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

pö vognor och löter vognorno gå pÖ röls.

På så sött

frigör vi dyrbor golvyto.

Du kon stoppo vod som helst i Lundio Trö tötpockning uton ott det syns. En fulllqstod Lundio Trö-vogn kon vögo flero ion, men tock vore rotten pÖ goveln och
golvskenorno kon du flytto vognen med bqro ett fingerl Kommer du ott onvöndo

a

Lund QV I S t

Lundio Tro tötpockning ofto rekommende,or vi eldrivning, som kon kombineros

med dotoriserod sökning. AAed Lundio Trö för du inte boro bro förvoring och

INREDNING

snygg inredning, uton öven högsto kvolitet och millotonkonde rokt igenom.
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Tel +46 8 623 98 00
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utges ay Föreaingen SvenskArkitidskrifqTemaArkiv

är

rnom
sektorn (AAS),
i Landsting och Kommun (FALK)

och

{FA}-

utgivare:

Eva Lindelöw Siöö,

i Föreningen Svensk Arkitidskrift

Hur når vi

kommunerna?
Under hösten hor två stotligo utedningor kommit ov betydelse
arkivområdet "Arkiv ftr allo - nu och i fromtiden" (SOU
2002:78) och "Ordning och redo blond ollmönna handlingor"

ftr

TRENSUM

(SoU 2002:97).

lngrid Soderlund

Tfr: 08-40 I 80

7

I

E-post ingrid.soederluld@swipner.se
Brin-Marre LVendirro (NLA)
Tfnr 08-553 432

2

I

E-post brit!-marie-vendifio@supportbolaget.se
Lars Lundqvist (NLA)
Tfn; 08-614 99 I I
E-posr: lars.lundqvisr@foreugsminnen.se.
Annelie Johansson (FA)
Tfn: 08-545 4 l5 62.
E-post annelie.iohansson@tam.a.se

Kercrn S6de.fran

rA)

Tfn;08-535 301 82
E-posc kerstin,soderman@adm,hqddjnge.se

Som medlem i FALK och ledomot i styre/sen ör det fromfor allt
den ftrsto utredningen som just nu beorbetos i mitt huvud. log
ör i min vordog fullt sysselsott med kommunolo orkivfrågor, men
inte löngre som kommunarkivorie uton som konsu/t I mitt orbete ingär blond onnot att biträdo de ftrtoendevoldo revisorerna. Det gör ott jog har ftrmånen ott tröffa åtskilligo
orkivkollegor och får viss inblick i hur olika kommuner pä oliko
sött honteror sin orkivorgonisotion. Det hor öppnot mino ögon,
pri sd sött ott jog i revisionen ser ett effektivt verktyg ott lyfto
orkivfrågorno högt upp på den politisko dogordningen. Eftersom mångo orkiwerksommo i kommunerno ofto kdnner yiss moktlöshet och tycker ott de soknor ftrstråelse ftr sina nog så godo orgument, ör mitt godo rdd ott se revisionen som ett stöd ftr den godo soken. Ett dilemma kan voro ott
det kon upplevos sorn om mon ocksä lömnar ut srg själv. Det ör dörför viktigt ott understyko ott
revisorerno frömst gronskor orkivmyndighetens forusittningor, ott tillämpo orkivlogen. Det ör titt
den onsvorigo nömnden eventuell kritik riktos. Revisionen blir pä så sätt ett verktyg ott synliggöra
brister och behov och stölla krav på åtgörder.

Ndgot som ger mig funderingor i utredningen ör resonemonget kring kommunernas och londstingens orkiv. Utredaren ftreslår ökad somverkon mellon den kommunolo sektorn och den stotligo.
Någro ov de godo ftrslogen ör ott vidgo verksomheten inom den kommunala sområdsgruppen och
ge londsorkiven i uppdrag ott to initiativ till somverkon på regronol och lokol nivå. Eu bestäende
intryck eft.er ott ho ögnot igenom utedningen ör ott kommunerno inte på något sött uppmonas ott
ta egno initiotiv i desso frågor. De tycks underftrstått utgöra en tömligen possiv grupp. Då de också
omfottos ov orkivlagen borde de völ på något rimligt sött uppmonos agera mer aktivt?

Arnonser: Harrier Kvist
Tfn: 08-634 08 50, Far 08-634 99
E-post: kvisr.4k@swipneLse
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Freduktion:J LagerbladsTryckeri AB
Layou! & illustration: Anece Gunnarsson

Try.k: I LagerbladsTryckeri

Vod kon vi då göra sjölvo? Jog ftrestöller mig ott FALK här hor en vikrig uppgift För FALK göller nu
ott tydliggöro den och to tillvara på våro medlemmors inrressen och synpunkter.Vi, om nägro, borde
voro kopablo ott ffio from den "lilla" kommunens problem och behov.

AB

ila[§jtr-

Denna tidning trycks på miliövänligt pappen

Evo Lindelöw Sjöö, ledomot

Preaumeration:

i

FALK

Helår (fyra nummer) 230 kronor
Kontako Asa Olsson. se ovan.

Foto:Johan Nööjd
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Text: Lars Lundqvist

Vad som händer med arkivet när ett företag går i konkurs är kanske inte allmänt känt' Detta och
turerna runt omkring tänkte iag försöka förklara lite närmare i denna artikel'
I den offentliga sektorn,levereras som bekant handlingarna från den upphörda verksamheten till
arkivmyndigheten.l företagsvärlden tas visst material omhand, men endast det som är intressant
för konkursförfarandet och detta under en begränsad tid.

Tidsbegränsat bevarande

innebdra att dldre material (med tillkomst

Någon motsvarighet till offentlighetsprincipen finns som bekant inte inom
ftiretagsvärlden. Yiss lagstiftning, såsom
aktiebolagslagen, stdller förstås krav på ett
tidsbegränsat bevarande. Detta krav
tillgodoses även for företag som gått i
konkurs. Konkursförvaltaren dr den som
främst har ansvar ftir att handlingarna
bevaras och kostnaderna får, om möjligt
konkursboet stä för. Kronofogdemyndigheten bedriver octr<så viss tillsyn av
detta inom avdelningen "enhet ftir tillsyn i

längre än tio år tillbaka) lämnas åt sitt öde.
Ett öde som inte sdllan är likrydigt med

konkurs". Ofta finns också ett begränsat
material som konkursmålsadvokaten
{tirfogar över.
För Storstockholms del har en speciell
tillampning gjorts så att advokatbyråerna
ansvarar ftir hela konkursmaterialet,
emedan arkiven i övriga landet ftirvaras
hos kronofogdemyndigheten. Redan i
detta skede är forstås arkivets omåttning
begränsad. Och i mindre företag är det

inte ovanligt att endast bokföringsmaterialet är bevarat. Arkiven gallras också
i enlighet med 10-årsregeln. Följden av
detta blir att arkiven tio år efter konkursen
har gallrats i sin helhet.

Papperskorgen
Ett problem dr förstås att ingen tar till vara
arkivalier som inte direkt kan furknippas
med företagets obestånd. Detta kan

4

den valkånda papperskorgen. Korrespondens är ett exempel på en handlingsryp
som ofta hamnar i sopstationernas ugnar.

Någon samlad insats från arkivvdrlden for
att ta till vara detta material görs inte.
Enstaka räddningsaktioner har dock
genomförts genom åren. Skdlet till denna
situation är fiirstås huvudsakligen av
ekonomisk natur. Näringslivsarkiven har
mycket begränsade möjligheter att lägga
ner resurser på detta. Bidragen från statligt
håll är minimala och något initiativ från
annat håll har inte gjorts.
I en del fall kan dock även konkursarkiven
innehålla rikligt med information. Hos
Föreningen Stocklrolms Företagsminnen
flirvaras i dag exempelvis resterna efter
flera stora konkurse! där inte minst
Saldnrederierna varit ftiremål for akademisk forskning.
Även ftir Tillsynsmyndighetens aktmaterial
som rör konkurserna finns det gallringsbestdmmelser. Enligt dessa skall handlingarna destrueras fem år efter det att
konkursen avslutats. Skdlet år främst ses
som motiverat utifrån ett ekonomiskt
perspektiv. Det kan hdr noteras att antalet
företag som begärdes i konkurs 2002

uppgick ::ll 8 374 srycken.

Tunn materialtillgång
forskning rörande konkurser ar darfor
materialtillgången i dag tämligen tunn och
mer eller mindre begränsad till de akter
som finns hos tingsrärcen. Även
konkursmålsadvokaternas akter kan vara
intressanta. Men dessa dr inte på något sett
Fc;r

offentliga. Det fiirekommer i enstaka fall
att det konkursade bolagets ägare på egen
hand ser till att handlingarna bevaras, men
detta hör till sdllsyntheterna. När det rör
familjeförerag dr det vanligare an vissr
material bevaras inom åmiljen: Desto
ovanligare dock att de arkiven hamnar på
någon institution.

Bevarade handlingar
Ett stdlle där visst arbete har bedrivits för
att bevara konkursarkiv är hos Föreningen
Stockholms Företagsminnen. Bland annat
finns ddr ett antal dldre konkurshandlingar
från 1800-talets slut. Dessa arkiv är dock
mycket fragmentariskt bevarade. Ofta
finns endast ett fåtal voiymer för varie
arkivbildare. Tillsammans med bevarade
akter ifrån Stockholms Köpmannaförening, går det dock ändå att ä en
tämligen god bild av konkursförloppet.

A-pressen och Biörn Borg
Företagsarkiv tog också under siutet av

1980-talet och början av 1990-talet emot
en rad aktuella konkurser

ftir

Finnboda varv hör till en av de större konkurserna under I 98O-talets slut. Med den avslutades också en epok
Stockholms sjöfartshistoria. Källa: Stockholms Företagsminnen.

konkursfurvaltarnas räkning. Ett urvai av
detta finns i dag hos Stockholms Företagsminnen. Ett projekt genomlordes under
åren 2000-2002 på nämnda institution
med stöd av Riksbankens jubileumsfond
Itir att säkerstdlla ett bevarande.
Hari ingick också att se på vilka möjligheter i övrigt som fanns am flirbättra kallaget
ftir forskningen. Detta har resulterat i att
ett antal inrressanra företag från 1990talets ekonomiska kris finns bevarade ftir
eftervärlden. Förutom Saldnrederierna
(Saldr.r Invest) finns här material ifrån
exempelvis A-pressen, Björn Borg Invest
AB och Reinhold Bygg AB.

Bubblan som sprack
Under de senasre åren har vi serr en
uppgång av konkurser, som .iven om de i
kvantitet inte kommer i närheten av 1990talets kris (för 1992 handlade enbart
Stockholms tingsrärr över 6000 konkur-

i

ser!), ändå kommer atr vara av inuesse för

lntressant mångäld

framtida forskning. Många har haft sitt
epicentrum inom en viss kategori ftiretag,
nämligen IT-ftiretagen. Även för att
säkerställa detta, har ett projekt påbörjats

Det har ägt rum och pågår således en del
projekt för att bevara information även
från ftiretag som gått i konkurs. Med de
ekonomiska ramar som {tir närvarande

på Stockholms Företagsminnen.

finns fiir detta, är dock möjlighererna små.
Som anqrtts finns det ett särskilt problem
när det g:iller kunskapen om småltiretagen. Dessa är i oberydlig omfattning
representerade på institutioner och även
om konkursarkiv finns, dr materialet där
främst av ekonomisk natur.
Att det hdl finns många kvinnor och
människor med invandrarbakgrund bland
ftiretagsledarna, gör dem också intressanta
för att visa på den mångfald som finns
inom näringslivet. En bild som kanske
inte helt synliggörs i storföretagens
scyrelser och ledningsgrupper.

Ett problem som redan tidigare påpekats
dr att det inom mindre fiiretag kan vara
ont om handlingar som inte är av ekonomisk natur. Hos IT-fliretagen möter vi ett
annat problem. En stor del av materialet
kan redan forväntas vara ftirstört. Företagen gjorde ofta det papperslösa kontoret
till en idd och kännetecknades i övrigt ofta
av unga entreprenörer ddr kanske inte
arkivering stått högst på dagordningen.
Detta medftir att det kommer art behövas
andra metoder för att säkersrd.lla historien
i detta fall: Ett sådant är att genomftira en
rad intervjuer med dem som var verksamma inom branschen, för att därigenom
kunna kartlägga den spruckna bubblan.
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Länsmuseet Gävleborgs svar på Stefan
Berggrens artikel

"Hellre tippen än
gratis förvaring":
Länsmuseet Gävleborg har som

re"ffifu

5$m*§'. Ms#ä§

roll att

bevara och vdrna kulturarvet i sitt område.
I denna roll ingår även att ta hand om och

vårda dess materiella yttringar i form av
föremåI, arkivhandlingar eller bilder. Stora
delar av vår verksamhet iir kostnadsfri för
allmänheten. Detta giiller vårt faktarum,
hj:ilp med fakta kring föremåI och hjilp
att leta efter arkivmaterial. Vi tar heller
ingen avgift vare sig ftir att ta emot, vårda
eller registrera. N:ir vi stdlls inför donationer eller inköp av arkivhandlingar, bilder
och föremål, frågar vi oss först om dessa
har ett intresse ftir oss och om de dokumenterar vår historia. Särskilt vårt
områdes industrihistoria är mycket
omåttande och den vill vi gdrna dokumentera. När vi då st:ills inftir ett arkiv
som innehåller både arkivhandlingar,
bilder och ftiremål som dessutom har en

6

stark anknytning

till

Gävle och dess

industrihistoria, säger vi med gladje ja,
trots att vi vet att beslutet kommer att
ft;ranleda ekonomiska prioriteringar och
en stor arbetsbelastning ftir vår personal.

Avgiften avskräckte
Det gamla Gävleforetaget Ahlgrens
Tekniska FabrikAB, grundat år 1885, har
just ett sådant arkiv som uppfyller våra
krav. Vi har dessutom tagit hand om
sådant material som kan hdrledas till den
tid då företaget var ägt av åmiljen
Ahlgren, alltså perioden I 885-1985.
Sedan 1985 har det ägts av företag utan
Gävle-anknytning, just nu av holländska

CSM genom dess svenska gren
Malacoleaf. Malacoleaf tog sjdlva kontakt
med Länsmuseet för att erbjuda oss sina
historiska samlingar. Arbetet med att å
arkivet omhändertaget har pågått en
längre tid och man har haft kontakt med
arkiv där dock den ftireslagna mottagningsavgiften avskräckt företaget.

Ett lyckokast
i dag inga krav på att ftirvara
sina historiska arkiv. Så i den mån de finns
kvar ftir framtiden, måste detta räknas som
ett lyckokast. Ndr materialet dessutom är
Företag har

fint uppordnat som detta, ft;religger
inga övriga arbetsinsatser förutom art

så

undersöka, rengöra och ltirvara materia.let.

intresserade av att deka i ett ltiretagsarkiv,
82 företag svarade art de inre var inrresse-

Det är också viktigt att framhålla att
arkivet som

rade av rådgivning och stöd i arkivfrågor.
Endast fem svarade att

sådant består av

cirka400
hyllmeter

de kunde tänka sig att
betala ft;r forvaring av

arkivhandlingar
sarnt en mdngd
furemål.
D?iribland
glasflaskor och
ftirpackningar med och utan innehåll,
frirsdljardräkter samt övriga fiiremål som

arkivhandlingar. Detta
innebär att en procent
av de tillfrågade ville
ekonomiskt stödia ett
företagsarkiv i Gavleborgs län, vilket visar att "marknaderi' inte
är särskilt intresserad.

en arkivinstitution, baserad på pappers-

handlingar, har svårt att {tirvara. På
Länsmuseet kan vi vårda och sanera både
textilier och organiskt material. Vi har
också möjlighet arr visa upp det för
allmänheten i utstdllningar.

Svalt intresse
Stefan Berggren anser aft Länsmuseet ska

stödja eft blivande ftiretagsarkiv {tir
Gävleborg. Vi har under hela den
långdragna process det varit att ta fram en
ftirstudie till ett sådant arkin varit positiva
till en sådan etablering. Lite statistik kan

här vara på sin plats. I utredningen gjordes
en enkät med vdlformulerade frågor som
gav intressanta svar på {tiretagens atriryd
angående arkivering. Enkåten skickades ut

till 500 företag i läner varav 108 svarade.
Av dessa svarade 72 att de inte var

Svar:
Det kan bara konstateras att med Länsmuseet Gävleborgs gränslösa uppdrag kan

aldrig ett näringslivsarkiv sättas i verket i
Gävleborg. Medvetet eller omedvetet ger
Länsmuseet dubbla budskap; Länsmuseet
stöder inrättandet av em näringslivsarkiv
men dr berett am ta en del av dess intäkter
ifran det. Det kan inte framstå som sdrskilt
förtroendeingivande i forrsatta diskussioner i arbetsgruppen och d:irmed inte
ftirbättra möjligheterna {tir ett
ndringslivsarkivs tillblivelse. Och, återigen,
vilket ftiretag kommer i framtiden attvi\a
anlita ett ndringslivsarkiv ndr de vet att
Länsmuseet tar emot arkivmaterial gratis?
Ytterligare en vinkel: Om etr fliretags

Svårt att jämftira
Sandvik framhå.lls som ett föredöme och
det håller vi med om. Ända :ir det svårt att
jämftira Malaco LeaflCSM med
Sandvikenbaserade Sandvik, som ju
faktiskt lagt grunden till Sandviken. Man
måste {tirstå att många ftiretag i dag inte
har möjlighet att ageru kulturfiirmedlare
och att de då hellre vänder sig till de
institutioner som har detra som uppgift.
Naringslivsarkiv i Norrland har utan
fra-mgång ftirsökt att etablera sin verksamhet i länet. Berggren är ilsken över att han
rycker att vi dragit ett blivande företagsarkiv vid näsan och ått möjligheten att
härbärgera ett av Sveriges mest inuessanra
ftiretagsarkiv. Kruxet är vdl att även om ett
företagsarkiv funnits, hade fliretaget
ftirmodligen inte valt att ftirvara sitt arkiv

arkivftirfrågan blir a.v.visad av Länsmuseet
är risken stor art de inte går vidare (eller
tillbaka) med frågan till ett näringslivsarkiv i denna region, eller om det inte finns
- NIN i Härnösand, eftersom materialet
ter sig värdelöst utifrån museets reaktion.
I

rrelevant undersökning

Betriiffande statistikexemplet som lyfts

fram kan bara konsrareras att inga
slutsatser kan dras av siffrorna, eftersom
415 av enkäterna aldrig kom tillbaka. Det
går alltså inte att ta ett uteblivet svar som
intäkt ftir en negariv atticyd hos

respondenten. Man kan bara lämna
uteblivna svar därhän. Hela undersökningen blir irrelevant i detta sammanhang

d:ir ändå eftersom man inte anser aft man
har ekonomiska resurser.

NLA tillfrågades
Berggrens egen intresseorganisation,

Näringslivets arkivråd, borde hellre
upplysa företagen om viktigheten i att
stödja etableringar av företagsarkiv än att
kritisera oss och andra institutioner. I våra
kontakter med olika arkivinstitutioner
inftir donationen tillfrågades även
ledamöter i NI-{ utan att de hade några
synpunkter. Vi kan inte ftirstå Berggrens
ilska, utan undrar vad som händer med
alla de ftiretagsarkiv som inte kan
härbdrgeras på grund av ekonomiska
svårigheter eller ointresse hos ägaren? lir
dessa arkiv objekt fur ett "naturligt urval"
och inte värda att bevaras eftersom deras
ägare inte kan eller vill betala fr;r sig? li,r
det verkligen meningen att vi ska vdlja ut
vår historia på grundval av nuridens
ekonomiskt kortsiktiga tänkandel
Länsmuseet Gävleborg kan inte göra err
sådant urval.
Lars Sjösvärd

Anna Forsberg
Arkivarie

Landsantikvarie

Fotnot: Bilderna visar några av de föremål
som finns i samlingen; den första
läkeroletiketten, då läkerol fortfarande var
ett munvatten, en affisch och ett

tvättpulverpaket.

då mörkertaler dr så oerhört srort. Tl-vdrr,
Dor val ttllaggas.

Motivera företagen
Sjösvärd/Forsberg har undersrrukit en
viktig sak som jag är helt ense med dem

om; ftiretagen i dag är dåliga på att ta
ftir sina arkiv. Men {tir den sakens
skull ska man inte frita dem från detta
ansvar

ansvar. Jag anser att det vore mer

rimligt

att kulturinstiturionerna lägger resurser på
att motivera fbreragen till att ta sitt ansvar
i stdllet för att överra det.

Stefan Berggren
Sryrelseledamot

i
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Behövs högskole
Text: Patrik Höii,
arkivarie på Landsarkivet i Härnösand

D*,äilj*rråT'åHilli.,'

uppgifter hör kanske mestadels numera till
historien. Men är ändå ett utslag for hur

uppåtta denne.
dag har registratorn ett kvalificerat arbete
d:ir både tekniska inslag och problem såv2il
som arkiweoretiska tillhr;r vardagen.

vissa kan

I

Utbildningar för registratorer i olika form
har forekommit tidigare. Nu har ämnet

fukiv- och informationsvetenskap vid
Mitthögskolan i Härnösand dragit igång
en högskoleutbildning, Dokumenthantering för registratorer.

Kursens syfte
Kursens syfte är att ge kunskaP om

modern dokument- och arkivhantering,
framftjr allt med inriktning mot digital
dokumentsryrning och informationsförvaltning samt kunskap om de rättsliga
och administrativa villkor som påverkar
registratorns arbete. Kursen riktar sig
främst till yrkesverksamma registrarorer,
men även andra kan gå den.
Kursen omåttar fem delmoment;
Dokument- och arkivhantering, lagstiftning och forvaltningskunskaP,
informationsförvaltning (som handlar om
administrativa IT-system och
teknikuwecklingens inverkan på diarieföring, dokumenthantering och arkivering),
dokumentsryrning (som handlar om
metoder för styrning av dokumentflöden)
samt yrkesrollen (som behandlar det
administrativa arbetets uweckling under

B

1900-talet och registratorns fiirändrade
yrkesroll).
k rrr.r, ges med ftlrdröjd studietakt och
omfattar 20 poäng. Delar av undervisningen bedrivs via ett Internetbaserat
system,'§7ebCT.

Kursansvarig

Kursansvarig är Anneli Sundqvist, vilken
jag besökte för att stdlla några frågor:
Varftir börjar man att ge en sådan håir
kurs?
- För att uweckla ämnet, för att nå nya
målgrupper och för att det ånns en
efterfrågan utifrån. Det är ju inte så att vi..
har någia problem med att å studenter till
arkivutbildningen som ges till blivande
arkivarier, men detta är något nytt för
dmnet och som anPassas till behoven som
finns i samhdllet idag.

Är det några.op fidigare studerat
arkiwetenskap som går kursen?
Ja, rvå srycken har tidigare
arkivstudier bakom sig och de
övriga som inte har formell
utbildning har gått 2-3 dagars
kurser och liknande. I PrinciP
samtliga arbetar som registratorer'
Det dr alltså en viktig gruPP att ge

-

kompetensuweckling.

Hur har man tagit fram kursinnehållet?
- Det har tagits fram i samarbete

med arbetsgivare och arbetande
registratorer i lokalområdet. Men
även genom besök På nationella
registratorstrdffar.
Hur iir kursen organiserad?
- Det läggs ingen stor tonvikt På
det traditionella Praktiska

utbildning fcir att
nu fcir tiden?
ordnandet och furtecknandet, detta gås
endast igenom översiktligt. I stiillet läggs
mer tid på förvaltningsrätt och IT:baserade hjalpmedel och digital
dokumenthantering. Men det tas även
upp organisationsfrågor och frågor om

yrkesrollen. Kursen anvdnder delvis
\(zebCT som är ett Internetbaserat verkryg
for att kursdeltagarna ska kunna kommunicera dels med varandra och dels med
ldraren. Detta har slagit mycket vdl ut,
studenrerna iir mycket aktiva. övningar
görs både i helklass och i grupp. Det är tre
ldrare inblandande i kursen, bland annat
en

juridiklärare.

Hur

ser könsftirdelningen på kursen ut?
Det
är en klart kvinnodominerad klass,
det finns endast en kille i ldassen. Det
avspeglar vdl ganska väl hur det ser ut på
arbetsplatserna.

Kurs på distans
Efter art ha tr:iffat Anneli Sundqvist
vandrade jag vidare tiil registratorsstudenterna och ramlade rakt in i slutet av
en lektion via videokonferenssysremet.
Fyra av studenrerna sitter faktiskt i
Tiollhättan och går kursen via videokonferens. Jag frägade Gunnel Svensson,
Vänersborgs kommun och Lisbeth Arrelid,
Tiollhämans kommun, hur det var att gå
kursen på detta säu, uran några fysiska

traffar:

arbetsrelaterad. Kanske kan den också leda
tiil hr;gre lön och högre status.

Aha-upplevelser
En annan kursdeltagare jag frågade om
kursen var Anira Holmblad från Statens
ljud- och bildarkiv i Stockholm.
Yarftir går du den här kursen?
Jag behovde kontakter med andra
registratorer och jag ryckte jag behövde
utbildningen. Registratorer måste få en
högre status och då måste man ha
högskoleutbildning.
Vad tycker du om kursen hittills?
- Ndr man går kursen inser alla am
behovet av utbildning finns. A.lla lagar och
sammanhang ger Aha-upplevelser! Det dr
också bra art man får lite bollplank att
diskutera registratorsfrågor med. Vi
arbetar ju normalt ensamma. Chefer har
ofta svårt att ta till sig de problem vi stöter
på. En sak dr exempelvis arr regisrrarorsjobbet brir renodlas och inte innehå.lla en
massa andra sidouppgifter.

-

\flebCT ger en bra kontakt med de andra
kursdeltagarna trots att man bor och
arbetar på skilda orter. Sedan september
fram till början av december har vi över
200 inlägg. M diskuterar uppgifter, har
kunskapsutbl.te om hur man gör på olika
myndigheter, tipsar varandra om litteratur
och annat. Vi skapar ett näwerk som man
kan använda även efter kursen. Jag tror att
man bör ha arbetat som registrator ftir att
gå utbildningen och ftir am å den största
beh,illningen av den. På den negariva
sidan ligger att det är lite trångt i videokonferenssa.len och att det känns avlägset
att kommunicera med dem som sitter i
andra änden.

Vilken praktisk nytta kommer du att ha
av kursen?

-

Hundra procent prakdsk ny'ttal Jag
pluggar och sedan kan man furverkliga
det, det är ett lyftl Det är underbart att
kunskaper, vidareutbildning och att

å

å

diskuteral

Fotnot:Vid en träff den 20,22
januari i Härnösand informerades
eleverna att det eventuellt blir en
fortsättning på kursen Dokumenthantering för registratorer. Redan
till hösten blir det en ny I -20 p
kurs och om det finns intresse kan
det därefter bli en fortsättningskurs 2l-40 p.

- Vi iir ftirvånansvärt

nöjda. Vi hade inte
kunnat läsa kursen om denna möjlighet
inte hade funnits, eftersom vi arbetar
heltid och måste sköta jobbet samtidigt.
Det känns att det är en kompetenshöjande
kurs som vi kommer arr fä en prakrisk
användning av. Den är väldigt
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Text: Hans Ramstedt

Under den senaste tiden har det kommit ett antal bidrag till forskningen om de polisiära och militära
säkerhetstjänsterna. Dessutom har arnbassadör Rolf Ek6us utrett den säkerhetspolitiska miliön
under 1969-1989.
Siikerhetstj linstkommissionen (SOU
2002:87-95) under ledning av Gunnar

Brodin, har i sin utredning på bortåt
tretusen sidor redogjort {tir hur sdkerhetspolisen och den militära säkerhetstjdnsten
arbetade under perioden 1945 och fram
till våra dagar. Uuedningen beskriver hur
säkerhetspolisen och den militära
säkerhetstjänsten var organiserad. Ett stort

10

avsnitt handlar om vilka olika organisationer som var fbremål ftir myndigheternas
intresse. Och hur man har gått tillväga för

informationsinhämtning.

Flera olika utredningar
Säkerhetstj änstkommissionens

utredning

består egentligen av flera olika utred-

ningar:

- Rikets säkerhet och den personliga
integriteten 1945- (SOU 2002:87)
- Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969 (SOU 2002:88)
- Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002 (SOU 2002:89)
- Den årliga fredsrörelsen 1945-1990
(SOU 2002:90)
- Hotet från vänster 1965-2002 (SOU

!

Säkerhetspoiisens arkiv visade sig svårare

2002:91)
- Det grå brödraskapet (SOU 2002:92)
- Övervakningen av SKP-komplexet
(SOU 2002:93)
- Övervakningen av nazister och högerextremister (SOU 2002:94)
- Övervakningen av den syenska Palestina-

minst från förre moderata partiledaren
Carl Bildt.
De statliga utredningarna finns att hämta

Det röda hotet

sak

I boken "Det röda hotet" (Nordic

Registrets klassificeringssystem, det så

rörelsen 1965-1980 och sjukhusaffären i
Göteborg med mera (SOU 2002:95)

Academic Press, 2002) av föråttarna
Anne-Marie Ekengren och Henrik
Oscarsson redogör ftirfattarna för de
militära och polisiära säkerhetstjänsternas
hotbilder i samband med övervakning av
svenska medborgare 1945-1960.

kallade f\X/K-systemet, är belagt med

Fred och säkerhet
Ambassadören Rolf Ekdus utredning "Fred
och säkerhet" (SOU 2002:108) behandlar
den säkerhetspolitiska miljon i vilken
Sverige hade att verka under perioden
1969 -1989. Dessutom skulle utredningen
analysera det svenska säkerhetspolitiska
agerandet, politiskt och militärt. Utredningen kan ses som en fortsättning på
utredningen "Om kriget kommit" (SOU

r994:ll).

Neutralitetspoliti ken
Den svenska si&erhetspolitikens utformning ska ses mot bakgrund av det kalla
krigets spiinningar mellan stormakterna.
Samtidigt som vi såg Sovjetunionen som
det största hotet mot vår säkerhet var vi
beroende av stöd från västmakterna i olika
former. Det har rört sig om samarbete i
fråga om militärt material, militär teknik
och underrättelser.
Utredningen hävdar att på grund av
trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken krävdes inga ftirberedelser i fred
ftir militär samverkan i krig. Man har
granskat om detta oclaå har varit älet
det gdller den militära planeringen.
ftir något annat har inte kunnat
ras. Detta är en annan bild iin vad man får
om man studerar den föregående perioden
fram till 1969 i "Om kriget hade kommit"
och olika uttalanden från militära
befattningshavare under de senaste åren.
Utredningen hdvdar att ett isolerat militdrt
an$epp på Sverige från Sovjetunionen och
dess allierade inte varit fiirestående. Den
gdngse bilden bland s2ikerhetspolitiska
bedömare har dock varit att ett isolerat
angrepp på Sverige i ett initialt skede i
händelse av ert krig i Europa varit mycket
sannolikt. Angriparen skulle genom detta
ftirårande vinna fiirdelar.
RolfEkdus utredning har redan från
arbetets början varit ursarr {l;r kritik. Inte

på nätet.

Författarna har främst använt sig av wå
verksamheters arkivmaterial. Det ena är
den militdra underrättelse- och
(MUST) och Statspolisens tredje rotel, föregångare till Säkerhetspolisen.
siikerhetstjänstens

att ä tillgång till och att bedoma i
ftirhållande tiil MUST:s arkiv. Föråttarna
fick niimligen inte tillgång till den hemliga
arkir,rftirteckningen över sdkerhetspolisens

sekretess eftersom dess upplaggning kan

avslöja for mycket om insamlingsmetoder

och säkerh etstjänstens organisation.
Dessa begränsningar har gjort att det har
varit svårt aft bedöma storleken på och
representativiteten i säkerhetstjdnstens
arkivmaterial.
Ett annat problem var att material som
man velat gå igenom var utlånade till
Säkerhetstj änstkommissionen.

Den sista sanningen
A,

MUST

-och personregister.

då detta de slutliga vit-böckerna om

hur de polisiära och militära sdkerhetstiänsterna har arberar? Nej. givervis inte.
måste nu gå vidare. Vi får

i tillgänglighet

under

Det är

varlt

om
och

av

har av

till

alla

har maskats
ord, meningar
om
De vanligast
till detta har

också

titta på i

sker. Ett par

innehållit:

l-namn eller
anldggningar

registre-

ringen som

svensk

om metoder för inhämtning

av en
en

kiilluppgifter
4-person-

5-uppgifter som

sovjetisk ockupation, det säkallade stay
b e hind. D essa ämneffiaandlades endast
yrligt i Aldus utredning.

utlandska

hur man bedömer polisidra och
Tlots dessa begränsningar har fiirfattarna
ått en relatiw god bild av hur och vilken
ryp av handlingar som man inte fått
tillgang till. Detta beror på att man har
haft tillgang till en komplett innehållsftirteckning av MUST:arkivet och att

MUSTs arkivpersonal beskrivit huvuddragen av innehållet i de borttagna dokumenten.

Säkerhetspolisens arkiv

och
måste

tid de
intr#åde.

Fotnot: Säpo har sedan många år tillbaka
tillstånd att rensa bort person- och sakakter
ur sina mikrofilmade så kallade skuggarkiv. I
början av februari stoppades gallringen med
omedelbar verkan.
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Text: Lars Lundqvist

I
ördasen den 9 november var der
oag. Dtt
,,., org, ror
I
^rKrvens
h.uenemang som
genomt-ördes över
hela landet, så även

i Norge och Danmark.

I rapporten ftir fukivens dag2002 som
utarbetats av den nationella samordnaren
Maria Thysell, framstdlls arrangemanget
som lyckat. Man pekar dock även på vissa
punkter som bör forbättras inftir kommande evenemang.
Tillströmningen av besökare var i huvudsak hog. På flera håIl har det också
noterats publikrekord. Överlag verkar
besökssiffrorna ha varit bättre ltir 2002, än
foregående år. Även om årets tema var
skandaler har det inte noterats några

sådana

ifrån de deltagande institutionerna.

Gick samman
Ett intressant förstik till fornyelser av
formerna för Arkivens dag gjordes i
Örebro. Där gick tio institutioner samman
om att ordna en gemensam manifestation
på Länsmuseet. Genom detta kunde man
erbjuda ett ambitiösare progra-m. Och
framfor allt kanske undvika att konkurrera
med varandra om besökarna. En
arrangemangsform man säger sig vara nöjd
med och ett spår man vill fortsätta på.

Stor kontrast

stor kontrast när det gdller intresset för
Arkivens dag i storstdderna kontra övriga
landet. Framflir allt har det visat sig svårt
att å rikspressen att visa intresse och
skriva om arrangemanget. Bdttre har det
då gått i de mindre städerna, där intresset
från den tredje statsmaktens sida har varit
berydligt större.
Ett problem som rapporterats om från
hela landet är att även om det skrivits bra
om arrangemangen, har det varit svårt att
å publicitet ftire Arkivens dag. En slutsats
av detta och ett önskemål infur årets dag,
är därmed att nå en ökad publicitet fore
själva evenemanget går av stapeln.

Generellt rycks det som att det finns en

Ur en besökares synvinkel
ndertecknad och en annan
person lorskar om vår hembygd

i liten skala. Vårt mål är en
rår trakr: Ftt avlägset
om
'krifr

landsbygdshörn i Sveriges sydligaste
kommun Tielleborg, kallat Sörby krattemark.
Som kållor har

vi använt tidningsartiklar,

dldre litteratur, lantmäterihandlingar och
hörsägen/intervjuer med äldre människor.
Ett ännu bevarat hus sägs ha varit skola i
begynnelsen, men vi hade inga närmare

uppgifter om det.

Så

vi ringde kommun-

arkivet och frågade.

Arkivens dag
- Jodå, vi har material om skolan! Yi har
öppet vardagar på kontorstid. (Endast
kontorstider dr inte så bra for strdngt
upptagna yrkesmänniskor, kan man tänka.)
- Men vdnta! I morgon lördag är det

t2

Arkivens dag. Då harvi öppet! sade han.
Och då kan vi nog hjiilpa er. Vi har en
utstdllning med material från arkivet.
Vilken tur! Tillfiillen ska tas i flykten, så vi
infann oss på lördagen klockan 10. Det
kan vdl inte vara många som har lust att
titta på ett dammigt gammalt arkiv en
Iedig dag tänkte vi flordomsfullt.

Fullt med folk
Men vad vi bedrog oss! I de ljusa lokalerna
visades en intressant utstdllning om ett av
stadskvarterens uweckling under 200 år:
Kartor, foton, tidningsurklipp med mera.
Och fullt med folk hade mött upp!
Vänlig personal lotsade oss sedan ner till
Rådhusets kdllarregioner, i vårt sökande
efter uppgifter om skolan.

Givande information
Ddr fann vi spännande läsning. Det visade
sig att huset var skola från cirka 1850 och

framemot 1:a väldskriget. Den gamle
skolläraren hade noga antecknat barnens
och fddernas namn. På så vis fick vi reda
på ägarna dll de nybyggare på utmarken
som vi inte funnit tidigare, eftersom de i
husftirhörslängderna varit noterade under
huvudgårdarna. Vi kunde också notera att
barnen inte var bättre förr när det gallt
näryaro, snarare sdmre: Knappt en
tredjedel av läsårets wåhundra dagar satt
många av dem i skolbänken. En inventarieförteckning från 1 860-talet berättade
hur det såg ut i skolans enda klassrum.

vi oss att dven kommunarkiven
har en viktig roll och gömmer på kunskap
Så lärde

av värde

för många.

Torbjörn Södedund
Hembygdsforskare och pensionerad
I2irare

Under kriget - om 40-talet, var
temat påArkivens dag vid
Folkrörelsearkivet i Gävleborg.
Trots att vädret var värsta
tänkbara med snö, snöslask, hagel
och regn, så strömmade besökarna till. Hela 331 personer kom
till folkrörelsearkivet i Gävle och
fick veta mera om idrotten,
tysksympatisörerna, barnens och
kvinnornas situation, nöjen under
kriget med mera. Personalen vid
Folkrörelsernas arkiv var, som
synes, tidsenligt klädda. Främre
raden: Gun-Britt Aaltonen och
Agnetha Nellfors. Bakre raden:
Lisa Engström, HansWiding och
Barbro Eriksson.

Foto:Tom Sandstedt.
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Komiker avslutade arkiweckan i Umeå
Text: Hans Ramstedt

en 16 november 2002 öppnade

kommunalrådet Marie-Louise
Rönnmark den årliga arkiv-

mindre utställning med bidrag fran de
olika arkivinstitutionerna. Uppskattningsvis besöktes urstdllningen av ert tioral

Arkivnäwerket i Umeå. De flesta av

personer varje dagmed undantag ftir de
fiirsta och sista dagarna.

rade

arkivnäwerkets medlemmar var representei arkil'veckans aktiviteter.

Öppningsdagen

Medicinhistoria
År.t, t.-" för arkiweckan

medicinhistoria; Ldkaren Peter Ollinen
berättade om Medicinhistoriska ftireningen i Umeå och dess tillkomst och i

veckan på stadsbiblioteket arrangerad av

På öppningsdagen halls wå foredrag

var medicinhistoria. I bibliotekets ljusgård fanns en

fiiredraget "Från fasa till framgång"
berättade Peter Skr;ld från Umeå universitet om kampen mot kopporna under wå
århundraden.

Avslutningsdagen
Arkiweckan avslutades k;rdagen den 23

i

november med att ståuppkomikern Lasse
Eriksson berättade om sin egen arkivforskning. Mötet som var mycket uppskattat
samlade err

nittioral

besökare.
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Text: Catharina Rywall

edan 1995 är Per Grönlund
kommunarkivarie i telleborgs
kommun. Att han hamnade i

centralarkivet i Tielleborg var mer och
mindre en slump. Tielleborgs kommun
Sehövde en kommunarkivarie och Per,
som tidigare arbetat fbr Folktandvården
som personalchefbehövde ett nltt arbete.
Per

fick genomgå en grundutbildning i

arkivfrågor vid Lunds landsarkiv. För Per,
som alltid har haft ett brinnande intresse
för historia, har arberer som kommunarkivarie passat som hand i handske. Och
det dr enligt hans utsago det bästa arbete
han någonsin haft. Att arbetet d.r varierande beror kanske till en del på att Per
arbetar i kommunarkivet på formiddagarna
och i Socialarkivet på eftermiddagarna. Per
Grönlund, som är en eldsjiil, har även varit
startat telleborgs Sjöfartsmu-

ä|1.n

Ordnade upp röran
Arbetet som kommunarkivarie har
inneburit många roliga och dråpliga
arbetsmomenr, i alla äl i början av
yrkesbanan.

Till

exempel fick Per kavla upp

byxbenen och utan skor och strumpor vada

in i ett utrymme i gamla hamnkontoret i
Tielleborg, dit han blev kallad i grevens tid,
innan byggnaden revs. Han sag något som

Fakta omTrelleborgs
kommunarkiv
Trelleborgs kommunarkiv är öppet varje
vardag mellan 07.30 och I 1.00. Studiebesök
och övriga aktiviteter anordnas efter
överenskommelse.
Adress: Rådhuset,Algatan 13,23 I 83
Trelleborg.Tfn: 04 I 0-53 I 53 (fm)
04 l0-532 40 (em). Kommunens hemsida:
h ctp://www.trel eborg.sei
I
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såg

ut som en bok högst uppe på ett skåp

och detta visade sig vara postångaren Rex
gamla skeppsdagbok, som beskriver hur

ftirlisningen i februari år 1 900 gick till
minur för minut. I Trelleborg. som dr en
gammal hamnstad, var detta S,nd
naturligwis en stor sensation.
I en av de före detta kommunerna, som
kom att gå upp i storkommunen Tielleborg, hade ett från början ordentligt skött
kommunarkiv fiirvandlats till en skrapkammare, d:ir allt möjiigt kastats in i en
enda röra. Per ordnade upp denna röra
och de arkivalier som skulle bevaras finns
nu prydligt uppstillda i kommunarkivets
lokaler.

fukivlokalerna behövde anpassas till
giillande regler och Per fick övervaka
ombyggnationen noggranr fiir att allt
skulle bli rätt enligt g:illande RA-FS.

Uppskattat arkiv
gjort kommunarkivet till det
uppskattade arkiv, som det är i dag.
"Arkivens dag" har anordnats samtliga år
sedan denna dag instiftades. Att dessa
utstdllningar är populära och blir alltmer
populära märks på antalet trelleborgare
som årligen besöker denna aktivitet (forra
årets besökare var cirka 100 på de fyra
timmar arkivet hade öppet).
Per har

Går i pension
Per Grönlund, som i dag at 64 är gammal,

kommer att gå i pension under 2003.
Catharina Rywall, som varit projektanställd cirka tre år i arkivet, kommer att
ersätta honom på tjänsten. När Catharina
kom till kommunarkivet inköptes Arkia
arkivförteckningssystem från Landsarkivet
i Lund och alla arkir.ftirteckningarna lades

in i detta system. Catharina har den
formella utbildning, som krdvs ftir en
arkivarie i dag, det vill säga fil.kand. samt
40 po:angarkiv- och informationsvetenskap.

Dyker upp rariteter
lin i dag dyker

det irpp olika arkivaliska
rariteter, som {tirvarats på de mesr udda
stdllen inom kommunen. Exempelvis
hittades Drätselkammarens gamla åkturor
sedan slutet av 1800-talet och dessa fick
utgöra underlaget ftir arkinrtstdllningen
2000. Delar av denna utställning finns
inscannad på kommunens hemsida.

Garvaregården
200I har Centralarkivet i
Tielleborg åntastiska arbetslokaler på
tredje våningen i Garvaregården, som är
byggd 1850. I Garvaregården finns sedan
tidigare ytterligare ett arkiv - ArbetarrörelSedan slutet av

Fakta omThelleborg
Trelleborg är en gammal stad, som 2007 kommer att fira 750-årsjubileum.
lnvånarantalet var 38 7|'2 i november 2002.Trelleborg vid Sveriges sydkust,
där slätten möter havet. lTrelleborgs kommun finns vackra strandängar,
böljande slätter och vindlande pilall6er, små inbjudande fiskelägen och
pittoreska byar med vackra små kyrkor. I 984 planterades de första
palmerna iTrelleborg och därför kallasTrelleborg ibland palmernas stad.
Centralorten Trelleborg är en viktig industri- och hamnstad vid
Östersjökusten.

sens arkiv, som ägs av ABF.

Mellan personalen vid kommunarkivet
och arbetarrörelsens arkiv har det etableflitigt samarbete. Personalen delar
med sig av kunskaperna och hjälps åt i
olika situationer. Det är mycket positiw
att arkiyen ligger i samma hus, det
underlättar för besökarna.
Arkivutstdllnin gen 2002 handlade om
Tielleborgs gamla nöjesparker och det var
öppet hus på wå av Garvaregårdens tre
våningar - en samverkan mellan arkiven.
För varje år som går så läggs det ner mer
rats ett

och mer arbete ltir aft å arki\utstdllningen
lyckad som möjligt. I år var det
Catharina som ensam ansvarade ftir
kommunarkivets utstdllning. Att skriva en
rapport om arkir,,utställningen känns som
en självklar service till dem som besökt
utställningen och ftir att locka framtida
intressenter till kommande utstdllningar.
så

genom kommunens webbmaster bereds
möjlighet att ä ut information via
Intranet och Internet. Arkivets personal
letar intressanta uppgifter ur arkivalierna
till kommunens informationschee som
sedan skriver artiklar om hur det kan ha
gått till ftirr i tiden i Tlelleborg.

Egen hemsida
Ett intensivt arbete sker kontinuerligt ftir
att synliggöra Kommunarkivet i telleborg. Arkivet har egen hemsida och

Fotnot: Läs mera om Trelleborgs kommunarkiv under rubriken Ur en besökares
synvinkel på sidan

I

2- I 3 om

Arkivens dag.

I Trelleborg finns landets
sydligaste kommunarkiv.
Det torde även vara landets sydligaste

arbetarrörelsearkiv.
Foto: Susanne Nilsson

I Garvaregården har
kommunarkivet sina
arbetslokaler på tredie
våningen.Arbetarrörelsens
arkiv iTrelleborg finns på
andra våningen.

Foto: lngridWall
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Annonsera iTemaArkiv
medarbetare och iiven Du som söker nW arbete
varför inte annonsera i Tema Arkiv, vilket borde vara den siälvklara
platsen att hitta riitt medarbdare och arb&,e.
Du som söker nya

Mgn ttink pa"att vara ute i goct tict, Tema Arkiv kommer bara
gånger per ar, den 74 mars, 76 iuni, 26 september och 72
december 2003.

ut fyra

Annonsmaterialet ska vara tryckeriet tillhanda senast tre veckor
före utgivning.
Kontakta gärna Harriet Kvist, kvist.4k@swipnet.se , mobil 070-4911 862
för mer information om priser, format m m.
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Furuhvllor

Kompo[h/lor
Kontrcrskompokter
Posthonterinqssystem

Skåo och bäklivllor

' Stölhyllor'

Utstöllning: Ynglingogoton I 4
Box

Tel

16

23234, 104 35 Stockholm
. Ftlx O8-S2 32 63

O8.3if lO 6§

info@orkibro.se . www.orkibro.se

! Ktara dema finns på wtrw.imagon.se

t

Vi kan hiätpa dig med attt inom
informationslagring

Vårt utbud är unikt. Inget annat fiiretag kan erbjuda dig en lika komplett service.
i

*
+*
&:

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.

',

PosT/FAKTunnrÅruesr
Vi fängar upp överenskomna delar av
din post, t ex leverantörsfakturor, och
skannar, tolkar och omvandlar dem
till digitala dokument som passar ditt
system ftir fakturahantering.

eARCHIVES

titl andra media

vandla {ör digital användning, papper
kan överftiras till microfilm, etc.
Digitaliserade dokument hämtar du på
några sekunder.

Traditionell, säker ARKIVERI NG
För dokument som måste lagras traditionellt
har vi flexibla, klimatkontrollerade arkivdepåer Itjr olika typer av informationsbärare.
Dokumenten kan snabbt återsökas via fax,
eArchives eller vår hemsida på internet.

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 högeffeltiva system kan utvecklas
till att bli din totala dokumenthantering.

Dokumenthuset
Vi gör ditt kontor papperslöst

o8-657 43

KONVERTERING

Microfilm och microfiche kan yi om-

oo

www.dokumenthuset.se

"stäl I h o gre krilt
utbildning"
oo

Text:Jenny Bäckström

ft edan ias blev utexaminerad från arkivkursen i Stockholm 2001 har
\ jr* haft"projektiobb som arkivarie vid Stockholms tingsrätt' Arbetet
tr-,, il ir,rrÄali. forhållandevis traditionella arkivarieuppgifter som att

ordna och Itirteckna delar av domstolens arkiv. Detta har varit både
spännande och tacksamt, eftersom fönecknandet ändåvarit en ganska stor
iel ,',, arki,rkursen. Ganska snabbt insåg jag dock att för att våga söka en
åst arkivarietjänst på en myndighet, behövde jag mycket bättre kunskaper
inom IT-omridet än vad arkivkursen kunnat erbjuda' Tack vare Arkivrådet
AAS har jagfrumöjlighet att gå en kurs på Företagsuniversitetet, nämligen Systemvetenskap {tir arkivarier.

at om arkiv!
aa

Jenny Bäckström.

Ska vi vara samhälls'

vetailde humanistiska tekniker? EIIer
tekniska samhällsYetande humanister?

undrarAAS
stipendiaten JennY
Bäckström.

Professionelt hj:ltp med dokumenthantering!

Kurser 8c utbildningar
Konsulttjänster 8r entreprenader
Bexäll gärna uår broschY!

Jan APPelquist
tfn: 08'698 06 04, rpost: ian appelquist@sipu'se
Carolina Brandes

tfn: 0S-698 06 08,

e-post: carolina'brandes@sipu'se

Stina H-ögström Ålund
rfn: 08-698 06 05, e-posr: srina'alund@sipu

tfn: 08-698 06 03,

e-post; annika.pettersson@sipu'se

Mariebergs ArkivbYrå
Box7O338, 107 23 Stockholm
Tfn: 08-698 06 03, Fax: 08-698 06 02

Hemsida: www'siPu.se/marieberg
ingår i SIPU

18

se

Annika Pettersson

Från 1 mars borjar jagen ny projektanstdllning på Domstolsverket. Jag ska
göra en arkivbildningsplan ft;r tingsrätterna i Sverige. Kanske ger det mig utrymme att i viss mån praktisera de nya
kunskaper jag inhämtat.

Delvis självstudier
Kursen Systemvetenskap ftir arkivarier

har funnits under ett flertal år. Från
ftiretagsuniversitetets sida menas att man
utbildat en stor del av landets arkivarier i
systemvetenskap. Kanske är det sant att
kursen dr lite mättad nu, för trots att det
ånns plats for 16 elever var vi bara tio.
Något som förstås var {tirdelaktigt för oss
som gick kursen.
Förutom jag som nog var den enda utan
fast jobb, fanns representanter från
Iandsarkiven i Eskilstuna
och Hd.rnösand, Stadsarkivet i Stockholm och från
några myndigheter i
Stockholm.

som

Målet med kursen är att
tillftjrskaffa sig sådana kunskaper om ITområdet att man på ett bättre särt kan
fullgöra sina uppgifter som arkivarie.
Kursen bygger delvis på självstudier, så
hur mycket kunskap man är dr på sätt
och vis upp dll deltagaren själv.

Två lärare
På

IT

Aktuella trender
Fredrik Ulfhielm som dr verksam på

KTH

kan vara ett ganska

luddigt begrepp, åtminstone som jag
uppfattat ordet. Kursen hade wå lärare.
Lennart Arnfeldt som anftirde etr mer
praktiskt angreppssätt på IT och Fredrik
Ulfhielm som stod ftir ett mer reoreriskr
perspektiv. I de praktiska delarna fickvi
lära oss modellera en egen relationsdatabas och arbeta lite i programmet
Access. För min egen del var det
revoludonerande bara aff lära mig
identifiera en databas. De här delarna
tycker jag framftir allt var nyttiga ftir att
lära sig kommunicera med ITlpersonal.
Det kd.nns också nödvändigt att åtminstone förstå hur en databas är uppbyggd

ar en åntastiskt kunnig person,

inte minst när det rör sig om aktuella
trender inom IT:världen. Hans ftireläsningar fick det verkligen att snurra i
huvudet och frågan stalldes om det
verkligen :ir möjligt att bevara handlingar digitalt?
Ulfhielms svar på frågan är att det ndst
intill är omöjligt att långtidslagra
informationen såsom tekniken ser ut nu.
Men lösningen på frågan heter i dag
XML. XML är em plattforms- och
applikationsoberoende format ftir
datalagring. Det vill säga XML gör det
möjligt att lyfta ur information
ur en teknisk (ryrirk) miljö och
bevara den på ett logiskt plan.
Genom att bevara informationen logiskt är det möjligt att
återskapa informationen i

framtiden.

Arkivariens roll
eir då arkivariens roll i detta? Det
hade förstås varit önskvdrt att det ånns
enkla svar, men jag vet inte om just jag
blev så mycket klokare i den frågan.
Tioligwis krävs att man jobbar med

sjukdom d:ir det i dag saknas botemedel.
Arkivariens roll :ir att å patienten att
överleva så länge som möjligt. Det dr
nog oerhört ftirdelaktigt att en arkivarie
finns med när man implementerar nya
program på till exempel ml,ndigheter.

Värdefull
Det jag beskrivit dr säkert inget nyn för
många arkivarier, utan kanske till och
med vardag ftir vissa. Men ftir mig som
haft bristande kunskaper inom området
har kursen varit mycket värdefull.
Kanske mer nu i efterhand när jag har
ått smdlta informationen. Jag inser mer
och mer vilken spännvidd vi rör oss över
i arkivariey,rket och vilka krav vi trots allt
stdlls inför nd.r det rör digitalt lagrad
information. Som det ser ut nu tycker
jag det verkar som att varje enskild
arkivarie i många äl måste ha en
otroligt bred kunskap i sin yrkesroll. Fast
jag undrar samtidigt om det kommer att
fungera i längden? Redan nu är ju
platsannonser ibland utformade så att
man dll exempel söker en IT:arkivarie,
det vill säga en arkivarie med någon
form av specialistkompetens.

Vad

frågor {tir att de ska bli konkreta
och så ser inte min arbetssituation ut i
d"g.
I vissa äl kan det vara så "enkelt" att
inte tillåta att man sparar informationen
i programform eftersom programmen är
beroende av hårdvara och aktuell
hårdvara tillverkas aldrig särskilt länge.
Diirfttr blir programmen oldsbara efter
en dd.
Ulfhielm menar att arkivarien måste
spränga mFren aft det går att långtidslagra mjukvaran (program och filer).
Arkivarien måste vidare stdlla kravspecifikationer så att data definieras på
ett så pass allmängiltigt sätt att det kan
återskapas i framtiden. Han sa också att
elektronisk lagring är en kronisk
dessa

vilka sätt fick jag då battre IT:

kunskaper?

på ett logiskt plan om man ska kunna
prata bevarandeperspektiv.

Längre utbildning
Ska vi vara samhdllsvetande humanis-

tiska tekniker? EIIer tekniska samhdllsvetande humanister? Kanske arkivarieyrket blir än mer uppdelat i framtiden
och att man redan på utbildningsnivå
vdljer en mer specifik inriktning? Som
relativt nyutexaminerad rycker jag nog

att det borde stdllas högre krav på
u$ildning. Framftir allt en längre
grundutbildning ltir arkivarier än bara
ett år som är det vanligaste i dag. Jag
skulle nog gd.rna se någon form av en
arkiwetarlinje så småningom.
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arkivaries dagbok'. Det här är det första
ftirsöket att skildra en arkivaries vardag'

Artikelforfattaren är sedan ett halvår IT:

arkivarie på Rikspolissryrelsen i Stockholm. Vi hoppas att den här dagboken ska
loijas av flera - fråm kommunarkivarier,
tilisynsarkivarier, verksarkivarier, arkivföreståndare, arkivkonsulter, folkrörelse-
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den ldsarundersökning som TA
genomförde i höstas framfördes
ånskemål om att få läsa mer om hur
vardagen ser ut ftir arkivarier i olika
Ett specifikt önskemål var "en

arkivarier och andra.

iå

Måndag l3 ianuari

Nytt år och nya goda föresatser' Kommer
t;il lobb.t klockan 7.00. Det är alldeles

tomt i korridorer,. An så länge är der
någorlunda lugnt efter helgerna, men wå

p.i.o..,

på avdelningen är lediga'

Hela dagen går åt till att skriva in en
gammal arkivbildningsPlan för
ett vanligt'§?'ordlolsmyndigheterna i
ligga På vårt
ska
äok r-..rt. Pianen
år
gammal' Ingennågra
är
intranät, och
stans går det att få tag på ett digitalt
origin'al av planen. Så med den tryckta

versionen som lorlaga skriver jag in allt
från borjan. Innanjag går for dagen
hinner jag få iväg synpunkter på innehållet
i ett förslag till metodstöd som vi haft på
delning.

Tisdag l4 ianuari

"Telefonmote" på formiddagen med vår
konsult, en fiirste arkivarie från landsarkivet i Lund, som är i sluttampen med
arbetet att ta fram en arkivhandbok för
polismyndigheterna. Vi diskuterar de
ar.nitt.o* rör digital lagring och

dokumentation av IT-system' Jag hinner

lT-arkivari es
också med ett kort sammanträffande med
chefsjuristen angående polismyndigheternas hantering av beslagtagna
hårddiskar. Före jul brirjade jag på ett PM
om hur man ska hantera det h:ir omfattande och ur lagringssynpunkt komplicerade materialet, men jag behöver ett
utlåtande från våra jurister innan vi går
vidare i frågan.

Efter lunch hjiilper en kollega mig att
korrekturldsa arkivbildningsplanen. Den'
måste stdmma överens helt med den
tryckta versionen innan den kan läggas ut
på intranätet. På eftermiddagen hai vi
kanslibyråmöte. Varje tisdag träffas
kanslibyrån och vår chef informerar om
vad som hänr i iedningsgruppen och andra
aktuella frågor. Göteborgskommittdn
ldmnar under dagen sin utredning om
l<ravallerna i Göteborg. Ett par kamerateam trängs i receptionen när jag går hem.

Onsdag l5 januari
Hinner få en del småsaker gjorda på
morgonen - e-post som ska läsas och
besvaras, telefonsamtal, brev som ska
skrivas och så vidare. Jag har en kort
diskussion med en kollega om hur arberet
med att ta fram en e-postpolicy {tir
Rikspolissryrelsen och kanske också för
polismyndigheterna ska bedrivas fortsättningsvis.

Efter lunch traskar jag och Stockholmspolisens IT:arkivarie wärs över Kungsholmen till Rikspolissryrelsens Uwecklingsoch strategienhet. Vi ska ha ett möte med
projektledaren fur ett projekt som arbetar

med hantering av digirala bilder. Mötet
gdller bland annat vilka filformat som ska
användas. När jag kommer dllbaka hjiilper
en av registratorerna mig att korrekturiäsa
resten av arkivbildningsplanen. Jag skickar
den till vårt Rdttssekretariat ftir godkånnande när jag fört in alla ändringar.

Torsdag I6 januari
Det här dr en sådan dag när telefonen
aldrig slutar ringa. Men jag får en hel del
gjort iindå. Ett av samtalen är från en
trevlig kriminalinspektör från Värmland,
som undrade hur man ska hantera digitala
ljudfiler. Digitala ljudfiler används fur att
lagra inspelade ftirhr;r. Täck och lov har
han inte bråttom med att å något svar.
Diskuterar frågan om eventuellt nytt
diarie{iiringssystem med en arkivariekollega från en annan enhet. Sen fortsätter
gårdagens telefondiskussion med vår
konsult om tillagg och ändringar i
arkivhandboken.
På eftermiddagen kommer en kille från
IT-enheten med min nya skrivare och
installerar den. Jag hinner läsa ett dokument om användning av modern
presentationsteknik i brottmålsprocessen
och ett par mindre dokument om
hantering av digital video i polisbilar.
Stockholmspolisens IT:arkivarie kommer
ftrbi så att vi kan skriva under och få iv:ig
vårt gemensamma brev till Rilaarkivet om
filformat ftr digitala bilder. Sedan skickar
jag ett e-postmeddelande till alla polismyndigheter om att den nya versionen av
deras diarieftiringshandbok nu går att
hämra på Polisens inrranät.

Fredag l7 januari
En av registratorerna fyller år. Vi uppvaktar
henne på morgonen med blommor och ett
par små vinflaskor, samt det viktigastö av
allt, en fi.rl uppblåsbar tårra som cirkulerar på
avdelningen. Man ffr den på sin fudelsedag
och är behalla den till ndsta person på
avdelningen $rller år. Sen går en stor del av
ftirmiddagen åt till atr söka informarion om
stabila digitala ljudformat, vilket inte dr så
lätt. Söker man påwebben på begrepp som
"digitalt ljud", "\7AVE" eller "MP3" får

man tusentals och åter tusentals träffar - de
flesta mer eller mindre seriösa webbsidor
med nedladdningsbar musik.
På eftermiddagen traskar jag återigen

till

Utvecklings- och strategienheten för ett
ltirberedande möte inftir en hearing av ect

nltt

system. Ndr ett nyti sl,rstem ska tas i
drift, genomft;rs en så kallad hearing. Det

innebdr att några utsedda granskare ska

godkinna systemet ftir driftsstart. Granskningen sker utifran olika aspekter - bland
annat tekniska och juridiska. Man tittar
också på hur projeket drivits, den
dokumentation som tagits fram, och sist
men inte minst hur systemet lever upp till
gZillande regler &;r arkivering och gallring.

Det dr inte det ftirsta systemet jag granskar,
men det dr forsta gangen jag dr med på en
sådant har ftirberedande möte. Vi går
igenom en del praktikaliteter och år en kort
presentation av systemer. Ndr mötet dr slut,
dr det octraå slut på arbetweckan, som

lilsom alltid kints lite ft;r kort ftir
ska hinna med allr man vill göra.

am

man

Karin Wåhlberg
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Började skriva
Författaren har en examen från Bibliotekshrigskolan i Borås. Men har ocksä ldst
arkivkunskap och arbetar sedan flera år
som arkivarie på Landsarkivet i Göteborg'
Det var när hon hjdlpte forskare hitta
information i arkiven som hon hittade de
spännande kvinnoöden som hon för fem
år sedan borjade skriva om.
Författaren sdger i inledningen att "Jag vill
plocka fram dessa hjdltinnor i ljuset,
borsta av dammet och säga: Kom fram så
ni qrns". Det har hon lyckats med. Den
bild lasaren {år av dessa livsöden kånns
äkta. Det beror inte bara på att ftirfattaren
hämtat fram sina hjdltinnor från kdllorna,
utan också på att hon inte tar ut svängarna for mycket i den fiktiva beskrivningen av k:inslor och tankar.

Tolv kvinnors öden
I "De bortglömdas skuggor" möter läsaren
tolv kvinnor som gått olika öden till
mötes under främst 1800-talet. Historierna är ganska korta, och mer eller mindre
dramatiska. Vissa är sorgliga och andra
rörande. Det enda dessa kvinnor har
gemensamt dr att de kommer från de lagre
iamh:illskikten, och att deras liv ofta

22

Det är inte ofta som arkivarier blir publicerade' Siälvfallet publice'
Men
ras en del festskrifter, handböcker och arkivteoretiska skrifter'
den
det är sällan som arkivarier skriver böcker som når utöver
ganska begränsade krets som den svenska arkivariekåren utgör'
öa"fti" är ået trevligt att fä läsa Karin Edvalls nyutkomna (hösten
förlag'
2OO2) bok "De bortglömdas skuggor", utgiven på Ord & visor

präglades av fattigdom, härt arbete och
också misär. De var pigor, ogifta mödrar,
bonddöttrar eller arbeterskor.
De flesta historierna utspelas på landsbyg-

den, några i Göteborg. Här finns historien
om bondhustrun Elisabet som ftidde sitt
ftirsta barn vid sjutton års ålder, och dog
24 fu senarc efter att ha fött sitt sjuttonde
barn. En annan historia handlar om
sömmerskan Hulda, som spenderade några
år på hospital med diagnosen

"melancholid', och som efter att hon
skrivits ut emigrerade till Amerika.

Bra komplement

Föråttaren gör inget anspråk på att "bidra
till den historiska vetenskapen'. Ja4tycker
dock att "De bortglömdas skuggor" är ett
bra komplement till alla de biografier,
avhandlingar och mer populärvetenskapliga verk i kvinnohistoria och genushistoria
som publicerats under senare år.
Dessa böcker skildrar ofta kvinnor från en
borgerlig eller adlig miljö, kvinnor som var
ldrare, sjuksköterskor, postkassörskor eller
hemmafruar med starkt engagemang.i
vdlgörenhets- eller nykterhetsarbete' Aven
fabriksarbeterskor har skildrats i några
böcker, men nästan alltid som grupp' Det

iir sdllsynt att kvinnor från enklare
förhållanden skildras som individer, vilket
inte dr konstigt med tanke på att det oftast
finns fler källor att tillgå n:ir det gdller
kvinnor från de högre samhdllsskikten.

Saknar källor
Min

enda invändning mot boken dr att

rikigt framgår i vilka k'illor
förättaren hittat uppgifterna. Vissa är
sjdlvklara, men långtifrån alla - i alla fall
inte ftir undertecknad som dr van vid
det inte

moderna arkiv och aldrig har sett en
husforhörslängd eller ångrulla. Detta dr
inte menat som "kdllkritik' eller en
önskan att se fler fotnoter, utan mer för att
jag blev intresserad aY att se var ftirfattaren
har hittat de olika uppgifterna om dessa

kvinnor.

Slutsåld överallt
Att det finns

en efterfrågan på den hdr

sortens böcker är inte forvånande, men
Zindå glädjande. Nar jag i slutet av
november försökte ä tag På boken På
Akademibokhandeln i Stockholm var den

slutsåld överallt! Men till sist fick jag tag
på den, och fick några timmars roande och
iör".rd. läsning på soffan under julhelgen'

t

Arkivmässa i
mindre format
o

Tre

Vd

frägor till H-G Ricknell,

för Arkiv & Dokunr ent Ab,
Text: Pernilla Friberg

Arkiv & Dokument 2OO5 arrangerao för
13 oah 14 maj. Hur
ser uppläggel ut?

åltonde gån6en den

Jag tänker då på leverantörer av

Ja, Sveriges mesta mdssa inom arkiv- och
dokumenthantering återkommer efter ett
års uppehåIl. Mdssan och konferenspaketet

kommer i år att vara under wå dagar. Vi
lagger just nu sista handen vid ett antal
konferens- och seminariespår som vi är
överrygade om kommer att locka de som
har anledning att fördjupa sig inom
området. Förmiddagen den 13:e kommer
en konferens att arrangeras, under
eftermiddagen den 13:e och både ftir- och
eftermiddag den 14:e kommer tre
seminariespår som behandlar aktuella
ämnen att gå parallellt. lLmnen som
ärende- och dokumenthantering, 24timmarsmyndighet, informationssäkerhet
med mera kommer att behandlas inom
ramen fiir konferenspaketet.
- Utstdllningen kommer att innehå.Ila
ledande utstdllare inom området. Mycket
kommer ftirstås att handia om IT. Men vi
har ambitionen att även locka mer
traditionella leverantörer till evenemanget.

Vi vet att
vill träffa alla leverantörer.

nära produkter inom branschen.
våra besökare

-

hyll-

system, arkiwillbehr;r och andra vardags-

Arkiv & Dokumenl kommer 2OO5
återigen ati affangerae i World lrade
Center i oenlrala 1toakholm. Varför?

- fukiv & Dokument

har valt att återvända

till'§7TC efter utflykten dll Sollentunamdssan (1999, 2000 och 2001).

Det har att

göra med att vi tror att det lite mindre

formatet fungerar bättre för många av dem
som arbetar med arkiv- och dokumenthantering. Det handlar om att tillhandahålla ett lagom stort "torg", där köpare och
sdljare ges möjlighet att täffas, där det
finns möjlighet att möta likasinnade och
diskutera yrkesgemensamma frågor.
- M kommer att arrangera en mer fokuserad mdssa och konferens än ftirra gången.

Och vi dr överrygade om att det mindre
formaten passar ett sådant fokuserat
evenemang. Sedan ligger'§7TC mycket
centralt, mitt i city, och det är givewis
ingen nackdel.

Arkivrådet AAO är eedan 2OO1 enaam
ä6are av Arkiv & Dokument AB. Hur
kommer deL alt påverka Arkiv &
DokumentzOOe?

- De mest rydliga ftir:indringarna är att
AAS medlemmar, till största delen
arkivarier och registratorer inom offentlig
förvaltning, utgör den huvudsakliga
målgruppen. Praktisk användning och
nltta av olika metoder och tekniker inom
området betonas på ett ännu rydligare sätt.
Detta gdller både de som arbetar operativt
och på ett mer övergripande plan.
Ägarförändringen innebdr inre atr
underlaget ftir evenemanget blivit mindre.
Arkiv 6< Dokument har etablerat samarbeten med många organisationer som
har intresse av dessa frågor. Organisationer
som SIMO, AIIM, ARMA, Datafiireningen med flera med sina respektive
medlemmar dr med som partners. Det
kommer att bli mycket folk och mycket
trevligt i \X/orld Trade Center den 13 och
14 majl
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Beethovens testamente
Hösten 1997 inledde Göteborgs stadsarkiv, numera Region- och Stadsarkivet Göteborg, ett utbyte
med tjeckiska arkiv.l höstas giorde en gruPP arkivarier och politiker en resa tillTieckien'Osterrike'
Läs här om deras upplevelser.
Text:lohan Nööid,
johan.nooid@arkivnamnden.goteborS'se
och Carl Henrik Ronge'

carl.henrik.ronge@arkivnamnden.goteborg.se

Efter tidigare studieresor till Prag och
lGakow stod nu Donaumonarkins
hur,udstad Wien på tur.
Resan inleddes med ett par dagar i den
Tjeckiska provinsen Mähren, ddr platsen
för trekejsarslaget vid Austerlitz 1 805 och
grottorna i Macocha besöktes. Arkil'väsendet iTjeckien har sedan 1989 kunnat se
hur antalet forskare ökat lavinarrat.
fukivens och arkivarieyrkets anseende har
ökat markant, men tlvärr har de ekonomiska {tirutsdttningarna inte förbättrats i
motsvarande omfattning. Dema mdrktes
dock inte ndr vi besökte kommunarkivet i
den lilla gränsstaden Mikulov: ArkivIokalerna var helt nybyggda och alla
eventuella fördomar om centraleuropeisk
efterblivenhet kom på skam, då den
tekniska standarden var helt i nivå med
den svenska. De långa leveransfristerna
(upp till 100 år) gjorde bodelningen
mellan myndigheter och arkiv vdldigt
rydlig. Detta fr;rårande bygger givewis på
att inspektioner utförs med jämna
mellanrum, och i fall där arkiwården
missköts har arkivmyndigheten rdtt att
utdöma böter på miljonbelopp.

Besökte arkivutbi ldni ngen
dven med ett besök på arkivutbildningen vid Masarykuniversitetet i

Vi hann

Mährens huvudstad Brno. Arkivutbildningen är integrerad i utbildningen i
historia och löper över fem år. Den är
berydligt mer teoretisk än vår svenska
ettåriga mer praktiskt inriktade utbildning, och tonvikten ligger på studerandet
av medeltida handlingar,

urkunder.
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till

exempel

Ultramodern design
I \7ien besöke vi det alldeles nybyggda
stadsarkivet som dven fungerar som
arkivmyndighet för delstaten \(ien.
Stadsarkivet, som tidigare huserat i \7iens

rådhus, har nyligen fl1ttat ut till stadens
utkanter. Där är det numera inrymt i fyra
gaskiockor från ftirra sekelskiftet. Gasklockorna är renoverade i ultramodern
design blandad med gammal industriarkitektur från borjan av 1900-talet. Innan
fly,tten fanns farhågor om försämrad
tillg:inglighet, men när man såg hur
arkivet baddades in i ett jattelikt komplex
av butiker, lägenheter och biografer ftirsett
med egen tunnelbanestation, rydde detta
snarare på motsatsen. Under den guidade
visningen i arkivet fick vi, bland andra

Österreichischer \Tiderstand), ett
folkrörelsearkiv grundat av medlemmar i
den österrikiska motståndsrörelsen under
den nazistiska diktaturen. DÖ\7 har en
imponerande utåtriktad verlaamhet ddr
man i ndra samarbete med universiteten
ger ut publikationer, inte bara om den
nazistiska diktacuren, utan även om
dagens nynazism.
Det var mycket intressant att besöka ett
arkiv som syns i den offentliga debatten,
och besöket reste en del frågor om
arkivens integritet och uppgift.
Verksamheten är inte helt okonuoversiell
och DÖ\7 angrips ofta från den politiska
högerkanten, bland annat fran Jörg
Haiders parti FPÖ, vilket anklagar DÖ'§7
ftir att vara en kommunistisk organisation.

dyrgripar, se Beethovens testamente.

Det blev fem myckgt intensiva dagar, och

Kaffebestänkt dekret
Bara ett stenkast från Stadsarkivet ligger
Staatsarchiv, den österrikiska motsvarighe-

ten till vårt riksarkiv. Riksarkivarie
Mikolemlcy introducerade oss i det
Österrikiska arkiuräsendet på sitt eget
mycket underhållande vis. Med ett
kaffebestänkt dekret från Maria Theresia
åskådliggjorde han problemen med digital

grupp€n bestående av arkivarier och
politiker från vår politiska nämnd,
Arkivn{nnden, var aIla mycket nöjda.
Resan hade inte bara inneburit nya
impulser från kollegor i utlandet utan
också gett arkivarier och politiker möjlighet att under mer lättsamma former
diskutera arkifrågor.

långtidsförvaring, det vill säga hur stora
mängder information kan gå ftirlorad i en
digital omgivning genom att mellanleden
inte sparas. Detta problem dr även i
Österrike ett av de stora arkivteoretiska
diskussionsämnena.

Arkiv som ofta angrips
Under vår sista dag hann vi med ett besök
på

DÖ\7 (Dokumentation

Fotnot:
Omslagsbilden visar Stadt und landesarchiv,
arkivet iWien som byggts i gasklockorna.

i renoverad gasklocka
o

Beethovens testamente är en av dyrgriparna
som finns bevarade i stadsarkivet iWien.
Foto: Lotta Björses
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Ny och garnmal

lags t I ft n I ng Pa ärets
o

Text: Pernilla

Ff
;kil'[ä[1.',]:'*1..
V

äterlgen oags ror rr.rKrvraucL
AAS årtiga arkivariekonferens, vilken
denna gång ägde rum på Hotel Nordic Sea
i centrala Stockholm. I år lockade
konferensen ett drygt 40-tal deltagare från
MaImö i söder till Sundwall i norr.

Välkommet trendbrott
Eu nytt inslag i åiets konferens var
inslagen om upphovsrätt, vilket var eu
vdlkommet trendbrott från alla arkivkonferenser om digital långtidslagring och
elektronisk drendehantering, vilka sköljt
över oss under de senaste åren. Inledningen hölls av OIIe Ebbinghaus, från
Arkivrådet AAS styrelse och till vardags

arkivkonsult på'§7"M-data.
Ddrefter var det dags för konferensens
forste talare, chefsjuristen Lars Grönqvist
fran Copyswede. Lars höll en grundlig
genomgång av upphovsrättslagstift ningen,
men talade också om hur upphovsrätten

kan komma att s€ ut i framtiden. Det
numera vdlkända fallet med scientolog-

bibeln togs också uPP.

o

o

och KarinWåhlberg

Efter Lars kom Olle Wiltif, ftirbundsjurist
på Svenska Journalistförbundet. Temat för
hans föredrag var "Upphovsrätt och

offentlighet".

Ny arkivlag
Efter lunchen, talade Johan Åberg från
Advokatfirman Lindahl om digital
upphovsrätt ftir digitala verk. Sedan var det
dags for Björn Jordeli från Stockholms
stadsarkiv. Han talade om förslaget till en
ny arkivlag, vilket lagts fram av OSEK
(Offendighets- och seftretesskommittdn) i
deras andra delbetänkande, "Ordning och
reda bland allmänna handlingar'. Förslaget
går bland annat ut på att bestämmelserna i
sekretesslagens femtonde kapitel om
registrering av allmänna handlingar ska slås

Paragraf 7zl6
Eftermiddagskaffet ftiljdes av ett ftiredrag
av professorn i rättsinformatik vid
Stockholms Universitet, Cecilia Magnusson Sjöberg. Cecilias foredrag inneh<ill

inte bara en ordentlig genomgång av
Personuppgiftslagen, utan handlade också
om utlämnande av allmänna handlingar
som innehåller personuppgifter. Något
som ibland kan vara en arkivaries gissel, då
den numera allt mer viilkända paragrafen

7:16 i Sekretesslagen kan vara aktuell.
Denna paragraf änns redan på Datalagens
tid, men var då inte lika kritiserad som i
dag. Det har skrivits flera debattartiklar
och till och med en bok om paragtaf 7:16.
Cecilias föredrag inneh<;ll också ett antal
intressanta och aktuella rättsfall på

så sätt får vi en lag
krav
som stdlls på en
de
som innehåller alla
med att
processen
hela
under
myndighet

området.

hantera de allmänna handlingarna. Den
nya lagen kommer att kallas "Lag om

Därefter avslutade Olle Ebbinghaus
dagens konferens, och deltagarna traskade
ut i mörkret och adventsftirberedelserna,
fyllda av ny kunskap och förhoppningsvis
också nya idder och nya kontakter.

ihop med arkivlagen. På

hantering av allmänna handlingar", och
föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.
För den som vill läsa mer finns kommittdns utredning, SOU :2002:97.

Avslutning
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NLA-dygnetz

lnformella kontakter
lite av
en 3-4 december ftirra året hölls

Lagkrav

NiA.-dygner i Stockholm. Denna

Under dag wå drog Sivert Guscafsson fran SAABBofors igenom de lagkrav som man måste beakta
vid digital hantering av räkenskapsinformation. I
sammanhanget tipsade han om nJttiga rexter på
Bokftiringsnämndens hemsida (bfn.se).
Sedan kom Gunnar Allström samt Håkan
Axelsson, ansvariga ftir Skånes Näringslivsarkiv
respektive Niiringslivsarkiv i Norrland, och
berättade om sina respektive organisationer;
bakgrund, dagssituation och erfarenheter. Föredragen utmynnade i en god stunds diskussioner bland

gång lokaliserades evenemanget

till

Tekniska Museet. Ett tjugotal personer närvarade och

fi&bnsnatil OIa Hansson som beritade om deras
projela att digialisera inköpsprocessen inom Volvo.
Konceptet ftirVolvo dr an fttrsöka ft. med alla underleverantörer på en digital arendehantering &an batiillning

tifl åkturabetalning. Förutom att ärendehanteringen
effektiviseras har anulet fel i hanteringen minskats
genom att uppgiftemafran bestiilmngen gårrakt igenom
via mottagningskontroll och tillGkturabetalning. Drigt

60 % avall hanteringgårnu i det digiala flodet.

Stabihre grund

Anders lWiklund från Datainspektionen gick igenom
personuppgiftslagen och vad som hdnt sedan den
inftirdes ftir några år sedan. Lagen har med tiden ån
en stabilare grund genom etr ökat antal prejudikat
och praxis. För den villrådige har Datainspektionen
en "helpdesk' dit man kan vdnda sig med frågor
rörande PUL (datainspekionen.se).

Nta

NikolaigaEn 3,702 lO ÖREBRO
Tfn:019-12 0l 95. Fax 019-61 I 8l 20
Hemsida:m.nla.nu . E-posr: da@nla.nu

Ordförande:
§iyert Gustafsson
Saab Bofors SupportAB
Tfn:0586-81551
E-post: sivercgusafsson@boforssupporusaab.se

Text: Stefan

m
ffi §
W

NÅRrNGsLryETs aRrrvRÅo,

deltagarna.
Pricken över

atrtvRÅoerans

Box 390. l0l 27 STOCKHOLH
Kansli:Annika Pettersson
Tfn/åx 08-41 I 49 30

Ordförande:
Kianwingård Steen
Landstingsarkiyet i Stockholm
-|fn:0.8^737
27 27
E-post kian,steen@lä.sll,se

.*i:li,iiii ,...

i

Kvdllen mellan de båda dagarna avnjöts med
gemensam middag på en av Stockholms restauranger. Dessutom hade deltagarna lormånen att
besöka museets utställningar. Hela evenemanget
blev uppskattat och som vanligt var de informella
kontakterna nyttiga och lite av pricken över i:et.

Arkivfirbund
FOLKRÖRELsERNAs ARKIvFöRBUND
Box 350 I, I 03 69 STOCKHOLM

Gratis medlemskap
för studenter iAAS

Kaf,s!i: Rigmor Hagström
Tfn: 08-4 t2 39 00 . Fax: 08-4 l2 39 90

Ordförade:
lngvar Söderström
PL 380 8,3 IO 42 HAVERDAL
Tfn: 035-5 I 623
E-post: ingvansodersrrcm@mai,box.swipner.se

Textl Gunilla Nordström

nder våren 2002 beslutade Arkivrådet
AAS sryrelse att arkivstudenter skulle
erbjudas gratis medlemskap under
studietiden. Erbjudandet gäller givewis oavsert om
man studerar arkiwetenskap, arkivkunskap, arkivoch inlormationsvetenskap eller arkiv- och
i n lormationsverenskap ftir regisrratorer.

Rekryterar nya
Studenterna får alla de lordelar som andra medlemmar har samt tillgång till den aktuella information
och debatt som är viktig fiir yrkesidentiteten.
Samridigt ser sryrelsen det som ett bra sätt att
rekn'tera nva medlemmar.

Erbjudandet i sin helhet finns på vår hemsida
www.arkivradet.org där man också kan anmäla sig
direkt. Vi har också skickat information til1 de
universitet och högskolor som bedriver arkivutbildning och bett dem art informera aktuella
studenter,

Attraktivt erbjudande
Att kunna bli studentmedlem i AAS var uppenbariigen ett attraktivt och efterlängtat erbjudande då
nya medlemmar strömmar in med god fart.

{

A

FALK
c/o Erik Litdblad
Box 216,75 I 04 Uppsala
Fu:018-27
84
Tfn:018-27 I I 70

ll

Ordförande:
Jan

Styrelsen passar på att hdlsa samtliga nya

medlemmar vlilkomna!

t

/

Östergren

Malmö sadsarkiv
Tfn: M0-10 53 l2
E-postl jan.ostergren@malmo.se

Förbundskonferens
på Långholmen

Text:Lisa Engström, Folkrörelsernas arkiv
i Gävleborgs län. Foto: Ove Norberg

irka 70 personer deltog i
Folkrörelsernas arkir,ftirbunds
konferens som hölls 19-20
november 2002 pä Långholmens
konferenscentrum i Stockholm. TAMArkiv och Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek var medarrangörer och middagen

holis på Lärarnas hus.

Folkbildningsproiekt
Den första programpunkten var en
presentation av "grävprojektet" Folkets
hus och Folkets park av Margareta Ståhl,
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Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Brukarperspektivet och det faktum att
husen och parkerna står oss så nära, både
geografiskt och känslomässigt, är utgångspunkten for det folkbildningsprojekt som
redan dragit i gång med studieverksamhet
runt om i landet. Är.en ett wärvetenskapligt forskningsprojekt är planerat. Arkitekturen, föremålen och konsten dr en del av
historien. En annan dr byggnadernas
berydelse för demokratins framväxt och
som scen lor teater, fester och politisk
agitation. Den enl«it som skickats ut {tir

inventering av arkivmaterial rörande
Folkets hus och park har sammanstdllts i
en databas som finns tillgänglig på

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Databaser
Eftermiddagen dominerades av frågan om
hur vi tillgängliggör vår arkivinformation i
databaser. Fyra arkivfiirteckningsprogram
presenterades, kanske vdl detaljerat ftir

sammanhanget, från stora "fardiglösningar" som Visual till egenframtagna
som BUBO på Dalarnas Folkrörelsearkiv.

En fråga som återkom var möjligheterna
att leverera arkivinformation från de olika
programmen till den nationella arkivdatabasen NAD. Passande nog kunde sedan
Marrin Bjersby på Riksarkiver annonsera
en "nystart"

till

våren 2003 for

NAD, som

under ett par års tid haft svårigheter att å
de resurser som krär.s för art arbetet ska
kunna tbrrsärra. \'idare arbete på NAD på
Inrernet. bärrre 1ösnir-rgar för uppdatering

al intbrmarionen
som startar

är rrågra ar- de satsningar

rill r,årcn.

Tung lräga
Den a,ndra konferensdagen öppnades med
den tyngsta frågan. Ann Auren från
Kulturdepartemenrers kulturarvsenher
presenterade arkivutredningens betänkande "Arkiv frir alla - nu och i framdderi'. Mest uppmärl§ammat av åhörarna
blev av naturliga skdl det som rör de
enskilda arkiven.
Betänkandet {tjreslår am arkivlagen
kompletteras med en formulering om att
de enskilda arkiven är en viktig del av det
nationella kulturarvet. Göran Henriksson,
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län,
påpekade att dema inte innebär en
tilldelning av resurser till de enskilda
arkiven, men att formuleringen har "en
symbolisk kraft" som på lång sikt kan leda
till större resurser. Den här "symbolen"
måste ftirses med ett konkret innehåll ftir
att förslager inte bara ska vara en ldapp på

huvudet, ansåg FAs ordltirande Ingvar
Söderström, som dock inre wivlade på att
deta kommer att bli fallet.

TAM-Arkivs verksamhet
Sedan presenrerades

het

TAM-Arkivs verksam-

al rillrrädande chefen Annelie Johans-

son. Bland annat berättade hon om flera

kolrn.urdc och
''R;,i-L'r:,rnellr

pågående projekt, som

arbete

-

En undersökning av

jo::r:.r,:.:' rker i iörändring". Dagens

jo::rrlrsrska

arbete dokumenteras på

Ö:tErrr:-Correspondenten och en minnes-

i:-,-:-i::S har qenomförts. I startgroparna
o;i:.i .:t pro jekt som ska dokumentera

.rr

r:::(rkc'miska industrins etablering i
S:-:r,::.qs.iLnd r-id 1 960-talets början.
L :.:.: ..-r ittLt-1 på§s{x5 även en inventering

C-:-.

:'. .,, -rr

I::.:

ti11

brukstjänstemännens historia.

ic,n:irensen r.ar vi välkomna på
och Arbetarrörelsens

:..-,.- :: I T,l\4-Arkir.

Bo Svantesson, Göteborg
Tobias Lundberg, Stockholm

Åke Sandström, Billerud KarlsborgAB
Svenska Kraftnät

Eva Tim6n, Stockholm
Gunnel Lönn, Sollefteå
Christel Green, Malmö-Sturup
Blanche Dahlberg, Göteborg
Cecilia Nygren, Eksjö
Vikoria Söderberg, Lund
Martina lngvarsson,Väderstad
Torbjörn Helsing,Alunda

Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län
Gunnel Lönn
Lars Callenbrant, Holmen PaperAB
lngrid Wahlgren, Studsvik Nuclear AB
Annika Karlsson, Pharmacia, Eskilstuna
Björn Vinje, Uppsala
Klara Lutti, Stockholm

Christel Snitt, Sundbyberg

Han na Johansson, Tyresö

Harald Berner, Uppsala
Madeleine Björkeheim Galaz, Stockholm
Louise Birgersson, Bromma
Marie Tick, Stockholm
Per Granath, Stockholm
Nina Sandberg, Stockholm
U la Tai po-Sjöblom, G islaved
Camilla Sundberg, Stockholm
Hel6n Bergman, Farsta

Kaisa Sundberg,

Årsta

I

Monica Jonsson, Svenstavik
Ul la Tapio-Siöb lom, G islaved

Carina Andersson, Järvsö

Eva Engström, Nordanstig
Lena Gribing, Laxå
Veronika Ljungquist, Linköping
Susanne Sandberg, Lund
Anna Lindkvist, Hallsberg

Christina Persson, Stockholm
KarinWåhlberg, Bromma
Anders Alm, Malmö
Eva Göransson, Uddevalla
Stina Högström Ålund, Stockholm
Carolina Brandes, Stockholm
Lisa Qviberg, Solna
Julia Aslund, Stockholm

Ängermark, Johanneshov
Kristina Antman, Strängnäs
Ann-Christin Lundin, Harmånger
Sofi a

FALKg hemsiåa
FALK:s webbplats nås på adress:
www.fal ka rkiv. o rg. Web b p atse n s
innehall och form ses över för
närvarande. Den nya webbplatsen
kommer - om ällt går enligt planerna aff presenteras vid FALK:s konferens i
Gävle den 20-22 mai 2003.
I

Välkommen till Gävle den 20-22 mail
Så ar det återigen dags ft;r FAlK-konferens. Som vanligt törs vi utlova ett
innehållsrikt program. I år är temat "Arkiven och användarnd'. En rad
föredragshåIlare med skilda bakgrunder framräder, men med det geimensamma att de har använt våra kommunala och landstingskommunala arkiv.
Det är vår förhoppning att du som konferensdeltagare ska inspireras av att
se vilka handlingar ur våra arkiv som använrs och vad resultaten kan bli.
Utöver detta får du möjlighet att se och besöka nägra av Gdvles fantastiska
sevdrdheter vilket inkluderar möjligheter till social och kollegial samvaro
under gemytliga former. Du kommer vidare att precis som tidigare år
beredas möjlighet att göra studiebesök, bland annat i Lantmäteriverkets

historiska kartarkiv.

Inbjudan och program kommer att sändas ut till aila FAlK-medlemmar i
micten av mars. Så fort vår hemsida är i drift igen kommer alla handlingar
om konferensen att återfinnas där ltir övriga intresserade.

.::....,,:r bibliotek.
)q

Att väljo rätt är inte lätt
Undertecknad deltog tillsammans med ett femtontal Personer i ett seminarium om att välia rätt
dokumenthanteringsiystem. Det hölls ute på Elfsviks Gård på Lidingö den 20 november 2002'
Att kunna välja räti dokumenthanteringssystem är inte lätt. Det har undertecknad själv fått erfara vid
flera tillfållen.Vilka ska delta i upphandlingen och vilka krav ska man st'ålla på produkter och leverantörerl
Det var därför intressant att följa KarlWessbrandts Program som inte bara innehöll tekniska aspekter
uran även ekonomiska,formella och organisatoriska sådana.
Seminariet var mycket givande och rekommenderas Yarmt om det blir fler tillällen'
Arrangörer var Data Research DPU ab ochWessbrandt KonsultAB'
Delagarna representerade såväl det privata näringslivet som stat, kommun och landsting'
ElfsviÅ gård ligger nästan längst ut på Lidingö och ägs av Lidingö stad' Gården har anor från I 600-talet
Text: Hans Ramstedt
och erbjuder besökaren en mycket stimulerande upplevelse.

.

Från och med 24 februari 2003

ärVeronica Burhed
kommun.

.

Ewa lsaksson,tidigare
kommunarkivarie i TierPs
kommun, börjar som kommun
arkivarie i Sandviken från och
med den I februari 2003.

.

80öu inta

m Du flyttar eller byter arbetsplats,
glöm inte att meddela Din nya adress
så att Tema Arkiv kan skickas ut till rätt
adress. Om du dr medlem i N[/', AAS,
FALK eller FA iir det enklast om Du direkt

Arkiv
Åsa Ol
eller

Honorar

kontaktar respektive ftirening, kontaktuppgifter finns i ftireningsspalten på
ftireningssidorna.
Om Du är prenumerant, kontaktaÅsa
Olsson, tel o454-6o1 11, eller e-post3

ring av

aspa@swipnet.se. Det går naturligwis bra

Svenska emigrantinstitutet valde
Christina Persson för sin

arkivarietiänst från och med den
I februari.

.

Den 20 mars börjar Per
Kristoffersson som lT-arkivarie
på Försvarets materielverk.

.

Riksarkivets l:e arkivarietjänst
tillsattes med Karin Borgkvist
Ljung från och med den I
november.

. Pernilla Mattson fick tjänsten
som kommunarkivarie

i

Söderköpings kommun.

.

att vända Dig till fua Olsson eller någon
annan i redaktionen vid samtliga adressändringar. Tiink då på att meddela din

ftireningstillhörighet och både den nya och

Från och med den I januari har
Sundsvalls museum
anställt Karin Sundell som

fotoarkivarie.

.

adtagsäadta

nY

kommunarkivarie i Mölndals

UD:s l:e arkivarietjänst på
Departementets arkiv (A-ARK)
har från och med december
tillsatts med Göran Rydeberg.

. Karin Sterky

har böriat ett
årslångt vikariat hos Dokument
arkivet pä Sveriges Radio

gamla adressen.

Förvaltning.
Svenska Arkivsamfundet, årsmöte

9t4

och temadag i Stockholm.Tema
forskare och journalister i arkiven

l3-

l4l5

20-221

5

Arkiv & Dokument.

.

Tema Arkivmedarbetaren

Annelie Johansson tillträder
som arkivchef för TAM-Arkiv
den I juli.Annelies nuvarande
befaaning är l:e arkivarie
TAM-Arkiv.

På

FALK-konferens.
Gävle

26-2715

FA stämma och konferens.

Grängesberg

t6t6
I

8/3

6-

20,3

ARKs årsmöte.
Malmö

2713

AAS årsmöte. Seminarium om
Ny arkivlagstiftning.
Stockholm

I

0/8

2.

Nordiska arkivdagar.
Reykjavik

7-8l I 0

an

TemaArkiv nr
Deadline 5 maj

NLA:s årsmöte.
Stockholm

FA:s förbu nds konferen s.

Varberg

8/l

I

Arkivens dag.

Har du bytt jobb?
Berätta om det för dina
kolleger. Skriv några
rader till TemaArkiv c/o
Åsa Olsson, Eriksberg,
374 96Trensum. Eller
eposta:aspa@swipnet.se.
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