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lblond röcker inte golvyton riktigt till for ott fö plots med
ollt mon vill. Dö bör du volio Lundio Trö totpockning, reno
drommen for dig som hor mycket ott förvoro.
ld6n med tötpockning ör liko enkel som geniol: vi stoller hyllorno rygg mot rygg

pö vognor och löter vognorno gö pö röls.

Pö

så söti frigör vi dyrbor golvyto.

Du kon sloppo vod som helst i Lundio Trö tötpockning uton ott det syns. En fulllostod Lundio Trö-vogn kon vögo flero ton, men tock vore rotten pö goveln och
golvskenorno kon du flyito vognen med boro ett fingerl Kommer du ott onvöndo
Lundio Trö tötpockning ofio rekommenderor vi eldrivning, som kon kombineros

med dotoriserod sökning. AAed Lundio Trö för du inte boro bro förvoring och
snygg inredning, uton oven högsto kvolitet och millotankonde rokt igenom.
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Arkiv
utges av Föreningen SvenskArkitidskriflTemaArkiv

är

för medlemmar i Näringslive6 ArkiYräd (NLA),
Arkivrådet för arkiwerksamma inom sclli8a sektorn (AAS).
Föreningen arkiwerksammä i Landsting och Kommun (FALK)

föreningstidninS

och Folkrörelsernas Arkivförbund { FAl.

Ansvarig utgivare:

Eva Lindelöw Sjoo.

ordlörande

Foreningen Svensk Arkiwidskrrit
E-post: eva.lindelow.sjoo@komrev.se

Chefredaktör/redaktio nl
Åsa Olsson. c/o Tema Arkiv
Eriksbergs

säteri. 374 96 TRENSUM
Tfn:0454-601 I

I

E-post: aspa@swipnet.se

RedaktionsgrupP:
Michael Frankius (FALK)

som resurs
i företagsvårlden

i

ftretogsvörlden finns oliko syn på behovet ov orkivering-Visso foretog
värnor om möjligheten till fromtido forskning och man ör stolt över srft
orv. Andro hor ett snövare synsött och uppfyller legola krov och sötter
dörefter punkt.

I

Styrning av vod som sko orkiveros sker normolt med hiölp ov upprötttad bevorandelista med golkingsplon. Gemensomt ftr många ftretog ör
ott de "mogna" områdena personal och ekonomi hor en stobil hontering.Under de senoste tio åren hor också inftrandet dv kvo,itetssystem
och miljöledningssystem påverkot vod som sko orkiveros.

Tfn:0733-12 1723

I mångo ftretog finns en särski/d funktion

E-pos!: mikael.frankius@telia.com

ftr

risk manogement.

Mon måste ha en beredskap ftir ott möto situotioner, som på något
Hans Ramsredt (FALK)
Tfn: 090-16 13

97'

Fax:090-77 02 7l

E-post hans.ramstedt@umea.se
Pernilla Friberg (AAS)
Tfn: 08-738 06 27
E-post: pernilla.friberg@arkivradet.org
Karin Wåhlberg (AAS)

scjtt skulle kunno inneböro ett hot mot foretageL Det kon gölla afft)rsrisker, finonsiello risker, juridisko risker, polit)sko risker etcetero.
Gemensomtftr det mesto inom riskområdeno ör ott det behövs bakomliggande information som stöd
ftr den linje ftretoget intar i en viss frdgo. fusk ftr negotiv påverkon på foretogets imoge ges vonligen
stor uppmörksamhet från /edningens sido. En negotiv image kon påverko fbretogets kunder och
morknoder, rekrytering, somorbetspartners, ploner på fusionering etcetero. Det gomlo tolesöttet ott det
behövs tolv plustecken for ottto bort ett minustecken göller i hög grad imogefrågorno.

Den som hor kontokterno med massmedio hor ofto kort tid på sig ott svoro på frågor.Vonligen rör det
om enstoko timmor,sedon sko tidningen gd i press ellerTVprogrommet söndos. Om den pressansvorige då kan veriftero sino uppgifi.er ger det iu en mycket solitt intryck

Tfn: 08-656 29 98

srg
lngrid Söderlund
Tfn:08-40

I 80 7l

E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se

Britt-Marie LVendifto (NLA)
Tfn: 08-553 432

2

enligt brotsbolken eller miljöbolken.

I

E-post britt-marie.vendimo@supponbolaget.se
Lars Lundqvist (NLA)
Tfn: 08-634 99

I

Mångo ftretag hor voh ott vid angivande ov gollringsfrist öven beokto logor om preskrtptionstider. Det
kon götla ekonomisko höndelser men också ftr örenden som skulle kunna bli ftremål ftr hontering

I

E-post lars.lundqvist@foretagsminnen.se
Annelie Johansson (FA)
Tfn:08-545 415 62.
E-posc annelie.johansson@tam.a.se

Ytterst kon innehållet i bevarondelisto med gollringsplon voro en spegel över hur riskbendgen ledningen
ör. Om man vill ogero srjkert ör liston mero omfottonde och töcker in öven informotionsbörare ur risk
monogementsynpunkt.Om företogsledningen ör mero riskbenögen och chonsor så ör den mograre.l
det senore follet kan ftrmodos ott sådona ftretog behöver en viss ökod kossoreserv ftr on kunna
möta motgångar.
Det ör inte enkelt ott upprötta en bevarondelisto med gollringsplon. Det ör många övervögonden som
mdste göros. Dörför bör vi ollo inom arkivområdet göra vår insots och stödia foretoget sd ott det tos
godo beslut

Kerstin Söderman (FA)

Tfn:08-535 301 82
E-post: kerstin.soderman@la.sll.se

Sivert Gustoftson, ordftronde

Annonser: Harrie! Kvist
Tfn:08-534 08 50 . Fax:08-634 99 35

i

NLA

E-post: kvist.4k@swipnet.se
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Text: Anders Gidlöf, bildarkivarie vid
Föreningen Stockholms Företagsminnen

Yid Vimmerby kommunarkiv
pågår ett bildarkivsprojekt med

mål att scanna och registrera
arkivets samtliga 20 000 bilder.
akgrunden

till digitaliseringspro-

jektet är fc;ljande. Iddn kom
ursprungligen från kommunarkivets personal, framfur a1lt arkivansr-arig Lasse Gustafsson och arkivassis-

tent År.rki Heimonen. Therdse Jigsved,
enhetschef på kommunkansliet, drog
iq,inq och formade projektet.
Bildbesrånden hade nyligen utökats
med en stor samling negativ, diabilder
och q1asp1årar som hade flyttats över
tl'an stadsbiblioteket.
Kon'rnrunarkir.et innehö11 alltså inte
f,ir.rsre enbart bilder insprängda i de
ko m n-runala myndigheternas arkiv,
utan några fristående bildsamlingar.

kommunarkiv att motivera en satsning
på bilddatabaser. Kommunarkivet i
Vimmerby lyckades dock få gehör för
sina idder. Kanske har man haft hj:ilp av
Astrid Lindgrenfaktorn. Vimmerby ligger i Småland, som i Sverige och utomlands ofta framstdlls som ett rypiskt och
genuint svenskt landskap med högt
turiswärde. Lokalhistoriska projekt har
alltid ftirdelen att kunna appellera till

Y Timmerbv kommun har tilisam\ / *rrr. med Kalmar Läns
V Museum nyligen beviljats

invånarnas hembygdskänsla. Vägen via
Iokala politiker är kort. Den 28 januari
2002 avled Astrid Lindgren. Bildarkivsprojektet i Vimmerby inleddes i april
2002. Christina Nibelius, som tidigare
arbetat i Kulturarv Östergötland (samarbete melian Linkcipings universitet
och Östergötlands Länsmuseum),
anställdes som projekdedare.

öka medborgarnas engagemang i kulturarvet på central, regional och lokal nivå.

,\rkivet hade många besökare som var

Finansiering

intresserade ai, bilder, vilket slet på

Projektet föregicks av att kommunarkivet fick 15 000 kr i anslag av
kommunsryrelsen flir att göra en flirstudie. Resor läretogs till Landsarkivet
i Lund, Stads- och Regionarkivet i
Göteborg, Å*åls kommun, Bild
Linkoping (del av projektet Kulturarv
Östergötland), Länsmuseet i Kalmar
och Stockholms Företagsminnen. Det
handlade lika mycket om att lära sig
hur man skall gå till vilga, som att

loiografierna. "Vi var tvungna rtt stänga
bildarkivet då bilderna fick'{'otter"',
enligt Anki. I stället valdes ett alternativ
som innebar både bättre vård och bättre
tillgänglighet - det vanligaste argumentet för digitaliseringsprojekt.

ld6n planteras
Det finns ftirmodligen inte en arkivinstitution där tanken inte har tänkts
att fotografierna borde komma fler till
glädje. Störst uppmärksamhet ftr större
bilddatabasprojekt på ldnsmuseer, stadsmuseer och museer med riksuppdrag.
Fotografier har ju traditionellt tillhört
museernas kompetensområde.
Det kan vara svårt ftir ett mindre

4

undvika att göra om andras misstag.
En EU-ansökan skrevs ihop och pengar
beviliades genom Regionala uwecklingsfonden (tillgängliggörande av kulturarv
via IT). Idag uppgår pengarna från EU
till 30 o/o av den totala projektbudgeten

pä2,4 ml\oner.

pengar ftjr att inom ramen av projektet
"Agenda Kulturarv' studera hur ett

lokalt historiskt kunskapsforum skulle
kunna byggas upp, där digitalisering av
arkivmaterial utgör en viktig del.
Agenda Kulturarv dr egentligen ett
nationellt museiprojekt inriktat på att

Bildmängd
Bildarkivsprojektets mål är att scanna
och registrera kommunarkivets samdiga
biider. Till detta kommer bilder som
kommunens hembygdsftireningar låter
projektet scanna och visa upp i digital
form. Naturligwis hoppas man på att
alla ftireningarna skall överrygas om att
låta deponera sina bilder i de brandsdkra arkivlokalerna istället för på hembygdsgården. Aven enskilda kommunbor lånar ut sina bilder fttr scanning och
registrering.

Bildmappar
Tidigare oprövade metoder har använts

for att samla in information kring bilderna och sprida kunskap och intresse.

Vimmerbys dldsta invånare har utnlttjats ft;r att identifiera bilderna.
Bildmappar sätts ihop med olika teman,

till

exempel en viss gata, där scannade

bilder skrivs ut på A4-sidor i bra kvalitet. En blankett har arbetats fram för
att notera de uppgifter som olika personer kan ge kring bilderna. Viktigt är att

översr av en länk

minns olika saker. och då stiir ord mot
ord i bildregistret. Kanske kan tiden och

övriga kommunala verksamheter får
samsas om urrymmet i en lankspalt till
hr;ger... Väl inne på vimmerby.se/bildarkivet finns ännu så länge ingen riktig
sökbar databas över bilderna, men i
geng?ild har några bildgallerier lagts
upp, samt bildsatta artiklar, till exempel
om Vimmerbyutstdllningen 1920 och
kuriöse figuren Johan Ett Öre, som
förekommer i Astrid Lindgrens berättelser. \Tebbsidan innehåller även rent
textmaterial, exempelvis delar av det
omfattande material som Vimmerby har
hämtat från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAI).'Webbsidan framstår
som en del av det lokalhistoriska forum
som projektet "Agenda Kulturarv" strävar efter.

kivet. Lite tillspetsat kan man

annat källmaterial r-rn'is:r vem som hade
rätt, eller så får i-i aLdriq vet,r.

Arkiwäskor
För att väcka intresse hos den yngre
generadonen har Vimmerby kommunarkiv sammanstdilt finurliga små arkivväskor (återanviindning av marmorerade
protokollboxarl) som används på melIanstadiet i kommunens skolor i samarbete med några lärare. Iddn till arkivväskan kommer från arkivpedagog
Karin Sjöberg på Skånes
Kommunförbund. I väskan kan man
hitta kopior av fotografier och handlingar samt ftiremåI. Det är till och med

att kommunens ITlavdelning funderar på att konvertera små filmsnuttar
som skulle kunna läggas på cd-skivor att
bifogas i arkiwäskan. Väskan är inte
enbart en stunds nöje över några gamla
bilder - den är dven en lektion i grundforskning.
Nu håller kommunarkivet på att sammanstdlla motsvarande arkiwäskor för
hcigstadiet, som till exempel skulle
kunna åskådliggöra frågor som allmänna rösträttens inforande eller historiska
lorhållanden mellan åttig och rik.
så

Webbsidan

med anknytning till Astrid Lindgren.
Plötsligt har arkivet fiirvandlats till
något som inte enbart kostar pengar
och uppfyller minimikraven i offentlighetslagstiftningen. Det har blivit en tillgång i marknads{liringen.

till det digitala bildar-

ange vem som har bidragit n-red uppgifterna. Det här-rder irrt olika personer

säga

att

Y Tr arkivariens perspektiv är dec
bilI I itr .tt gladirnie Fakrum att
ftir

\-/ der väcker intresse även
övriga arkivhandlingar, en sanning som
alla typer av arkivinstitutioner och
-funktioner borde ta till sig. Ett visst
mått av charmoffensiv bör alla arkiv
ägna sig åt för att i längden motivera sin
existens inflir medborgare eller andra
uppdragsgivare. Det visar inte minst
Arkivens dag. Tjänster som kommunala
lokalhistoriska bilddatabaser finns dock
där dll medborgarnas glädje året runt
och, när det gdller den webbaserade
delen, 24 timmar om dygnet, ftir att dra

Framtidsförhoppn ingar

en koppling

Bildarkivsprojektet tar slut den 3l
december 2004 efter knappt tre år.
Förhoppningen från kommunarkivets
sida är att det skall bli en bestående
fortsättning i mindre skala. Vi kan nog
alla hålla med om att det som har
byggts upp i projektform måste forvaltas {tir att inte investeringarna skall vara
bortkastade på längre sikt. Kontinuitet
och eftervård är viktiga ord, liksom en
mindre löpande {tirnyelse. Bildbestånd
och register kommer alltid att fyllas på
och justeras i långsammare takt. Kanske
inkluderas dven nyare bilder så små-

timmarsmyndigheten.

Vi ser med spänning fram
emot Vimmerbys sökbara bilddatabas
på nätet över drygt (?) 20 000 bilder.
Hur många som kan läggas ut på webben kan dock komma att begränsas av
upphovsrätten.
åter andra.

in på www.vimmerby.se möts man
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Här har beskrivits ett arkivprojekt i en
kommun med hog svansföring på området. Liknande projekt ftirekommer i
andra delar av landet. Vimmerby
kommun har fftt inspiration från andra
projekt, och kommer sdkert att inspirera

ningom i databasen? Mobiliseringen av

Naturligwis har bildarkivsprojektet dven
byggt upp en levande webbsida tillsammans med kommunarkivet. Surfar man
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5

rc

äää,:rbild,

rtkörningar

Hur arkiveras
som fastnar

isens kamera?

Text: Karin Wåhlberg, lT-arkivarie vid Rikspolisstyrelsen.

Polisväsendet har i många år
använt sig av analoga videooch ljudinspelningar, och fram-

För närvarande pågår ett projekt som
syftar till att ta fram en generell bildtjänst fiir polisväsendet, där alla slags

omFarcats av besrdmmelserna

i person-

Digital video används inom olika om-

uppgiftslagen och polisdatalagen. Men
när informationen blir digital, slår
registerlagstiftningens paragrafer till.
Det påverkar bland annat gallring och
arkivering av information.
Analog information kan bevaras och
gallras med stöd av arkivlagen och tillhörande ltiråttningar. Digitai information i polisens yerksamhet ska ddremot
gallras med stöd av polisdatalagen.
Undantag görs visserligen ltir handlingar som ingår i ftirundersökningar,
och fuksarkivet har rätt att ftireskriva
om undantag från gallringen, om de
finner att informationen har ett värde
ftir forskningen. Detta innebär merarbete både {tir fuksarkivet och för de
inom polisväsendet som arbetar med

råden. Videotekniken har börjat använ-

dessa frågor.

för allt av analoga fotografier.

bilder ska kunna lagras

De senaste årens snabba

daktningsbilder, bilder från brottsutredningar och så vidare.
Digitala Ijudinspelningar blir allt vanIigare, dven om den analoga inspelningstekniken fortårande används. Det
är framfiir allt forh<ir i samband med
brottsutredningar som spelas in. Dessa
Ijudfiler lagras idag antingen på CD
eller på servrar. Förhören skrivs ofta ut
på papper i sin helhet eller i sammanfatning, och det ?ir själva utskriften
som bifogas föru ndersökningsprotokollet och ingår i akten.

utveckling på området digitala
medier har naturligtvis påverkat arbetsmetoderna. Den digitala tekniken underlättar arbetet på flera sätt, och vinsterna
är många. Men övergången från
analog till digital teknik innebär
också mycket arbete. Frågorna
kring lagring av de digitala
medierna är inte oproble'
matiska och kräver en hel del
eftertanke. I den här artikeln
beskrivs hur digitala medier
används, de mest framträdande
problemen och hur man försöker lösa dem.Att gå in på
detaljer är inte möjligt här,
utan artikeln är bara en snabb
orientering av hur arbetet
bedrivs inom polisväsendet.

Analoga bilder och inspelningar har inte

-

passbilder,

Videoteknik
das

vid forhrir i ftirsta hand med barn,

eftersom man med hjälp av video kan
änga sådant som inte alltid sägs med
ord. Video anvdnds också vid filmning
av brottsplatser i samband med brottsplatsundersökningar.

Olika filformat
Ett annat problem d.r filformaten.
Hittills har Riksarkivet endast kommit
med rikdinjer avseende digital bild, dar
man rekommenderar ISO-standarder av

TIFF (TIFF/TIF eller TIFF/IT, samt

Användningsområden
Fotografier har

i

många år haft en viktig

i polisvertr<samheten. Vid brottsplatsundersökningar tas stora mängder
digitala bilder som sedan ingår i {tirundersökningar. tafikpolisen anvdnder
digitalkameror vid automatisk hastighetsövervakning. Polisväsendet sköter
utårdande av pass i Sverige, och det
innebär att man har en mycket stor
samling personfoton som omfattar en
stor del av den svenska befolkningen.
Dessa foton har tidigare varit analoga
men kommer under året att börja lagras
ro11

digitalt.

6

Det senaste användningsområdet är
trafikövervakning från polisbilar. Med
hj:ilp av digital videoinspelningsutrustning i polisbilar spelas trafikbrott och
förseelser in (fortkorningar, folk som
kör mot rött och så vidare). Inspelningarna lagras som digitala videofiler,
och bränns ner på CD redan i polisbilen.

Problemen
Vilka (arkiv)problem iir då ftirknippade
med denna hantering? Det första problemet har att göra med sjdlva övergången från analog till digital teknik.

TIFF/EP). Men inom polisvdsendet
används ett flenal olika digitalkameror,
som producerar digitala bilder med
olika filformat, RA§q TIFF, JPEG och
så vidare. Ibland kan man inte heller
styra över filformaten - en stor del av
bilderna kommer ndmligen utifrån
(fran privatpersoner, övervakningskameror med mera) och dessa bilder är
ofta i JPEG. Att lagra i TIFF rakt av är
alltså inte så enkelt - det kräver bland
annat rutiner för konvertering från
andra filformat.
Bristen på enhetlighet i filformat gdller

oclaå ljudfiler och videofiler, eftersom

ett flertal olika bandspelare och videokameror anviirrds. Hrir finr-rs dessutom
ännu inga klara rikrLinjer fiån fuksarkivet. Enhetligher t-inns r.rästan bara i
den videoteh.rik sorr.r anr-är.rds i
trafikövervakninqen. Polisbilarna är
utrustade med samma slags kamera och
filerna sparas i formatet -{\'1. som har
funnits i etr f'lertai ir och som fbrhoppninesvis kon-rmer att kur-rna läsas
några år frarnör'er.

Fysisk lagring
Ytterligare ett problem är den §'siska
lagringen. Bildi-ilerna och videofilerna är
stora och krär.er mycket utrymme.
Ljudfilerna är mindre och enklare att
hantera. Idag lagras dessa filer ofta på
CD. Då uppkommer genast frågor om
rill exempel kvaliter på skivorna.
bränningshastighet, märkning och
forvaring av skivorna. I de flesta fall
krävs dessutom wå exemplar av alla skivor (bruksexemplar och arkivexemplar),

vilket är resurskrdvande.
n stor del av de digitala ljud-,
bild-, och videofilerna ska bevaras
och levereras till arkivmyndigheten. Frågan om digital långtidslagring
är ständigt på tapeten. Det finns t)'värr
ingen billig lösning for detta och med
de bristande ekonomiska resurser som

polisväsendet har idag dr det svårt att
kräva pengar för arkivrelaterade insatser'

Rutiner och tekniska lösningar f<;r långtidslagring av dessa filer saknas i stor utsträckning.

Lösningarna
Både generella och mer systemspecifika
lösningar krävs fiir att hantera de pro-

blem som uppstår. Först och främst
måste man nå ut med information om
vad som är "rätt" och "fel" ur arkivsynpunkt. Om verksamheten vet från början vad som är bra och dåligt är mycket
Yunnet.

tt

sätt att

ä ut information

är att

ge ganska detaljerade rekommen-

dationer dels på polisväsendets

intranät, dels i en kommande arkivhandbok för polismyndigheterna. Dessa
rekommendationer handlar om vilka filformat som får användas, hur filerna
bör struktureras, vilken dokumentation
som behövs kring filer och lagringsmedia, hur CD-R ska hanteras (vad lor
slags skivor som ska användas, brän-

ning, märkning, förvaring, säkerhetskopiering, och så vidare), omkopiering
och konvertering. Rekommendationerna
måste ligga på en acceptabel nivå. De
får inte vara fiir krångliga och inte innehå1la får många undantag. De måste

vara praktiska och handfasta, och samtidigt lämna urrymme för lokala lösningar. Några regelrätta utbildningar på

området har ännu inte hållits i någon
större utsträckning, men ligger nog inte
allfor avlägset i framtiden.

Plan för långtidslagring
För de digitala bilderna har vi möjlighet
att skapa en specifik systemlösning, i
och med att man inom det så kallade
bildprojektet är på väg att ta fram en
generell bildtjanst där det är meningen
att alla polisväsendets bilder ska lagras.
I detta projekt jobbar vi som bäst med
att skapa rutiner lor gallring och avstdllning av bilder. De bilder som ska bevaras kommer att lagras i första hand i

TIFF och i andra hand i JPEG.
Metadata till respektive bildfil kommer
troligwis att lagras i XMl--filer som

i avstdllningsrutinen. Dessa filer
kommer sedan att sparas på lampligt
skapas

lagringsmedia.
Med hj:ilp av en plan ftir långtidslagring

kommer bland annat dokumentation av
avstdllningar och konverteringar av bilder och metadata att styras upp. Planen
håller på att tas fram och den bygger på
RA-FS 2003:2 (gamla RA-FS 1994:2
om ADB-upptagningar). En liknande
lösning vore naturligwis önskvärd också
ft;r ljudfilerna och videofilerna, men vi
tar ett steg i taget och kommer att dra
aY erfarenheterna fiån
Bildprojektet när vi tar oss an ljudfilerna och videofilerna.
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sist ska man inte heller
glömma de gamla synderna alla de tusentals gamla \rFISband och ljudkassetter som samlar
damm på arkivhyllor runt om i landet.
Hur de ska tas om hand och hur informationen ska bevaras är ytterligare en
fråga som vi måste ta tag i, när tid och
resurser fi nnas tillgängliga.

Påverkar polisens arbete.
De senaste årens snabba utveckling på

området digitala medier har naturligtvis påverkat polisväsendets arbets'
metodea
Här är det Göran Magnusson och
Johan Berntsson från polisen i Blekinge
som är ute på uppdrag.
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En yecko på
Dokumentarkivet
ed onledning ov vårt
tema om ljud och bild,
kcjndes det no'turligt ott
be Carino Sjögren, som
ör chef fir Sveriges
AB:s d oku mento rkiv,
cl fongo en yeckos orbete. Det sko/l
<anske nömnos ott bologet ör en form
t i serviceorgonisotion ftr SVT, UR och
SR. Hör finns ocksd flero orkiv, konske
+omfur ollt radioorkivet" dör mon bevorot
n sD ei ni n go r n a av rodioprogrommen.
C. o m m ofon o rkivet rymmer ocks<i det
'.,öngo spdnnonde skotter i form ov
F,o d i o

s

Fö

rv o ltnings

AB Radiotjiinst är 1925. Vi finns i
Radiohuset sen huset blev klart 1962,
och vi är sex fast anställda. Jag blev chef
lor verksamheten ftir exakt wå år sedan,
och har ett brett fält av utmaningar och
möjligheter att gripa mig an.

Onsdag 23 april
Förmiddagen innehåller wå möten.
Der ena där årets löneftirhandlingar
inleds med så kallad torrftirhandling
med åcket, dar jag tillsammans med

scllsynta skivor.

personalchefen redovisar prioriteringarna på avdelningen inftir SACO-

D'-,kumentarkivet finns med andra
som till exempel Radioarkivet och
G:ammofonarkivet i ett särskilt bolag,
S.'erises Radio Förvaltnings AB, sedan
, t9-. Har tar vi emor handlingar på
:epper och mikrofilm sen srarten ftir

gruppen. Det andra mötet handlar om
hur vi framöver ska redovisa vad det är
vi gör, hur våra insatser kan beskrivas
som olika tjänster som Sveriges Radio,
Sveriges Television och Utbildningsradion använder. Dessa tre bolag är
både våra dgare och våra brukare.
På eftermiddagen träffas jag och Börje

:r^ir.

med referensgruppen till den nya arkivhandboken som är under arbete.
Gruppen är viildigt positiv till att en
handbok är på väg. Det blir diskussion
om layout, om relationen mellan den
tryckta versionen och webbversionen.
Upplaga, spridningssätt, uppdateringar
och illustrationer diskuteras. Hittills har
vårt eget bolag, som är SRF, samt SR
och UR antagit varsin egen arkivpolicy,
som ftireskriver en basnivå ftir arkivering och dokumenthantering. Dessa
etermediabolag lyder inte under arkivlagen, och därför behövs ett basdokument, som anger en grundnivå {br
arkiveringen.
nder mötets gång br1,ts
strömmen på slaget halv wå
och datorer och lampor släcks.
Efter tio sekunder tänds sparbelysningen

i korridoren utanför rummet. Helt

enligt planerna. Man kontrollerar rutiner och egen r-eservmatning i händeise
av ett större strömavbrott i Stockholm.
Studios som används {tir direktsändning
i radio och w är prioriterade, och där
ska avbrottet inte märkas. Efter drygt en
halvtimma får vi tillbaka ljus och el.

Innan dan är slut har jagfatt kontakt
med SVT's jurister och avtalat om ett
besök hos dem angående leveransruriner
och en diskussion om Radionämndens
akter.

Torsdag 24 april
Vår arkivstudent Nina dr på sluwarvet
med en dokumentplan ftjr halva SVT
Kommunikation, som nyligen fogats
ihop av flera delar. Vi träffas med Börje
som är handledare och arbetar med den
andra halvan av planen. Vi har långa
diskussioner hur man ska redovisa hantering och bevarande av dokument som
ndstan uteslutande produceras i deras
datasystem och ibland tas ut på papper.
Hur ska man redovisa ndr papper inte
används till arkivering och det alltså
inte skapas ett arkivexemplar på papper
som en del av deras ordinarie rutin?

Mojödmon.
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Mallen ftir dokumentplan räcker inte

till.

En känd radioprofil från

Lingre

50,60 och 70-talen.
Bilden är tagen 1952.

Jag använder sen en

timma till att

strukturera upp "arbetsområden", kontakter, aktiviteter som jag ska ftilja upp

och bearbeta. På arkivexpeditionen
ångar jag en telefbr.riörFrågan lrån ett
fbrlag som ska ge ut er.r bok om the
Beatles. De har hört tiån Klas Burling
(han med Tio i Topp ) art hos oss finns
ett dokument n.red Be,rtles' killarnas
fyra namnteckningar. Det är ett inspelningsprotokoll tiån 1963. när de framträdde i radio. Iaq är tbrrfärar-rde osäker
på sökningar i arkir er. och Lauris
plockar fram dokumentet. som förlaget
vill kunna forogratira.
1'tt teietbnsan-rta1 - denr.ra gång
från ör.ersättarna på SVT. De
örrskar de ä1dre ör,ersättningfem långfiln-rer som gått tidi-

arna till
gare i w, och vä1 ska sändas igen. Lauris

plockar fram.

Nina bjuder på avskedskafTe med maffiga, värmda kanelbullar. Vi samlas
mangrant i kafferummet för en stunds
småprat och avkoppling. Med ftå extra
anställda är vi vissa tider åtta srycken.

Fredag 25 april
Morgonmöte på Sveriges Radio och
deras enhet Teknisk Uweckling.
Diskussionen med wå tekniska chefer
och chefsekreteraren kretsar kring wå
områden. Hur ska man hantera mdngden data och handlingar som uppstår i
verksamheten? Vad finns for möjligheter
till gallring? Hur ska man hantera all

information till exempel kring samarbetet och möten i EBU (European
Broadcasting Union) ? En intressegrupp
bildas som ska fokusera på nuet och
framtiden. Jag pekar på att det kan vara
läge att "knycka" ärendehanteringen ur
myndigheters tradition med diarie/
dossieplaner, där varje ärende och varje
handling märks, nu när digitala processer påverkar vilka handlingar som
skapas.

en andra diskussionen rör frågor bakåt i tiden, alla pärmar
man samlat eller ärvt från företrädare (till exempel musikteknikern
Kjell Stensson). Hur ska man avgöra
vad som är värt att spara eller ej? Här
finns många radioteknikspår. En del har
utvecklats, är en del av den teknik som
anvdnds idag. En del har avsomnat eller

strukits

-

ibland av tekniska skiil, ibland

av politiska. Som humanist är det en
omöjlighet att avgöra vad som kunde
gallras. Mitt förslag blir att jag sonderar
möjligheten att fa fatt i en teknikhistoriker (helst kring tele och etermedia) via
{tirre chefen på Telemuseum, vilket
accepteras.

Efter lunch är jag bokad for ett arkivbesök tillsammans med Gunilla hos Maj
Ödman, en känd radioprofil från 50,
60 och 7)-talen. Hon var pionjär när
det gäller program om barns livsmiljöer,
särskilt bekant är hon för programmen
på blindskolan i Tomteboda. Mq ar
88 år och fortfarande reslig och glasklar.
Vi lämnar henne och har tre kassar med
handlingar och ljudkassetter från olika
radio- och rv-program och böcker. Mer
finns att hämta när Maj har gått
igenom ltterligare primärmaterial.
Ljudkassetterna behövs väl inte säger
Maj, men vi säger att det har slängts så
mycket inspelat ljud tidigare av både
ekonomiska skdl och på grund av en
njugg instdllning hos tidigare ledning,
att det för hennes tidigare produktioner
kan vara den enda ljudversionen som
finns kvar.
Fredagen avslutas på UD med ett möte
i Svenska Arkivsamfundets arbetsutskott.

Måndag 28 april
Besök hos SVT-s jurister, dar jag pre'
senterar våra önskemål om att de ska
använda aktomslag i stället för plastmappar vid arkivleverans, samt vår
önskan afi kunna placera akterna på

arkiveringsdatum i stället for i akt-

nummerordning. Efter en liten diskussion enas vi om att det bara innebär att
de lagger dll en kolumn i registret med
just arkivdatum. Längre diskussion blir
det kring frågan huruvida den tidiga
Radionämndens arkiv (1936-1967) är
att betrakta som allmän handling.
Saken har aktualiserats av en forskarförfrågan, och både radions och televisionens jurister fär frågan.

Under dagen ringer Maj Ödman och
tackar för besöket och ser fram emot
ndsta besök om cirka en månad, då hon

hoppas ha gått igenom mer material.
Hon ursäktar sig med att hon inte har
samma ork nu (!). Vi som var där är ju
imponerade av en människa som nära
de nittio har sån koll.

åndageftermiddag innebär
avdelningsmöte hos oss. Vi
gör en "rundd'. Var och en
tar upp något som man gjort eller funderat på under veckan som gick. Vi har
ju i uppdrag att redovisa vilka "tjänster"
Dokumentarkivet erbjuder. Första
utkastet som jag lade fram, gled flera
gånger över i vilka arbetsuppgifter vi
utftir, men då blir det fel. Beslöts att
Erik och Birgit träffar mig nästa morgon {tir att "knåda" dokumentet så att
det bara blir kvar "rena tjänster" - såna
som anstdllda på avdelningar och redaktioner vill ha och tar emot från oss.

Tisdag 29 april
Tjänsteredovisningen bearbetar vi tillsammans. Det nya flirslaget distribueras
till övriga på avdelningen och sedan till
vår nya chef.
Jag fick per telefon ått i ekonomidirektören för SVT och tog upp med honom
mitt {tirslag att dven SVT skaffar en
arkivpolicy. Han undrade då vad jag vill
åstadkomma när ett sådant dokument
är spikat. Samtalet mynnade ut i att jag
återkommer dels med lorslag på arkivpolicy dels med en "önskelista' om hur
jag vill att detta dokument följs upp. Av
största vikt är att organisationen utnämner arkivombud på alla avd/redaktioner.
et är ndsta år 50 år sedan
Televisionen startade ordinarie
sändningar. Då hette ltiretaget
Radiotjanst AB, och det var 1954. Jag
har stött på om detta åktum tidigare.
Nu provade jag med att kontakta - och

fick tag på

-

informationsdirektören

som är ganska ny. Hon lovade se över
frågan och återkomma.
En vecka har gått, och när jag skrivit
ner detta ar jag förvänad över att en
vardagsvecka innehåller så många aktiviteter och trådar som man försöker
hitra eller fånga i flyken
Carina siögren
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Ljud och bild.
Tage Erlander pratar i bildtelefon med
Lennart Hyland. lntervjun skedde via en
experimentmodell av LME:s bildtelefon

och en reportagelänk mellan TV-studion
och hr Erlanders privatvåning i Stockholm. På bilden ses statsministern
hemma hos sig med ERGA-chefen Per
Ahlström som intresserad åskådare av
samtalet med Lennart Hyland.Tredje
person är ing.Tom Lindberg. En särskild
knorr är iu att bilden torde vara tagen i
Erlanderhuset i Stockholm, granne med
Riksarkivet. I samma hus har RA länge
haft bl a sin mikrofilmsavdelning.Tiden
är april 1969. Bilden är urTelefon AB LM
Ericssons arkiv och tagen av LME:s egna
fotografer. Källa: Stockholms Företagsminnen.

Guide till våro
o

u
d
I

och bildarkiv
Text: Lars Lundqvist

Ljud- och bildhandlingar sågs
länge med litet styvmodig
blick ifrån arkivariekårens
sida. Många frågade sig nog
om ej pappersbaserade objekt
verkligen kunde räknas som
arkivhandlingar.

är egendigen, skillnaden mellan att
lämna pliktexemplar av en bok till
Kungliga biblioteket, och en film till
statens ljud- och bildarkiv?
Ljud- och bildmaterial finner vi på
många olika stdllen. Nedan {tiljer en
översiktlig genomgång:

dag kan vi konstatera att det nog
är det format som är allra mest
efterfrågat i arkiven. Det märks
inte minst av de noggrant reglerade kraven for upphovsrätt och den kommersiella marknad som finns inom ljud och
bild. Klart är väl också atr gränsen genremot arkiv, i en mer begränsad bemärkelse, kan ryckas något mer oklar. Vad

Statens ljud- och bildarkiv
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av allt tryck, har man inte heller den
utgångspunkten hos Ljud- och bildarkivet. Här görs endast ett rypurval av
exempelvis närradions sändningar och

inom Kabel-TV utbudet. Även om det
finns möjlighet att forska på allt material här, innebär inte det att man har

är den myndighet som är yfierst ansvarig för att lagra ljud och rörliga bilder
ftir framtiden. Hit skall en kopia av allt

rättigheterna, utan dessa innehas av
respektive upphovsman.
På arkivet för man över filmen till en
videokopia. Man lånar alltså bara in den
aktuella filmen, som sedan återbördas

som publiceras i landet inom dessa
områden finnas. Detta innebär ftirstås
inte att allting har bevarats; pliktlagen

till ägaren.
I arkivet finns dven Svenskt rockarkiv, vilken med stöd från värd-

kom först 1979.

institutionen, samlar, vårdar och bevarar

Till skillnad från KB:s

totalbevarande

rockens historia

i

Sverige.

Svenska filminstitutet har arkivering av Sveriqes skatt med långfilmer
och har en anläggr-ring i Rotebro ltor att
arkivera biogruifilmer på ett lämpligt
sätt. För derra säl1er dock ingen pliktleverans, uran der sker på fiivillig basis.
Nu har det också srarrars ett filmarkiv i
Grängesberg. -\lenir-rgen är atr man där
skall ta hand on'r och restaurera icke
fiktir film. En unkc n ck: irrrc nrirr'r
vara atr la in -llnt lrin prirrrprr.onsr.

Ordning och re da
reder inte ut
m§

Sveriges Radio och Syeriges
Television har rättigheterna till
mycket av Sveriges filmhistoria. Inte
minst efter atr man kOpt upp en sror
del av SF:s filmarkiv. Hos båda ftiretagen finns fiirstås också deras egna
program arkiverade På Sveriges Radio
finns också ert omfaftande grammofonarkiv, som frdmst används i den
normala programverksamheten.

Språk och folkminnesinstitutet
dr den myndighet som ansvarar {tjr
bland annat bevarandet av dialekter och
även folkminnen. Här finns en sror

mängd inspelningar ifrån intervjuer
som gjorrs runt om i landet, för att
ligga till grund ltir främst språkvetenskaplig och etnologisk forskning.
är det gäller bildarkiv är
situationen än mer splittrad,
då lagstiftningen inre stadgar
ett bevarande på samma sätt som {tir
etermedias del. Har har inte minst
museerna stora samlingar och här bör

väl framfor allt Nordiska museet
nämnas, med sina drygt $.ra miljoner
bilder.
Stora bildsamlingar finns annars på
flertalet museer, emedan arkivinstitutionerna av tradition har haft mindre
med bildmaterial. Främst finns detta
inom den enskilda sektorn, det vill
säga hos folkrörelse- och företagsarkiven. Här kan man också ofta finna
mycket spännande och unikt filmmaterial.

Text: Hans Ramstedt

Under en kort tid hor en tvä orkivutredningor logts from. Nu senost
är det "Ordning och redo bland oll-

männo hondlingaf' (SOU 2002:97 ).
lag kon se en rod positivd forstag i

denno utredning även om jog hode
önskot att mdn hode kommit
längre.Till det positiva räknor jog
in att mon betonor det syensko
kulturarvet och ott mon ytterligare
föreslär åtgärder som ökor tittgöngligheten till ollmänno hondlingor.

Tydl igare lagstiftn i ng
Der cenrrala i urredningen är art

man
foreslår en samordning av delar av lag-

stiftningen. Med detta kan man undvika överiappande bestämmelser och lagstiftningen ska bli rydligare lor både allmänheten och myndigheterna.
Man uppmärksammar också hanteringen och dokumentationen av ITsystem.
Arkivarierna ska - om utredningen får
som den vill - i fortsättningen arbeta
med dessa frågor i en helt annan
omåttning än tidigare. Hittills har
detta varit ett mer eller mindre frivilligt
åtagande. Detta kan inte vara enbart
något som IT-folket ska arbeta med.
Ti1l det positiva måste jag också räkna
in att man pekar på brister i kunskaperna om hur allmänna handlingar ska
hanteras inom det offentliga.
Utbildning ft;r handlaggare och andra
måste vara ett ständigt återkommande

Förändringar behövs
Liksom den lorra arkivutredningen
"Arkiv ftir allt' (SOU 2002:78) har inte
heller denna utredning något nytt att
komma med när det gdller en så viktig
sak som kommunernas arkiwård och
möjligheter till samverkan dem emellan.
Varftir har man inte vågat {roreslå mer
långtgående forändringar? Jag har som

kommunarkivarie i en av landets glesbygder med få hc;gskoleutbildade
arkivarie anställda tidigt ftrstått behovet
av förändringar. För att kunna trygga
det lokala kulrurarver vill jag se en
ftirändring av landsarkivens lorhållande
till kommunerna. Kan vi åstadkomma
positiva {tirändringar genom arr
landsarkivens är inspektionsrärt över
kommunerna?

Från ord
Jag vil1

till

handling

till

sist peka på sättet hos statsmakterna att Itireslå ftirändringar i
regelverket. Det är en sak att 1ä. igenom
ny lagstiftning och en annan arr kunna
få den tillampad ute i det offentliga.

Om denna utredning får gehör bland
beslutsåttare hur kommer man då att
se till att den börjar tillämpas?
Statsmakterna har ju faktiskt inte
lyckats med art implementera den nuvarande lagstiftningen ute i det offent1iga.

inslag.
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Textl Bosse Hedblom, arkivarie vid Sandvikens kommuns centralarkiv

Stefan Berggren har iTemaArkiv
nr 3 2002 skrivit en tankeväckande artikel om vägar till företagsarkivens bevarande. Han nämner
att en förutsättning när man
skapar ivskraftiga näringslivsarkiv är att företagen själva betalar för de tjänster de nyttjar.Jag
tror inte att det finns awikande
meningar i denna fråga, utan
meningsskiliaktigheter kan möjligen uppstå när företagen inte
betalar för att bevara sin egen
I

historia. Dessa företagsarkiv
hänvisas av Berggren till leveransadress tippen som slutlig
destination.

Arkiv som gåva
Det holLindska ftiretaget Malacoleaf
AB har överlämnat Ahlgrens ftiretags-

till Länsmuseet Gävleborg som
gåva. Därmed år inte mottagaren
någon ersdttning ftr de kostnader som
detta arkiv medltir. Frågan om MalacoLeaf d,r beredda att betala for att deponera detta arkiv har ställts av Folkrörelsernas arkiv i Gavleborgs län och
företaget svarade nej. Det är vdl värt att
arkiv

diskutera om det är rätt eller fel att från
{tiretag ta emot arkiv som gåva. Var
detta arkiv skulle förvaras idag om inte
företrädare för Länsmuseet Gävleborg
och Gävle stadsarkiv agerat vet jag inte.
Stadsarkivets engagemang i Ahlgrens
arkiv är inte alls ny, utan det går tillbaka
till 198O-talets mitt då omkring 300
hyllmeter övertogs från godisfabriken
som är mest l«ind Itir varumärket
Läkerol.
Vi kan alla enas om att det varit bättre
om företagsarkivets ägare tagit sitt eko-

t2

nomiska ansvar, men lor detta kan vi
inte klandra arkivets mottagare. Jag
hade klandrat dem om de ftirsuttit
möjligheten att tillvarata arkivet och
därmed indirekt varit medansvariga till
att arkivet ftirpassats till tippen.

Bockbränning
Statuera exempel genom att förstöra
kan möjligen vara en väg som efter upprepning kan leda till framgång, men
pröva inte på oersättliga arkiv. Vad
skulle Gdvles och ett stycke svensk
industrihistoria tjiina på tipplösningen?
För en tid skulle Gävle vara känt {tir

något mer än bockbränning och kaffedoft, men minnet av arkivet på tippen
skulle snart svalna och fler statuerande
exempel behövas. Jag är inte heller
attraherad av en tänkbar motsats till
tippalternativet, nämligen den öppna
marknaden. Reklammaterialet har definitir,t ett ekonomiskt andrahandsvärde
på denna marknad och det skulle vi
genast upptäcka om det såldes på en
specialauktion av något auktionsverk.

Återvinning
Företagsräkenskaperna är måhända
svårsålda, men varftir inte göra som
Bröderna Rosenlöfs accidenstryckeri

i

Gästrikland är 7976 gjorde med
Uhrfors bruksrdkenskaper från tiden
1762 - cirka 1850: återanvänd papperetl
Rosenlöfs hade förvdrvat cirka 1 000 kg
gamla bruksräkenskaper av vilket såldes
57 kgpimaosl«ivet papper ä 15 öre/kg.
Pärmarna hamnade sannolikt på tippen
eftersom korrespondensen i StoraEnsos
arkiv visar att varken Rosenlöfs i
Kungsgården eller Munktells pappersbruk i Grycksbo hade någon användning ftir dem. Det enda bevarade bladet

med diverse hål för provtagning rycks
härröra från Uhrfors kapitalbok bruksäret 1794. Jaghar en känsla av att allt{tir mycket industrihistoria än idag
hamnar i papperskvarnarna, men dessa
företag betalar inte ftir sig så det är väl
rätt.

Svenskt och utländskt
Berggren berör i artikeln även Sandvik
AB:s arkiv som under 2000 deponerades i Sandvikens kommuns centralarkiv och i detta fall har {tiretaget tagit
sitt ekonomiska ansvar genom att betala
en årlig depositionsavgift. Vi har på
inget sätt {tirsökt winga Sandvik att
överlämna arkivmaterialet utan det är
en lösning i samftirstånd där såvdl företaget som kommunen är vinnare. Hur
skulle vi ha agerat om Sandvik varit på
väg att göra sig av med arkivet utan att
bidra ekonomiskt? Jag kan garantera att
det inte hade blivit transport till tippen.

Hur kan det komma sig am Sandvik i
Sandviken betalar för sin historia men
att Malacoleaf med verksamhet i Gävle
inte gör det trots att de båda ltiretagen
är verksamma i Gastrildand med bara
några mils avstånd? Sandvik grundades
1862 och har ännu efter l4l år säte i
orten Sandviken som skapades av ftiretaget. Jag tror att det är ett starkt skdl
att den lokala och nationella ankny'tningen finns och det hedrar Sandvik
som betalar för sin industrihistoria.
Malacoleaf har inte någon långvarig
ftiretagstradition att ålla tillbaka på i
Gävle, utan Ahlgrens har de senaste
åren genomgått ett flertal ägarskiften
och den gamla fabriken som grundades
1885 ingår numera i den holLindska
CSM-koncernen.

När det gdller levande företag och dess
arkiv kan lagstiftning möjligen vara en
framkomlig vrtg för den årliga arkivtillvdxten. Men det räddar inte de mer
eller mindre herrelösa arkiven. Det

U
ö
o

kunde snarare ä motsatt effekt eftersom
det kan finnas än större anledning att
om inte {tirr överföra arkivhandlingar

tri

till tippen.

Ska

lagstiftning vara

meningsfull så bör den vara på EUeller internationell nivå.
Certifieringsarbere kunde även vara en
framkomlig väg, men det hjalper
knappast herrelösa arkiv. Personligen
tror jag på lösningar i samförstånd och
att staten åtar sig ett större ekonomiskt
ansvar än vad som nu är ållet.

Marknadsekonomi
vi lever i en marknadsekonomi
torde det vara fritt för var och en att
göra vad man så önskar med sina egna
arkiv: sdlja det till h<igstbjudande, överlämna det som gåva, deponera kostnadsfritt eller mot betalning eller kanske
slänga det på tippen. Söker vi den lösning som Berggren {tirespråkar med ftirbud synes det vara någonting helt annat
än en marknadsekonomi. Med hans
resonemang ska vi bara bevara arkiven
från de företag som gör rätt ftir sig. Jag
delar inte denna uppfattning eftersom
jag rycker att arkiv från även icke betalande företag har rätt am bevaras till
kommande generationer. Jag delar daremot Berggrens uppåttning att vi i
möjligaste mån ska ftirmå ftiretagen att
sj:ilva bidra till bevarandet.
Så länge

Destinotion tippen. Vindsröining i Sandviken

1940. Företagsarkiven

är

värda ett bättre öde.

inte hur det svenska näringslivet
tar ansyar for uppk<ipta dotterbolags
arkiv i utlandet. Men skulle vi svenskar
vara villiga aft finansiera näringslivsarkiv
i till exempel Holland när det är så stora

Jag vet

svårigheter på hemmaplan? Jag tror att
företagsarkivens bevarande är enklast att
driva nationellt och det största intresset
torde vdl också finnas lokalt och regio-

nalt.

Tippen eller arkivet
Det skulle vara märkligt om alla vdgrade
att gratis ta emot enskilda arkiv, för vad
sänder vi då ut for signaler: det är bara
att slänga arkiven på tippen {är annars
kostar det pengar. Den här behandlade
problematiken gd.ller alla privatägda
enskilda arkiv. Jag tror att vi arkivarier
ibland kan behöva rannsaka oss sjdlva
när der gäller de herrelösa arkiuen. Ar
det viktigare att qäna pengar än att sjdlv

bidra till att bevara vårt gemensamma
kulturarv? En dag kan vi alla mötas av
arkivet som redan ligger på tippen. Jag
stannar upp och ftjrsöker rädda det,
men hur gör ni?

Hur ftiretagsarkiven ska värderas högre
dr en viktig fråga men ingen tjiinar på
att skjuta dem som gör en god arkivgärning. Om någon nu ska angripas,
eller enligt min mening hellre övenalas,
så är det vdl snarast företagsledningarna
som undandrar sig det ekonomiska
ansvaret.

ill

de goda exemplen i svenskt
näringsliv ska jag bara nämna
några ftiretag som sjdlva har
egna centralarkiv, nämligen: StoraEnso,
SCA. Korsnäs och Nordstjernan.
Korsnäs, där Berggren är företagsarkivarie, har en fin arkivtradition
alltsedan 1952 fir Holger \Tichman
tog sig an arkiven från såväl uppköpta
ftiretag som det levande bolaget.
Korsnäs moderbolag Industriförvaltnings AB Kinnevik överlämnade 1996
till Landsarkivet i Uppsala 245 hyllmeter bruksarkivalier från Ösrerby bruk
alltifrån början av 1500-talet. Vi kan
notera att bruksarkivet överlämnades
som gåva (Årsboken Bergslagsarkiv

Märklig debatt
Hur många arkiv har inte genom åren
räddats genom agerande från personal

vid offendiga och enskilda arkivinstitutioner samt museer? Det dr många
gånger bra aff debattera och fokusera på

viktiga frågor, men vad är det vi diskuterar egentligen? Jag anser att debatten

om företagsarkivens bevarande är
märldig, eftersom det är något som
torde kunna ena arkivariekåren och inte
som här är älet splitua den. Intern pajkastning i kåren är inget som är

till

ftirdel ftir arkivens bevarande vilket
rimligen är vårt övergripande gemensamma måI.

1999).
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nyttArkivcentrum
Text: Torgny Fransson
q
c
a

depåer fanns en större obebyggd tomt
som Yar som klippt och skuren för

L

projektet.

a

Fastighetsägaren byggde efter de tre
parternas önskemål och under vintern
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Arkivcentrum Syd.

Nu är det nya arkivcentret i Lund färdigt och invigt.

2003 kunde lokalerna tas i bruk. Det
ena av magasinen uppfördes för regionarkivet och der andra för universitetsarkivet. Fullt hyllinredda har de wå
magasinen en potentiell kapacitet ftir
100 000 hyllmeter.
I regionarkivets magasin finns dessutom
ett sofistikerat klimatrum för förvaring
av mikrofilm och annat kansligt fotografiskt material. I regionarkivets magasin förvaras endast arkivalier tillhörande
Region Skåne.

I

universitetsmagasinet kommer att för-

varas dels universitetets materiai, dels

fter en lång stortsträcko kontod av
otali go p o n e ri n gs- o ch
projekteringsmöten
kunde Arkivcentrum
I

Syd invigos den 25 opril 2003.
Omkring 250 gäster från Sverige

och övriga Norden vor inbjudna.
Det ligger i tiden att bq,ta ner gränser
mellan olika verksamhetsområden. Jag
gratulerar till en djarv och framsynt
satsning, sa landshövdingen Bengt

-

Holgersson.

Stimulerar samverkan
Funktionen som regionalt arkivcentrum
har väckt stort intresse bland arkivfolk.
Modellen är principiellt viktig ftir den
regionala arkiwerksamheten då den
stimulerar till samverkan över sektorsgränserna.
Det hela borjade då kontakt togs mellan
Jan Dahlin på Landsarkivet, universitetsarkivarie Jörgen Andersson och
Ullvi Ekwall på Regionarkivet {tir att
undersöka ftirutsättningarna ft r lokalsamverkan. Ett samverkansaltal tecknades mellan parterna och i slutet av
är 2001 tecknades kontrakt med

Arkivcentrum Syd är en regio-

byggherren, Lundaproduktioner

nal samverkan över gränserna mellan
Region Skåne, Lunds Universitet och
Landsarkivet i Lund. Övriga intressenter dr Länspolismyndigheten i Skåne,
Lunds stadsarkirr Skånes Arkivftirbund,
Skånes Genealogiska Förbund och DISSyd (Föreningen lor datorhj:ilp i slaktforskningen).

Fastighets AB.
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Två arkivmagasin
Det bestämdes att wå arkivmagasin och
en kontorsbyggnad skulle byggas på
Gastelyckan, där Landsarkivet redan
hyrde wå byggnader av Lundaproduktioner. Mellan Landsarkivets

material tillhr;rande Landsarkivet,
Länspolismyndigheten och Lunds
stadsarkiv.

Även de wå byggnader som Landsarkivets hyr sedan tidigare ingår i det
nya arkivcentrat. Här finns bland annat
wå större magasin rymmande ca
25 000 hm samt kontor och bokbinderi.

Administrativ byggnad
Intill

de wå arkivmagasinen har uppförts en administrativ byggnad innehålllande kontor ft;r ett 30-tal tjänstemän,
en större ftireläsningssal, ue sammanträdesrum, forskarsalar med plats för
50 forskare, reception med mera.
Mellan arkivmagasinen och administrationsbyggnaden finns en fem meter
bred överglasad gård, vilket gör att man
kan röra sig inomhus mellan byggnaderna. För att binda sammar de nya
byggnaderna med Landsarkivets wå
befintliga arkivdepåer har en 40 meter
lång gangbro byggts över Porfyrvägen.

{/br;fu
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Dokumenthuset

Nytt namn, §ämma säkerhet
Det tog lite tid. men nu är det färdigt.
Dokumenthuset och Hecall har:smält ihop till
en enhet.

Genom sammanslagningen blir

vi internatio-

nellt marknadsledande när det gälter fysisk
och elektronisk dokumenthantering, från det
att dokurnenten skapas till makulering.
Ny kunskap och speciallösningar kommer att
implementeras till de sedan tidigare befintliga

lösningarna, och tjänsteutbudet utökas. Alla
förändringar komrner ske till fördel för dig som
kund, och: bli ännu bättre. Resultatet blir precis
som tidigare: snabb åtkomst, tillförlitlighet och
lång livslängd för ditt företags dokumentflöde.
§å, egentllgen är allt som vanligt, trots det nya

namnet, Det enda du behöver göra är att lägga
det på minnet,,så'ser vi till att dina dokurnent

Dokumenthuset Hecall AB
Box 3024 , 104 25 Stockholm
Telefsn 08-657 43 00

www.recall.com

-#c{§##f
TOTAL INFORMATION MANAGEMENT

ffi Borlänge
Borlänge konnnn ntetl 17 000 inuevånare tir beLtiget i nattLrsköna
Dalanta metl ntirher till btide storstacl oc:lt./itill. Hög.skolan Dalutta
bedriver frctmgtlngsrikt trrl:ildning irtr.tnt teknik oc:lt ekonomi. Hrir ligger
två statliga verli ot'h ett aktivt nåringsliv nted fleru innovulit,a.företag
inom telrnik och IT. Den kotnntuuala sen'icen iir väl utbl,ggtl.
KontnttLnen hctr t:u -l600 attstti|Ida.

samordning och uppftiljning av arkivhantering inom
verksamhetens lokala enheter
se över och utveckla processer och instruktioner for
dokumenthantering
att göra specifikationer ör stödsystem och verkfzg samt att
medverka vid upphandling av dessa

Vi vill att Du har utbildning i arkivvetenskap samt en bred erfarenhet
från arbetet som arkivarie. Du har god kännedom om offentlighet,
sekretess och IT. En viktig del av arbetet innebär att utbilda och
handleda arkivansvariga inom kommunen. Du ska ha god
kommunikationsformåga, samarbetsvilja och öppenhet inför nya

Kommunarkivarie, ref .nr 1229

arbetsuppgifter.

Kommunarkivet är kommunens centrala arkiv och tar hand om
verksamheteraas handlingar och sörjer for behovet av återsökning i
arkivets material. Arbetet som kommunarkivarie innebär ett
övergripande funktionsansvar for arkiveringsfrågor inom kommunen.
Arkivarien har också ansvar ör överlämnade och deponerade arkiv.
En viktig uppgift är att delta i arbetet med kommunens övergripande
dokumenthantering.

Ijänsten är en tillsvidareanstä11ning. Ange löneanspråk.

Arbetet innebär

. tillsyn över verksamhetemas arkivarbete
. ge råd och stöd i arkivfrågor
. ta emot leveranser av, galha, ordna och ftirteckna arkivmaterial
. tillhandahålla arkivhandlingar
. utbildling och information i arkivhantering
. öreskrifter fir dokumenthantering och arkivering

Fackliga ftireträdare:
SACO Anita Kugg, te1 0243174 833
SKTF Bengt-Olov Olsson, tel 0243174 7 55
Upplysningar om tjänsten 1ämnas av Arkivltjreståndare Inga-Britt
Sundberg, tel 024317 4 102 och Re-chef Marianne Sjöström,
tel 0243 /7 4 7 60 .

Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2003
Borlänge kommun

till

AoU-enheten

Marianne Sjöström
781 81 Borlänge
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&.'1Å&i§

IPU

§§BSS etr(!V§Yft

Å

E}'TH,t$IYEltT

TT'G

MariebergsArkivbyrå
är ett företag specialiserat på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad

utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

I\4ARIEBERGS

Box 70338
107 23 STOCKHOLN4

t

tfni 08-698 06 03
fax:08-698 06 02

www.s pu.se/marieberg
epost marieberg@sip!.se
orgnfl 556111-9099

! Klara demo finns pä www.imagon.se
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angelägenhet
Text: Hans Ramstedt

ör snart tio år sedan arbetade
jag med att ordna ett antal
större släkt- och godsarkiv i
Mellansverige. Snart upptäckte jag vilken potential det
fir.rns i dessa arkiv. Arkiven innehc;ll
inte bara traditionella släkt- och godshar.rdlingar utan också handlingar med

uppgifter om ägarnas medverkan i olika
lokala organisationer, deras yrkesutör.ande och deltagande i olika politiska
händelser.

Fortfarande är dock inte detta arkivmaterial känt ftir någon arkivinstitution.

Säker förvaring

a

c

Ofta har enskilda ägare till arkivmaterial
inte lokaler som på ett betryggande sätt
kan förvara handlingar. De ekonomiska
möjligheterna kan också vara begränsade. Insikten och kunnander om det
material man dger kan ibland vara
begränsat. En arkivinstitution har till
skillnad från enskilda möjligheter att
förmedla innehåller i materialet.

Krav och önskemål

Aven om man inte alltid kan fä agarna
att lämna ifran sig arkivmaterialet, är ju
mycket vunnit att man har fått kdnnedom om materialets existens. Man kan
ju också se till att materialet på ett tillfredsstdllande sätt för ägarna görs

gängligt for forskning. Hjiilp måste utgå
ftir att materialet ordnas och förtecknas.
Till sist måste materialet ltirvaras sdkert.

till-

Med avtal mellan arkivmaterialets dgare
och en arkivinstitution där olika krav
och önskemåI regleras kan materialet
nyttjas ftir forskning. I samband med
att arkivmaterial överlämnas som en
deposition eller gåva diskuteras krav på
materialets äganderätt, ftirutsättningar

flir att materialet kan

tas tillbaka, kostnader och villkor ftir materialets nytt-

jande och tillgänglighet.
En viss kostnad tas ut ftir materialets
ordnande och förtecknande.

Genom attldgga ned resurser på att
kartlägga och samla in enskilda arkiv
bidrar vi till att stärka det lokala, regionala och nationella kulturarvet.

Beslag och gåvor
På den statliga sidan är det Riksarkivet

med den Enskilda Byrån och landsarkiven som främst bedriver rådgivning och
konsulwerksamhet mot företag, enskilda, organisationer och andra.
Riksarkivet har cirka 21 000 hyllmeter
och landsarkiven har tillsammans cirka
50 000 hyllmeter enskilda arkiv.
Enskilda arkiv har kommit till Riksarkivet och landsarkiven på många olika
sätt: Genom beslag, genom konfiskationer, genom inköp, som gåvor eller
genom räddningsaktioner. Numera sker
överlämnanden i form av depositioner.

Olika arbetssätt

i';

Riksarkivet och andra arkivinstitutioner
arbetar på lite olika sätt. Man går ut till
olika kategorier. Ibland förekommer det
rena spontana kontakter. Gentemot
organisations- och {tireningssidan sker
riktade och uppsökande verksamhet liksom konsulwerksamhet.

Oköndo orkiv.
Runt om på gods och gårdar finns det
många spännande privata arkiv som
inte är kända i en större krets.
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Konsulwerksamheten sker främst mot
företag och organisationer. Grundkurser
i arkiwård ordnas varje år.

Hoten mot offent

Deponerade handlingar

lighetspri ncipen

En del av de största godsarkiven med de
tidigaste handlingarna från medeltiden
finns i Riksarkivet.
Av de politiska partierna dr det de dldre
borgerliga partierna med sina kvinnooch ungdomsförbund som har deponerat handlingar i Riksarkivet.

Text: Karin Wåhlberg

1974 overfardes Sveriges Pressarkiv till
Riksarkivet. Här återfinner vi såvdl rikspress som lokalpress.
Handlingar har tagits emot från riksorganisationer utan koppling till arbetarrörelsen inom områdena nykterhet,
idrott, fri§rka/mission men också från
humanitära och fackliga organisationer
och tillf,illiga kampanjorganisationer.
Över 2 000 hyllmeter företagsarkiv är
deponerade i Riksarkivet. Övriga verksamheter som låtit deponera handlingar

n fredag i mars arrangerade
Riksarkivet en intressant
konferens med namnet
"Handlingsoffentlighet utan handIingar?".
var hoten mot ofTentlighetsprincipen, främst den växande floran av

limn.t

i Ri[sarkivet

registerlagstiftningar som foreskriver
gallring av integritetsskal, och det faktum att allt mindre dokumenteras i den
offentliga fiirvaltningen.

samfund, institut, skolor och inrätt-

På furmiddagen avhandlades frågan om

ningar.

Arbetar- och tjänstemannarörelserna har

olika gruppers behov av information.
Journalisten Christoph Andersson
inledde med att tala om medias behov
av information. Han utgick från egna

sina egna arkiv. Krigsarkivet tar emot
arkivmaterial från olika personal kårer

erfarenheter i samband med Boforsaffdren och det så kallade JAS-må1et i

och enskilda militärer.
På det lokala och regionala området
svarar folkrörelsearkiven ftir såväl
deponering som rådgivning och konsulwerksamhet. Ä,ren kommunala arkiv
tar emot enskilda arkiv.

Linköping.

är vissa akademier, stiftelser, sdllskap, teatrar, fonder, ordna!

Egna arkiv

Generaldirektör Inga-Britt Alenius
talade därefter om verksamhetens behov

riskerna med den nya tekniken - lagringsproblematiken, komplexitet och
ohanterliga mängder av information.

lntegritet
Efter lunchen i den vackra bankettsalen
inrikrades konferensen mor regisrerlagstiftningar och integritet.
Chefiuristen Sören Öman talade om
hur det i den digitala världen numera är
möjligt att genom samkörning av olika
register få fram information om enskilda personer.
Sten \Tahlqvist, utredare och lagman,
talade sedan om registerlorfattningar
och hur de används för att skydda integritet (genom till exempel gallringsbestämmelser).
Sista anlorandet holis av överdirektör
Claes Gränström, som betonade att
risken finns att gallring av integritetsskäl
kommer att undergrdva det fleråldiga

av information. Hon menade att den
svenska offentligheten kan leda till minskad insyn, eftersom medvetenheten om
att det som skrivs ner kan bli offentligt
leder rill arr allt fler frågor avgörs munr-

syftet med arkiven - rätten till insyn,
rättskipningens/förvaltnings samt forskningens behov.

Ute i landet finns det fortfarande privata arkiv som dnnu inte dr kända i en
större krets. Arbetet måste fortsätta att

ligt.

kartlägga dessa.
Det väsentliga är kanske inte vilken

Torbjörn Norman talade därefter om
forskningens behov av information,
med utgångspunkt i sitt eget arbete
inom den kommunala världen. Också
han ralade om det allr Fartigare
källmaterialet och betonade vikten av
att arkivarierna har nära kontakt med

Därefter var det dags lor den avslutande
paneldebatten. Panelen bestod av några
av dagens talare men också av bland
annat fd. chefredaktören Svante
Nycander, chefredaktören Anders
Björnsson och departementsrådet
Henrik Jermsten. Efter att alla i panelen
fått göra sina inledande inlagg var det
inte mycket tid kvar för sjalva debatten,
som r).värr blev lite ltor kort fur ett så

forskarvärlden.

engagerande fråga. Den som

Peter Seipel, professor i rättsinformatik,
talade om egenskaper hos det nya handlingsrummet. Han tog också upp

mer kan se fram emot den skrift som
Riksarkivet hål1er på att sammanställa

EB-nytt

arkivinstitution som har tagit emot ett
visst enskilt arkiv utan att arkivmaterialet kan tas om hand ft;r ordnande- och
förtecknande, får en sdker förvaring och
blir k?,int i ett större sammanhang.

Byrån lor Enskilda Arkiv på fuksarkivet
ger ut EB-ni.tt som innehåller information om ny{tirvärv av enskilda arkiv.

lnformation

Lite tid ftir debatt

vill

läsa

om konferensen.
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arkivera med XML
Text: Bo Johansson och Magnus Wåhlberg

Sedan I 970-talet har det i
Sverige bedrivits olika former av

arbeten för arkivering av digitalt
lagrad information. Framför allt
har man varit fokuserad På att
konvertera hierarkiska och rela'
tionsdatabaser till flata tecken'
filer med fast eller variabel fältlängd. Exempelvis har man arbe'
tat med denna lagringsform vid
RA, Göteborgs stadsarkiv och
Örebro Stadsarkiv.
I slutet av 1990-talet gjorde akronymen
XML sitt intåg i arkirwdrlden i form av
lyriska ftiredrag och idder om att XML
skulle fidlsa arkiven från den digitala
lagringsproblematiken. En hel del arbeten har därefter gjorts med XML såsom

E-AKI ARKIS II
med EAD med flera. I denna artikel
PARK-projektet,

beskriver vi mycket kortfattat ett fall
från Vårdguiden i Stockholms Landsting, där XMl-teknik används för att
arkivera information. För mer detaljerad
information hänvisas till de rapporter

som tagits fram inom projektet.

Bakgrund
Vårdguiden är ett webbaserat system
som tagits fram for att sprida medicinsk
information till allmanheten och underlätta kommunikationen mellan Stockholms läns innevånare och dess sjukvård. Förutom att ldsa artiklar med
medicinsk information kan allmänheten
exempelvis boka tid eller fr nya recept.
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Vårdguiden återfinns på adressen

http://www.vard

.jl::yårdguiden '*'.,

ffi

gu i d en. n u

"'." -"

'h

Ml:,-.,*ti§&w@''l:,:;.,',';,,.-,
V*;;;-.fu§,,.9* *.*,* wu n W;: fg::
,::"::::.:::::.-:',...:

tu e

r*tt t 8.b?e &, M & t@&@ @
&* 4&e*qrfr't&& §e&e4ate.@& h*

@a[!@t 8

*e &Ae

&?,b@4

,@&.1&.t$ratu#

&'rt' e * &i t*& & r& @& ba%@
@e,*4t]b,**w&,. are & &r@& &i. e41*e, ta
eqee,t
r& 4* e w*t %s&k e e &* ?* &,M 4.
4r** @* r§a. @ * @ @ ar/ k 4.@ e. &@* rr*,
U*
,r.t

,&4a'&*r,rln,
e,t'&r?,kb.Ae

*w\tY,t§W&t**@.

& ",t4 W u
*a*@& s w*w a& e 4b @*. * @ *@*@
@&&wtu*@q*&@*&*&,
r

Året 2001 tog den tekniske projektledaren for Vårdguiden Jonas Dahl tillsammans med Bo Johansson från

Landstingsarkivet i Stockholm, initiativ
till ett delprojekt som syftade till att
exportera den information som matades
in i Vårdguidens system och överftira
denna i ett stabilt arkivformat till
Landstingsarkivet. För arbetets analysdel
anlitades Niklas Barkman och Magnus
\Tahlberg från IT-konsultfirman
Improve IM AB (som numera är saligen
insomnad). Den tekniska implementeringen sköttes av ftiretaget Modull.

I nfo rmati on sarkitektu r
När man använder XML för arkivering
är det av största vikt att så långt som
möjligt använda standardiserade och

helst allmänt använda DTD:er, §73C
Schemas eller vokabularer. (Detta görs
av hänsyn till framtida migrering,
informationsåtersökning och informationsutblte mellan system.)
I Vårdguidens fall används en flerskiktslösning med en uwidgning/"extension'
av PRISM (Publishing Requirements
for Industry Standard Metadata),
Dublin Core och RDF(Resorce

Description Frameu-ork). Dessutom
finns det i flerskikrslösnineen möjiighet
att dv€n anr.ända rtteriigare DTD:er
såsom

<?xml version="1.0" encoding="lSO-8859-1 "?>
i Stockholm, Sweden//DTD aPRlSN,4,1 p0.dtd (Archives
1po.dtd'>
PublishingRequirementsforlndustryStandardN4etadataVersionl.o)/EN"'aPFllSN.4

<!DOCTYPE rdfiHDF PUBLIC "-.4Landstingsarkivet

EAD (Encoded ,\rcl.rival

Description). IPTC:s \iTF (Neu's
Industn. Tert Formirtl ocl-r Neri-sIIL,

<rdi:FDF xmlns:prism="http://prismstandard.orglnamespaces/1.0/basic/"
xmlns: rdf =http://www.w

likaväl som rm 1ässa rill eqna märkord
inon-r specit-ik.1 namnrl mder ("narnespaces"). För de r.rlier hänvisas till rap"\'årdsr:id.n - ir-itorn-rarionsporren
arkire

knrr".

<rdf

\i nidrn. \\lL-arkitekru-

el

rcq:its s.1mlri1n med bildsrandardlr sisc,n f PEG. TIFF och GIF.
f.,r,:t ."^'nl.llllåll.l .å h.Lr rrt.rn i
\ arosuidens t,rll t:irr en kraftfuLl och
anpassbar arkivlösning som klarar art
hanrer;r i princip all f-orm ar. ir.rfbrmation som är i form av artiklar, textmassor, ljud och bilder. Notera dock att
ren har

.rr

999 / 02/22-rdf -syntil-ns#

:Description rdf :about="654-2002-1 -341.htm1">
<dc:creato>N.N.</dc:creator>
<dc:f ormat>text/htm l</dc:f ormat>
<dc:identifier rdf :resource-'341' />
<dcilanguage>sv</dc:language>
<dcirights>
<prismicopyright>Copyright 2001, VÅrdguiden</prism:copyright>
</dc:rights>
<dc;source>H%olsoboken, 1 997, Stockholms l%"ns landsting och Apoteksbolaget AB</dc:source>
<dc:subjecbsjukdomar &amp; Behandlingar/ EgenvArd/ Sola smart</dc:subject>
<dc:title>Sola smart</dc:tille>
<dc:type>afi icle</dc:type>
<prism:creationTime>2001 -0 1 -01 T23:00:00</prism:creaiionTime>
<sla:expirationTime>2001 -06-01 T23:00:00</sla:expirationTime>
<slarencoding> ISO-8859-1 </s1a:encoding>
<sla:schema>HTl\,4L</sla:schema>

Exemp el

p

å

aP RIS M-m etod otofi I

Fortsatt arbete
För att ge tillgänglighet åt den arkiverade informationen från Vårdguiden
skissar Landstingsarkivet i dagsläget på
en plarrform for långsiktig ftirvaltning
och hantering av digital information.
En vanlig webbläsare skall kunna

J§Wårdsuiden

användas vid återsökni ng.
Ett annat spår är att man vid Vårdguiden tagit fram ett utkast till en
lagringsstruktur enligt PARK-projektets

Resultat
I februari

i

http://hem.passagen.se/wwwmdartupp.

htm.)
Under februari och mars utfördes provleveranser mellan Landstingsarkivet och
Vårdguiden. Resultatet från dessa provleveranser var positivt och från och med
maj planerar Vårdguiden att börja leverera handlingar till Landstingsarkivet.
MåIet är att alla leveranser till slut

Landstingsarkivet.

1

</rdf:RDF>

menthanteringssystem, bildhanteringssystem, ritningssystem och dylikt. För
att hantera så kallad hårt normaliserad
information finns det andra metoder,
såsom exempelvis den traditionella
metoden med text-/postfiler.

kommer att ske regelbundet via krypterad VPN-tunnel från Vårdguiden till

org/

</rdfrDescription>

informationsarkitekturen är primärt
gjord ft;r texter och bilder från doku-

åLr 2002 årdigställdes rapporterna "Vårdguiden - informationsarkitektur" och "Vårdguiden - systemarkitektur". Dessa rapporter har i sin
tur utgjort grunden ftir den tekniska
implementeringen som gjordes under
samma år. (Rapporten "Vårdguiden informationsarkitektur" kan laddas ner
pdf-format från adressen

3.

xmlns:dc-' http://purl.org/dc/elements/1.1 /"
xmlns:sla="http://www.sll.se/lalmeta">

format vid Arkivet ftir Ljud och Bild,
eller att man prövar att använda XML
Itir att lagra handlingar från databaser
såsom vid exempelvis Stockholms
Stadsarkiv.
enser

Till detta har kommit influ-

från framftir allt nordamerikanskt

håll, såsom RFV:s användande av
NASA:s OAIS "processmodell" eller

anvisningar, där man även kan hantera
den medicinska information som skapas
i den {tirsta kontakten mellan vårdtagare
och vårdgivare.

ARKIS II:s användande av EAD.
Som en del i denna uweckling kan
Vårdguidens arkivprojekt ses, där
PRISM i kombination med olika standardiserade filryper anvdnds på naturligt
och enkelt sätt utifrån nordamerikanska
förebilder. PRISM är utmärkt att

Sammanfattning

använda när man vill langtidslagra
metadata och handlingar från exempel-

I omkring 30

år har man

i den svenska

arkiwäriden arbetat med långtidslagring
av information från traditionella databaser, såsom exempelvis de filer som
levererats fran SCB till RA. Sedan
senare delen av 1990-talet har detta

arbetssdtt börjat kompletterats med
andra former såsom ljudlagring i wave-

vis dokumenthanteringssystem eller
webbsystem, och det kan även med
fördel knytas ihop med en OAIS-processtruktur. I framtiden kommer med
stor sannolikhet arkivinstitutionerna i
väswärlden att alltmer utn),ttja de
möjligheter som erbjuds av normativa
vokabulärer såsom PRISM.

Bo Johansson kan nås via

bo.johansson@la.sll.se
Magnus \fåhlberg kan nås via

mawh0097@student.su.se
eller

http://hem. passagen.se/wwwmw/i ndex. htm
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I bryggeriets källare
Text: Edward Blom. Foto: Åsa Olsson

e flesta arkivarier torde vara

vana vid källare, liksom vid

mörker, oordning och damm.

att forsöka hålla ordning På under
resans gång (några bananer föII redan av
i taxin i Göteborg och en
hel klase skattades
åt ftirgängligheten
på Bromma flygplats); det

r,ar jag
Jag tror dock inte jag överdriver

påitår att man i arbetet med enskilda
ärkiv ändå möts av scener mer kaotiska

och oväntade än sina kollegor i det
offentliga. Ämbetsverk, kommuner och
landstingsägda bolag kan säkert även de
ha en miserabel ordning, men de lyder
ändå under en lagstiftning och någon

fuktiga

lngen myt
Det är ingen

mlt att nägra

av det anrika

rederiets viktigaste handlingar 1åg bortgl<imda på en "övre vind" dit man
endast kunde ta sig genom en smal
lucka i vindstaket och vars existens det
inte längre fanns någon anställd som
kinde till. Lika sant är att det stora

exportforetagets protokoll 1åg inlåsta i
etivalvliknande rum som inte hade
öppnats på decennier och vars ingång

gånget hade hunnit övermålas.
Svart beläggning på vissa handlingar i

fliia

Företagsminnens vård kan vidare vittna
o* *tifö..t"g använt sig av ställverk,
parkeringsgarage eller kolkdllare som
arkivdepåer.

Sex påsar bananklasar
Om besök i arkivlokaler skulle många
historier kunna berättas, bara mitt
senaste år har varit uppfyllt därav:
Bananmogningscentralen där jag efter
en slitig arbetsdag tilldelades sex små
påsar med bananklasar, vilka var ett sjå
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fattar en så stor del av den svenska kulturhistorien från 1700-talet och framåt
hade varit mycket ordentligt vad det
gdllde att tavarapä sin historia. I sjiilva
verket var det ett av de företag som
redan på 1970-alet lär deponera sina
handlingar på Föreningen Stockholms
Företagsminnen. Men är det något man
vet som arkivarie är det att vad man än
gör så alltid återstår små slattar.

gång de senaste 25 ären har säkert en

idog arkivarie beträtt deras underjordiska depåer. I näringslivet finns naturligwis ingen reglering och arkivet, eller
vad man skall kalla den kaotiska samlingen av handlingar, smuts och julgranssaker som man brukar stöta På,
kan mycket vdl ha varit försummat
under ett halvt sekel.

Det anrika bryggeriföretaget som inne-

kiillarutrvmmet i
Malmö, där
samtliga handlingar hade möglat och
likaledes hela den lokala
Rotaryklubbens samling av bordsstandard forvarades; det stora forlagets
källare i Vdsterås, där vi förutom fantastiska historiska handlingar hittade
1000-ta1s fiskedrag från tiden ftir andra
världskriget, förgätna av envar sedan
decenniet eller det stora kontorshuset i
Göteborg, där endast en kdllare arkivmaterial återstod av den gamle hyresgdsten och där den enda bekvämlighetsinrättning iagfann 1åg utanför ett
betonggolv som fem arbetare for tillftillet hcill på att pulverisera med hjdlp
av tryckluftsborrar. Skall jag nöja mig
med en historia fran den senaste 12månadersperioden så blir det dock den

om bryggeriets källare.

Små slattar
lag hade varit i det stora bryggeriet-flera
gånger ddigare. Gått igenom vdlordnade etikettsamlingar uppe på informationsavdelningen, njutande den ljuvligaste porter, som mina generösa värdar
visat mig att det bara var att hämta ur
en kran några rum bort. Jag hade suttit
på möten och jag hade varit På visningar, men aldrig hade jag varit i
bryggeriets källare.

bryggeriets fall bestod slattarna i
I det material som man Pä 1970'
I,d.t ansett vara av den arren arr
det fortfarande kunde behövas i före-

f

tags marknadsftiring, det vill säga alla
40 är au fotografier, filmer, tryck med

mera. Och detta hade förvarats På
samma plats som företagets ftiremålssamling.

I bryggeriets inre
kåÅ i" genom den vanliga huurd-

Jag

enirdn och hann dricka ett glas nYbuteljerat mineralvatten innan jag
släpptes in genom en låst glasdörr. Jag
fbrdis genom ett flertal korridorer och
kom slutligen ut i en stor bullrande sal
där flaskor buteljerades och truckar
susade

fiirbi mig. Luften

låg klibbig av

socker, eftersom det var någon sorts
laskedryck som buteljerades.

r

Ttterlisare en korridor salnt

\/
I

en

irari,rihiss senare befann iag
mig i bryggeriets inre. Någon

sekund kändes det som om jag stigit
tillbaks dll fosterstadiet - det var mörkt,

mycket varmt och fuktigt. Så dndes
ljuset och jag blev medveten om den
starka doften av malt. Vi befann oss i
källaren under sjdlva brygghuset' En
dörr i ett stort gallerftirsett utrymme
låstes upp och strax var jag kvarlämnad ensam.

Jag hittade en ldädhängare som uppenbarligen hade ställts nere i kä1lar-

korridoren ltor att man ville bli av med
den och inte för art r-rågonsin någon
hangde av sina kläcler därnere. Jag
hengde ar. min k:rviri. kr.räppte loss mina

silverne manschettl'r,rppar. r'eckLade
upp mina skiort.irmar och iklädde mig
min blåa arki. rtrck. las var re dol
et ftirsta hindret afi passera var
en gammal bryggawagn som

man rill h:ilfren fick kliva över,
i-r.r.:ien krrpa under. \-äl f-örbi den
:ic^ man akra sig så man ir-rte r-ä1re
nigon al de hundratals fu11a flaskor,
vilka utgjorde produktarkivet och som
stod på go1v, på boktravar och i gamla
:i11

backar.

Stol av renhorn
Det var en fantastisk samling av allehanda bryggeriara jag nu srötre på. Allt
det som i forna dagar funnirs på gamla
Bryggerimuseum, men i dag inte får
plats i bryggeriets utställningsavdelning
stod radat på hyllor eller täckte golven.
Det var tunnot backar av trä och plast,
bryggeriutrustning, bryggarhdstarnas
alla seldon, en hel inredning till ett
pilsnerfik, inklusive ett rrettioral pilsnerfikstolar! Restupplagor av gamla jubileumsböcker. En stol helt gjord av renhorn i vilken direktör Heiss suttit och
tronat, på den tiden han och min
farmorsmorfar drev bryggeri på

Norrmalm. Och insprängt mellan alla
ftiremålen, likt det vdlsmakande fettet i
en entrecote, arkivhandlingar.

Hur hr;gg det inte till i mim hjarta vid
synen av dessa stackars handlingar,
dagar och näfter utsatta ftir värme, fukt
och öldunster. Ett klimat himmelskt lor
en arkivarie, men fruktansvärt och dödligt ftir en arkivalie.

Svettigt och ibland mörkt
Det var ett svettigt arbete att krypa
under hyllor, dra fram lårar och backar
Itir att metodiskt genomsöka den ena
efter den andra i jakt på historiskt
inuessanta handlingar. För att inte tala
om att balansera mellan ömtåliga foremåI bärande tunga ny{yllda fllttkartonger. Den ndsduk jag hade i fickan på
min arkivrock och som jag använde ftir
att stryka svetten ur min panna, var
snart lika svart som alla fria y"tor i
kdllaren. Jag fick knäppa dven den
översta knappen i rocken ftjr att inte
min klassiskt vinröda slips skulle bli

moderiktigt grå.

| ,7ällaren

I\l

hade dock avancerad

Hl' 5-:iä :ä' ::i

ff

;

::' iJ:

evigt var en auromarisk ljussläckare
installerad. De gånger jag ftirsjunken i
något dokument missat art det årer gårt
30 minuter och inte krupit och ldättrat
ut ur kdllarutrymmer fiir att trycka på
lysknappen i tid var det inte roligt. Att
tränga sig runt det stora tombolahjulet,
balansera mellan de historiska
ölflaskorna, klämma sig forbi den praktfulla pilsnerfiksspegeln samt krypa
under (och klättra över) bqyggarkarran i
totalt beckmörker var ett konstswcke.

Rostigt vatten
Redan ftrsta dagen hade jag reagerat på
ett läfi liud av droppande vatten och
kunnat konstatera att pappersfibrerna i
årsredovisningarna från L97 }-talet
redan hunnit livnära en vdl inbodd
koloni mögelsvampar. Till min ftirftran
visade sig emellertid det munstycke som
dropparna sedan en längre tid måste ha
kommit ut ur, en tendens att öka sin

aktivitet. Som om sprinklersystemer nu
när den äntligen fätt en åskådare i
denna sdllan besökta vrå gjorde sitt
Ftersta lor atr å sprida sirr rosriga
vatten över de intet ont anande handlingarna.

J-t fter att ha slagic larm (vilker inre
H u* så lätr. eftersom alla arkiv-

I-lk2illare saknar reckning av mobilndtet och det var mycket lätt att gå vilse
på väg upp ur katakomberna) så kom
också en fastighetsskötare. Han berättade skrockande att de där munsryckena
alltid slapper förr eller senare och att det
här nog var en av de sista som ånns

kvar i oby'tt skick. "Och Du har haft
tur", fortsatte han, "i vanliga fall slapper
de helt och då bara sprurar det vattenl"

Uppdraget fåirdigt
Efter drygt wå dagars arbete hade slutligen alla dokument, fotografier, ljudupptagningar och trycksaker som min
arkivarieblick lyckats bedöma som
historiskt värdefulla avlägsnats och
uppstdllts på pallar ftir överföring till
Företagsminnen. Mitt uppdrag var
f:irdigt och jag kunde i ro bege mig
tillbaks till mim mer vardagliga skrivbordsarbete flirvissad om arr bryggeriers
handlingar för evigt var s§ddade mot
stöld, brand, fukt och höga temperaturer.

För i av Arkir,werket godkinda depåer
{tirekommer ju aldrig läckande rör,
eller otrevliga angrepp av illasinnade

sporer...

Fotnot: Kåseriet har tidigare publicerats i HildebrandsVänners medlemsblad Den lille Fascikeln nr 2001:3.
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Records management
i demokrati ns ti änst
Text: Annelie Mont6n och Katharina Prager

a RiksorkiYet vöxer högen med
ansökningor till den av Sido finonsierode kursen "Records monoge'
ment i demokrotins tjönst"' Den

23 oPril hode I 39 onsökningar
från 40 tander hittot from. Eftersom kursen
hor plots ftr 25 deltogore ftlier nu ett inten-

sivt urvolsorbete, samtidigt som schemot sko
finslipos, lörore engogeros och kursmoteriol
tos from. Försto kurstillföllet ör mellan den
25 ougusti och I 9 september. Med tanke på
ollo onsökningor kommer kursen kunno ges

någro år till.

Biståndsländer
Den som arbetar som arkivarie eller
records manager och har minst fem års
erfarenhet inom yrket är välkommen.
Hemlandet ska finnas med på Sidas lista
över länder som kan få bistånd ifrån
Sida.

I demokratins tjänst... kan det locka
deltagare från icke-demotr<ratier? Ja, om
man ser sig som en representant för en
internationell yrkeskår som värnar om
handlingars äkthet, legalitet, säkerhet
och tillgänglighet. Meningen är att man
ska lära av varandra och uweckla

sitt

sätt att arbeta.

Från id6

till verklighet

Initiatir,tagare till kursen är Björn Lindh
som burit på iddn en längre tid och for-
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ankat den både på Riksarkivet och

Gemensam Plattform

inom Sida. Kursen lär vara den första
kursen, öppen för alla, inom kultursektorn, som Sida finansierar. Björn utgör

records management belysas och många

tillsammans med Börje Justrell och Per
Jansson kursens ledning.

Artikelföråttarna har skött den praktiska planeringen som schema, lokaler,
budget och så vidare. Planeringen har
även diskuterats med en referensgrupp
bestående av Carina Sjögren, Ann
Horsell, Björn Jordell och Mats Burell'

"Lapptäcke"
Med utgångspunkt från en tidigare skiss
bcirjade kursen ta form med hjälp av
notislappar i många glada färger. Gult
för föreläsningar, rosa for grupparbeten,
orange för sociala aktiviteter och så
vidare. När det första programutkastet
stod klart i början av april 2002 möttes
referensgruppen på Riksarkivet.
Lapptäcket granskades och det gick lätt
atiandra i programmet genom att flytta
Iappar. Referensgruppen gav också iddn
bygga upp en fiktiv
(case-studie)
for att därigemyndighet
nom praktiskt tillämpa kursens teore-

tifi att gemensamt

tiska pass och ftir att ta tillvara deltagarna erfarenheter.

Under de $rra veckor som kursen varar
ska många aspekter kring arkiv och
kulturer mötas. Därför läggs stor vikt
vid byggandet av en gemensam plattform bland annat utifrån ISO 15489-1
och ICA:s etiska regler. Lärare från olika
sektorer inom arkivarieyrket kommer
att anlitas men dven ekonomer, journalister, systemvetare och informatörer.
Veckorna i Sverige kommer att Yara
intensiva, både ft;r lärare och kursdeltagare. Föreläsningar och studiebesök varvas med mer handfasta moment i form
av gemensamma "case-studies".

Varje kursdeltagare ska före kursstart
definiera ett problem- eller förbättringsområde att arbeta vidare med efter kursens slut. Det kan handla om allt från
rutiner ftir personalhandlingar till att
bygga ett records center. Deltagarna har
siirskild tid avsatt lor att diskutera egna
problem och för att utarbeta en handlingsplan ftir sitt förbättringsområde.
Efter kursen ska resultatet följas upp
och uwärderas.
Den största fr;rhoppningen med kursen,
förutom att ge alla inblandade nya kunskaper, dr att nya näwerk skapas och att
deliagarnas yrkesidentitet inom records
management stärks,

FAK rt t I s k
o

o

ark rvu tredningen
o

Text: lngvar Söderström

FA är på flera punkter
kritisk mot den framlagda
arkivutredningen Arkiv för
alla. I värt yttrande har vi
framfört vår uppfattning.
Vi har i vårt yttrande koncentrerat oss på de frågor
som rör den enskilda sektorn och folkrörelsernas
speciella problem.
Vi stdller oss awisande till tanken

på att
ersdtta "Enskilda nämnden" med ett
nationellt råd. Även om det finns anledning att ha synpunkter på nämnden och
dess arbete anser vi att den av utredningen ftireslagna {tirändringen har
svagheter som inte uppvägs av den föreslagna organisationen. Däremot är FA
positiv till ett ökat nationellt samarbete
på arkivområdet. Vi anser emellertid att
det finns flera goda exempel på samverkansformer där kontakterna mellan

arkir,verket och den enskilda sektorn
och de andra aktörerna fungerar bra. En
uwärdering av enskilda nämnden borde
ftiregå en eventuell ftirändring.

medel stdlls till den enskilda sektorns
ftirfogande. Likaså anser vi att de sektorsforskningsmedel som Riksarkivet
disponerar bör komma oss till del efter
samråd med Riksarkivet.
FA delar utredningens uppfattning om
eft ökat hänsynstagande beträffande
minoritetsspråken. Vi anser därutöver

att ökade insatser behöver göras beträffande övriga invandrarspråk. Hdr
anser

vi att folkrörelsearkiven kan

spela

En nationell

strategi
bör utvecklas
en aktiv roll genom dess olika kontakter

med invandrarorganisationerna.

Ekonomiskt stöd för till exempel upp-

FA delar utredningens synpunkter på de
enskilda arkivens roll som en del av det
nationella kulturarvet. Vi anser atr detta
bör komma till utuyck i att ökade

sektorn. Utredningen lämnar trots detta
inga förslag på hur man vill komma tillrätta med problemet. Vi delar uppfattningen att detta delvis är ett kunskapsproblem. D:irför anser vi art detm måste
beaktas i den kommande utbildningsplaneringen.

Krafttag behövs
Avslutningsvis konstaterar FA att en
förstärkning på det arkivpedagogiska
området är mycket viktigt. Att som
utredningen föreslår bemanna varje
landsarkiv med en arkivpedagogisk
kompetens anser vi vara helt otillräckligt. Här behövs krafttag. Om man vill
stärka resurserna på det arkivpedagogiska området från statsmakternas sida,
anser vi att landstingen eller de nyinrättade regionskanslierna vore ett bättre
alternativ.

sökande verksamhet och insamling av

material bör ges.

Nationell strategi
Ett stort utrymme i sitt remissvar har

Ökade medel

petens och resurser {tjr att ta emot digitala arkivleveranser hos den enskilda

{tirbundet givit den ökande användningen av ny teknik. Vi anser att en
nationell strategi bör uwecklas snarast.

Att i efterhand digitalisera material

är
både dyrt och innebär andra svårigheter.

Utredningen hävdar att det saknas kom-

Vårt slutomdöme är att den enskilda
arkivsektorns problem har behandlats
alltför sparsamt i utredningen. Vi påminner om att våra medlemsarkiv
omfattar handlingar och annat material
från mer än 75 000 arkivbildare och att
våra arkiv, trots att många är små,
sysselsätter cirka 200 personer. Då har
den stora gruppen frivilligkrafter som
lägger ner berydande resurser i våra
arkiv inte medräknats.

)\

Registratorn i framtidens förvaltning
rets upplaga av AAS årliga konferens med temat diarieftiring gick av stapeln den 7-8 april i Stockholm. I år fick
de cirka 130 deltagarna lyssna till ett flertal föredrag som
handlade om att rollen som registrator kan uwecklas och har

uwecklats över tid.

Offentlighet och sekretess
Först ut på konferensens dag ett var ett föredrag om offentlighet och sekretess i offentlig IT:miljö av Arel Danielsson från
Axel Danielsson konsult AB. Sedan talade Ulrika Geiier, från
offentiighets- och sekretesskommittdn om lagar som sryr
diarieforingen. Därefter inspirerade Klaus Lindqvist, mental
tränare, genom att tala om hur man höjer sin status i en organisation och hur yrkesrollen urvecklas på så sätt.

Utveckling och friskvård
Höglund, registrator på
Riksantikvarieämbetet, på konferensens dag två. Hon talade
om hur rollen som registrator kan vidareutvecklas. Om diarie{tiringens uweckling talade dven Håkan Axelsson, arkivchef på
Näringslivsarkiv i Norrland * se separat refererat nedan. När
det blev dags for Lennart Moback från Siemens Business att ta
plats på podiet talade han om det aldrig sinande ämnet elekironisk ärende och dokumenthantering i praktiken. Med friskvård avslutades sedan konferensen med skrattgymnastik ledd
av Babben Larsson'
Text: perniila Friberg
På samma tema fortsatte Sonja

Från b örian oc h in i framtiden
Årets konferens var återigen en givande och trevlig

lnspirerade

sammankomst.
Många intressanta rubriker fanns med. I stort sett
var det bra föreläsare.

Man spekulerar i olika sätt hur framtiden kan te sig. Håkans
sätt att beskriva det upplevde vi som från goivet kommande.
Registratorn ska vara med och ställa krav på system' Samtidigt
ska man skynda långsamt och se

upp för: "Totalinformation

Nyfiken på innehållet

går inte!"

Vi valde att referera Håkan Axelsson, arkivchef på
Näringslivsarkiv i Norrland. Redan i rubriken Framtidens
Diarieföring blir man lite nyfiken på innehåIlet. Detta var
verkligen från början och in i framtiden! Många av begreppen

Håkan uppmanade dven att bygga egna näwerk. Vi blev lite

kdnde man dven igen från svunna tider. Som till exempel kortlådor och slippar.
Nulaget beskrev Håkan som stabilt och det är precis så man
känner. Samtidigt brukar det vara ett tecken på att det är dags

för nästa steg.

inspirerade av denna uppmaning. Kanske vi gör slag i saken

till

hösten.

Vi vill samtidigt

passa på hälsa

Håkan välkommen till r'år

myndighet. Den 1 augusti börjar han nämligen som arkivarie
på Vägverkets

Huvudkontor i Borlänge.

Carina Kajrup (r Marie Jardesleog
Registratlrer/Arkiuarier på Vaguerket Region Skåne

AAS vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
Catharina Rpvall, Trelleborg
Maria Såge, Stockholm
Annika Gustafsson, Jönköping
Helena Rafstedt, Göteborg
Per-Ola Karlsson, Bandhagen
Jan Olof Alroth, Solna
Sylvia Sterner, Linköping

lnger Harlin, Stockholm
HenrikVitalis, Uppsala

Charlotta Due, Enköping
Elisabet Lenn6, Stockholm
Maj-Lis Gustafsson, Stockholm
Anne-Marie Mårtensson, Karlstad
Solis Folkesson, Karlstad
Mikael Korhonen, Helsingfors
Birgitta Eld, Stockholm
Yvonne Westergren,Vallentuna
Anna Nygren-Palmflord, Årsta

Monica Andersson, Stockholm
Angelica Hagblom, Stockholm
lvan Bratt, Borlänge
Eva Karlsson, Uppsala
Jörgen Johansson, Hägersten
Pernilla Stafstedt, Norrköping
Birgitta Wennermark, Norrköping
Titti Lundmark, Uppsala
Marie Lundmark, Stockholm

Kerstin Svenman Larsson. Gnesta
Eva Lindström,Vänge

Doris Jonsson,Tumba
Klara Lutti, Stockholm
Katarina Ahlberg, Stockholm
Annica Danielsson, Linköping
Bengt Söderholm, Malmö
Kerstin Håkansson, Lomma

FALK vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
Monica Andersson, Luleå
Sofi a

Almqvist, Partille

Nils Mossberg, Eskilstuna
Anne Persson, Borlänge
Äsa Lindsten,Järfälla
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Anna-Lena Ljungberg, Ljungby

Karin Skogh, Ljungby
Ann-Katrin Lundberg, Göteborg
Monica Samuelsson, Göteborg
Gunvor Lindell, Lidingö

Ewa lsaksson, Sandviken
Daniel Backman, Södertälje
lnga-Li ll Westerblad, Mönsterås

Håkan Linderyd, Oxelösund
Pia Wilhelmsson. Luleå

Lena Andersson. Katrineholm

Krister Käll6n,Avesta
Christina Roxenblad. Habo

NLA:s årsmöte:

direktörer

bilar och
Text: Lars Lundqvist

\L,\

hö1l sirr årsmöre tisdagen

den 18 mars i Volvos lokaler

vid Kunqsrrädgården i Stockholm. Programmet började som
brukligr med att mötesdeltagarna bjöds på en lunch. Denna
intogs r-id det bredvidliggande etablissemanger Restaurang
Victoria.
Efter måltiden höl1s ett föredrag av historikern Niklas Stenlås,
som berättade om erfarenheterna av att forska i näringslivsarkiv. Han disputerade 1998 med doktorsavhandlingen Den
inre kretsen. Den syensko ekonomisko elitens inflytonde över

portipolitik och opinionsbildning

I

940- 1949.

Privat korrespondens
Avhandlingen behandlar svenska storf,oretagsledares politiska
strategier under 1940-talet, och hur de strdvar efter att bygga
upp en egen "opolitisk" opinionsbildning, utan relation till
partierna. I fliredraget kom dock Niklas framst att berätta om
vad man som forskare kan finna i furetagsarkiven. En av de
stora poängerna var hans påpekande att direktörskorrespondens ofta är väldigt privat. Ett problem som detta medfor är
att direktörernas arkiv ofta saknas i ftiretagens arkiv. De tar

helt enkelt med sig sitt arkiv när de slutar sin tjänst. Detta
som en fu1jd av, menade fliredragshållaren, att det uppåttades som deras egen korrespondens mer än foretagets. Det
finns till och med fall då brevskrivandet till de egna barnen
gick via sekreteraren!

Odramatiskt årsmöte
Aven i övrigt var rollen som verkställande direktör ofta att
vara ansiktet utåt och en stor del av den övriga korrespondensen kunde darlor också mer handla om iabjudningar
och andra uppdrag, än om ämnen som berörde det fiiretag
som de var anställa i. VD:s roll var heit enkelt att hålla uppe
det näwerk som fbretaget verkade inom.
Själva årsmötet förlöpte helt utan dramatik och sryrelsen beviljades både ansvarsfrihet och valdes enhetligt om till n1'tt
förordnande.

Mötet avslutades med en genomgång

av vad som händer

inom den nyligen 75-ärsj,tblierande biltillverkaren och vad
deras nya bilkollektion har att erbjuda.

Lars Erik Hansen ny ordförande iAAS
Text: Karin Wåhlberg och Birgitta Edenius
Så var det återigen dags for Arkivrådet
AAS årsmöte. Liksom de senaste årens
årsmöten har det kombinerats
med ett seminarium. I år h<ills årsmötet
på Operahuset i Stockholm.
Dagen inleddes av överdirektör Claes
Gränström från Riksarkivet och hovrättsassessor Ulrika Geijer, båda från
OSEK (Offentlighets- och sekretess-

minarium och

kommittdn). De presenterade kom-

ett arkivariese-

mittdns andra betänkande, "Ordning
och reda bland allmänna handlingar"
och ralade om de förändringar som är
på gång inom detta område.

minarium. Man har också medverkat i

Årsmöte
Årsmötet hö1ls som vaniigt kort och
effektivt. Efter att Olle Ebbinghaus
hdlsat alla vdlkomna valdes Kristina
Holtzberg till årsmötesordforande och
Karin Arvidsson til1 sekreterare. Sryrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsberät-

telsen gick igenom.

Under året har AAS
arrangerat en konferens om framtidens

diarieföring tiilsammans med

CKU, ett
registratorsse-

arbetet med Sveriges Arkiv i Samverkan
ftir Synlighet (SASS) och standardise-

ringsfrågor inom dokumenthantering.
Arbetet inom Aktiebolaget Arkiv &
Dokument har under året varit inriktat
på planering av den kommande mässan
på

Word trade center 13-14 mai.

Styrelsen

Steen avgår samt ledamöterna Mirja
Sandström, Tomas Holmström, Micke

Dahlin och Malena Appell. Till ny
ord{tirande valdes Lars Erik Hansen,
arkivarie på Riksftirsäkringsverket.
Ordföranden och övriga nya sryrelseledamöter presenteras på nästa sida.
Både ordftirande och nya ledamöter
valdes på wå år. Kvar från ftirra årets
sryrelse är Ulrika Grönqvist, som
omvaldes på wå åa samt Birgitta
Edenius, Gunilla Nordström, Marianne
Ramefors och Olle Ebbinghaus, som
alla blir kvar i ytterligare ett år. Även
revisorerna Katarina Prager och Britt
Strandberg, samt revisorssuppleanter
Dan Ekdahl och Petra Nygård valdes
om på ert år. Den nya valberedningen
består av Malena Appell och Perniila
Friberg.

Arkivrådets nya styrelse uppvisar en hel
del ftirändringar. Ordltjranden Kian
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AVAAS

nya styrelseledamöter
Frågor:

L Vilka uppgifter hor du i stYrelsen?
2. Hur lönge har du varit i arkivbronschen?

3.Varfor blev du arkivarie?
4. Favoritorkiv?

5. Vad tycker du ör AAS viktrgoste
uPPgift?

Lars-Erik Hansen
l. Ord{tirande
2. Våren 1995 fick jag
ett erbjudande om ett
uppdrag att hjälpa en
bibliotekarie att ordna
och forteckna ett litet
ftireningsarkiv. J ag to g
arbetet i förvissningen om att min
forskningserfarenhet skulle räcka för
uppdraget, men insåg snart att det tarvas mer kunskap ?in jag initialt riiknat
med {iir att fullftilia uppdraget. Sedan
sommaren 1996 har jag arbetat heltid
som arkivarie. Först på Svenska ftireningen Norden. Senare samma år
bcirjade jag på enskilda byrån på
Riksarkivet lor att ungePir efter ett och
ett halvt år byta inom myndigheten till
byran for tillsyn och rådgivning. År
2000 började jag min tjänst som verksarkivarie på Riksförsiikringsverket, en
tjänst iag fortfarande har.
3. Efter tre år på forskarutbildningen
1993 började jag planera för en tillvaro
efter forskarutbildningen. Jag hade då
fått inblick i arkiven via mitt avhandlingsarbete och var vdl medveten om
den kulturskatt som finns ftirborgad i
olika arkiv. När jag under 1994 fick
möjligheten att praktiskt arbeta med ett
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arkiv och under början av 1995 insåg
hur roligt och komplext arkivarieyrket
är bestämde jag omedelbart inriktning.
Som antagen till forskarutbildningen i

historia vid Stockholms universitet hade
jag förtur till utbildningen i arkir,'vetenskap så jag blev antagen direkt.

4. Det finns många. Alla arkiv avspeglar
samhdllslivet under en viss tid. Våra forfäder har ansträngt sig på olika sätt för
att skapa något till fromma för sig sjiilva
som individer och förhoppningsvis för
andra, för hela samhdllet, för framtiden.
Min uppfattning är att vi arkivarier ska
vara flirsiktiga när vi bedömer olika
arkiv. Värderingar är nämligen ofta
präglade av tiden. Vissa värderingar
återkommer, andra går in i en törnrosasömn, men hokus pokus så står en prins
där och väcker Törnrosa dll liv igen.
Men värdering är inte riktigt samma sak
som att ha favoriter, dven om risken dr
stor att jag och alla andra favoriserar
sina gunstlingar. Jag kan emellertid sdga
att jag gillar arkiv som speglar livet och
samhdllet ur flera perspektiv. Jag tycker
mycket om arkiv som är en del av
många människors liv och som haft stor
berydelse för många. Några sådana arkiv
är riksforsäkringsverkets och de allmänna {brsäkringskassornas samlade handlingar. Som ni förstår så har jag svårt att
utse en åvorit. Jag är så trollbunden
allt intressant som finns i våra arkiv och
anser att intresset hänger intimt samav

man med problemstdllningar. Om jag
har ett problem som jag vill lösa så kan
ett arkiv som reflekterar värderingar jag
inte delar vara oerhört intressant!
5. Att förbereda medlemmarna på de
förändringar av yrket som den nya tekniken medför. Alla yrken påverkas av
den digitala framfarten, men jag tror att
alla som arbetar med information och
framför allt med att underlätta återsökningen, säkra forvaringen av den påver-

i särskilt hog grad. Jag tror inte heller att många arkivarier eller registratorer kan säga att de är vdl ftirberedda och
helt sdkra på vad de ska göra i det nya
informationssamhdllet. Om jag fär vara
med att hialpa tiil i arbetat for att höja
våra medlemmars kompetens så anser
jag att styrelsen har nått långt.
kas

Edward Blom
Foto: Kojso Lorsson

l.Jagar AAS representant i Tema Arkivs styrelse. Vidare kommer
jag sköta en del plane-

rande av sociala aktivitetet såvdl vid styrelsemöten som vid de registrators dagar och
andra konferenser som AAS arrangerar.
2.Jagtror det är snart sju år vid det hzir
laget. De {tirsta wå åren hade jag dock
inte studerat arkirwetenskap, utan
kvackade i branschen.
3. Jag hade sju års studier i humaniora
(främst 1800-poesi) i Sverige och
Tyskland bakom mig, men hade ingen
aning om vad jag kunde ä för något
jobb med min examen. Innan jag stod
med examensbeviset i min hand hade
jag aldrig reflekterat över arbete - jag

skulle ju bli ftirfattare ... Plötsligt stod
jag arbetslös och fattig i lågkonjunkturens snålblåst. Då mötte jag Goran
von Knorring på en kurs om den helige
Ignatius andliga övningar och han ftjrsökte genast

ä in mig i arkivbranschen.

Något halvår senare blev jag så anstiilld
inom Söderprojektet. Jag föralskade mig
i de historiska arkivhandlingarna och
har sedan dess varit Företagsminnen
trogen (även om jag tog ledigt ett år for
att läsa arkiwetenskap). Jag ingår i vdstaben som "che[, särskilda Projekt",
och är redaktör för tidskriften
Företagsminnen.

4. ICA:s arkiv är roligt, liksom

viktigt att det finns arenor där erfaren-

Carlsberg Sveriges som innehåller alla
gamla, svenska bryggerier. Där hittade
jag brev och foton med mera från årmors morär. Min årmors far och hans
far har mycket efterlämnat i Esseltes
arkiv. Men jag :ilskar dem allal Precis
som de är, utan att det gallras bort ett

heter byts och nyheter presenteras så att
man kan uwecklas inom sitt yrke. AAS
viktigaste uppgift är au se till att dessa
arenor finns rycker jag.

Per Kristoffersson

enda litet papper.

l.

5. Att göra Sveriges arkivarier stolta,
sjdlvmedvetna och lyckliga genom att ä
den speciella arkivariekulturen att
uwecklas ytterligare och omfatta allt
fler. Och på ett motsvarande sätt stärka
yrkesstoltheten för registratorerna som
är en yrkesgrupp jag nu 1är komma att
stifta bekantskap med. Här är Tema
Arkiv, liksom Arkiv och Dokumentmässan mycket viktiga delar. Sedan
behövs det fler arkivspex och banketter.

2. Sedan 1996.

Veronica Burhed
Foto:Sonjo Sköör

l.

Tillsammans med

Arkivariekonferensen.

2.Jaghar arbetat i tre
år på Göteborg Energi
AB med dokumenthanteringsfrågor,

i

år är jag kommunarki-

varie i Mölndal.
3. Efter att ha läst statsvetenskap som
huvudämne men dven historia ville jag
komplettera med en utbildning som gav
specialistkompetens, eftersom jag fors-

kat i arkiv redan som l4-äringvalde jag
arkilwetenskap när den startade upp i
Göteborg. Men den viktigaste frågan är
kanske varfiir man fortsätter attvara
arkivarie. Det gör jagfor atr. det inom
detta område sker en enorm uweckling
och det är intressant att vara med om
det. Att se på en verksamhet utifrån
perspektivet dess information, gör dessutom att man snabbr kan sätta sig in
hur verksamheter fungerar och man får
en helhetssyn. Digital långtidslagring
och elektronisk dokumenthantering är
de områden som jag tycker är mest
intressanta.

4. Kommunarkivet i Mölndal

Att

så

klart!

vara arkivarie eller registrator
innebär ofta att man är ensam i sin roll
på sin arbetsplats. Det är då enormt
5.

Nikolaigatan 3,702 lO OREBRO

Tfn;019-t201 95'Fax019-6ll 81
Hemsida:

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

Ordförande:

Sivert Gustafsson
Saab Bofors SupportAB
T{n:0586-815 5l
E-post sivert.gustafsson@boforssupport.saab.sr

Ledamot i styrelsen.

3. Arkeologistudierna
knappt något resultat alls ifråga om arbete
och desperationen efter
arbete fick mig att börja
leta i Stockholms universitets alfabetiskt
upplagda kurskatalog efter någon utbildning som kunde ge arbete. Arkivkunskap kommer ju alfabetiskt ganska
raskt efter arkeologi.
4. Jag arbetar vid Försvarets materielverk, FMV, så det är förstås FMVs
arkiv. Jag kan ju inte gärna ha något
annat favoritarkiv än det jag arbetar
med. Det är i alla å11 vad jag intalat
gav

ARKIVRÅDETAAS
Box 390. l0l 27 STOCKHOLI'I
Kansli:Annika Pettersson
Tfn/fax08-4ll 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen

Riksförsäkringsverket
T{n: 08-786 90 00

mig'

Gunilla och Lars-Erik
är jag ansvarig fur

sedan februari

la

rf.

NÄRrNGsLrvETs ARKIVRÅD, NLA

5. Att sprida kunskap om ar en effektiv
dokumenthantering och arkivvård är
en viktig förutsättning för insyn i den
offentliga ltirvaltningen och att alla
strävanden i den riktningen främjar en
effektiv Itirvaltning i demokratins
tjänst.

Annika Rodhe
l. Kassör.
2. Sedan 1999.
3. Berusades av arkivdofter på Stockholms
stadsarkiv när jag läste
historia på Stockholms
universitet. Ville inte gå
hem vid dagens slut och hade därefter
siktet instdllt på arkivarieyrket.
4. Tvinga mig inte attv$a, vi har över
2 000 på Stadsarkivetl
5. Att ge våra medlemmar valuta för
pengarna (jag lovar att bevaka den
saken noga som kassörl) i form av
konferenser som uwecklar yrkeskunskaperna och stärker näwerken ft;r både
registratorer och arkivarier.

Folkrorelsernas

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFöRBUNI
Box 3501, 103 69 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström
Tfn: 08-4 I 2 39 00 . Fax08-4 I 2 39 90

Ordförande:
lngvar Söderström

380 B, 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post ingvansoderstrom@mailbox.swiPnet.sr
PI

.{

A
FALK
c/o Erik Lindblad
Box 216,751 04 UPPSALA
Fax018-27 ll 84
Tfn:018-27 I I 70

Ordförande:
Östergren
Malmö stadsarkiv
Jan

Tfn:040-10 53

12

E-post: jan.ostergren@malmo.se

Tomas Lidman
talet, och har bland annat varit chefftir
biblioteksenheten på Nordiska museet
och chefsbibliotekarie vid Stockholms
universitetsbibliotek. Tomas Lidman
tillträder sin tjänst den 1 oktober.

Regeringen har utsett Tomas Lidman,

riksbibliotekarie och chef ft;r Kungliga
biblioteket, till ny riksarkivarie. Tomas
Lidman har doktorerat i historia vid
Stockholms universitet. Han har arbetat
inom bibliotelavärlden sedan 1970-

Personalskvaller
.
.

Mer information om Tomas Lidman finns på

www.h b.se/ arkiv lvbl

ABM-samarbete
i praktiken
Östergötlands Arkivftirbund, Öl-fA
har nu blivit en bred arkivorganisation
med 100 medlemsorganisationer och
22 lokalhistoriska arkiv som medlemsarkiv. Med i detta stora näwerk är
Landsarkivet i Vadstena,
Stiftsbiblioteket, Link<;pings stadsarkiv
och Östergötlands Länsmuseum.
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Hallands Arkivförbund har från och
med den 1 februari 2003 anstdllt
Anders Persson som arkivarie.

Den 1 juni börjar Göran
Johansson som kommunarkivarie i
Huddinge kommun. Han var tidigare
stadsarkivarie i Lidingö kommun.

Medlemsarkiven i vårt näwerk ftirvarar över 7 000 enskilda arkiv med
material fran 1100-talet fram till idag,
som under detta år kommer att inftiras på ÖLFA:s databas över enskilda
arkiv i Östergotland. Vår hemsida
hålls alltid uppdaterad.
Besök den gärna:

www.olfa.nn

.

Urban Johansson närmast från
Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek
blir ny stadsarkivarie i Lidingö från
och med den 1 juni.

.

Håkan Axelsson, arkivchef på
Näringslivsarkiv i Norrland, börjar
den 1 augusti som arkivarie på
Vägverkets Huvudkontor

Börje Hjorth
Liinsarbiaare

Nytt tryckeri
För ungefär ett år sedan flyttades produktionen av Tema Arkiv fran Sundsvall till
Karlshamn. I början av året gick dock Karlshamnstryckeriet i konkurs. Med
anledning av det har vi fl1'ttat produktionen igen. Den här gången till Mixi
Print i Olofström som har gjort layout och tryckt det nummer av Tema Arkiv
som du nu håller i handen.
När det giiller produktionskostnaden så blir den ungefär densamma.

. lngrid Söderlund

i

Borlänge.

och Kerstin

Enocson som i flera år varit projektanställda vid Polismyndigheten i
Stockholms län, är numera fast
anstäilda där sedan den 1 januari.

Har du bytt jobb?
Berätta om det lor dina kolleger,
Skriv några rader till
Tema Arkiv c/o Åsa Olsson,
Eriksberg, 374 96 tensum.
Eller e-posta:

aspa@swipnet.se
,4sa Okson

Chefredahtör

På gån9...

6-

10/8 Nordiska arkivdagar.
Reykjavik

25-2819 Bok- och biblioteksmässa

Göteborg

2619 TemaArkiv nr 3
Deadline den l8 augusti
7-8l

... i Arkiven

30
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FA:s förbundskonferens.
Varberg

Arkivens dag.

Redahtionelh rnaterial
Ti:rna

Arhia sha skichas

till
till:

Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,
Eriksbergs säteri,3l4 96 Trensum,

eller e-post: aspa@swipnet.se
Honorar för publicerade artiklar
utgår normalt i form av fem ex av
det nummer som bidraget publicerats i. Redaktionen förbehåller sig
rätten till redigering av insänt material. För insänt ej beställt material
ansvaras ej.
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Visu*| Årkiv k*n du g#rc sl§t da? dx kreivsr mtr stf
v*nligt arkivsys?s.m *eh r'*y*k*t rnen #eirtill" *st *ir ett
enkelt system f*r den sv*Rfi *nvcindmr*n, rnan somtidigt
e* guldgruva för den ssm kretver iita mer' Ylsu*l*serien
besfår av alikc mod*ler s*rn k*n k*mbiner** *ll*r fungera v*r för sig.
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lVisualArkiv kan du göra allt det som ett
skriva ut etiketter och få ut frirteckni
systemet och få en klar och §dlig Öv*rb{i*k.
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För att kunna leva upp till

Men du kan också hå§la
du en grov reg
kan du till exempel
andel som är oförtecknat.

arkivlag*ns intentioner
om bevarande och gall"
ring behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanterin gsplan.

Naturligtvis kan du
och även ta in

in isnxrs.

Du kan välja mellan att köra med en sQL sERvEn-databas eller en oRACLEdatabas. Funktionerna är desamma oavsett variant.

Visual Dokplan gör det
möjligt för dig att arbeta

rationellt med upprättande, implementering och

f

.

löpande uppdatering av

''i

år en tillåggsmodut som du kan använda om
och
allmånhet med flera skall kunna titt* på
tjänsternän
du vill att forskare,
arkivförtecknat material utan att kunna göra några fÖråndringar.

i;ti'

.

i:.

dokum*nthanteringsplaner.

Om du är intresserad av Visual-serien kontakta:
§*rtil
b§&e{§l§§gl&qd!t:1§!lu§Lag§bg§-C§ 031- 61 32 25
Kommuner, landsting, folkrÖrelsearkiv: §* Thai6n regionarkivarie §q*ee0&§S§!!illriet,§qjebÖG§* 031'701 19 60
A18' 3A 4172
Lars Häger Wima
Statlig och
lar*

Produktansvarig:
privatlektor:

Beställ demoversion och lås mer på

Åx*lss*n
Dok

ug§.4*!+§l§§L§gAl§§Llg

ha§er$§rrylåilg[§§

under produkter och tjänsterlverksamhetssystemlVisual-serien

Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

POSTTIDNING B
Returer

till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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