Grupp 5 tog fram en lista på olika områden
ddr man vill ha vidareutbildning: förvaltningsjuridik, intern och extern information,

PulO
Vad är r-Lu detra? -\nki Sreen berrittade om sina
erlarenheter på Luiiiirtsverket som PulO =
personuppgifisombud. Där är hon i försra
hand verksarkivarie. Der iörsta hon gjorde var
att sprida uppgiften att hon blivit ursedd och
därefter skapades en blankett, anpassad lrån
DI:s version "Ann.rälar.r om behandling". Alla
som hanterar ett personregisrer ska skicka in

blanketten dll PulO. Hon har mört tröghet,
missftirstånd och kommentarer som "det
behövs väl inte". Många tror att det bara är
personnummer som är berörda. Som brukligt
är blir budbäraren skjuten pål
Ett personuppgiftsombud måste vara
självständig, helst fristående, ska kunna
anmä1a brister och faktiska brott. Detta är inte
lätt när man har ett anställningsförhållande
och Anki menar arr detta borde ses över vid

lagändring. En
liknande de
externa

i

ru ppdiskussioner
Sedan blei' r i indelade i ser olika grupper med
var sitt ämnesområde att diskutera. Jag
sammanfätrar:
Diskussion kring lad man ska skrir.a i diariet

om det ska lässas ut på lnrernet. innehållet lår
inte vattnas ur. Inqen i erupp t har lagt ut
diariet på Internet. men t-lera skickar postlistor
till massmedia lia e-post. -111a i grupp 2 har epostadress rill en mr-ndishetsbrevlåda. Grupp 3
tog upp probiemet med e-postlådor som inte
exen-rpel

till några

av de paragrafer

i

lagen som berör oss i vårt yrke: 9 § Upphovsrätt gdller inte {iirfattningar, beslut hos
myndighet med mera. 16 § Framstdllning av
exemplar inom vissa arkiv och bibliotek. 26 §
berör ailmänna handlingar och debatter. Även

i Sekrl

B kap.

27 § tas upphovsrätt upp.

Grupp 6 forsatte på temat statushöjning. Det
dr vanligt att registorsjobbet är en deltidsuppgift, aff man har "fel" placering i orgarisationen. Ett problem dr att den så kallade TNSkoden hos arbeuftirmedlingen dr samma som
kontorist. Näwerket i Stockholm har forstikt ä
fubetsgivawerket aff:indra den men ännu inte
lyckats ä gehör. Ett sätt an fä ftirståelse från
kolleger iir att erbjuda piao-plats hos
registratorn elier att se till att vi finns med vid
introdukionsutbildningarna av de nyanstdllda.

9e vidare föreläearnae egna
overheadbildet 6om ligger ullagda på
www,arkivraäel,orl

Kvällsarrangemanget

Detta var mitt andra AAS-

Dag två

G

till

Jag hänvisar bara

en annan id6,

stä11et.

bevakas,

fiireningar inom de konstnärliga yrkena. Han
fick på alldeles för kort tid presentera
grunderna för upphovsrätten. Ändringar i
upphovsrättslagen kommer att ske ndr de
beslutats på EU-nivå, dock tidigast den 1 juli
2003 kan de bli gilriga i Sverige.

näwerket i Srockholm. Ett mentorprogram är

Efter en längre promenad an någon forestäIlt
sig till Eklundshoffick vi höra historiken
bakom brunnsdrickningen på platsen.
Middagen var lyckad och smakade mycket
bra. Sjiilv fick jag och min kollega avbryta den
i fortid for att hinna med Stockholmståget.

funktion

revisorerna
borde det vara

pedagogik, it, arkivkunskap. Längre kurser
med intyg i till exempel PuL önskas. En
arbetsbesi<rivning bör tas fram avAAS eller

Upphovsrätt
lars Grönquist är chefsjurist på Copyswede,
en paraplyorganisation fiir olika medlems-

vid handläggares

frånvaro. Vilker ansr-ar har registratorn? AIla
var överens arr en e-postpolicy ska finnas.
Olika gallrinesrutiner ilnns hos olika

Bo Thaldn, region- och stadsarkivarie i Vdstra
Götalandsregionen inledde med att berdtta om
OSEK-kommittdns ftirslag till Lag om

hantering av allmänna handlin gar Tvä
nyheter pekades ut: SeftrL 15:2 fl1'ttas till den
nya lagen samt tes dokumenthanteringsplanens utformning in i lagen.
Bo kom sedan in på behovet av att ta hand om
myndigheternas databaser. Alla datasystem

blandning, dock
schema ibland.

fungerar i en historisk nisch. Att hålla på med
ständig versionshantering ?ir inte gångbart.
Däremot att skapa arkivdatabaser med
avskalad information i till exempel xml-format
kan vara en fiamkomlig väg. Budskapet är att
inte vänta utan sätta igång nu!

)q

$-S"q-

.{r

. Riksdagsförvaltningen har anställt
Monica Ahlström som huvud-

1'*4

Favoritg ata för alla arkivarier....

registraton Hon var tidigare arkivarie
Huddinge kommun.

i

. Pernilla Friberg jobbar

sedan I
september på Riksförsäkringsverket
(RFV) som verksamhetsutvecklare av
ärendehanteringsstöd.

. Luftfartsverket har ans€llt en
arkivarie på ett I -årsprojekt. Det är
Patrik Sponning \ /esterlund från
och med den I september 2002-3
I

kv

i!
F!1 Vf

t,

ffi*e

augusti 2003.

. Katrineholms kommun sökte en
arkivarie. Och det blev Lena
Andersson från och med den I I
november

.

Kungliga tekniska högskolan (KTH) i
Stockholm har en ny arkivchef. Det är
Göran Rydeberg från Försvarets
radioansta,t (FRA).Tjänsten på KTH

Film sökes!
Något av det mest värdefulla man kan hitta i sina
samlingar är film. Dessa filmer är kulturhistoriska
skatter som finns överallt! I Skåne pågår en
filminventeringen som är ett första steg till att
bevara film och tillgängliggöra den för allmänheten.
Den film vi söker är "kulturhistorisk" film på
filmbas (ej video) som kan finnas till exempel i
smalfilmsformat (16 mm,8 mm). lnventeringen
omfattar film från arkiv, företag, föreningar,
nstitutioner och privatpersoner.
i

tillträdde han den I december.

Nästa vår/sommar kommer resultaten
av undersökningen att presenteras med
fi lmvisningar, fi lmvårdskurser och
mycket mer.

Mer information

hemsida: www.resionmuseet.m.se.
Kontakta gärna Lina Ålenius på telefon

044-13 57 33, eller e-post
lina.alenius@resionmuseet.m.se,

om du

har några frågor eller tips om film-

Det finns mängder av fiimer från "familjens
högtider" och dessa är visserligen kulturhistoriskt
intressanta, men i första hand är det andra motiv
som eftersöks. Kanske finns någon samling hemma
från tiden då far arbetade i tegelbruket eller filmer
från evenemang, Kiviks marknad, sockenfilmer,
instruktionsfi lmer eller liknande.

rariteter i Skåne.

Proiektet pågår även i Dalarna,
Norrbotten och Värmland. Kontakta
respektive länsmuseum för närmare
information,

Grattisl
20-221

Tema Arkiv nr I 2003
Deadline 3 februari

30

5

FALK-konferens
Gävle

UD.

Vill du veta mer så finns presentation
av projektet med enkät på Filmmuseets

Kiviks marknad

t4t3

. Södertälje kommun har sökt en
stadsarkivarie. Det blev Daniel
Backman som närmast kommer frar

Ett stort grattis till Sällskipet
Emil Hildebrands Vänner (SEHV)
som firar tio årsjubileum i år.
Jubileumsfesten gick av stapeln
den l8 oktober och var väldigt
lyckad! Emil Hildebrands vänner
är en ämnesförening för studenter
som läser arkiwetenskap vid
Stockholms universitet.

Har du bytt iobb?
Berätta om det för dir
kolleger. Skriv några

rader tillTemaArkiv c
Åsa Olsson, Eriksberg,
374 96Trensum. Eller

eposta:aspa@swipnet.

*
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Visual Arkiv kan du göra allt det du krriver sv ett
vanligt orkivsystem och mycket mer därtill. het cir *tt
ankelt system för den ovono snvändqren, men samtidigt
en gutdgruva för den som krciver li?a mer. Visual-serien
består ov olika nnoduler som kan kombineras ellsr fungero vor for sig.
"::-

t.:

t

,t.

--'

I
:l;'""

,

Visual Arkiv kan du göra allt det som ett arkivsystern skall klara: Du kan
skriva ut m*t{cetåer ocn få ut fortenkniri*q*==*" Du kan -**k;* på olika sått
systemet och få en klar och tydlig *vsrtuti*:tu.
I

i

För att kunna leva uPP till
* rle.*uå* g*ns intentioner
om besar*-#* och 5*åå=
rumru behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteringsplan.

-spi. Så fort du får in material gÖr
Men du kan också i.i;ci!å "e*ra på ":1åe"-: i
du en grov registrering och får en k;riå-:**= att lämna ut direkt' I en egen kÖ
t<an Cu titt exempel se hur mycket rnaterial du får in på ett år och hur stor
andel som år oförtecknat.
Naturligtvis kan du leverera materialtill den Nationella Arkivdatabasen r'iA*
och åven ta in sådant som du eventuellt lagt in i +*{;s..

Visual Dokplan gör det
möjligt för dig att arbeta

Du kan välja mellan att kÖra med en ffifiil" **=1j===databas eller en +#A*{-*databas. Funktionerna är desamma oavsett variant"

:"eåi*s=*iåt med uPPråttan-

de, implementering och
löpande uppdatering av
*r: k rytmn*å?:a *€*ri n g1 m-

ij, ,,*;.i.r il

. ;:i'.i', it:r'r; '"i:-:'i är en tilläggsmodul som du kan använda om
du vill atr forskare, tjänstemän och allmänhet med flera skall kunna r'i:a #;t
arkivförtecknat material utan att kunna gÖra några fÖrändringar.

a..*

på*rt*n.

Om du är intresserad av Visual'serien kontakta:

lr ::.i.',i-. 031' 61 3? ?!
*+=,. j'ltii.qs';r+
,::;:'.:::,,:=.i,.--:. -.: :*,.------PrOduktanSvafig:
-i:+l*tr
regionarkivarie
i:l=
.i,.,:':-n:::l;,-:-:.-i-,.i-.-,.,-.:-:-.*-..:!-::-::, 031-701 19 60
Kommuner, landsti-ng, folkrörelsearkiY:
018- 3A 41 72
i=å+*i
Wima
Dok
;!,:.=
privatlektor:
r:-r-: --i,;,1 .,..:-*-: - , . -'
Statlig och
:,, r,l

Cöteborgs §tad
A§S-kontoret

POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96TRENSUM
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rmmar§mun
Tillgodose allmänhetens behou au information

från diariet dggnet runt?

Kan man uerkligen göra det? Uisst, med Diariet på lnternet, som är
iiHS, kan ni nu tillåta sökning i diariet
ukt liHS,
ett tillägg till uår produkt
dggnets alla timmar på tnternet, Publik information öuerförs

seruer på utsidan au branduäggen för

i

att

till

under
un

en

inga intrång skall kunna ske

driftdatabasen.

. . , och en sak

publicera

t

till, f ör att

snabbt komma igång kan ni uälja att

ex en förualtning eller enhet

till att börja

hela organisationen behöuer inte uara redo
Bra

med, d u

lör detta kliu ut i

s

uärlden.

ua?!

Ås!,lshattöaI#

Satsa

på ngstart

till årsskiftet -
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kontakta oss nu!

E-post &
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i Linköping flB, lndustrigatan 5, 582 77 LINKöPING.
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55 85 00 u.ruui.alp.se info@alp'se

