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Stor plots po liten yto
lblond röcker inte golvyton riktigt till for ott få plots med
ollt mon vill. Dö bör du völio Lundio Trö totpockning, reno
drömmen for dig som hor mycket ott forvoro.
ld6n med tötpockning ör liko enkel som geniol: vi siöller hyllorno rygg mot rygg

på vognor och låter vognorno gå pö röls. Pö sö sött frigör vi dyrbor golvyto.
Du kon sioppo vod som helst i Lundio Trö tötpockning uton ott det syns. En fullostod Lundio Trö-vogn kon vögo flero ton, men tock vore rotten på goveln och
golvskenorno kon du flytto vognen med boro ett fingerl Kommer du ott onvöndo
Lundio Trö tötpockning ofto rekommenderor vi eldrivning, som kon kombineros

med dotoriserod sökning. AÅed Lundio Trö för du inte boro bro förvoring och
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Kan man arkivera
hårddiskar

utges av Föreningen SvenskArkiwidskrift.TemaArkiv är
föreningstidning för medlemmar i NäringslivetsArkivråd (NLA),
Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektorn (AAS),
Föreningen arkiwerksamma i Landsting och Kommun (FALK)

t

.§

och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).

Ansvarig utgivarei

r'l *-*

Eva Lindelöw Sjöö,

ordförande i Förenin8en Svensk Arkiwidskrift
E-post eva.lindelows joo@komreuse

Sommoren är över och hösten har tagit vid.Vilo byts mot arbete. För mångo ov
oss hor sommorboken sedon länge /ogts åt sidan. Möiligen dröier sig en och

Chefredaktör/redaktionr
Åsa Olsson, c/oTemaArkiv
Eriksbergs säteri . 374 96 TRENSUI'4
Tfn: 0454-603 78
E-post aspa@swipnecse
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Michael Frankius (FALK)
Tfn:0733-12 1723
E-posc frankius@telia.com
Hans Ramstedt (FALK)
Tfn: 090- I 5 13 97 . Fu:090-77 02
E-posc hans.nmstedt@umea.se
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Pernilla Friberg (AAS)
Tfn: 08-738 06 27
E-posc pernilla.friberg@spray.se

Mino reflektioner och frögor efter lösningen ör;hur bli det i framtiden. Kommer ftrfouorna ott sporo
sino tonkor och onteckningor på sommo sött som Fredriko Bremer gjorde och kommer våro forskore
och historiker ho sommo tillgång på moteriolsom dogens. Kommer det att finnos teknisko resurser ott
sporo ollt moteriol som produceras.Kommer våro orkiv ho sörskildo orkiv for hårddiskor, e-postutskrifrer
och SMS-meddelonden. Det vor löttore ftrr, söger någon.Att varo orkivorie i en tid då ollt bara ftrekom i
skrift på popper vor noturligtvis löttore ön de uppgifter som möter dagens och morgondogens orkiv-

Karin Wåhlberg (AAS)
Tfn: 08-656 29 98

lngrid Söderlund
Tfn: 08-40 I 80 7l
E-post ingrid.soederlund@swipnet.se

medorbetare.

Brift-Marie LVenditto (NLA)

Trots detta ftrefoller resurserno ftr de enskildo orkiven snarore krympo ön hålla jömno steg med utvecklingen. Mon kan inte hur lönge som helst skyllo på den dåligo ekonomin.Arkiven ör ingen "töronde"

Tfn: 08-553 432 2 I
E-post: britt-marie.venditto@supportbolage!.se

verksomhet,den ör

Lars Lundqvist (NtA)
Tfn: 08-534 99 18
E-post Iars.lundqvist@foreagsminnen.se.

Kerstin Söderman (FA)
Tfn: 08-535 301 82
E-post: kerstin.soderman@adm.huddinge.se

högsto grod en "nöronde" resurs och sko sjölvfollet också behandlos som en sddon.

Våro orkiv hor mångo "skondoler" i sino hyllor och mogosin. Dörför ör det völfunnet oft drets Arkivens
dog kommer ott gå i skandolernas tecken. Låt somtidigt rirets Arkivens dog blir en riktigt stor monifestation ftr störkondet och synliggörondet ov våro orkiv.Alk onnot vore en riktig skondol. Framtiden kröver
det ov oss.

Annonser:Harriet Kvist
Tfn: 08-634 08 50 . Fu:08-634 99 35
E-posc kvist.4k@swipnet.se

Prcduktion: J Lagerblads Tryckeri AB
Layout & illustration: Anefte Gunnarsson
J Lagerblads
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Detto år ör ocksö ett jubileernos år.Vårt störsto enskildo orkiv - Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek fullde 100 med vörmonde ftrsommarsol,pompig hornmus( stotsministertal och möngder ov presenter.
SvenskoArkivsomfundetfiror 50.Mitti sommoren öppnodes den 100 år gamla korrespondensen mellon
Verner von Heidenstom och Oskor Levertin. En tröto som vor en mindre skandal på sin tid, men som
bora framstår som en smulo pikont i dogens litteröra debott.

Annelie Johansson (FA)
Tfn:08-545 415 62.
E-posfl annelie.johansson@am.a.se

Tryck

onnon reflektion ov lösondet kvar i minnet Sd cjr det hos mig. Min sommorbok hode dessutom i högsto grad med synen på och ottityderno till vårt orkivorbete ott göro - Corino Burmons omfottonde biogrofi om Fredriko Bremer.
Bokom boken ligger ett stort arkivorbete. Dör finns citat ur Bremers omfottonde korrespondens, skisser till hennes romoner och reseberöttelser och
mycket onnot Bremer vor mycket noggronn med ottsporo på det mesto,
sonnolikt ovetonde om ott hon sku//e gtå till historien som en ov våro storo
ftrfottore och sätto djupo spår i vår somhällshistoria.
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Tryckeri AB

n^eÅ-

Denna tidning trycks på miliövänligt papper.

I

Prenumeration:

lngvor Söderström, ordftronde i

Helår (fyra nummer) 230 kronon
Konaka Äsa Olsson. se ovan.

FA

Omslagee lnvigning hos Landsarkivet i Härnösand
förräras Eemensam! av Niklas LiunSholm, Landsärkivet
Härnösand, och Anna Siöman, Domstolsverket. Som
en symbol för det goda samarbetet valde man am
knyta ihop eft band i seället för aft delä det mitt itu.
Foto: Per-Ake Ktinberg
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Ministrar och c

näTARAB fir
Det var många som
ville vara med och
gratulera näTARAB
hade födelsedagsfest,

Ett uppskattat bidrag

till en ny mikrofilmsläsare fick arkivet av
statsminister Göran
Persson, här
på bilden.

till höger

Text: Kerstin Söderman. Foto:Arne Högström,ARAB
rbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
AR A.B ar Europas dldsta
arbetarrörelsearkiv och troligen det
äldsta i världen. Arkivet ligger i Stockholm på
Upplandsgatan 4 med filial i Grängesberg. De

förvarar cirka 5000 arkiv från politiska,
täckliga och andra organisationer inom hela
arbetarrörelsen samt en rad personarkiv, bland
andra Hjalmar Brantings, Alva och Gunnar
Ml.rdals och C)lof Palmes.
Biblioteket är ett specialbibliotek med
inriktning på litteratur om arbetarrörelsen,
allmän samhällsvetenskap och svensk
arberarlitteratur. I dagsläget är ett 30-tal
personer anställda. Sedan 1967 är ÄRAB en
stiltelse med svenska staten, Landsorganisationen i Sverige, LO och Sveriges
Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP som

huvudmän.
Firandet av 100-års jubileet uppmärksammas
under hela 2002 med ett par större konferenser och seminarier, flera mindre utstdllningar
samt bokpublikationer.
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Födelsedagsfest

sätt. I en

Sjiilva fodelsedagsfesten firades den 30 maj
under både festliga och allvarsamma former.

h.-r.r,t

Till de roligare akdviteterna under

dagen

hörde de inspelningar av musik av olika
genrer, till exempel "Kamp- och frihetssånger i
svensk tradition', eller "Kvinnokamp under
100 år", som spelades på olika håll i lokalerna.
Arkivhandlingar i all ära, men iite
"edutainment" (en blandning av education
och entertainment) kan vara trevligt emeilanåt. I de miniutstdllningar som tagits fram
fick man däremot se utiagda arkivhandlingar.
Till och med påTV om man som jag råkade
sitta i soffan när Aktuellt sändes.
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l-orskare a. iöste r-arandra på scenen

i den för

Martin Grass från ARAB berättade om olika
sätt att kamouflera politisk propaganda.

daqen rullprackade lorskarexpeditionen. Det
sr.ettigr \.ärre rrots att alla fönster hade
'ar
öppnars denna soliga lörsommardag. Den
mest önskade lodelsedagspresenten fick arkivet
ar. starsminister Göran Persson som överläm-

Under fascistiska och nazistiska regimer på
1930- och 1940-talen gömdes illegala
broschyrer och tidningar på olika finurliga

nade ett bidrag till en ny mikrofilmsläsare.
Berydelsen av den egna historien och dess vikt
för samtid och framtid var ett tema som

Kamouflerad propaganda

chokladpudding
rade
vdlkomnades varmt. Man gjorde inte någon
åtskillnad mellan arkiv, tryckt material och
samlingar. Även ftiremål togs emot. En

.t

Kopia på det chokladpuddingpaket där en illegal

skrift från Kommunistis€he lnternationale

ft;rklaring till att även enstaka handlingar
aktivt samlades in dr att proveniensprincipen
inte var vägledande ftir arkivarbetet. Detta
ledde till aft man på arkivet sjiilva skapade
samlingar och arr man sorterade in handiingar
bland avsändarens arkivhandlingar.
Proveniensprincipen som ledstjärna slog
igenom först på 1980-talet inom ARAB.
Från och med 1906 övertog LO och SAP
huvudmannaskapet. Tiots detta fortsatte
arkivet att vända sig till hela arbetarörelsen
och förvandlades darfor inte till ett partiarkiv
ftir socialdemokraterna, eller ett LO arkiv.
Forskning om arbetarrörelsen var redan från
början en viktig måIsättning. Arkivet
öppnades for allmänheten hösten 1903.
Institutionen har under hela sin 100-års
period hållit sig kring Norra Bantorget även
om man har fl1ttat em flertal gånger.

många talare knöt an

Marita Ulvskog, kulturminister,och Martin Grass,
ARAB,

gömdes.

tittar

pa en av utställningarna.

tili. Riitt så naturligt på

en 100-årsfest måhända, men jag tyckte mig
kunna se en påtaglig stolther och beundran för
de ftiregångare som

!
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tidigt i arbetarrörelsens

barndom tiinkte på att dokumentera och
bevara rörelsens historia. Liksom en lire
fOrvanad glädje över att hela arbetarrörelsen
samlars inom en arkivinstirurion som
rymmer
arkiv från både socialdemokratiska ltireningar,
kommunistiska organisationer och syndikalister på samma hyllor. Arkivchef Karin Englund
summerade dagen med orden
ar no]dal
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vi dr stolta, vi
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Grunden till arkivet
Grunden

till

dagens arkiv lades

inom

Stockholms Arbetarebibliotek ddr man
sommaren 1902 beslöt att emArbetarrörelsens

Arkivet ligger på Upplandsgatan 4 i centrala Sto€kholm.

bibliotek och arkiv skuile inrättas. Initiativtagare var Oscar Borge som byggde upp arkivet

och var arkivftireståndare under de första 25
åren fram till 1937. Hal startade ett intensiw
insamlingsarbete och även arkivfragment

På hemsidan (www.arbarkiva.se) kan man hämta hem två av jubileumspublikationerna ,'Historia
som uppdrag" (ARABs historik) och "Världen i källaren" (lnternationellt i arkiv och samlingar)
som PDF filer.
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Bearman besöl
Text: Lars Lundqvist

I maj besökte David Bearman och JenniferTrant Stockholm'Vid
ett fullsatt seminarium på Etnografiska museet framlades tankegångar om digitalt bevarande och förmedling för museer och
arkiv.
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David Bearman är ett känt namn ör dem som
foljer med i den arkiweoretiska diskussionen'
Inie minst är han orädd och kommer ofta med
kontroversiella förslag. Detta märktes också
under detta seminarium.
Förmiddagen ägnades åt en diskussion kring
likheter och skillnader mellan arkiv, bibliotek
och museer och hur detta förändrats i och
med den ökade digitaliseringen. Det kunde
konstateras att
det finns

problem med

hur
informationssökandet i dag
fungerar på

nat,

institutionerna.
Främst
uppmdrksamma-

Tankeväckande id6

fäfit

som ligget i hur
söksysiemen fu ngerar' Den vanliga biblioteks-,
eller arkivbesökaren ftirstår helt enkelt inte hur
kiassifi ceringen 2ir gjord.
Systemen, menar Bearman och Tiant, är
främst till för dem som själva är verksamma

inom professionen. Genom digitalisering finns

sig om det blir så mycket lättare för den
vanliga användaren.
För att underlätta användarvänligheten
poängterade dock Bearman och Tiant vikten

att int.greta användarens utgångspunkt

Den tankeväckande idd som framftirdes var att
digitaiiseringen och tillgiingliggörandet på
Internet möjliggör ett n)'tt sätt att sammanstilla information. Genom länkar och annat,
skall det vara möjligt att å fram all information, oavsett om det rör sig om en bok,
arkivhandling eller museiföremåI. För att

",,

möiliggöra detta, måste dock institutionerna
börja arbeta på ett nytt sätt, där inte minst
kontakter inom ABM-området naturligen
måste intensifieras. En förhoppning är att det i
slutändan skall vara möjligt att på en och
samma sökning fä fram all tillgänglig

tillgängliggöra informationen för en bredare
allmänhet är därför en stor utmaning {iir
arkivsektorn.
En tanke som föreläsarna framhävde var
därför att samarbetet mellan de olika
sektorerna skulle kunna möjliggöra ett
utnl,ttjande av varandras kompetens' När det
gdller att presentera informatioo på ett
pedagogiskt sätt har kanske framför allt
museisektortt goda kunskaper att tillfora'

information inom ett visst område.

des de brister

6

dock stora möjligheter att använda informationen på ett helt nym sätt'

En del frågetecken
En personiig reflexion kan ju vara att det ändå
finns en del frågetecken kvar att lösa. Ett är
ftirstås hur äktheten i informationen skall
garanteras. Eventuelia brister i källorna
kvarstår förstås och även tanken på grupper
som kan tänkas ha intresse av att förvanska
information oroar. Framliir allt kan man fiåga

med de metadata som är konstruerat utifrån
institutionernas behov. Den stora frågan ffr
därför sägas vara hur denna integrering skall
kunna fungera i slutändan. När det gäller
arkivhandlingar behövs ju nästan en yrkesmdssig kompetens för att kunna bedöma
materialets trovärdighet och relevans. Att

Parallella seminarier
Programmet var efter lunch uppdelat i wå
parallella seminarier. Uppdelningen visade
också ett problem med att digitaliseringsprojekt för professionerna närmare varandra'

oa

oo

ikte Stockholm
]ndelning.r' -i, :J:. ::- .::l: i .rr arliirseminariLrr rTr:J B:ållt..in u.L tLr
museiseminarium Ler: a.'Trant. där der fbrra
ägnades åt digiralr lånsridsber ar:inde och det
senare åt bilddigitiliseringspro jekt. Problemet
är att båda seminarierna eqentligen är arintresse för båda profissionerr.ra. För år.en om
bevarandeperspektir-et är cenrralt för arkiven,
genomltirs ocksä många bilddigitaliserinqsprojekt på arkiven och det hade varit
intressant att delra i båda prograrnpunkterna.
Mirr val foll dock på arkiv.gminspisl.

Slöseri med resurser
David Bearmans eftermiddagspass var etr
seminarium i dess egentliga kontext. Det
fanns här möjlighet att stdlla frågor och
diskutera bevarandeproblematiken, efter att
han gjort en kort inledning.
Det kanske mest kontroversiella som
fram{tirdes var att han såg det som slöseri med
resurser atr bevara databand, ddr

informatio-

nen lagrats som flata filer.
Om det skulle vara någon vits med ett
bevarande, menade Bearmal, måste det skapas
metadata redan i samband med att informationen bildas. Han valde att använda uttrycket

"transactiori'som kriterium ltir den process
df,r ny information skapas. Förutom kosmadsvinsten, menade han också att det 1åg ett värde
ur ert :ikthetsperspekriv att metainformationen
var kopplad till dokumentet redan från början.
Sammanfättningsvis {år seminariet, som var
årranqerar genom ett samarbete mellan

universiteten, DIK och fuksarkivet.

anses som

lrckat och det stora antalet deltagare visade
inte minst på err srort intresse fur dessa frågor.
{rt intresset {tjr ämnet sträcker sig långt
urarlör:rkirwärlden, visade: inre min.r av arr
flera av deltagarna helt saknade anknytning till
både arkiv- och museivärlden.

Bearman liknade vår
med en
Text: Lars-Erik Hansen och Roger Löfgren, chefsarkivarie respektive arkivarie på RFV

avid Bearman deltog även i ett
seminarium arrangerat av fuksarkivet, där han och IT-arkivarier från
nordens alla riksarkiv fick lämna svnpunkter
bland annat på Riksfursäkringsverkets (RFV)
proiekt om digital arkivering.
Bearman har sedan 1970-taJet propagerat for
vikten av metadata vid digital arkivering.
Bearman, som var i Sverige {lir Ibrsta gången,
önskade ett konkret exempel på en plan ft;r
digital arkivering. Denna skulie j?imföras med
de idder han fort fram om digital arkivering.
Efiersom Riks{tirsäkringsverket hunnit långt
med detta i Sverige blev vi tillfrågade.

Vid formuleringen av metadata har i första
hand digitala dokument inom det elektroniska
ärendehanreri ngssysremer (ÄHS) fbr
ftirsäkringskassornas ärendehandlaggning
faststäilts. Inltirandet av andra typer av digitala
dokument inom SFA kommer sannoiikt att
innebära en komplettering med nya metadata.
I samarbete med expertis med mångårig
erfarenhet av ärendehandläggningen vid
flirsäkringskassorna och med utgångspunkt i

ISAD (G) respektive ISAAR (CPF) har
proiektet sökt identifierat meradata som
behövs för att beskriva drendehandläggningen
och verksamheten. Ett offentlighetsperspektiv
har även varit styrande i detta arbete.

Proiektet inom SFA

Pittsburghprojektet

Vårt projekt om digital långtidslagring iir
indelat i olika faser. Vid den första formulerades en övergripande strategi ftir digitalt
långtidsbevarande inom socialförs:ikrings-

Bearman presenterade och kommenrerade
Pittsburghprojektet, som drevs vid Pittsburgh

administrationen (SFA), det vill säga Riksfttrsiikringsverket och ftirsäkringskassorna. I den
andra, som precis dr avslutad, har vi formulerat krav på det digitala arkivet. Bland dessa är
kraven på vilka metadata elektroniska
dokument inom SFA ska ha av stor vikt. Den
tredje åsen innebär inrernt fiamtagandet och/
eller extern bestdllning av ett funktionellt

digitalt långtidsarkiv.

Universitet under Itirsta h?ilften av 1990-talet.
sökte man definiera
funktionella krav ftir "record-keeping",

I Pittsburghprojektet
det

vill

säga

hur information ska bevaras och

Presenteras.

I projektet sökte man stöd i olika grundfunktioner i samhdllet vid fiamtagandet av
viiken kontext som var intressant att dokumentera kring den information man ska
bevara. Man konsulterade jurister, 1äkare,
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ärmaceuter, kärningeniörer, arkivarier med
till
mera. Dessa krav söLe man sedan överföra
att
teknisk miliö, med ambitionen
Drosrarrlmerare skulle kunna fä datorsystem

l..

r'å

,uro.nrrirkr som möiligr

skapa "records"

i enlighet med de funktionella kraven' Efter
prowilämPningar i olika miljöer skulle sedan

.n korrig.iing av de funktionella krav som
,*illts ,1i.. Dii..ft.r skulle projektets resultat
forankras hos leverantörer, ftiretag och

avgörande för art informationen i en uppgilt
uPp
eller i ett dokumenr ska kunna öPPnas
och llisas som det såg ut när den/det uppkom'

2. Inlormationens kontext' Denna handlar i
huvudsak om fastställande och dokumentation
,rppgift"r, och handlingars ursprung - med
"u
andra ord i grund och botten om P(ovenlensprincipen.

Vad säller inlormationens konrext ska enligt
den årergriprnde srrategin tor digiral
långtidslagrlng vid SFA ISAD(G) och
.uÅt,r"1liISAAR (CPF) standarderna
Tankar finns ocLså om att använda
användas.

EAD' Dessa tre standarder

tillhör de som verkar vara

Informationsmetadata'
Dessa avser bland annat en

Funktionella krav
De funktionella kraven handlar primärt om
uppfångandet, upprätthållandet och använ-

dokumentation av
dokuments "användningshistorid'. Vem som varit
inne i det, när samt gjort

aäa.täu records. Varje "records" som fängas
upp måste få sina metadata som beskiver i
,rilk t."--rtthang det skapats, men även när

vad.

det förändrats och omständigheterna
detta.
Records måste upprätthå'llas intakta

struktur

king
hdr

elektroniska informationens
integritet; autenciteten mäste säkerstdllas
g.rrJ- intrång eller ofrivillig informations",,
iörl,r.t irrt" sker, till exempel vid överföring
mellan medier. Records måste fänga upp
information om allt som hänt med det' När
det används, hur, avvem och om kopieringar

avses den

skett. Slutligen måste "records" vara användbara på så sätt
att det kan
exporteres d1l
andra system

utan informations- eller
funktionalitetsftirlust.
Logiken bakom
de funktionella
kraven på

"recordkeeoing" som Bearman och
Piråbu"rghprolektet framhåller är i princip den
,r--" åå ,rkirr"ri.. arbetat efter under hela
ett
1900-talet. fukivhandlingar ska sättas in i
de
sammanhang, nämligen det sammanhang
så
skaoades inom. D. ska bevaras och vårdas
de
information
den
avseende
intakta
d. iråJl.
bzir på. Sker några förändringar i informationen'ska dessa dokumenteras' Uppfi'lls dessa
som
krav kan "records" tjäna som bevis på vad
För
processen'
hänt inom den arkivbildande
att upp$'lla dem vid elektronisk arkivering
åmeflertid en annan strategi och taktik
än vid konventionell arkivering'

i<rzivs

Tre former av metadata

fick
Tle former av metadata kring inlormation
särskild tyngd i Bearmans resonemang:
1. Informationens struktur' Formatet är
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lnformationens kontext

3.

myndigheter.

-

av
Iösning är att garantera en säker hantering
handlingarna.

mest livskraftiga inom
arkiwärlden. De är
{iirankrade i USA och i
EuroPa' och har en lång

m

his,oiia i föregångare'

ISAD(G) beskriver en
generell informations-

struktur för arkiv-

lnformationens
Vad giillde informationens
,,rrr[arr. används ftir närvarande Tiff inom
ÄHS. Detta format har SFA ft'r avsikt att
använda även

ringen

av

i den digitala långtidsarkive-

redovisningar och EAD kan
ses som en XML (även

i
SGML stöds) representadon av strukturen
av
sig
använda
skulle
intt
ISAD(G)' Om SFA
skulle man vara tvungen
att "uppfinnd' egna strukturer'

dessa standarder så

ÄHS-dokument.

hade inget mot ett användande av
resonemang om struktur
Bearmans
Tiff.
rimmar vdl med många av de slutsatser som

B"i*".,

droes i straregiFasen för det digitala

arki"reringsploi.ktet.hos RFV' Dar deklarerade
man att .11, arki rlo.ningar på RFV på lång
och
sikt ska anamma samma lagringsstruktur
standarder. SFA använder i dag olika
är
strukturer och lösningar för arkivering' Det
av
effektivare om all arkivering använder sig
samma lösning.

Information som ska långtidslagras ska skapas
i det format som den ska lagras i' så tidigt som
möjligt i Processen' Där det bara zir möjligt
ska'bätandig" format andindas (det format
som vi ft;resfråkar 2ir XML och rastergrafik)'
Om man kan skapa och lagra dokument i
"rätt" format undviker man kostsamma
konverteringar, versionsproblem och möjliga
förluster av information'

Autencitet
Strukturfrågn handlar också om autencitet'
Därmed inbegrips även hanteringen av
om
elekrroniska signaturer i diskussionen
struktur. I stralgiprojektet rekommenderades
från RFV att den elektroniska signaturen tas
bort. Problemen med att for lång tid spara den
elektroniska signaturen är deis att certifikaten
gäl1er,.rrrd.r.tt begränsad tid' dels att

endast
der krvpto som hela den tekniska lösningen
arr
busee, på är Iätrare att knäcka på sikt' För
därför
den
måste
d]<thet
.a[ä irrfor.r,ionen
konverteras och omsigneras'- Detta fu

ständigt
,,rå.t o-.h käver tid och pengar' En alternativ

lnformationsmetadata
Vad sdller informarionsmetadata och med
d.,rr"dokurn.r,ens "använd ni ngshisroria"
menade Bearman att alla versioner av ett

dokument måste finnas för att ett dokuments
hela livscykel ska kunna spåras' Detta ansåg
han vara avgörande fiir att bestämma ett
dokuments äkthet.
I Sveriee finns en annan tradition' Den
när det
innebä". att en handJing blir allm?in
inkommer till, upprättas hos en myndighet
eller liknande och kontext tillförs eller
intesreras med dess innehåll lftkta' ord'
nrrri-." bilder)' lcke allmänna handlingar'
till exempel arbetsversioner av handlingar i
ärenden som inte är avslutade, har projektet
for långtidslagring inom SFA inte betraktat
som bevarandevärda.
en fisk
Bearman liknade vår arkivlösning med
(det digitala arkivet) ater
fisken
stora
den
-

upp småfiskarna (till?impningar)' Vilka..
som måste finnas för att handlingar-

-å"dr,"

måste
nas ursprungliga ordning skall bevaras

Uo-^å f.a" a.n
ninssvis kan

"stora" fisken' Sammanfattart RFVs projekt om digital

sägas

siora delar faljt de råd och
redogjorde for pfu]ABearman
anvisnin[ar

arki.ri.,g rill

seminariet.

*ffi

ffiu"tt
o

,,

I

oo

an

gratis förYari ng"

Text: Stefan Berggren, styrelseledamot i NLA

nder ett antal år har etableringen av
ett näringslivsarkiv ftir Gävleborgs
län diskuterats av och till. Det
senaste är en utredning, där bland andra
Folkrörelsearkivet, Handelskammaren och
Länsmuseet Gävleborg sitter med, beträfTande
något som går under arbetsnamnet "länsarkiv". Exakt hur detta ska organiseras är lör
mig i skrivande stund oklart, men Folkrörelsearkivet synes vilja ta på sig uppgiften att dven
samla in loretagsarkiv
En ftirutsätming ftir att kunna driva ett
näringslivsarkiv är att företagen betalar ftir de
tjänster de drar nytta av, som till exempel hos
Stockholms Företagsminnen. Det är alltså av
yttersta vikt för ett näringslivsarkiv, oavsett var
i landet det verkar, att fr igenom lravet på
betalning av ftiretagen och motivera anledningen därtiil. Annars faller verksamheten för
ett näringslivsarkiv samman förr eller senare.
Företagen {är inte avsäga sig sitt ansvar för sina
handlingar, även om de borjar bli till åren
komna och inte används lika frekvent i den
egna verlsamheten.

Kostnadsfri förvaring
Vid ett möte med arkivarier i Gävleborgs län
för en tid sedan framkom att Länsmuseet
Gävleborg med bistånd av Gävle kommuns
stadsarkiv övertagit ett arkivbestånd från
godisfabriken Ahlgrens (Malaco Leaf) som
företaget inte ville behålla. Detta material
övertogs gratis utifrån en tanke om arkivets
kulturella och historiska värde {tir orten och

att det därför vore olyckligt om arkivet
försvann. Malaco Leaf sade sig inte vilja betala
något för arkivmaterialets omhändertagande.
Genom sitt handlande har Länsmuseet och
Gävle kommun sänt ut en signal till företagen
att arkiv kan lorvaras kostnadsfritt, ett
alternativ som är svårslagbart på en marknad
för dessa tjiinster. Därmed underminerar man
marknadsförutsättningarna ftir ett eventuellt
näringslivsarkiv i framtiden.

Förvaring mot betalning
Det som gör denna sak så uppseendeväckande
är att det finns en kommun som i etr
motsvarande ärende agerat på ett annat sätt,

nämligen Sandvikens kommun. Sandvikens
kommun har tagit emot Sandviks dldre
arkivmaterial och detta mot betalning, ett fast
belopp plus hyllmeterhyra. Tillika är hyran
marknadsmässig, 1 25 kronor/hyllmeter. Detta
agerande var något som varken Länsmuseet
eller Gävle kommun ville ta lärdom av.

Om näringslivsarkiv ska kunna verka i
framtiden, i Gävle, Skåne eller i Norrbotten,
måste de offentliga arkivinrättningarna och
museerna sluta ta emot arkivmaterial
kostnadslrittl Lä.nsmuseet Gävleborgs
handlande har på inget vis hjalpt till att skapa
förutsättningar ftir ett näringslivsarkiv i
regionen.

Nu infinner sig kanske frågan: Skulle man låtit
Malaco Leaf helt enkelt skicka iväg arkivmaterialet på tippen om de nu inte ville betala
för dess omhändertagande? Ja, den frågan tå1
att diskuteras vidare. Min ståndpunkt är dock:

Arkivet är företagets egendom och eftersom vi
än så länge lever och verkar i en marknadsekonomi där eget ansvar ska vara gdllande, är
svaret entydigt: Jal
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k-pistar till arkiv, från
landsarkiv
tingsratt t
o

F ran

o

lnvigningen av Landsarkivet
i Härnösands nYa dePå
förrättades av Riksarkivarie
Erik Norberg som sade sig
vara förväntansfull inför det
tomrum som de nYuPP'
satta hyllorna uPPenbarade
- ett tomrum som inom en
snar framtid ska fYllas med

ett unikt svenskt kulturarv'

Text Nils Mossberg. Foto: PenÅke Ktinberg

en 3

juni 2002

ägde inte mindre än

wå invigningar rum vid Landsarkivet
i Härnösand. Dels invigdes
landsarkivets nya depå, inrymd i ett stort
numera konverterat militärförråd, dels fick
den sedan i augusti 2001 verksamma
Avdelningen lor inskrivningsmyndigheternas
arkiv - IM-avdelningen - sin olficiella
invigning.

Förändrad verksamhet

Bakgrunden till invigningarna är denna: I
d...--b., 1999 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att lörändra inskrivningsvid landets tingsrätter' Föränd,r.rk
"mhetÅ
ringen innebar bland annat att landets 91

insf,rivningsmyndigheter minskades tilI sju
nyå, som successivt togs i bruk under våren
Z'00t. Hot de gamla inskrivningsmyndigheterna fanns o-ktit g 15 000 hyllmeter mycket
frekvent arkivmaterial som de nya myndigheterna inte hade möjlighet att ta hand om'
Olika lösningar på var och hur detta material
skulle tas om hand diskuterades' Så småningom kom en central arkivdepå i Härnö-

,"rrä, d.iu.n av Landsarkivet i Härnösand' att
lramsrå som der bätra alrernarivet'

Utrymmesbrist
Parallellt med uwecklingen kring insLrivningsmaterialet började Landsarkivet i Härnösand'
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som så många andra statliga arkivinstitutioner
i landet, att fa en allt påtagligare utrymmesbrist. Nya arkivlokaler behövdes snarast'
Tillsammans satte dessa wå faktorer fart på

planeringen ft;r att

ä till

stånd en utbyggnad

av landsarkivet.

Från förråd

till arkiv

En ombyggnad av ett av militärförråden på
KA-5-omiådet i Härnösand framstod snart
som den attraktivaste lösningen' Ett före detta
militiirft;rråd har på mycket kort tid omvandlats från ett förråd för kastruller, k-pistar'
känqor och kalsonger till en arkivlokal med
höÅa sakerhetsklass for arkiv' I Iokalen finns
arr förvara fem mil dokument och
kartor. Till derra ska läggas en
antal
,rJr,
",,
mindre forskarsal samt kontorslokaler ft;r upp
till 20 personer. I och med denna nya depå har
Landsarkivet i Härnösand fördubblat sitt
accessionsuffymme från cirka 50 000 till
100 000 hyllmeter. Intill det nu ombyggda
militärftirrådet finns dessutom ännu en
byggnad som skulle kunna ge plats ftlr
*älin"r. 35 000 hyllmeter' Rikarkivet har
tt. nÅrr.nd. oprion på denna byggnad'

-frlinh.,

för Landsarkivet i Härnösands organisation för
att ta hand om detta material' Ett rydligt
exempel på den tendens med allt mindre
avstånd mellan arkivinstitutionerna och
arkivbildarna i Sverige som blivit alltmer
påtaglig på senare tid. En trend som, på gott
och o.tt, innebär att arkivinstitutionerna tar
över rena förvaltningsuppgifter, i form av
informationsåte*ittnittg och -utIämnade' från
de arkivbildande mYndigheterna'

Leveranser Pägär
Avdelningen för inskivningsmyndigheternas
,nsrra."r för att bevara, vårda och "rkiv
framfor allt - dllgängliggöra och tillhandahålla
ovannämnda material. Vid invigningen hade
drygt 4 000 hyllmeter från 3 1 tingsrätter
le,r.ier"ts

till

landsarkivet. Leveranserna väntas

lram rill och med våren 2001 då IMarä.lning.n ska vara i fulI drift'

oåså

I dag besvaras mellan 40 och 50 ärenden per

mor
dae-ur materialer och prognoserna pekar
avdelningen
när
dag
per
o.n'kring I 50 ärenden
ar firllt utbyggd. För närvarande arbetar nio
tillsvidareanställda personer på avdelningen'

Separat avdelning
av problemet med de upphorda
inskrivningsmyndigheternas handlingar blev
att en seParat avdelning skapades inom ramen

R"r.rlt"t.t

Fotnot: Omslagsbilden är också från
invigningen vid Landsarkivet'
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Text: Lars Lundqvist

usiklivet har en central plats i det
offendiga rummet. Det gör ämnet
intressant att studera utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Inte minst har de flesta grupper i samhället, på ett eller annat sett,
deltagit i musicerandet.
I Gustaf Ruuths Musikaliska nöjen i Jönhöping 1620-1920: En
orientering i stadens musikliu under 300 år,lramträder inte minst
musiklivets mångfald. De olika platser och grupper som under
århundradena har bidragit till dess flodande i tändsticksstaden
framläggs här, närmast i uppslagsbokens form. Vi lår läsa om allt lrån
brunnsmusiken, till organisten Karl Karlbergs konserter med arbetare
från Gamla Tändsticksfabriken och med barn från stadens folkskolor.

Bredden uppmärksammas
För styrkaa med Ruuths framställningssätt är att bredden av musiklivet uppmärksammas. Här kan vi ldsa om hur Jönköping Par Bricole
ordnar societetsbal på Storan 1884, men även om andra baler som
ägde rum för de bättre bemedlade. Inte minst de fester som anordnades

i samband med kungarnas namnsdagar var centraia handelser i

stadens musikliv.

Men vi kan också ldsa om Jönköpings arbetareförening och senare
även Jönköpings arbetareinstitut. Intressanta fiir att de hör till kretsen
av liberala ftireningar som bildades ltir, snarare äa av arbetare. Syftet
var {iirstås att sprida de musikaliska bildningsidealen till arbetarna.

Föreningen tycks dock ha haft en tåimligen tynande tiilvaro.
I framstdllningen berättas dven om lokaler och institutioner, liksom
om {tirgrundsgestalterna i Jönk<;pings musikliv, allt från kompositörer
till instrumentbyggare. På detta sätt ges en god helhetsbild över hur
musiklivet gestaltade sig i Jönköping.

Sam manstäl lning saknas
Problemet för l:isaren blir dock att det saknas någon form av
sammanställning över musiklivets uweckling. Det skulle ha varit
önskviirt om boken hade inletts med ett kapitel som försökte
sammanfoga de oiika delarna till en större helhet, eller i alla äl om
det hade funnits en klarare indelning mellan de olika delar av
musiklivet som boken behandlar.
Boken är rikt illustrerad, framfor allt med tidningsnotiser, men även
arkivhandlingar och fotografier. Och har i ligger också ett problem.
Det är ndstan så att den löpande texten försvinner bland alla illustrationer. I ambition att försöka kartlägga musiklivets bredd, känns det
nästan som om varenda tidningsnotis eller annons med musikanknltning är medtagen. Framstdllningssättet blir därfor friimsc
tanken,
uppslagsboken och jag formodar också att det är det
Som sådan ger den dock en god bild av hur
stad har fungerat under 300 år. Kanske kan den
inspiration både till ftirdjupade studier och
pa
håll.
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Engagerat nätverk

fbr registratorer
Text: Karin Wåhlberg

bygger på en interviu med förra
Följande artikel om Nätverket för registratorer i Stockholm
Sonia Höglund'
ordföranden Monica Grolich och nuvarande ordföranden

Det är i år snart tio år sedan näwerket ftir
registratorer i Stockholm såg dagens ljus forsta
gå-ngen. Behovet av ett näwerk var stort och

frågan hade diskuterats flera gånger'
På en regi.tr"torskonferens i Norrköping i
början av 1990-talet startade några
,.gir.r*.or", Från Stockholm en liten arbetsgÅpp. D.t"t första möte var på krogen efter

arbetstid. De visste inte om arbetsgivaren
skulle acceptera att mötena holls på arbetstid
samt med lokal, så det blev inte fler möten'
Året efter - också på registratorskonferensen i
Norrköping - gjordes ett nytt ftirsök' Den här
såneen sick der bärtre och på det första möter
äzifira.irC registratorer Från Stockholm och
Uppsala.

D"., fii.tm ordföranden blev Ulla-Britr
Engström, registrator på SCB' Hon var
ordltirrnd. i fem år, och sedan tog Monica
Grolich fran PPM över ordförandeskapet i tre
år. Monica hade

varit med och startat

näwerket några år tidigare. Sedan årsskiftet
har näwerket sin tredje ordförande, Sonja
Hoglund som är registrator på Riksantikvarieämbetet.

Våixande nätverk
Näwerket har i dag runt 100 medlemmar, de
flesta i Stockholm men också några från
Uppsala. Intresset är stort, och antalet
rnediemmar växer ständigt. Den dag intervjun
genomfördes hade Sonja Höglund fätt inte.
tindre an tre ftirfrågningar från intresserade
registratorer. De flesta medlemmar är statligt

72

anstdllda, men det finns också medlemmar

från kommunal förvaltning.
Näwerket har möte wå gånger om året'
Medlemmarna turas om att vara värdar'
Hittills har man bland annat varit på
Riksbanken, Riksantikvarieiimbetet, Statens
biografbyrå, Ekobrottsmyndigheten och
Lärarhögskolan.
Mötet inleds med att vdrdmyndighetens
verksamhet p(esenteras, ofta av myndighetens
generaldirektör. Därefter diskuteras de fragor

Io^ rtå. på dagordningen. Det är aktuella
dmnen som rill exempel hantering av
upphandlingar, e-post och diarieföringssystem'
D. stora mötena ska också skapa kontakwägar
mellan medlemmarna och inspirera dem till
att träffas i mindre grupper där det kan vara
lättare för alla att komma till tals' De mindre
sruDDerna diskuterar också frågor som kan
irr, äu b.g.a.,.rr intresse lör hela näwerket'

till

exempei vissa frågor rörande sekretess och

utlämnande av allmänna handlingar'
Näwerket träffas också mer inofficiellt varje
vår i samband med SIPU Arkivkonsults årliga
resistratorskonferens. på AAS registratorskåf.r.n, i Norrköping på hösten och ibland
även på de diarieFöringskonlerenser som

,no.Jrr",

av

AAS i samarbete med CKU'

Löner
De senaste åren har näwerket engagerat sig
bland annat i frågor som rör löner och
vidareutbildning. Två gånger har man

genomFört en enkätundersökning avseende
loner bland medlemmarna. lorsta gången

1995 och andra gången 2000'
hos Arbetsgivarverket

I höstx anhöll .räwerket

om att registratorer ska bli placerade i en egen
TNS-klass. TNS beryder Tjänstenomenklatur
Staten och är ett klxsificeringssptem för alla
yrkesgrupper inom staten. Klassificeringen
för lönestatistih men kan indirekt
"nvarids
Hittills har registratorer
lönesättning.
påverka

ingått i samma gruPP som sekreterare'

r., detta är miswisande, och
Näwe.ket
"rrr.r
lämnade d:irfor in ett förslag på en ny
gruppering. Arbetsgivarverket har svarat att
L*lttt. ko--"t att behandla näwerkets
förslag, eftersom en allmän översyn av hela
TNS-klassificeringen pågår och väntas vara
klar under fu 2003.

Vidareutbildning
till stor del frågan om
registratorernas lön som väckte tanken på en
viäareutbildning för registratorer' Tanken hade
funnits länge, och på ect möte på Kungiiga
Biblioteket bildade näwerket en arbetsgrupp
som skulle titta ndrmare på frågan om en
Det var också

vidareutbildning. I gruppen ingick även
Anneli Montdn lran SIPU Arkivkonsult'
Arbetsgruppen diskuterade bland annat vad en
,id"..,ltbi1åt i"g skulle innehälla' Man ville ha
en kurs på en hogskoia eller universitet' Man
ville oclså att kursen skulle vara på 20 poling'
och att det skulle vara möjligt att läsa på
distans. Med hjalp av bland annat Anneli

N,lontdns konrakrer med Mitthögskolan,
böriade p'anerna arr löruerkJigas.
I hösr startar ftir lbrsta gången kursen

"Dokume nrhaniering för registratorer" på
Mirthöqskolan i Härnösand. Målgruppen är
främst r-rkeslerksamma registratorer. Nätverker hoppas nu att arbetsgivare är beredda
art srå tbr de kosrnader det innebär att låta
inrresserade registrarorer genomgå kursen. För
den som r-iL1 läsa mer om kursen lanns en

Men det är inte bara i Stockholm det finns
näwerk ftir registratorer. I Malmö och i
Linkoping fi nns registratorsnäwerk. Siikert
finns behovet av registratorsnätverk även i
andra delar av landet, och vi hoppas art den
här artikeln kan inspirera till mer näwerks-

I Sverige finns cirka 3000 registratorer.
Så här ser "medelregistratorn" ut:

Hon är 49 år

byggande.

Hon har arbetat som registrator i 9,6 år
Hon är huvudregistrator
Hon har I,7 "medhiälpanregistratorer"

kortare artikeL i lbrra numret av Tema Arkiv,
nummer 1i2002. Inlbrmation finns också på
Mitthöqskolans hemsida, http://wrwv.mh.se/.
Ytterligare en verksamhet som näwerket
uppmuntrar zir så kallad utbytestjänstgöring i
de nordiska landerna. Sonja Höglund var i
några månader på Miljöministeriet i Köpenhamn, och en annan medlem från näwerket
har arbetat i Helsingfors. Tjänstgöringen kan
vara allt frårr en månad och upp till ett år.

Hon arbetar på en arbetsplats med 351
anställda

.
.

ä inte någon formell sammanslutning - det har ingen ekonomi att tala om
och ingen byråkrati. Verksamheten är mycket
beroende av de enskilda medlemmarnas
intresse och engagemang. En stor del av
registratorerna i näwerket är också medlemmar i Arkivråder AÅS. Många registratorer
upplever dock att AAS i första hand är en

Det tinns inga avdelningsJ

enhetsregistratorer på hennes myndighet

.

Hon innehar inte någon annan funktion
förutom registrator

.

Hon är arkivansvarig för både närarkiv
och arkivbeskrivningar

.

Hon upprättar inte arkivförteckningar
och arkivbeskrivningar

.

Hon har gymnasieutbildning

.

Hon hade 17 898 kronor i månadslön år
t999

Fyller viktig funktion
Näoerket

Hon är organisatoriskt placerad vid
administrativa avdelningen/enheten

ft;rening för arkivarier och inte {iir
registratorer. Näwerket fylIer darfor en mycket

viktig funktion fiir registratorerna i Stockholm.

Källa: Nätverket

för

registratorers
enkätundersökning,
genomförd år 2000.

Yinn biobiljetter!
Talo om vad Du tycker omTemo Arkiv
För att få en bättre uppfattning om vad läsarna har för åsikter och önskemål omTemaArkiv,genomförTemaArkivs redaktion
en enkätundersökning. Det var flera år sedan någon läsarundersökning §ordes - senaste gången var i mitten av I 990-talet.
Tyvärr är det inte ofta redaktionen får reaktioner från läsarna - vare sig positiva eller negativa. Det kan i och för sig tolkas
som att läsarna är nöida.Vi tror dock att det finns många läsare som sitter inne med kritik, id6er och önskemål som kan
hjälpa oss att göraTemaArkiv till en bättre tidning. Därför är det viktigt att vi får veta vad läsarna tycker. Enkätsvaren ska
bland annat användas för att ta fram riktlinier för tidningen. Enkäten som bifogas denna tidning,tar inte lång stund att besvara,
och vi lottar ut tio biobilietter bland dem som skickar in sina svar!
Resultatet av enkätundersökningen kommer att publiceras i Tema Arkiv 412002.Yi behöver Ditt svar senast den I 4 oktober
2002. Har du några frågor om enkdten, kontakta Karin Wåhlberg (karin.wahlberg@arkivradet.org). Svaret kan antingen faxas
tillAAS kansli på faxnummer 08-4 I I 49 30 eller skickas till AAS kansli, Box 390, l0l 27 Stockholm. Enkäten kan också
hämtas på http://www.arkivradet.org och skickas med e-Post till kansli@arkivradet.org.
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Registrator
att hyra
Fribers
Text: KarinWåhlberg och Pernilla

Ofta längre uPPdrag

N#:##*lå{äJl';::l',:;
sjulskriven
blir

hastigt
*.r,., ett par veckor,
ert par
etler iir tiiinsJedig en längre tid' Sedan
och
staten
mellan
ramavtal
Jrt
finn,
a, ,illbrk,
bemanningsföretag som hyr ut all

"., ".r,d
personal
slags

-

utredare, vaktmästare'

.kJnå-.r, löneassistenter och även
AMS
resistrarorer. Ramavraler rräffades av
t

Det
f99 o.h srräcker sig till september 2002'

ett år'
kommer eventuellt att förlängas med
är
ramavtalet
ur
tjänster
De som kan avropa
allmänna
myndigheter'
statliga
samtliga

bolag
försäkiineskassor samt ett antal srarliga
registrarorserbiuder
företag
Tie
.r.h .tiFtÅe..
riänster i ramawalet ' nämligen Manpower
Å8, Ad.."o (före derta Olsten) samt QTYM
i
Ag. O., sistnämnda företaget finns endast
som
företag
ett
och Värmland' Ajilon'

Örebro
ut
knoppats av från Adecco, hyr även de
registratorer.

Stort behov

man är
Behovet tycks vara stort, i alla lall om
Manpower'
företaget
på
tro Eva Paulsson
ökning
På Manpower hai vi markt en tydlig
Ev-a
a., efterliågan på registratorer' säger
där'
konsulterna
av
I"-ård,t""
Paulsson,

Manpower har i våras urbildat 20 registratorer
på att
i diaåeforing och man håller iust nu
planera en eventuell andra omgång
utbildningar.

t4

år
Orsanisationer som bara har en registrator
Der
i
semestertider'
och
sjukdorn
vid
sår6ara
att man kan hyra in en
måste vara positifi
-N4..,
,.,,t' kan ockå tänka sig atr
ree.istrator.

in en
skulle finnas svårigheter med atr hyra
En
uppdrag'
korrare
resistrator, framför allr på
"bara" kunskap om
ju
inte
behöver
,.!ir,r*,o.
dilrieForins av allmänna handlingar' utan
ockå en m-Ycke, god kunskaP om den
.rerks"mh.t m"., i.b.t"' inom' Den kunskapen har man inre om man hoppar in tillfiilligt
i"n orn"r,;rr,ion' Dock verkar det som om det
ddr man
ä", uppdrag av längre karakrär

de"t

hon'
hon har stor nyffa av i sitt jobb' säger
har
Det hjiilper ati myndigheterna oftast

hon'
samrna åiarieftiringssystem, menar
Lt"r, .krll. d.t å la"g" tid att sätta sig in

i

,rb.t"t ho, en ny uppdragsgivare' Det ställs
man ska
stora krav på .rr',,thytd registrator'

kunna sätå sig in i arbetet och vara sjäIvgåsom oftast
oa 24 åg ,'säger Berit' Det
"rrd.
.fAti.i ..ttrn åyndightttt är vilket vokabulär
1n
som man använder när man reglstrerar

ärenden.

Spännande utveckling

of,"rt

D.t klon. som en spännande

hvr in en registrator'
Uoodrre.r-ä, ofta vid längre siukskrivningar'
som
vid'marimaledigheter eller under tiden
Eva
säger
ttgistrator'
ny
en
man rekryterar

uweckling att
uppmärksamma
bemanningsfbretagen borjar
måste vara
behovet ar-.egistratorer' Och detta
art
en hidlp för myndigheter i deras iver
på
krav
ningens
ft
offentligherslagsri

,ror6,lL

Paulsson.

..gir*..irrg

UthYrd registrator
Att d.i oftast är längre uppdrag som det

.

som
h"rrdlr, om bekriiftas utav Berit Haglund
från företaget
iobbar som uthyrd registrator
på
Aiilon. Berit Haglunds uppdrag iusr nu är
Iionrurr,.r,*.rkJt i Stockholm' Där hyrdes
är
hon in för att den ordinarie registratorn

mammaledig och uppdraget iir på ungefirett ^
inn"n dtss har ocLså de varit på

Uppdrag;"
,,rn, .it år, bl*d annat På Banverket'
Hon har
Berit Haglund,et vad hon ular om'

år.

registrator en lätrgre rid och har
som
erfarenher av organisationer' något

iobbat
diger

sÅ

av allmänna handlingar'
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KOMPLETT IT.§TOD FöR ARKIV. OCH
DOKUMENTHANTERING
YHETER

BesrÄll

' Standard-kopplin g för' doku ment- och bildarkiv
. Utökade funktioner for etiketter och utskrifter
. Redigerbara frasbibliotek
. Fritextsökning i hela arkivet
Nu även med finländskt arkivschema, utvecklat
i samarbete med Älands Landskapsstyrelse
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2003

World Tiade Center, Stocbholm 13-14 maj
www. ar k iu o c h do kument.

s

e

Planera för att delta i mässan Arl<iv & Dokument 2003 den 13 - 14 maj 2003 i
World Trade Center, Stocl<holm. Arl<iv & Dol<ument är evenemanget för dig som
verl<ar inom arkiv- och dol<umenthantering. Det blir årets mest heltäcl(ande rnässa
med utställare från områdets alla grenar och bland konferensämnena märl<s långtidslagring, 24-timmarsmyndigheten, metadata, elel<tronisl<a dokuments bevisvärde,
säl<erhet, mediaval, m.m.

Följ informationen på vår hemsida www.arl<ivochdokument.se

Villdu ställa ut eller har synpunkter på konferensämnen och talare l<ontakta
H-G. Ricknell, telefon: 08-624 05 80, e-post: hgr@arkivochdol<ument.se
Arrangörer: Arl<iv & Dol<ument AB, Arl<ivrådet AAS
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om arkiv!

§PECIALI§TER
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Professionell hiaitp med dokumenthantering!

5kåp

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster & entrePrenader
Bestall

g*na

uår btorcltYr!

Jan APPelquict
tft: 0S-695 06 04, *past: ian.tppelquist@sipu'se
Stina Högetrtim Åluod
tfn:05498 06 05, e'?ost: srinaalund@sipuse
Eli.sabet Lennd

tln 0S'695 06

08, e'po*: elisabet,lenne@sipu'se
Annika Patersson

tfn: 08'695 06 01, e'pox: annika.petterson@sipu'se

Mariebergs fukivbYrå AB
0318, 107 23 Stoc-kholm
Tfn 08-698 06 03, Fax 08'698 06 02
Hemsida *ww.siPu,se/marieberg

Bot
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- ingår i §IPU

Utstollning: Ynglingogoton

1.4

23234, I 04 35 Stockholm
Tel O8.34 lO 65 ' Fox 08'32 32 63
info@srkibro.ss' www-orkibra.*
Eox

Så här hjätper vi er att få en
effektivare doku m enth anterin g

Arki

med
och

Anmä[ dig titt Dokumenthusets seminarier
Heldagsseminarium
6 november zooz i Stockholm

Heldagsseminarium
5 november zooz i Stockholm
ELEKTRON

ISK FAKTURAHANTERI

FORMATIONSFIANTERI NG
En helhet med papper och filer både på kort och lång sikt
FöRETAGETS

NG

Hantera dina leverantörsfakturor elektroniskt.
Vinn kontroll, tid och pengar!

-

IN

lagenligt, effektir,t och med programstöd.

Anrnal dig på. www.dokurnenthuset.se eller ring o8-657 44

@

Dokumenthuset
Vi gör ditt kontor papperslöst

jt

KONSTEN ÄIT
DRIVA ARKIVPROJEKT
-

e?§

k-bns sawr.

g€r k"weskap §t! byggd uid'are på

Vindsröjning Strategier' lT' Utbildning
Gallring Strukturering Registrering

Riksarkitt e t RaPPort

2

002 :0 L

Den 1juli 1991 overfördesfolkbokförjngen i Sverige
fran kytkan ti11 skattemyndigheterna' Kyrkanl böcker
och register med uppgifier lilmnades då över till landsarkivän for fotuu.i"[. Denna handledning är-avsedd
att användas vid bedåmning av sekretess när folkbokforingsuppgifter utlämnas från landsarkiven' Den
av intresse for dem som är intresserade
bot o.[ta
"rtä
av att tadel av kpkans folkb okforings m aterial'

Dokumenthantering är komplext. Hur får man bitarna
att passa ihop? När är proiekt den bästa ar:betsformen?
jag i
Hur gör -u.r? Vilk, ska samatbeta? Hur fungerar
proj.-ktgrrppe.r? Det och mycket mer tar vi upp när vi
ger vär elterfuägade kurs igen den 4-5 dec 200-2'
Låt". d"t intressant? Kontakta någon av oss så
berättar vi mer.

av mikroförbehall'
och
avslag
kort resf. exempel på beslut om

I tre bilagor behandlas rättsfall, behandling

Best.nr 91-38-31957-9,26 sidor. Pris 105:- (111:-)'

Riks arkizt e t RaPP ort

2

00 2 :0 2

Katharina
o8-562 262 50
info@braarkiv.se

ie

Monten
262 1+

Harriet
o8

Videoupptagningar i såvälänalogt som digitalt format
kan förekomma i en myndighets verksamhet, t'ex' som
en del i handläggningen av ärenden. Här redogörs
for hanterin[än av sådana upptagningar med
utgångspunkt i gallande regelverk på arkivområdet'
Best.nr 91-38-31976-4,30 sidar. Pris 105:- (111:-)'

ISBEBGiS
Ri k: ar kia e t raPP or t 2 0 0 0 : 1
Översikt över det rättsliga läget nitu det griller elektronisk dokumenthantering. Skriften har utarbetats

GRAFISKAAB

Arkivutrustning

i samarbete med advokatbyrå Lagerlöf &Leman'
Best.nr 91-38-31661-7,44 sidar. Pris 105:- (111:')'

FörvaringshiälPmedel

Förpackningar
Displayställ
Fritzes Kundservice, 706 47 Stockholm
Tblefon 08-690 91 90 Fax 08-690 9191
E-post: order.fr\aes @liber'se Internet: www' fritzes'se

Box 409, 601 05 NorrköPing
Tel 01 I -440 90 00, Fax 01 1-1 8 68 64

info@isbergsgraf iska.se

m.isbergsgrafiska.se

Ert livs
§a kraste
la

placeringl
Och kanske den
Ioncarnrnaste !
Det handlar iate *m sn*bba lclipp. late
cm ko*xar*ma investeringar. lnte eas

em värdepapper i traditionell bemär"
kelse.

Det handlar om företagets minnesba*k. §rn dokument såm enligt lxg
rnå*te spärä§. §ch cm stt veffi exakt vad

* r:*r sär män har det -

uta§
att själv behåva *dcla dd på a* l*ta.
Korr sagt: Om att spara rni*dre. Oeh
tjäna mer!
rna:l h*r

§*:enslet Åråi{rs

*f*rsidd *r *et &jdlpc

papfetsinxnsiv* /dr,ary och orgaäisoria.
n*r sönltg sins crl«vl*rssiadsr"

Und{r ml*' }*mgå}igsrr{6 {rerr{§drälrex*r å*r rN s§*rcr r# oeh prngc:
dr Isu,!d$ som P§V §cl*g, ÅIf*"Ix*arl
rch *sqOra §nskilda §cnle, lrelr en&sk
§sä§rä oa hisrd dm"*s cgen ark&Serssil*l
med ar&,i*arryrnmr odr ** ådlla ordni*g
i srki*cr.
Med rlcwersorn

fl s*rrering, Srreråningorh

dat*"

regr*$eflylg

fl arlcir.*ring i larmad oclr ået,*&*d depd
ä *elr*råexfriruariag c* d*rarnedi,a
§

ds&,r*ered &ers#I<ning s*mt

*

Iconnallå'ranning

,{årr r,, &alpa sr oe&s*

*rt rruask*

&

adndntlrrcrivs lcosnn*de*rc.

Ring idag
§r

en lcosmsd*t geno*rgångl

Spara mindre. Tjäna mer.
Box 2066. 194 02 Upplands Viisby
Telz08-594117 30. Fax 08- 590 841 81
E-mail: daniel.klockhoff@svensktarkiv.se

UML och BA
för dokumenth
Riksgäldskontoret
Texe Karin Wåhlberg, före detta arkiYarie På

är ett
eller skap-andet av en dokumenthanteringsplan
organisation'
en
Att inventera handlingar inför en gallringsutredning
inom
finns
som
vara svirt att tängt 'pp "liiifo"-ttion
tidsödande arbete, och ofta kan det
enkla och avgränsade

och fueguifolt vaa de arbetar med' l
I denna artikel
Fler än iag har säkert gått runt med blankeiter
tä-pfexa ve-rksamheter krävs bättre metoder'
verksamheter kan det fungera, men i -""
(Unified Modeling Language)'
beskrivs en metod utt"""å pa Uml

Bakgrund

till BARA

Under perioden februari 2001-iuli 2002
arbetade iag med am dokumentera
,erka-heip.ocesser på Rihsgildskontoret'

Doko*.n

bedrevs i projektform

".iorrsarbeåt

(§eskrivning

och kallades BARA- projeken
I
Av Rikeiildskontorets lgbetsprocesser)'

p-fitfr"pp.n ingick underrecknad'
ett Par
informationss:ikerhetsanwarig, sarnt
dar
pilotprojekt'
första
ett
Efter
"kono-...testades, har ett flenal BARA-projekt

-..a.r,

genomförts.

UML

Det har skrivia mycket om UML de senaste
mycket
åren, och hzir ska jag endast ge en
översikdig bild av UML'

UML är ett modellspråk som från början
analys
anvande, endast viÖobjektorienterad

språket
och de.ign av system' Med hjiilp 1v
,,
k rr rn"ri-od"ilera system, både konceptuellt
diagramoch tekniskt. Språket består av nio

mttamodeller' De modeller
ryper och några
sÅ tas franröver system ska vara så enkla att
både slutanvändare av systemen' Programmedem' De
rare och tekniker ska kunna använda
och
dynamik
struktut'
otik* ai"gr"--en visar

funktionalitet hos sYstemet'

20

UML har under

senare år börjat användas

även för verLsamhetsbeskrivning' Eftersom
UML ar en omfattande standard har en

orasmatisk instdllning rill metoden varir
tillämpa
,roiuandig. Vi har helt enkelr valr att

avancerad.e

UMl-produkter

på marknaden

Dessa är
som används för systemuweckling'
att lära
svåra
ganska
vara
kan
dock dyra och
sig.

rn.tod..t to- passat oss' Det dr
"i
på fuksg:ildsalltså viktigt att poängtera att vi
UML'
kontoret iite arrvendq oss av renodlad

Två diagramtyPer

UML.

bild

de delar

av
utan en egenhändigt framtagen anpassning

Vi

använde wå av diagramtyperna i

di"sr".;öu..

l visas ett aktivitetsj. piott"t' som är knutna till

,.gi"r,rr,rr..,

På Riksgdldskonioret'

het hänger

Arbetssätt
Varje projekt dokumenterade en huvudprocess
(exempel På huvudProcesser är
ing'
.remieobiisationsfårsiiljn in g, kron upplån

ä.rirr,hrrrä.1 och garantiverksamhet)'
Projektarbetet byggde pa ett nära samarbete
och en förutsättning
m.å berörda
""a.Äi"g"t,
d., ska fungera dr att projektet är väl

fö.

",,
ft;rankrat hos avdelningschefer'

I börian av ett proiekt samlade proiektgruppen

bland
i., tiliga.,glig dokumentadon i form av

,rnråria6o.t

er, systemdokumenration och

handlingar upprättades
oreliminära diagram med hjiilp av riwerkryget
med
Visio 2000. Visio är en Microsoftprodukt
mer
enklare UML-stöd. Det finns ett flertal

avtal. Utifrån

dessa

UML'

aktiui.tetsdiagram och sekuensdiagram'
Aktivitetsdiagrammen ger en övergripande
av hur oIik" p,ottt'"' inom en verksam-

ihop.Ifigur

går
Sekvensdiagrammen visar hur processerna

till (hur in6rmationen flödar' vilka aktörer

a, inUt"na"de, vilka system som används'
vilka dokument som uppkommer och så

,o-

process
vidare) ' Ett sekvensdiagram visar en
ny'tt
"Registrera
processen
frnr 2 visx

änd.".

Diagrammet ska

läsas

l

uppifrån octr.

viktig
,r.r, .n pil "i"taget". Information som är
eller
pilar
med
illustreras
i",,
-". .o- irrt.
aktörer, skrivs i textrutor' En av de större
är just av
anpassningar av UML som vi gjorde
i en
,.ku..rdiJgrr-men' Egentligen sk1 m11
eller.
sekvensdiairam endast rita in subjekt
varandra'
med
kommunicera
k".,
,o.ri

kl".r",

t

oo

bra st o d

D

nteringsarbete
till

exempel människor eller system. Vi valde
dock att även ta med handlingar, uots att de
inte är aktiva subjekt.

De prelimindra diagrammen visades sedan ftir
de personer som arbetar i verksamheten under
ett flertal intervjuer. Att inte börja med ett
"blankt papper" har flera fördelar. Efter varje
intervju ändrades diagrammen. Intervjuarbetet
skedde iteratir.'t (2-3 gånger per person) tills
alla frågetecken retts ut och diagrammen gav

inskickäde pengar

en god bild av verkligheten. Ddrefter
sammanstiilldes diagrammen i ett större
dokument, och kompletterades med verbala
beskrivningar. Meningen iir att personal på
avdelningarna själva ska hålla dokumentationen aktuell och göra uppdateringar ndr det
sker för:indringar i verksamheten.

FIera flugor i en smäll
Efter att ett BARA-projekt avslutats kan
dokumentationen anvdnrles för olika analyser.

nytt

Riskkontrollavdelningen gör en analys av vilka
operationella risker som finns i verksamheten.
Personuppgiftsombudet kan anv?inda
dokumentationen för att se om personuppgifter hanteras i enlighet med personupp
gifislagens lrav. IT-avdelningen använder
dokumentationen som underlag för systemplaner. De avdelningar vars vertsamhet har
dokumenterats kan till exempel använda
dokumentationen som arbetsbeslrivningar
eller i samband med uweckling och inköp av

,Anbudsöppning

på ny aldbilaga

2I

Vad är då fördelarna med att arbeta på det här

internrevision.

sättet?

.

Det mest intressanta användningsområdet Itir
en arkivarie är dock analysen av vilka
handlingar (analoga och digitala) som
uppkommer i verksamheten. I diagrammen
syns klart och tydligt vilka handlingar som
finns och hur de används. Man ser också hur
olika handlingar relaterar till varandra. Samma

naturligwis

i

En heihetssyn och bättre ftirståelse för
verlsamheten när man koncentrerar sig på
processer i stdllet Itir på handlingar. Den
ftirståelsen underlättar i hög grad den
efterftiljande analysen i samband med

Nackdelar
Men naturligwis finns också nackdelar med
metoden. Den är mer tidsödande, vilket gör
att det kan vara svårt att använda UML om
man är projektanstzilld på några månader. Det
kan också vara wårt att veta vilken nivå man
ska lagga beskrivningarna på, eftersom de ska
användas i olika sammanhang. En tredje
nackdel är att det inte finns utrymme under
intewjuerna att stdlla mera detaljerade lrågor
om handlingar. Det är nödvändigt att
återkomma med kompletterande frågor i ett
senare skede. Jag anser att det här säftet att
arbeta ger ett bättre resultat på många sätt.
Men säkert finns det andra metoder som är
lika bra, och det skulle vara intressant att ldsa
om dem i Tema Arkiv.

gallringsutrednin gar.

.

Formarionssystemen.
Den här informationen kan användas som
underlag vid gallringsutredningar och vid
framtagande av "delarkivbildningspianer" för
verksamheten. Varje delarkivbildningsplan är
då avdelningsövergripande och omfattar en
hur,'udprocess. Det gör dem enklare att
använda (och uppdatera) i stället för arkivsak gdller

att det är roligt och 1ärorikt att arbeta i projekt
med människor med annan bakerund. i stället
för art arbeta som ensam arkivari..

Fördelar

nya system. Andra användningsområden som
man kan tänka sig är kvalitetsuweckling och

n

Om dokumentationen hålls levande är det
enkelt att se när nya handlingstyper
tillkommer.

.
o

Man är fram de viktigaste handlingarna
inom en verksamhet.
Bdttre gensvar från organisationen än om
man hade arbetat med blanketter.

bildningsplaner uppdelade efter allmänna
arkivschemat eller efter avdelning.

På det mera personliga planet anser jag också

_il_
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Jf-
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HändlingEn kan antingen

från

EEqistrfrtor

l,r

l,I

#\\
Handlå'r,rflre

Daqhokshlad

Handlinq

på initietiv au en handläggare
EEgisträtor iår handling0
Håndlingen registraras i AHS[)
I ÄHS rBgistrErBS uppgitter om
diflriEnummEr, dossiå, ävsåndflre
El. m'lttfi gf, rE mEd kontaktuppgift,=r,
årBndEmening, datum, inkommd
utgående, handläqgare , avdelning,
sBkretEss, If,grum m m

ÄttE tillcleter handling diHriEnummer0
I

s1åmplffs o,lh diariEnurnmEr, do3Sie Barrt hHndlåggarE anges

handlingen0

REgistrfltor tar IrEm dEgbDksblad för ärEndEto
Händinq ståmplås med en diarieståmpBl
I stämFEln anges diarienummer, dossiå
sarfit hf,ndlåggBres namn. om handlingen
är helagd mäil sekretess, anvånds oclkså
en EEkretesstämpel, där män anger lägrum
Ikapitel och pfir'agrafJ.

Dagbokshlfid skri?s ut[)

trallboksblad läggs med hårrdlingent)
låggBr händling oEh dagbokshlnd i röd plastfickä(l

lvlEpF mEd ärBndet ges till handlägqaren0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Text: Hans Ramstedt

fl|

egeringen

hu

föreslagir arr sekreressen

#t;y,*t*#n:;H.1':ä#:
vill dessutom öka möjligheterna ftir
enskilda at å reda på om de varit registrerade
hos Säkerhetspolisen fram till 1999.
och man

gdllde ftirberedelser

fiir eventuella konflikter

med Sovjetunionen och dess allierade.
Förslaget från regeringen innebdr dock att vi
på obestämd tid framöver måste leva med en
rad obesvarade frågor kring Säkerhetspoiisens
arbete under det kalla lriget.

S2ikerhetspolisens uppgifter hör att

Upplysning om registrering

ftirebygga och avslöja brott mot rikets
säkerhet. Det innefattar arbete med kontra-

Den andra delen av regeringens ftirslag giiller
möjligheterna att i ökad grad ft veta om marl

spionage, terroristbekämpning, författnings-

dr registrerad

s§dd och säkerhetss§dd.

Huvuddelen av dem som lämnat in

Lyft för forskningen

ansökan till Säkerhetspolisen med begäran om
att å ta delar av eventuella uppgifter om sig
sj:ilva har ått

Till

Regeringens {iirslag skulle om det ftirverkligas
innebära ett stort ly{t for forskningen kring
andra vdrldskriget och enskilda svenskars
relationer till Tyskland och nazismen. Detta
gdller givewis också frågor kring Sveriges
forhållande till ovriga lander i vårt närområde
och i Europa. Förvånande dr att man från

politiskt håll inte bedömt intresset vara lika
stort för enskilda svenskars relationer tilI
Sovjetunionen och kommunismen under
samma tid.
Heldne Lööw's "Hakkorset och wasakdrven'
(1990) ochJanne Flyghed's "Rättsstat i kris"
(1992) i;r några av de böcker som hittills har
utrett säkerhetstjänstens organisation under
kriget.

Obesvarade frågor
7994kom utredningen "Om kriget kommit"
(SOU 1994:11) som visade på vårt militära
samarbete med

NAIO

inte minst då det

i Säkerhetspolisens

register.
en

denna
begäran
avslagen utan

att informeras
om de är
registrerade
eller inte.
Anledningen

till

det har

Säkerhetspolisens roll begränsas
om registrering skett.

till at

upplysa

Begränsningar
Öppenheten torde ha sina sjdlvklara begränsningar. Man kan ftirmoda att uppgifter som
skulle riskera Säkerhetspolisens möjligheter att
i fortsättningen arbeta effektivt kommer att
undantas från den ökade öppenheten.
Det kan till exempel g:illa uppgifter om
arbetsmetoder och förhållandet till andra
länders underrättelsetj änster.
Förslagen ftireslås träda i kraft den 1 januari

2003.
Ökade m<ijligheter till forskning om
Säkerhetspolisens arbete och roll i det svenska

samhiillet iir givewis mycket positivt. Tyviirr
år man beldaga den tidsmdssiga begränsningen i regeringens ltirslag.

Glömmer helheten

varit att man
från Siiker-

Ofta glömmer vi helheten. En del av den
kommande forskningen måste titta på de

hetspolisen

myndigheter och organisarioner som i
samhället i övrigt under 1 900-talet har
registrerat uppgifter om enskilda. Fram till
1950 utövas det arbetet främst av generalsrabens och {tirsvarsstabens inrikesavdeiningar.

inte vill att personer som nu av olika sk?il är
ftiremåI {iir utredning ska ft kännedom om
huruvida de är registrerade.
Regeringens förslag innebär nu att personer
som tror att de har blivit registrerade hos
Säkerhetspolisen fram till 1999 ska {å besked
om de finns i registren eller ej.
Men att det skulle bli lattare att faktiskt ä ta
del av sina handlingar innebär ftirsiaget inte.

Man ska också uppmärksamma det intensiva
arbete som bedrevs av främst militären i syfte
att skapa en gemensam organisation. Dess
organisation skulle utgöras av såvdl militär
som polisiär personal.
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Papper som inte
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gulnar

Textr Olof Nygren, Olof.Nygren@mh.se

apper tillverkas av pappersmassa som
antingen framställs med kemiska eller
mekaniska metoder. Vid kemisk
massaframställning löser man ut drygt hälften
av vedsubstansen. Vid den kemiska massaprocessen vill man framför allt lösa ut veden
lignin. Vid mekanisk massatillverkning friläggs
och bearbetas vedfibrerna mekaniskt i en
kallad raffinör, endast ett par procent av

så

vedämnena löses ut.

De wå olika processerna ger papper med
mycket olika egenskaper. Mekanisk massa ger
sr,,va fibrer med goda ljusspridningsegenskaper, papper blir ej genomskiniiga. Den
kemiska massan å andra sidan innehåIler fler
långa fibrer och ger därmed ett starkare
papper. Prismässigt ligger den mekaniska på
cirka 50-70 procent av den kemiska. Prisskillnaden beror till stor del av att utbltet vid den
mekaniska processen är så mycket större,
nästan inga vedämnen löses ut. En stor
nackdel vid tiliverkning av skrivpapper är att
papper tillverkat av mekanisk massa eftergulnar när den utsätts {tir UVJjus (solijus).

Ljusare och ljusare
Uwecklingstrenden hittills har gått mot
användning av allt ljusare och ljusare papper,
vilket har gjort att den mekaniska massan inte
har passat så bra för tillverkning av kopieringspapper och liknande kvalitder.
Om man däremot tittar på lite exklusivare
kvalitder, affårsbreg inbjudningskort med
mera, kan man tydligt se att ett gulnyanserat
papper ger en bättre läsbarhet. Det vill säga;
det är mer vilsamt för ögat om kontrasten
mellan det svarta trycket och papperet inte är
så sror. De flesta sköniitterära böcker trycks på
ett papper som inte är helt vitt. Detta har inte
enbart ekonomiska orsaker utan det är även
tänkt att vara bekvämt för läsaren. I exklusiva
inbundna upplagor används gulnyanserad
kemisk massa tiil papperet. Detta för att få en
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slät yta som är lätt att trycka på och en
bekväm kontrast mellan de svarta bokstäverna

och papperet.

Lägre massapris
I enklare pocketupplagor består ofta papPeret
en del av mekanisk massa. Man umlttjar
den ljusspridande effekt de mekaniskt
fiamstäIlda massorna har Ii5r att trycket inte

till

skall synas rakt igenom sidorna, så att man
kan ha tunnare papper. Naturligwis påverkar
även det lägre massapriset.
Den mesta av den mekaniska massan används
i dagstidningar av samma orsak. Även i
påkostade journaltidningar aovänds mekanisk
massa. Då bestryks papperet med en
bestrykningssmet för att ä en slät och vit
rryclqta. Vid tiilverkning av bestruket papper
är det den mekaniska fiberns styvhet som
utnlttjas. Fibrerna i de kemiskt framstdllda
massorna blir sladdrigare på grund av att
löses ut ur fibrerna under proces-

l;.:i"."

Papper som inte gulnar
Vid Mitthogskolan i Sundsvall bedrivs i dag
forskning ft;r att kunna framstdlla ljusa papper
av mekanisk massa, som inte eftergulnar. En
rad olika projekt angriper problemet fran olika
håll.
Som en del i arbetet har en idd ftir ftirgstabilisering fiamkommit. Iden baseras på att i
stdllet för att försöka stoppa eftergulningen,
endast fiirhindra att den mdrks. Det är inte så
m?irkligt som det kanske låter. Man mäter helt
enkelt vilken f:irg papperet har ndr det är

inblandning i kombination med kemikaliebehandling och modifierad raffi neringsprocess
vid framstdllning av den mekaniska paPPersmassan, kan vid liimpligt va1 av råvara, ge ett
papper som väl kan konkurrera med de
kemiskt framst?illda massorna.

Jiri Kolar, avdelningsdirektör på bevatandebyr.ån på Riksarkivet har h:ir skrivit en
komrnentar om papper som inte gulnar:
Bland arkivfolk råder en utbred och bifogad
mot användning av mekanisk massa i
papper avsett för arkivändamål. Det papperet
som våilar största belcymmer i dag dr just
papper med inslag av mekaniska fibrer gärna i
kombinadon med sur limning. Ljusstabilitet
skepsis

är en av beständighetsaspekterna, vi kräver
även stabilitet av mekaniska egenskaper
Gty.k"). Både ljusheten och styrkan skall
inledningsvisst vara och farbli under mycket
lång tid på en tillräckligt hög nivå. Pappersdokument skall kunna utan olägenhet skannas
eller mikrofilmas. Papper skall inte heller

innehålla komponenter som under naturlig
åldring påverkar dess egenskaper eller
egenskaper av intilliggande papper negativt.
En tillft;rlitlig metod för simulering av
naturlig åldring alltjämt saknas. Att värdera en
ny metod och en potentiell produkt med
ledning av den kortfattade informationen
skuile vara oseriös. Det som dr däremot klart
är att det återstår att positil't besvara många
frågor innan vi kan med ett gott samvete
släppa det påtåinkta papperet i våra arkiv. Att
forskning fortsätrer och att man prövar nya
inälsvinklar på problemen är dock viktigt.

flrdiggulnat. Ndr man vdl vet det så blandar
man färg i pappersmassan vid tillverkningen.
För att nu papperet skall upplevas som
firgstabilt g;iller bara att färgen bleknar bort i
samma takt som papperet gulnar.
En empirisk studie har visat att detta skulle
kunna vara ett sätt att vidga användningsområdet ftir mekanisk massa. Denna årg-

Fotnot:Artikelförfattaren, Olof Nygren, har läst
civilingeniör, maskinteknik, med inriktning PaPper§'
teknik på KTH i Stockholm. Just nu är han Proiektan'
ställd på Mitthögskolan i Sundsvall, dår han har sökt en
doktorandtiänst inom FSCN, "Fibre Science and
Communication Netwo.k ' FSCN" eller På sven§ka
"Nätverket för libervetenskap och kommunikation".
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Video och
ar
Riksarkivets nyutkomna rapport om video och arkiv, redogör för hanteringen av
videoupptagningar med utgångspunkt i gällande regelverk på arkivområdet.
Videoupptagningar i såväl analogt som digitalt format. kan förekomma och användas i
olika sammanhang i en myndighets verksamhet, till exempel som en del i ärendehandläggningen. I foreliggande rapport, som i första hand vänder sig till statliga myndigheter, redogörs för hanteringen av videoupptagningar med utgångspunkt i gällande
regelverk på arkivom rådet.
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Nordplan plåthyllor
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säljes billigt. Kontakta arkivchef Carina Sjögren
Telefon 08- 784 34 98, Dokumentarkivet,
Sveriges Radio Förvaltnings AB, 105 10 Stockholm.
Eller carina.sjogren @ srf .se.
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Kan man spara information så att den kan ldsm i en avlägsen framtid?
Kan man lagra text och bild så att den bevarar sig själv utan krav på arkivering?
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myndighetsarkiv, har bristen på färdiga
lösningar inneburit att jag måste tackla
probiemen efter eget huvud. Jag har tvingats
vidga mina kontaktytor och i viss mån starta
igen från noll för att på n1'tt definiera vad som
skall arkiveras och hur. I försöket att lösa
problemet med arkivering av den digitala
information som hanteras inom myndigheten
har jag blivit tvungen att inleda ett samarbete

Gertrud Nord, arkivarie vid
Riksdagens arkiv, är AASstipendiat och har här skrivit
om myndighetsarkivarien i
i nfo rmationssamhäl let.
Den tekniska uwecklingen har skapat problem
och möjligheter som inte tidigare funnits i
myndighercarkivariens verklighet' Att vdlja att
passiw invänta en "Fårdig lösning" av
arkiveringsproblematiken vore att bidra till
skapandet av ett gigantiskt och i sig avslöjande
wan hål. Att i st2illet lagra hemsidor på CD
eller skapa odndliga pappersutskrifter fyller
inte tomrummet helt, men ger framtiden en
bild av hur vi tänkte - och det iir inte

med myndighetens IT avdelning. Processen
startade med ett tekniskt ftirsök med en
enskild databas och har ddrefter uwecklats till

ett samarbete med IT-avdelningen för att
"skriva in' arkiveringskrav i sysremeringspfocessen.

Gertrud Nord har skrivit om
problem och möiligheter för

Vidareutbildning

myndighetsarkivarien.

ointressant.

Problemen som jag står inför i mitt arbete är
frågan om att fiirstå konsekvensen av
teknikuwecklingen för långtidsbevarande av
information, att på rätt sätt strukturera och
värdera digitalt producerad information samt
att använda digitalisering som arkiveringsverkryg. Parallellt finns dessutom urmaningen
i att använda IT tekniken i sig för en
uweckling av det egna arbetet. Att dokumentera och presentera arkivet så att det blir en
värdig aktör i informationsutbudet.

Utan skrupler
Jag har valt arbetsmetoden

"trial and error"

och tror på att tillgodogöra sig tekniken där
man befinner sig, tillämpa den utan skrupler
och samtidigt välkomna tillfillet till nya
kunskaper, nya teorier och inte minst nya
samarbetsformer.

Tidigare kunde arkivet motta en leverans av
mer eiler mindre välordnade pappersdokument, lägga dem på hög och inviinta tid
och resurser för förteckningsarbeten. I dag
ligger en "hög' information i lorm av en
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avstdlld databas på en server i IT avdelningens
furvar. Arkivbildningsplanen täcker med all
säkerhet inte upp gallringen av serverinnehåll.
Som arkivarie står jag inför det faktum att jag
riskerar att information försvinner innan jag
funnit en lösning på arkiveringsfrågan.
Pappersutstr<rift en som räddningsplanka
avsätrer något cill eftervärlden, men ger inte
den helhetsbild som är önskvärd. Den väcker

i den övriga förvaltningen.
Har arkivarierna inte märkt att vi gått in i IT:

också viss undran
eran?

Digitala signaturer
Studerar jag sedan EUs uwecklingsplan

{iir

informationssamhället "eEurope" finner jag
under ett delmål at digitala signaturer skall
vara i bruk år 2003. De digitala signaturerna
skapar helt nya problemstdllningar och någon
samsyn på lösningen av det arkiveringsproblemet finns mig veterligt inte i dag.

Nya samarbetsformer
I min viirld, med utgångspunkten i ett

blivit wungen att vidareutbilda mig för
aft forstå processen vid systemuweckling. Jag
har gått på projektledarkurs för att lära mig att
driva projekt med deltagare från olika
avdelningar inom myndigheten. Jag har vidare
blivit tr.rrngen att identifiera vilka institutioner
el1er individer utanftir min myndighet som
driver uwecklingen framåt. Näwerk har
bildats för att utblta erfarenheter och jag har

Jag har

behov av att ftilja uwecklingen inom till
exempel internationell standardisering. Jag har

oclså under resans gång blivit wungen att
sätta en prislapp på arkivets traditionella
arbetsformer. Jag har från att ha varit den som
arkiverar fätt rollen av bestillare av
arkiveringsbara systemlösningar. Att sedan
formulera arkiveringskraven och övetsdtta dem
till an'vändbar teknik är det som nu iigger

framför mig.

Arkivets roll
De tekniska försöken med digital arkivering
har lert till en diskussion om arkivets roll i
förvaltningen. l\r det arkivet som skall lbrvara
och presentera den digitala inlormationen?
Frågan uppstod när det stod klart att vi talade
om teknikinvesteringar. Vilken avdelning skall

)rna inte märkt
In

o

E

),

AAS vill
önska följande
välkomna som
nya medlemmar:
Agneta Petrersson, Strängnäs

Britt Bergman, Karlstad
Peter Nilsson, Stockholm
Barbro Åström, östersund
Ulrika Andersson, Norrköping
lrene Gustafsson, Göteborg

budgerera ldr en arkivsen-er med digital
information? Nästa tråea blir vilken avdelning
som skall sena kunder som söker allmänna
offenrliga handlingar? År det arkivet,
registratorskontoret, IT-avdelningen, den
avdelning som "äger" den efterfrågade
databasen eller mö jligen myndighetens
bibliotek?

Använda biblioteket
Jag ser det som sjdlvklart att en myndighet

med ett v:il utbyggt bibliotek skall kunna
använda detta även niir kunden ber att få hj?ilp
att navigera i myndighetens handlingar. Jag
upplever att det i fragor om strukturering och
ftirvaring av originalhandlingar dr arkivarien
som har adekvat kompetens. När det giiller
tillhandahållandet är det i biblioteket som har
resurser i fråga om informationsdisk,
öppethållande för allmänheten etcetera. På
arkivariens roll äler att ftirse bibliotekarien
med sökverktyg. Att det här skall röra sig om
såvdl pappersbaserat marerial som databaser är

en sjdlvklarhet.

lnformation on-line
I EUs syn på det framtida informationssamhiillet hänvisar man till att användandet av

Internet kommer att stdlla krav på att
myndigheter tillhandahåiler offendig
information on-line. Det faktum att kunden
har rätt till insyn i såväl digitala som andra
offentliga dokument kräver också att någon
har möjlighet att "släppa in' besökaren i
systemen. Det här är en roll som arkivarien
hittills har haft när det gdllt "historisk"
information. I dag handlar det om information som ännu inte har arkiverats, men trots
det skall tillgängliggöras. Det här är ett
område som faller melian stolarna i den
offentliga förvaltningen. Jag ser det som
rimligt att tänka sig att det h:ir i fiamtiden blir
arkivariens uppgift.

Direktaccess
Jag kan se ett scenario där myndigheters
hemsidor i framtiden ftirses med direktaccess
till eller information om vart man vänder sig
ftir att ta del av allmänna handlingar och hur
detta sammansmdlts med arkivet och dess
samlingar, Det kommer att väcka intresse hos

allmänheten och sätta press på myndigheten
när det gdller att leva upp till offentlighetslagstiftningen. Det kommer också att innebära
att myndighetsarkivarien ftr en roll genremot
allmänheten som man inte haft ftirut.

NLA vill
önska föliande
välkomna som
nya medlemmar:
Kjersti Sneve
Micro DataAB
Kockums AB
Viveka Carlsson, lNgroup AB

Ulrika Håd6n, lNgroup AB
Sören Magnusson

TietoEnator DevCon AB

Besök föreningarnas hemsidor. Där hittar du
mera information om respektive förening.
FA: www.arkivcentru m.t.se/falfa. htm
AAS: www.arkivrad et. o rgl
NLA: www.nla.nu
FA L K: www.fal karkiuo rg

William Försth, LFV Landvetter
Malin Tornlund

Cristina Blomqvist
lmagon System AB
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Styrelsen har ordet
TemaArkiv avslutar här sin presentation av ftireningarnas styrelser. Här är det FAs
styrelse som svarar på frågor.

l. Hur länge har du varit i styrelsen?
2. Vilka uppgifter/vad arbetar du med i styrelsen?
3. Hur länge har du varit i arkivbranschen?
4. Varför blev du arkivarie?
5. Favoritarkiv?
6. Vad tycker du är FAs viktigaste uppgift?
lngvar Söderström

regionalt och på olika sätt främja och uweckla
samarbetet melian de olika nationeila
arkivorganisationerna. Vi ser därft;r arbetet

1. Jag har haft
ftirmånen ått vara FA:s
ord{iirande i snart fyra

inom SASS-projektet och det begynnande
ABM-samarbetet som viktiga steg i denna

år.

riktning.

2. Ordf<;rande
3. Inom FA samverkar
såväl arkivbildare och

Eva Berntsson Melin

organisationsföteträdare och
arkivpersonal. Båda är

le

lika viktiga oavsett om arkiven är enskilda,
kommunala eller stadiga. För mig personligen
har jag svårt att, ens i skämtsamma ordalag,
kalla arkivuppgifterna for en bransch. Det
klingar lika dåligt som att säga att man är i
"kultursvängeri'.
4. Mitt svar på ft;regående fråga är delvis
svaret på denna. Jag representerar

i FAs sryrelse

arkivbildarna och i mitt fail arbetarrörelsen.
5. ARAB. Inte minst därft;r att jag har haft
mest att göra med arkivet under mina år inom
arbetarrörelsen och i mitt mångåriga "amatörforskningsarbete" om den svensk{tidde
arbetarsångaren Joe Hill. En biografi om
honom dr förresten på väg ut under hösten En sång kan inte arkebuseras.
6. Ffu viktigaste uppgift är att samia alla arkiv
tillhörande folkrörelsens ol ika organ isationer,
ftireningar och samfund på lokal, regional och
nationell nivå i en stark organisation. Genom
detta kan vi ge stöd och hjlilp till i ftirsta hand
de mindre och resurssvaga arkiven och sprida
kunskap om berydelsen av att ta tillvara
organisationens material i viilskötta arkiv.
En viktig uppgift ftir FA inftir framtiden är
ddr{tir att vidareuweckla och kompetenshöja
våra arkiv, öka samhörigheten lokalt och
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1. Detta är

min andra

omgång i FAs styreise.
Denna gång valdes jag
in som suppleant vid

arkivet än trevligare!
6. FA skall vara en ftirmedlande länk anser
jag. Därför har FA stor betydelse fi;r a1la
"små" medlemmar inom FA - vare sig de är
arkiv eiler organisationer. Inom {tirbundet
skall man kunna hitta kursutbud samt få råd
och stöd. Samtidigt skall forbundet bevaka
vad som hiinder på arkivområdet och föra det
vidare till sina medlemmar, bland annat
genom Tema Arkiv. Inrättandet av en
konsulenttjänst har darför hög prioritet.

Karin Englund

årsstämman i na1200L
1. Sedan 1998.

och blev ordinarie
ledamot pä2 fu

2. Har suttit i

Lund2002.

arbetsgruppen {tir

2. Jag är vice ordförande i FA samt vice
ordftirande i Fören-

utbildningsfrågor.
3. Det beror på hur
man ser det. På

ingen Svensk Arkiwidskrift, som ger ut Tema
Arkiv. I den sistnämnda {tireningen tu jagpä

vx jagftän

nti

uppdrag av FA.
3.

Min huvudsysselsättning

är som arkivarie

inom museivärlden och museets arkiv har
ingått i mina arbetsuppgifter sedan jag borjade
som amanuens 1970.
4. 1979 genomgick museet en stor omorganisation; det skapades en arkivarietjänst som

omättar länsmusees folklivsarkiv, ett
folkrörelsearkiv med norra Halland som
upptagningsområde och ämbetsarkiven. Den
tjänsten sökte jag.

5. Oj, omöjligt att svara på. Det arkiv som har
det jag söker, iir just då det trevligastel Om jag
samtidigt är i min hand en handling eller
uppgift som jag inte visste att jag sökte, men
som ger en ny dimension på tillvaron, då är

Riksantikvarieämb etet

7996
avdelningschefft;r den
avdelning som också
omfattar AIA
(Antivarisk-Topografiska Arkivet). Dessfiirinnan var jag på

kultutdepartementet och kom emellanåt i
kontakt med arkir.{rågor och kulturarvsfrågor.
På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har jag
varit sedan 1998.
4. Som sagt, arkivarie iir jag inte. Att jag efter
att ha arbetat många år med mediefrågor och
allmän kulturpolitik, sökte mig till kulturarvsområdet beror på att mitt intresse för
samtidshistoria ökat med åren - inte så
ovanligt {tir oss som kommit upp i det som vi
bnrkar kalla "kulturarvsålderi', det vill siiga 50+.

i.,ti;,::: ::-r::rs ::kil och
bib.io::< :,::.:-:..
6. Sr'::: ::: ::-i: :;: enda uppgift
son ', s:l::.: F-i ä: bra på art främja
konr:-\:=i ::::,..-: .rrganisationer och
arkir i:si1::::,: :;r. r:ellan arkivproffs
och b:r+r:. -:q n c,rer arr
ertiren:e::uiir:r: 1r qivande och

vikti5

er;h aii n.r.re r ara av många
slae. bii: ne.1an ai*arier på
ganska spe;::1:serade områden och

meilan arl,ir a;ier och andra, det vill
säga

politiktr. orsanisarionsfolk,

utbildninqslisender. etcetera. Ått
skapa dessa konraltmö jligherer och

möten är <n vikrig uppeifr. Ln
r ikrig uppeih ä- given is rrr
bilda opinion, göra arkir.en kända
och efterlrågade och stärka medlemmarna i deras roll som bevarare av
material fbr forskningen. FA är på
annan

det sättet en viktig ambassadör för
framtida fbrskningsintressen i dagen
samhälle. En rredje är att underlätta

för medlemmarna att få relevanra
kurser och möjligheter till ökade
kunskaper till priser som folkrörelsearkiven klarar av

Yvonne Bergman
1. Jag

kom med i sryrelsen 1995.

2. Jagåt kassör sedan 1998.
3.1 26 är
4.Jagvx 72 fu n* jagftirsta gången
sa att jag ville bli arkivarie. Jag var
åscinerad av gamla dokument och
tyckte att det måste vara etr
drOmlobb. Sedan läste jag ganska
målmedvetet, bland annat historia
och andra iämpliga'dmnen. 1979
gick jag arkivkursen i Stockholm.

organisationer och våra medlemsarkiv. En annan viktig uppgifr dr an
både stimulera till och underlätta att
forskning kan bedrivas i våra arkiv.
Kompetensuweckling är också
viktigt {iir vår organisation.

Per Lundin
1. Jag har

med

i

varit

FAs

styrelse i tre år.
2. Jag arbetat
mest med ITIoch

marknadsföringsfrågor. Men har
även varit aktiv i
delar av

FAs

och hålla kurser. Vad mer kan man
önska sig?
5. Laxå bruks arkiv som består av

mer än 300 hm 350-årig historia.
Speciellt har jag fastnat ftir bruksförvaltare Muhr som var verksam där
mellan åren 1815-1839. Han drev
en skola {iir blivande brukstjänstemän och han är mannen
bakom boken "Muhrs brukskatekes".
6. Vi ska se tiii att vårt oerhört rika
ftireningsliv bevarar sin historia för
eftervärlden. M ska vara en
sammanhållande länk samt ge
service åt våra medlems-

Nikolaigaän 3,702 I0 ÖREBRO
Tfn:019-1201 95. Fu 019-61 I 81 20
Hemsida:

ww.nla.nu . E-post: nla@nla.nu

pusselbitar.
Ordförande:

6. Den främsta uppgiften är att
utbilda FA-medlemmarna i olika
arkirfrågor. Att FA ska kunna
erbjuda ett smörgåsbord av skräddarsydda kurser och seminarier ftir att
öka kompetensen bland anstdllda
och handläggare på föreningsarkiv
och organisationer. Drömmen vore
ftirstås om FA hade lesurser afi
anstdlla en konsulent som kunde

Sivert Gustafsson
Saab Bofors SuppomAB

Tfn;0586-81551
E-post sivert,gustafsson @boforssuppom.saab.se

ARKIVRÅDETAAS

I

Box 390, l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Peftersson
Tfn/fax:08-41 I 49 30

Barbro Andersson

är.

4. Egentligen av en slump. Jag såg en
platsannons om ett Arkivchefs-jobb i
Blekinge när jag pluggade i Lund
och sökte mest Ilir att det var en kul
grej. I ärlighetens namn ska sägas att
jag hade kompisar som skrattade år
mig ftir att jag ens ftirsökte. Både jag
och de blev vdldigt överraskade när
jag erbjöds tiiinsten. Det var 1995
och på den vägen är der....
5. Jag har inget åvoritarkiv.
6. Att verka ftir att srärka de enskilda
arkiven framftir allt på den ekonomiska fronten, men även att arbeta
med att öka medvetenheten hos

"den grå massan" som ännu inre har
insett hur fantastiskt arkiv kan vara
och är.

Berith Sande

Mitt jobb är omv?ixlande

och
utåtriktat, jag arbetar både med
historiskt material och med modern
dokumenthantering, jag får förelasa

NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA

planera kursverksamheten och
medverka i våra utbildningstillf:illen.

kursutbud.

3.7

nla

vermt om hjartat. Lokalhistoria är
ett stort intresse och då finns ftirstås
sockenstämmoprotokoll och
handlingar från kommunala
{iirvaltningen som spännande

1. Eftersom jag deltog i arbetsgrupper och utredningsarbete redan
innan jag blev invaid som ordinarie

ledamot, är jag inte helt s:iker. Men
der rör sig om ndrmare rio år.
2. Som medlem (numera sammankallande) i Ffu utbildningsgrupp är
det främst utbildningsfrågorna som
engagerat mig.
3. Sedan sluter av I 970-raler.
4. I samband med studier i ekonomisk historia kom jag til Värnlandsarkiv för att pkija igenom gamla
järnbruksarkiv. Efter en tid erbjods
jag arbete och på den vägen är det.
5. Företagsarkiven som jag forskat i

och ftireningsarkiven som är min
dagliga glirning ligger mig ftirstås

1. Blev invald

i

Ordförande:

styrelsen vid
årsmötet i våras
och ftirsöker nu

KianWingård Steen
Landstintsarkivet i Stockholm
Tln:08-737 27 27
E-post kian.steen@la.sll.se

bli "varm
i kiädernd'.
2. Har inte
hunnit ta på
mig några
specifika
arbetsuppgifter
ännu utan
strävar efter art lära känna de andra i
sryrelsen lite bättre och skaffa mig en
bra bild av alla arbetsuppgifter.
3.

Tillhor inte arkivbranschen på

samma sätt som många andra gör. lir
tiil vardags studie- och kulturansvarig ombudsman på Hoteli och
Restaurang Facket. Har däremot ett
"brinnande" intresse {iir olika
yrkeskul rurFrågor bland annat
yrkesspråk, redskap och skrönor

.§
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ö
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Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Box 3501, 103 69 STOCKHOLI4
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-post ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

genom tiderna.

4.5. Har rotat runt i många arkiv och
funnit att varje arkiv ä en viktig
kiilla tili information, inspiration och

kunskap. Ndrmast hjdrtat ligger
därför Arberarrörelsens arkiv här i
Stockholm.
6. Det dr många frågor styrelsen har
på sitt bord och ftir mig dr det
viktigt att arbeta i demokratisk anda
{tir atr på olika säri främja arkiv-

tA L

/

FALK
cio Erik Lindblad
Box 2 I 6, 75 I 04 Uppsala
Fu:018-27 I I 84
Tfn:018-27 I I 70

verksamheten.
Ordförande:
Jan

Östergren

Malmö stadsarkiv

Tfn;040-10 53

12

E-pose jan.ostergren@malmo,se

.;,

$t

r"t
. Hos Rikspolisstyrelsen,
dokumentationssektionen, arbetar
sedan den I september Bodil
Fredriksson som arkivarie. Hennes
tidigare arbetsgivare var Locum AB.

Mässa i lT'krisens sPår
Ärets upplogo

ov lnformotion Monogement

ögde rum

på Sollentuno mössan den

I 5- l

6 ma] Det
.

,o, en'bietyåligt mindre mössa i år, in tidigore. Från ott lnformotion Monagement föregående år
haft en egenitstötlningsholl, delode mon nu den mindre ov dem med Business Software'Antolet
utställoÅorn deltog i lnformotion Manogement utstöllningen var endost ett 40-tol'Att lT-krisen

mässo'

Nils

I

augusti.

utstöllnings'1o'
sott sino spdr, mörkies ocksd ov ott mångo ftretog nöide sig rned betydligt mindre
kom
Enligt
stotistiken
lågt'
vor
också
mössbesökore
ön vod de haft under tidigore år.Antolet
i
eYenemonget'
Dokument
och
Arkiv
heller
inte
gång
deltog
Denno
besökare.
endost 2 642
lstöllet ploneror mon att återuppta traditionen med en egen mössa vortannat år'
betydligt
Frånvoion av Arkiv och Dokument, giorde också att behållningen ov utstöllningen blev
vor
orkiwörlden
besökore
ontalet
ott
det
som
från
minst
verkode
mindre ön tidigare.lnte
ott
betydtigtftirre,sä konske det ör en god tonke ov orrongörerno bokom Arkiv och Dokument
återgå till ott affongero en egen

Eskilstuna stadsarkiv har anställt

Mossberg från och med den

. Riksförsäkringsverkets nya arkivarie
heter sedan den I augusti lennifer
Post.

.

Landsarkivet i Härnösand har anställt

Patrik Höii från och med den I iuli
och Robert Fribäck från och med
den I 6 september - båda
för tillsyn och depå.

Texr Lars Lundqvist

På Enheten

.
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har
från och med den 29 iuli anställt
arkivarien Steffen Oxenvad.

GRATT'S'

.

Ett stort grottis ril<tarTema Arkiv till
Svensko arkivsamfundet som i år
firor S0-årsjubileum, De femtio åren
upq m ä rkso m m a d e a rkivsa mfu n d et
genom att hålla en konferens om lT
och Autenticitet i Göteborg den 16'

l7

På

Utrikesdepartementet (UD) valde

man Louise Cedervall-Lindström
för sin arkivarietiänst från och med
den I septemben

. Landstingsarkivet har sökt en nY
depåchef. Det blev den internt

rekryterade Veronika Lövgren från
och med den I november.

. Statens s]öhistoriska museer,

september,

Marinmuseet i Karlskrona, har en
ny bibliotekarie/arkivarie. Det är

Lise-LottTeir.

.

Ljusdals kommun har sökt en
kommunarkivarie och det blev
Charlotte Ekman från och med

den 5 augusti.
2 el

3/10

NLA Endagsseminarium om
bildhantering i arkivet.
Stockholm

AAS Registrators-

9-10/t0

seminarium, Uppsala
7-8lt

ABM-konferens
Gävle

I

9/il

Arkivens dag

tTltt

AAS Arkivarieseminarium

t9-2011

I

FA Förbundskonferens
Stockholm

Y49

NLA-dygnet.
Tekniska museet i Stockholm

l2l12

TemaArkiv nr

4. Deadline måndag den 4 november

Arkiv
s§fall

kunde
vid
i Blekinge i
Folkrö
mitten av augusti.Vattennivån
steg snabbt utanför lokalerna
som ligger i källarPlanet vid
Tingsgården i Bräkne-HobY,
och vattnet siPPrade in
genom dörren. Räddningstjänsten ryckte ut och tack
vare en snabb insats kunde

Ett
ha

allt arkivmaterial räddas.

30

av

Har du bytt jobb?
Berätta om det för dina
kolleger. Skriv några
rader till Tema Arkiv c/o
Åsa Olsson, Eriksberg,
374 96Trensum. Eller e'
posta:aspa@swiPnet.se.
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För att kunna leva uPP till

reda på ir:lev*r***er.

*rkivlagans intentioner
om h*nxr*r*de och gallring behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteringsPlan.
Visual Dokplan g§r det
mojligt för dig att arbeta
rati**ellt med uppråittande, implementering och
löpand* uppdatering av

dokume*1hant*ri:tg*plaxer.

Om du är intresserad av Visual-serien kontakta:

Produktansvarig: ffi*rtii Åx*is**n
Komrnuner, landsting, folkrörelsearkiv: * ?h*i** regionarkivarie
Lars l"tiiEer Wima Dok
Statlig och privat sektor:
Beställdemoversion och läs mer på y:isn#k:.å*E
ffi

*$:*:*:-e*§ff-#.*ldh:t1+!!qlel a*l*§+l§s+ 031- 61 32 25

F+,ih#1$t'.AtäI'#f1-tin[§tt,q$itbt!'S,St

031-701 1960

:,*rq

01& 3041

***;*r#l*ilnk*+i:.;+
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under produkter och tjänster/verksamhetssystem/Visual-serien'

Cöteborgs §tad
ADB-kontoret

POSITIDNING B
Beturer till: Åsa Olsson,Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
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