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Om man gör lite varje dag,
I

år avslutas en verksamhet som pågått i det

fördolda de senaste tretton åren, nämligen
utleveranser till regionala folkrörelsearkiv. Ut-

Han skulle säkert ha gillat att materialet

leveranser? tr/ånga inom arkivsektorn ser
ofta lite frågande ut när jag för ämnet på tal

kommer närmre ursprungsorten, närmre

och det ärju inte så konstigt. Den rådande

också ha varit förtjust i tillvägagångssättet.

grundregeln är att arkiven finns där de finns.

Hans motto var: "Om man gör lite varje dag
blir med tiden ganska mycket gjo(."

Även den mest välmotiverade grundregel

lVånga godbitar har naturligtvis följt med,

sernas Arkivförbund (FA) tog ett beslut för
många år sedan (detaljerna är höljda i histo-

mycket som det kanske hade varit frestande att behålla, men hade man en gång

riens dunkel) att regionalt material skulle ut-

tagit detta beslut skulle det också fullfoljas.
Från och med 2006 har det mest handlat
om kompletteringar och olika leveranser på

sivt byggdes upp runt om i landet. lt4aterialet
fanns då av historiska skäl på Arbetarrörel-

lngrid Söderlund
E-post: ingrid.soederlund@swjpnet.se
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huvudsakligen av arkivarie Arne Högström.

kan dock behöva sina undantag. Folkrörel-

Lars llshammar {FA)

E-posti martin@anomali.se

Och det stämmer sannerligen på det långsiktiga, noggranna arbete som genomförts

dan i alla fall.

levereras till de folkrörelsearkiv som succes-

E-post: Carita.Rosler@nacka.se
Martin Olsson (AAS)

de lokala användarna. ltzien han skulle nog

Har ett arkiv levererats till en arkivinstitution,
ja då ska man inte ändra på det. lnte i onö-

E-post: ingvar-soderstrom@mailbox.tele2.se
E-post:

Jag tror att ARABs grundare, Oskar
Borge, skulle ha varit nöjd med projektet.

mindre än en hyllmeter. Sammanlagt har nu

sens arkiv och bibiiotek; det fanns inga

182 hyllmeter hittat hem.
Har det då gjort någon skillnad? Ja, sam-

regionala folkrorelsearkiv när ARAB började
sin insamlingsverksamhet.

stämmiga uppgifter från regionerna vittnar

N4en nu fanns de regionala arkiven och
ARAB kunde då koncentrera sig på riksorga-

om att materialet används av lokalhistoriker,

nisationer. Beslutet om utlokalisering av regionalt material fattades i bästa samforstånd

mer än om det hade legat kvar i Stockholm.

högskolor och föreningar, sannolikt Iångt
Jag ville bara berätta om det här okända
projektet, nu när det gått i mål efter alla år.
En strålande insats tycker jag och ett bra

mellan de regionala arkiven och ARAB.

År 1995 kom arbetet igång med att identifiera regionalt material för att återbörda det

exempel på den goda samarbetsanda som

till respektive hemlän. Redan nästa år kunde

råder inom den enskilda arkivsektorn.

40 flyttkartonger skickas till 11 olika folkrörelsearkiv, där Lund, Gavle och Norrköping
tog emot de största leveranserna. 1997 fick
Sundsvall 11 kartonger och Borlänge 8. Och
så har det fortsatt år efter år.

,6
Karin Englund,
ordförande FA

Omslaget: Tvillingtornen i Kuala Lumpur.
aaaaaaaa

FOTO: Katarina Thurell.

Material som
upphovsrätt.
respektive fotografen.
och så vidare iörutsätter

lValaysia..
patientdatalagen

ICA konferens i

4-7

ISO-standard för boxar

Nya

8-9

Elektroniskt bevarande..

Barnkultur i gamla

Riksarkivet?..... I

.

22
23

Dagbok........

...24-25

Uppsala landsarkiv i nya lokaler.... 10-1 1

TA-recenserar ................

...26-27

Gotland

Föreningssidor...............

Arkivcentrum

Avec08
Assessorskan

12

..................... 13-17

CW..........

Noterat

28
... 29-30

21

)

r

Färgstarka dagar Kua c
i

stärka arkivarierollen och att arkivarierna som informationsexperter blir allt
viktigare i en allt mer elektronisk värld.
Han hoppades vidare att vi långväga
gäster skulle upptäcka Malaysias vackra
land och mångkulturella samhalle, där
man hyser respekt och förståelse ftir

Den22juli invigdes iKuala LumPur,
Malaysia, den 1 6 ICA-konferensen
med titeln "Archives, Governance
& Development: MaPPing Future
Society". Med avslaPPnande klockspelsmusik av en orkester från the
Palace of Gulture, samt som sig bör,
när det handlar om en internationell
arkivkongress, invigningstal av kul-

olika kulturer.

Integritetsplan
2004 inrdrtade Malaysias premiärminister Institute oflntegrity. Tanken är att

turministern.

i1

Malaysias kulturminister Dato'seri

realisera en integritetsplan som i sig är
en etisk och moralisk strategi för att
uppnå "good governance". Den malaYsiska definitionen är att makten utövas

Haji Mohd Shafie Bin Haji APdal, betonade konferensens betydelse för att

effektivt och arligt för medborgarnas
bästa och att utovandet ska kunna kon-

ICA-konferensen hölls för andra gången
i Asien. Första gången var i Beijing i

Kina 1996.
i

3

En hollandsk deiegat kommenterade
att arkiven och tillgång till institutets
handlingar och övriga myndigheters

handlingar är en förutsättning ftir att
få medborgarnas förtroende, och ställde
därmed frågan hur pass tillgängliga
arkiven är för dessa.
Föredragshållaren Dr Mohd TaPSalleh påminde oss då om att Malaysia
endast varit en självständig demokrati
under 50 år. Fortårande fanns mycket
att utveckla och landet har ärvt den
brittiska administrationen och ännu är
regeringen något trög med att skapa
rutiner ftir att "släppa" information.

Många av vära kollegor runtomkring i
världen arbetar under skilda förutsättningar, med olika syn på öppenhet,
sekretess, propaganda, nationellt kulturarv och så vidare. Men kongressen utmärktes av de öppna samtalen och erfarenhetsutbytena, och det var spännande
att få befinna sig mitt ibland gräddan av
världens arkivarier.
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invigningspersoner
Ytterligare
Kulturministern
ceremonin, t ex hölls en inledande bön av l,,4alaysias högsfe imam samt tal av konferensens värd
prestdenten för lCA,
A,4ataysias riksarkivarie Sidek Jamil tillika vice president i ICA och den avgäende
FL)TO: Eva Lindelörv Siöo
Lo re n z Atl i ko I etzky, Ö ster r i ke.
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den.

öppna samtal
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trolleras genom spårbarhet och i avrigt
kännetecknas av transParens. Det betonades att integritetsplanen ska överensstämma med den kulturella normen
i samhället, cirka 60 o/o av befolkningen
är muslimer, övriga större grupper är
hinduer och buddister. Målet med den
nationella planen är att utrota korruption, effektivisera den offentliga sektorn,
öka livskvaliteten och allmänna välfdr-

Australien insPirerar
Ar-rstraliensiska arkivarier tycks var,r
fulla av idder och verhar också gör.r

verklighet av dessa. De arbetar ekii' :
mot sina anr.ändare och ör'rig p.-.:lr--.:.
De använder gärna rvebben och l-iii
bokstavligen givit sie in i historinn.lervisningen for landets skolelt, er.
Arkivpedagogen \larqaret Fleming
från National Archir e s i Canberra berättade i sitt uppskartacle lbredrag,

Nr3.2oo8
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Lumpur

riktat mot samtliga skolor i dessa länder.
Ett annat australiensiskt exempel som
Nationalarkivets webb är Memory of a Nation med interaktiva fotoutställningen Faces ofAustralia. Se till
exempel http : //www.naa.gov.aul
nås på

whats-on /online/feature-exhibits

/

faces/index.aspx.

"History - Teller or Keeper?", att det
i Australien för några år sedan genomfördes en omfattande undersökning
bland elever på gymnasienivå om hur
de uppfattar historieundervisningen.
Några av citaten från uttråkade elever
var "Dull", "It's so boring I can't stand
it", It's just like you study the same
thing dme and time again". En 17-åring
märkte inga större förändringar i undervisningen efter l0-årsåldern. Eleverna
ville både ha mer experimentell utbildning, det vill säga göra något som mer
ftjrband dem med ämnet samt få möjlighet att tänka själva och dra egna slutsatser.

Mystiskt försvinnande
Nationalarkivet i Australien har satsat
på samarbete med lärare och eleve! inte
minst blivande lärare. Att få se drottning Victorias sigill från 1900 eller självständighetsftirklaringen i original upptecknad på pergament, som ju faktiskt
är djurskinn och inte papper, väcker
elevernas intresse.
Ett annat exempel är premiärminister

Harold Edward Holts portftilj som nu
lorvaras på National Archives, men som
fanns i hans bil medan han tog en simtur i december 7967, en simtur han
aldrig återvände från. Egentligen var
Harold en av Australiens yngsta ministrar 1939 och hade en mångårig politisk
karriär, men är kanske mest ihågkommen fiir hans mystiska fiirsvinnande.

Flera föredragshållare från världens
alla hörn lyfte frågan hur arkiv kan tillgängliggöras. Exempelvis betonades vikten av att hOja kvaliteten på arkivbeskrivningar och förteckningar och göra
dem mer tilltalande även lor en oinvigd
icke arkivutbildad - en hogst rimlig utmaning att ta med sig hem till Sverige.

Ta delav material
Under flera workshops och seminarier
fanns möjlighet att ta dei av material,
utbildningspaket och verktygslådor
framtagna av ICA och dess regionala
branchorganisationer och intressesektioner. Vi vill gärna fagga f<ir ICAÄTOM-projektet, med en nedladdningsbar öppen programvara för
arkivbeskrivningar och {tirteckningar.
Mycket av ICA:s material finns fritt till-

Knepen att få skolelever intresserade kan
upp[arras enkla, men syFrer atr engagera
och inspirera tycks fälia vä1 ut. Idag
inns på nationalarkivets webbplats en
sär.kii.l sida för lärare och elever, Vrrom.
\rl..r- rr.J rrebbplarrerr är ert ram.rrbere n're llln \artionirl Archives och
The Lr ? rninq Federarion. där de senare
är err .arnarber-sorg:1n tbr dieital utbildning, initierar av både den australienska
reqeringen och der-r Nr-a Zeeländska och

den

malaysiska
FO'IO: Eva Lindeliiw Sjöij

gängligt på dess hemsida www.ica.org.

Arkiv vid katastrofer
Ett dominerande spår under konferensen var hur vi ska hantera arkiv vid katastrofer och inte minst fc;rebygga genom
planering.
Det förekom åtskilliga {tiredrag, som
ftir vår del, kom att sätta några länder
som utgörs av små öar, på kartan. Några
av dessa var Yap Islands öster om Filippinerna som 2004 drabbades av en tyfon och Cayman Islands söder om Kuba
v1lka2004 råkade ligga i vägen ftir orkanen lvan.
I maj detta år drabbades Kina av en
-i7enchuan i
jordbavning

i distriktet

Vrrom på webben

Exempel

Sichuanprovinsen. Länsarkivet blev helt
förstört. På dess tak fanns en bassäng
med vatten i handelse av brand. Den
gick sönder och vattnet läckte ner. Tillsammans med en lerflod efter jordbavningen och det faktum att arkivet var
beläget på en klippa orsakade stora skador. Bilder på inrasade kompakthyllor
som utgjorde livsfara för människor
manade till eftertanke.
Chefen för nationalarkivet på Yap
Islands, Cheryl Stanborough, som

egentligen är från Australien, inledde
sitt ftiredrag med att ställa frågorna "Vet
vi vart vi ska vända oss? Vet vi detta
verkligen? "
Hennes budskap var att vi när vi planerar för en eventuell katastrof glömmer
vi den större bilden. Vi utgår från att
det är arkivlokalen eller arkivinstitu-

tionen som drabbas, inte resten av samhället. När katastrofen är ett faktum,
som i detta fall var en tyfon som ödelade ett helt samhälle, hade arkivpersonalen fullt upp med att bistå anhöriga,
vänner och grannar. Det saknades fdrskt
vatten, el och under sex veckor rådde
kaos. Vem hanterar då arkivlokalen och
de skador som uppsrår där? I sådana lagen är det viktigt att framför allt värna
personalens hälsa och inte minst den
egna. En annan insikt {tir arkivchefen
rrar att till livets väsentligheter hör
dricksvatten och framför allt spolande
toaletter.

Ständig katastrof
Både Yap Islands och Cayman Islands är
öar med en befoikning som normalt har
Fod.s näs,ä

Ärkiv
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Fofts från sidan 5

det tämligen gott stälIt. Exemplen därifrån, samt från Kina och New Orleans,
var exempel på katastrofer som i sig är
oerhörda men dock tillfalliga.
Arkivsituationen i många afrikanska
länder kan däremot liknas vid en ständigt pågående katastrof. Realiteten här
ar återkommande konfikter med krigs-

kunna samla sig krins .rl

var ofta fullt och svårt att få plats. Det
hade varit fiirnämligt med en deltagarlista. Det var inte helt enkelt att hitta

i arkivmässan

-

inre

.i. .:'

nlin't --

:

- ..

'
enskilda arkiv i Sverige r ä. *;: 'tresse tunt omkring i världen. -i. .- -- '
der Franska arkivsällskaper giorr. . ' 'oi-.:-:
blev en intressant mötesplats, där
annat Arkivarier utan gränser delade u:
broschyrer. Och lite avundsjuka bler't i

sektorskollegorna, till exempel från olika
kommuner i världen eller från kyrkliga
samfund.
Till nästa kongress vore det spännande om svenska arkivftireningarna skulle

tillstånd, tropiskt klimat, elbrist, analfa'
betism, korruption med mera.
Bland flera foredrag med exempel från
Ghana, Kongo, Sierra Leone, Sudan,
Burundi blev insikten den att här råder
permanenta katastroftillstånd, inte bara
i samhället utan dven på arkivariernas
arbetsplats.

Sanningskommissioner
Proscovia Svärd, Nordiska Afrika insti-

tutet och Annelie Sundqvist, Mittuniversitetet talade om hur viktigt det är
med tillgång till information ftjr medborgarna i länder med nyss upphorda
konflikter som krig eller inbördeskrig.
Här frodas förväntningar på att upprdtta eller återerövra en demokrati i syfte
att skapa lorsörjningsmöjligheter och

tillväxt som på sikt, allmänt

ska leda

till

bättre levnadsförhållanden. Det finns
också en önskan att göra uPP med de
skyldiga samt förhoppningar om för-

soning. I länder med låg utbildningsnivå
och ringa IT-infrastruktur blir det naturligtvis svårt med åtkomst till informa-

tion.
Den information som samlas in i samband med att man utreder skuldfrågorna vid konfikter, så kallade sanningskommissioner, är viktig att bevara. Men
sällan finns en medvetenhet om att en
sanningskommissions arkiv måste forvaltas ltir framtiden. Vem har ansvar
och vem får tillgång till den insamlade
informationen?
Här finns mycket mer att göra för att
säkra bevarandet och under seminariet
diskuterades ICA:s möjligheter att uPpmärksamma FN på Problemet.

Plus och minus

'i
!

Fanns det något som inte var så bra under konferensen? Visst finns det några
mindre bra saker att anmärka på. Väl på
plats i Malaysia saknades ingående info.mation om ftiredragen. För detta behövdes åtkomst till Internet som ftir-

tjänstfullt erbjtids i biblioteket, men där

6

'ii!:

Symbolen för Kuala LumPUr och
som uppfördes 1998.

d et m od e rn a

A,4

al aY si a,

lii

m höga tviltingtomen irostfritt stål,
FOTO: Eva Lindelöw Sjöö
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nog över att de norska arkivarierna fick gå på mottagning på nor-

*

ska ambassaden. Men vi svenskar hade trevligt i alla åll. Den
svenska delegationen inbj<;ds till
en pubkväIl, helt i Hildebrands
vänners anda, tack ft;r det trevliga

initiativet.

Tydligare markering
Med så många föredrag hade det
varit önskvdrt med en tydligare
markering till vilket spår de horde,

till exempel

i l'\

",

katastrofhante-

ring eller elektronisk dokumenthantering. Om det nu fanns
"s{ärntalare" borde de ha utannonserats på ett tydligare sätt.
Som delegat hann du lyssna
på sammanlagt 12-15 föredrag
av 140. Det är inte utan att en viss
känsla av att ha missat något infinner sig. Men på kongressens hemsida
finns många presentationer utlagda, och
kongressens flygande reportrar har dessutom refererat ett trettiotal föreläsningar
och gjort fera reportage, www.kualalumpur2008.ica.org. Stor del av föredragen kommer dven att publiceras i

ICA:s tidskrift COMMA.

Litet axplock
Vi

konstaterar att de föreläsningar vi slutligen valde var i hög grad givande och
intressanta. E,tt litet axplock:

Tre loredrag från Japan om problemen

att ta hand om värdefulla alkiv från foretag.

Föredrag från Sydkorea om metod att
tillvarata presidenrcn. arkiv som visser'ligen bara presidenten själv har tillgång
tili de lorsta 11 åren. innan viss åtkomst
ges

till

utomstående.

kulturarvet från Nederländska Antillerna (norr om Venezuela) som bland annat handlade om arkiv
TVå föredrag om

ska tas om hand där de upprättas eller
ftin aras centralt. Ny teknik ger nya ltir-

A,4alaysias nattonalarkivs ftna

Jean Paul Ndayisiba tänkvärda redogörelse lor arkivsituationen i Burundi
ringar väl in hela postkoloniala proble-

matiken i Afrika.

Ur malaysiskt perspektiv exemplifierade också den postkoloniala situationen,
med ett kulturarv förvarat på arkivinsti-

tutioner i Storbritannien, Nederländerna, Portugal och Japan, samdiga länder
som periodvis haft makt över Malaysia.
Med IT-tekniken och samarbeten över
nationsgränser kan fer få åtkomst till
innehållet oavsett var originaldokumenten finns fysiskt.
Inte minst i många länder där statsapparaten är korrumperad, är enskilda
arkivbildare såsom kyrkor och biståndsorganisationer viktiga. Undertecknad,
Katarina Thurell, Svenska Missionskyrkan redogjorde för arkivprojektet i
Evangeliska kyrkan i Kongo-Kinshasa.
Här betonades även vikren av arr inre
minst Europa aktivt arbetar med att tillgängliggöra det kulturarv som finns bevarat i europeiska arkiv om Afrika.

utsiittningar att omforma arkivarien
ti.rr.r

"keeper"

tiil "provider".

Fir-rskl riksarkivets Jussi Nurteva redo-

g'r:cr inirierat om Ha:rgkonventionens
rn:;bi.:J: Inre b,rr,r siä1r,a kulturanet är
sk..l.i:: -, id r.rr.n;rde konllikter. Aven

pers..n:1;:.r. :'»l :il såtra att fbrvalta kulf Llr:1r\ -f . rrrnl.rttrt-s :ri' Haaskonventionens skydJ.

Ärkiv
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Utökat kontaktnät
Att

få möjlighet att utöka sitt kontaktnät kan inte nog betonas. Att ha 6ckan

fuil

med visitkort, Iiksom inbjudningar
och olika arkiv känns be-

till kollegor

rikande vid hem{ärden. Lunchbufftn
var rejält tilltagen och lunchpauserna
var tillräckligt långa för att kunna få till

monter. FOTO:

Katarina 'I-hurcll

intressanta rundabordssamtal med kollegor. Konferensen erbjöd många olika
sociala program, som framför allt var till
stor glädje fur medftiljande anhöriga. En
fantastisk banketr hölls även dar vi bj<;ds
på en sprakande {tjreställning med några
av Malaysias mest kända sångare, musiker och dansare. Banketten finns dokumenterad på en DVD, som alla deltagare fick. Och se dar - det finns filmbevis
att undertecknade var dar, fullt koncentrerade med att klara de malaysiska
dansstegen.
Nästa kongress hålls i Brisbane, Australien2012, och med tanke på alla inspirerande australiensiska föredrag vi lyssnade på, så är det med stor ltirvdntan vi
ser fram emot kongres sen 2012.

Värdefullt stipendium
Vår resa 2008 mr;jliggjordes genom att
vi båda erhöll ett uppskattat och värdefullt stipendium från Leif Paulsens stipendiefond.
Vi uppmanar fer att söka bidrag for
egen kompetensutveckling. Det som
krävs är medlemskap i AAS, vilka ftirvaltar fonden. I

TEXT:

Eva Lindelöw Sjöö, Gävle sradsarkiv och
Katarina Thurell, Svenska Missionskyrkan
och Kungl Musikaliska Akademien

eva.lindelow,sioo@gavle.se
katarina.thurell@missionskyrkan.se
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Nu sä§X*r ny&
patientdat&§mG*n
Nu är den här

- Patientdatalagen

kompletterad med Patientdataförordningen och Socialstyrelsens
anvisningar. Lagen som gäller
från och med 1 juli 2008 ersätter
patientjournallagen från 1986 och
vårdregisterlagen från 1998.
Har följer några huvudlinjer av lagen.
Det centraia i lagen är möjligheterna ltir
olika vårdgivare att ta del av varandras
journaluppgifter och patienters rätt att
bestämma över hur tillgänglig informationen om han eller henne ska vara.

gärder, uppgifter om vidtagna o9h planerade åtgärder, information till patient,

olika ställningstaganden i fråga om
olika behandl in gsalternariv.
Det ska framgå vem som har gjort anteckning i patientjournal och när.
Skulle patient anse att en uppgift i
patientjournalen skulle vara oriktig eller
missvisande ska det antecknas i journalen.

Uppgifter som ska dokumenreras i
patientjournal ska antecknas så snart
som möjligt.
Signeringskravet kvarstår för den som
ansvarar lor uppgiften'

Har någon kopierat

Tillämpning och sYfte
Patientdatalagen ska tillämpas vid behandling av personuPpgifter inom hälsooch sjukvård.
Behandlingen av personuppgifter ska
utformas så att patientsäkerhet och kvalitet säkras och samtidigt är kostnadseffektiv.
Patientens och övriga registrerades såsom anhörigas - integritet ska respekteras.

Patientjournal ska ftiras för varje patient
och får inte vara gemensam ftir fera
patienter.
Syftet med att föra patientjournal ska
säkra att patienten ges en god och inte
minst säker vård. Patientjournalen kan
ge patienten information om vården.
av

patientjournaler är inte bara

väsenligt fr;r uppf<iljning, kontroll och
utveckling av vården utan också ftr tillsyn, rättsliga krav och forskning.
Patientjournalen ska innehåIla uppgifter om patientens identitet, bakgrunden
till vården, uppgifter om ställd diagnos
och anledning till mera betydande åt-

8
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ska också vara

tydligt utformade och

lätta att förstå för patienten.
Uppgifter i patientjournal får inte utplånas eller göras oläsliga.

Sekretess och åtkomst

Att föra patientiournal

Foi*.rd.t

av uPPgifter

patientjournalen ska det framgå vem
iom gjort detta och när. Det ska också
antecknas vem som har fått kopior av
journalhandlingar.
Det svenska språket ska användas vid
upprättande av patientjournal. Språket

Anställd inom häiso- och sjukvården får
endast ta del av de uppgifter om en Patient som absolut behövs för vården.
Arbetsgivare är skyldig att förse
patientjournalsystem med behörigheter

iom är anpassade till vårdpersonalens
behov i arbetet. IT-system ska vara försedda med loggar som med jämna mel-

lanrum gås igenom.
En vårdgivare kan ha direktåtkomst

till personuppgifter

som behandlas av

andra vårdgivare.
Detta kan dock patient motsätta sig.
Information om direktåtkomst för andra
vårdgivare ska ges till patient. Av den
anledningen kan uppgifter spärras mer

eller mindre länge. Det intressanta är
hur leverantörer av hälso- och sjukvårdens lT-system ska kunna lösa detta.

Kvalitetsregister
Kvalitetsregister är en automatiserad
(det vill säga databehandlad) och strukturerad samling av personuppgifter som
samlas in för att systematiskt och fortlöpande utveckia och säkra vårdens kvalitet. I praktiken innebär det att ett
landsting specialiserar sig på att samla
uppgifter om till exempel vissa cancersjukdomar.
Om en enskild motsätter sig att hans
eller hennes personuppgifter behandlas i
ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister får detta inte ske.
Avgörande för all personuppgiftsbehandling i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister är att alla registrerade
blir informerade om behandlingen. Den
enskilde ska också få information om
rätten att få uppgifter om sig själva utplånade ur registret, om personuppgifter
samlas in till kvalitetsregistret från
någon annan kalla an från patienten __
ellår dennes patientjournal och till vilka
mottagare som personuppgifter kan
komma att lämnas till.

Den enskildes rättigheter
Av tryckfrihetsförordningen och sek r-tesslagen framgår att patient har rri:' ''- '
ta del ltör honom eller herrnc Lt1':'-..::" 'är en t '- - - j '
n l': '' sjukr'årde
och
skilda hälsoningen av en begäran orr ir: -.::::-i-in'1e
ska gör'as av den sor-t-t ir .:il,- ::is lbr be-

journaler. Detra gäller

handlingen av journ;l
ocialitr.reisen b. l.i: : r Lr Ir tbrstörande
de 1 a.' Parie nrioun.ral efter
skriftlig ansökan liån patient. För att
detta ska kr-Lnn;r ske måste det finnas
S

-.

av hel eller
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godtagbara skäl, inga behov av att ber.ara journalinnehållet lor patientens vård
och Från allmän synpunkr inga uppenbara skäl att bevara journalen.

lnformation till patient
Personuppgiftsansvarig (till exempel
landstingsstyrelsen) ska lämna viss information till patient om personupp-

giftsbehandlingen. Informationen ska
innehålla upplysningar om personuppgiftsansvarig, behandlingens ändamåI,
behandlade kategorier av uppgifter, uppgiftsskyldighet enligt lag eller furordning, sekretess- och säkerhetsbestämmelser, rätten att få uppgifter spärrade,
information direktåtkomst och elektronisk åtkomst, rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen,
rätten till skadestånd, gallring och bevarande, frivillig eller inte frivillig personuppgiftsbehandling och vad som gä1ler om sökbegrepp, direktåtkomst och

Gam a Riksarkivet
blir
barnkulturhus?
För att öka brandsäkerheten byggdes
huset som ett "skelett" av gjutjärn med
tegelbekladnad. För vem passar idag
denna speciella, ftjr arkivförvaring en
gång avsedda byggnad med evakueringsrutschbana och allt?

Man kan inte bara flytta in, utan måste
borja med en anpassning till dagens
krav på brandskydd och handikappanpassning. Ventilationen är en annan fråga och ytskiktet behöver restaureras, vilket totalt kommer att ta cirka två år. De
som över huvud taget är intresserade av
att hyra där, är inte så intresserade när
detta försenar infyttningen rejält. Röda
korset var dock intresserat för ett antal
år sedan, men av det blev inret.

utlämnande av uppgifter på medium Itir
automatiserad behandling.

Omhändertagande
Om man kan anta att patientjournaler
inom den enskilda hälso- och sjukvården inte hanteras på ftireskrivet sätt, kan
Socialstyrelsen beslura om atr patientjournalerna omhändertas av landsting
och kommun. Omhändertagande kan
också ske om den som ansvarar för patientjournaler inom det privata ansöker
om det. Finns det ett påtagligt behov av
att journalerna tas om hand, kan Socialstyrelsen besluta om detta.

"En patient

-

en journal "

Att uppnå detta mål har hälso- och sjukvården inte lyckats med. Anledningen
till detta är am det finns ett mycket stort
antal IT-system som inte kan kommunicera med varandra i landstingen. På
många håll används dessutom fortfarande pappersjournaler. Det finns inte heller någon gemensam standard {tir hur en

journal ska skrivas.

I
2006:82. SFS
(SFS 2008:360)

Gamla Riksarkivet på Riddarholmen, kan bli ett
nytt barnkulturhus.
FOTC):Åsa Olsson
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till ett barnkulturhus. Ett levande
hus drivet av en stiftelse eller institution
med teater och bio i den nedre delen och
administration samt bibliotek och arkiv
för barnkulturforskare på de övre vådet

Gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm, klart 1890, står
fortfarande tomt sedan flytten till
dagens Riksarkiv 1968, men med
lågfrekvent material kvar till 1995.
Nu finns id6er om att göra gamla
Riksarkivet till ett barnkulturhus.
På Konsthögskolans

arkitekturskola

hade man vären 1993 en övningsuppgift

rörande yarsam ombyggnad. När Riksarkivets årsbok 1994 "Riksens arkiv det gamla som det nya" kom, skrev man
redan då om hotet från ett tredje jarnvägsspår som byggnaden inte skulle
klara.
Ibland visas denna rnycket välbevarade
byggnad med sina olika tekniska anord-

Hans.Ramstedt@tiv.se ningar,|orvissagrupper.

Ärkiv

Ett barnkulturhus
Nu 2008 finns dock idder om att göra

ningarna.

- Idag (las den 13 augusti) hade vi
startmöte ftir byggnadsprogram fbr
barnkulturhuset med mera i Gamla
Riksarkivet, säger Lena Myreld-Knöös
på Statens fastighetsverk som förvaltar
byggnaden. Till årsskiftet ska planerna
vara klara och eventuellt beslut tas ftirhoppningsvis under våren. Kanske kan
allmänheten besöka huset i sin nya användning 2011. Om huset används ökar
det motivationen att ta hand om den
statligt byggnadsminnesmärkta byggnaden.

I
TEXT: Ingrid Söderlund
ing rid.soederlu nd

@

swipnet.se
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Himmelsvid skillnad
mellan nu och då

Byggnaden uppförcles entigt ritningar från 19a4
av arkitekt Tore Stenberg Senare trllkom ett
flertal om och tillbYggnader.
FC)TO : Karl-F'rih Ål navik

Fram

till millennieskiftet var Lands-

tingsarkivet i Uppsala starkt underbemannat, med en arkivarie och
arkivdepåer på fyra olika platser.
Sedan dess har mYcket hänt.
Inom loppet av fem år har vi fyttat två
gånger. Från Ulleråker till Arkivcentrum
vid kalvårsskiftet 2004, dä fyra arkivdepåer blev en och med personalen under
tak. För snart ett år sedan fytta-

ir--,
de

vi in i nya lokaler i kvarteret Kaniken'

Vid tidpunkten for den första flytten var
vi tre arkivarier, varav en anställdes 2001
och ytterligare en vid årsskiftet200312004'

Att äntligen få samla arkiv och arkivarier under samma tak var naturligtvis
något stort, inte minst med tanke På
arbetsmiljön att vid förfrågningar slippa
all den tid det tar att fbrflytta sig mellan
arbetsplats och depåer. Vid Arkivcen-

tingsarkivets målsättning att marknadsfara landstinget som intressant lor forskning, beviljades 2005 ett treårigt
o.di*.- och förtecknarprojekt. Det budgeterades för tre arkivarier som anstäI1des hösten 2005.
Landstingets många arkiv var innan
projektets start så gott som oförtecknade,
äe äldsta från 1863. Idag har vi kommit
en bra bit på väg, men än är det långt
ifrån fardigt. Sammantaget rör det sig
om cirka 5 000 hm' Redan ftirra året insåg vi att arbetet inte skulle hinna slutföras och ansökte om ftirlängning av
projektet i ytterligare tre år, som beviljades med start den 1 januari 2009.

Trångbodda
Vid budgeforhandlingarna hösten 2004
skapades utrymme för anställning av en
arkivrssi.tettt. Tjänsten tillsattes under
våren 2005 och nu b<irjade det bli trångt
vid Arkivcentrum. Med en utveckling
från en anställd vid millennieskiftet till
sju personer 2005 hade Förutsätrningarna ändrats radikalt. Sju personer rvingades nu dela pä fyra rum, ordnarrummet
inkluderat. Möjlighetern a att fä fler rum
bedömdes som minimala då fler institu-

tioner vid centrat var trångbodda.

Landstinget beslutade därftir att undersöka marknaden och säkra framtiden för
Landstingsarkivet med ett långt förstahandskontrakt.
Redan 2006 uppenbarade sig möjlig-

heten, en äldre stenbyggnad mitt i Uppsala, vid Fyrisån. Vilken möjlighet - en
före detta industrilokal, högt i tak och
stora ytor, där tidigare Almqvist &
\7ikse11 hade haft sitt boktryckeri med
tunga tryckpressar. Det var bästa förutsättningar for att bjalklagen skulle tåla
stor belastning.

Spännande tid
I slutet av 2006 inleddes en spännande
tid med att utreda villkoren för en anpassning av lokalerna

till arkivstandard.

Enligt landstingets arkivreglemente ska
Riksarkivets regelverk tjäna som norm.
Några stötestenar fanns på vägen. Den
stora frågan var om bjalklaget verkligen
skulle tåla tyngden av arkivhandlingarna. En annan frägavar hur man skulle
göra med de många fönster, framftir allt
äe uteft.r fasaden mot Fyrisån som måste sättas igen på ett sätt som inte störde
exteriören.
Klimatanpassningen var ännu en fråga
då lokalerna är på femte- och sjätte vå-

trum hyrde vi i andra hand tre kontors-

.,r-, .i,
plats

ordnarrum och arkivdepå med

lor cirka2 500 hm handlingar'

Kontraktstiden var på fem år.

FörtecknarProiekt
ligr*J r",idigare underbemanningen
var ordnandet och ftirtecknandet satt
på undantag. Med hänvisning till a-rkiviagens krav på att arkiven ska vara {brtecknade och med argumentet att det är
en förutsättning för att uppnå Lands-
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Kontaret

i

sin nakna

charm.
FOTO: Karl-Erik Alnavik
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primärvård ska skannas och därefter gallras. Detta minskar
behovet av papperslorvaring avsevärt.
såväl sjukhus som

Arkiven flvttades under ett par veckars tid av
mannar fran icm logistik AB.

ningen och därför mer utsatta för yttre
klimatpåverkan än om de befunnit sig
på källarplanet. Å andra sidan

- inga
problem med grundvattnet.
Efter beräkningar att bjalklaget skulle
tåla belastningen och en utredning som
visade att det inte ånns några tekniska
problem i övrigt, undertecknades ett
2\-ärigt kontrakt med Uppsala Akademiförvaltning i februari 2007. Därmed
kunde byggprocessen starta.

För det andra pågår ett landstingsinternt
projekt om vilka typer av diarieförda
handlingar som av juridiska skäl krdver
underskrift och måste bevaras i original.
Dessa utgör dock en mycket liten andel.
Övriga diarie{tirda handlingar kommer
att bevaras som pdf/a-dokument medan
originalen gallras.

Elektroniskt projekt
Landstingsarkivarierna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samverkar i ett elektroniskt arkiveringsprojekt, R7e-arkiv,
som startade i december 2007 ochberäknas vara avslutat vid årsskiftet 2008/

2009.

sa 9 000

des-

hm kommer att räcka under

överskådlig tid.

Klimatanläggning
Klimatanläggningen kommer att justeras utifrån årstidernas {tirutsättningar.
Ett halvår har gått och endast under
årets första värmebölja var temperaturen
oacceptabelt hcig. Efter korrigering av

väntningarna.

I
TEXT: DonaldJohnson
donald.iohnson@lul.se

ingångsvärden har temperatur och luftfuktighet stabiliserats i enlighet med
regelverket.

lnredning av kantaret i samarbete med
Kinnarps.
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Bra förutsättningar
lokalerna och har äntligen givits bästa
förutsättningar att verka i enlighet med
lagar och uppsatta måI.
Vi har fått en stimulerande fysisk arbetsmiljö. Vi har en bemanning som gör
att vi kan arbeta mer offensivt och utåtriktat. Vi kan omhänderta arkiv i den
utsträckning som krdvs. Vi närmar oss
målet att ha äldre arkiv förtecknade. Vi
kan ta emot forskare.
Skillnaden mellan nu och då är himmelsvid. Nu återstår att leva upp till f<;r-

vi i den trygga förvissningen om att

Ärkiv

med mörka blinderingar och flankerade
av rektangulära fönster ger ett flödande
dagsljus. Det sakrala intrycket ftirstärks
av den sobra inredningen som är genomgående för hela våningsplanet, ett plan
som dven innefattar kcik, fc;rråd, konferensrum och forskarrum. Utsikten är
hänftirande.

drift och utveckling

Höjd säkerhetsgräns

acceptera 9 000 hm.
Det kan verka vara i minsta laget.
Men for det ft;rsta har landstinget beslutat att alla pappersbaserade patientjournaler från cirka 1950 och framåt, från

Denna eklekticism speglas i kontorsdelen av ett katedralliknande rum med
romanskt tjocka ytterväggar. De spetsbågiga spröjsade fönster som är avdelade

I slutet av december 2007 flyuade
Landstingsarkivet in i de nya fantastiska

Vi

skulle tecknas med hylleverantören,
vacklade statikern.
Nya beräkningar gjordes och säkerhetsgränsen hojdes. Vi tvingades därfbr

Fasaden i rött tegel med trappstegsformad gavel ger byggnaden ett gotiskt
anslag, medan balkong och torn i nordost har karaktären av en medeltida borg.

Om allt går planenligt kommer en
gemensam förvaltning att ansvara ftir
av ett elektroniskt
arkiv samt omhändertagande av arkiverad elektronisk inFormarion.
Med detta i ryggen, begränsad pappersaccession och framtidens information
huvudsakligen i elektronisk form, lever

hade önskemål om minst 10 000 hm
arkivhandlingar. Detta hade kunnat tillgodoses med råge om det inte hade varit
för just bjalklaget. Precis innan avtal

Sober inredning

Persanal från Canstructar Svertge AB monterar
kart- och ritningsskåp.
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F ran hylla t ill hylla

gott som varenda brukbar pryl fick
.n ,r1f t".krr- ägare. Det krävde en del
men det kändes gott att slippa
Så

"rb.t.,
köra användbara saker På tiPPen'

Från hylla till hYlla
Möte nummer 1 i det för kommunoch landsarkiv gemensamma Projektet Arkivcentrum Gotland ägde
rum den 1 februari 2002. En lång
rad möten skulle fölia. I maj 2008
flyttade Gotlands kommunarkiv och
Landsarkivet iVisby in i ett gemensamt, nYbYggt hus i norra delen av
Visby.
Proiektgruppen har bestått av tre perso,-r.r'fråri,raråera institutionen. Det har
också funnits en styrgrupP med representanter för Gotlands kommuns respektive Riksarkivets ledning. -Goda
Lrrft., som har trott på iddn har funnits
bland politiker, tjänstemän och privatp...o.r., och de har haft stor betydelse
fiir projektets framgång.

Vlgen fram till Arkivcentrum Gotland
är oÅfattande och intressant, och börjar

långt innan projektet startar 2002, men
att berätta om det krdver större utrymme än vad denna artikel medger' För
särskilt intresserade kan dock nämnas
att projektarbetet fram till och med
20d5 beskrivs i minnesskriften Landsarkivet i Visby 1905-2005.
Den här artikeln utgår främst från

underiordiska bergrum, undersöktes av
proj.(tgruppen och refusttades av olika
skal.

Kommunstyrelsen i Gotlands kommun beslutad e 2004 att för kommunens
del skulle inriktningen vara ett nybygge
och lokalerna skulle förhyras' Riksarkivet var överens med Gotlands kommun
om detta.
Proiektgruppen formulerade ett stort
och väi genomarbetat funktionsprogram
på 53 siäor' etr arbere som ibland tedde
sig svårare än art skapa en egen rltnlng'
Plogrr*-.t blev en del av det ftirfråg-

nin[sunderlag som annonserades i oktober 2005.
Tre anbud inkom och efter anbudsgranskning foll valet på en lokal entre-

mernas storlek.
Med detta som underlag grupperades

alla cirka 1 700 kommunala arkivbildare i "block": hälso- och sjukvårdi, skolor
etcetera. Därefter placerade vi in blocken på hyllritningen och kunde utifrån
d.tt" .ft..hrttd skapa en detaljerad flyttlista som utgick från placeringen i det
nya arkivet.
I backspegeln kan vi konstatera att
plrn.ringin på papperet fungerade ut-

märkt i praktiken.

Sålde Prylar

forskarsal.

l2

FOTO: Anders Sijderlind

ningen. Flyttfirman var mycket-noggr"i., i siti förarbete, vilket underldttade
flyttprocessen.

Planerade ordningen

Garage och tvättinrättningar

Sista forskaren ftck finna stg i en lite annorlunda

hm arkivhandlingar, 815 hm böcker,
300 hm tidningar, 980 ritningsrullar'
27 ritningssk äi, 400 000 fotografiska
glasplåtai bokbinderi med maskiner,
f,o.riorri.t,r..ttarier samt övrig tillhörande utrustning.
Nästan allt arkivmaterial i Kommunarkivet flyttades från hylla till hylla' AIla
möbler oth k"r,o.tg.r märktes upp med
destination för att underlätta inflytt-

Inför flytten pågick ett intensivt arbete
att planera ordningen i magasinen' En.

kommunarkivets PersPektiv.

,rrr-girrg. oih tvättinrättningar till

och var klar i mitren av juni'
Flytten omfattade totalt cirka 10 400

Structor i Fafrenör. Huset är ritat av
var
Förstås mycket
ä.rrr, - och rirningen
den siälval
göra
vi
försökt
f,ätrre än om

mångårig brisr på accessionsutrymme t
Kommunarkivet har gjort att många arkivbildare har varit uppställda på flera
ställen. Nu fanns chansen att få bättre
ordning. Därför inventerades och mättes
alla beiånd, dven med hänsyn till voly-

Samtliga lediga lokaler på Gotland, från

Flytten från tre olika Fastigheter upPhandlades gemensamt för insritutionerna. Den påbotj"d.t den 28 april 2008

Parallellt med fyttplaneringen skulle
Kommunarkivet dven avyttrade inventarier som vi inte hade användning för i
de nya lokalerna, bland annat samtliga
arkivhyllor. Det giordes genom en inrernannons inom Gotlands kommun'

Fullastade vagnar färdtga för transpart
FOTO: Bcrit Klintborn

Höga ambitioner

Nu återstår "bara resten". Vi är två organisationer med olika kulturer och bestämmelser som ska samverka och göra
det bästa av vära nya ändamålsenliga
lokaler.

Ambitionerna är höga:'Arkivcentrum
Gotland ska vara ett arkiv-, informations- och kunskapscentrum, en tydlig
manifestation av offentlighetsprincipen
och det'öppna samhället' samt skaPa
utrymme i.i. d.t livslånga lärandet"' I
TEXT: Elisabeth Siltberg, kommunarkivarie
elisabeth.siltberg @ksk'gotland'se

1 Kommunark vet är även landsiingsark v efterso
rL o'
O
O
dr.
' d
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arkivveckan

Arkivveckan var kort
men naggande god
f\.

en svenska Arkivveckan i Cöre-

Ll::'s,H;;T;1H}il'il:,

hållits for tredie gången. Namnet

till

trots var den dock dven denna gång bara
på tre dagar. Programmet var indelat i
f.- t.-"t. Det genomgående ämnet lor
de teman som hölls var ltirändring.
Utom, ska tillaggas, avseende den enskilda sektorn. Rubriken där var i stället
den kanske mer provokativa "Vem bryr
sig?".

En titel som väl inte motsäger att det
sker forändring, utan snarare pekar på
att den enskilda sektorn, i de fall den
inte är en del av de offentliga arkivinsti-

''#F

Kulturministern Lerta Adelsohn Lilieroth avsluta'
de Arkivveckan på fredagen och talade om
arkivets koppling till kultttrarvet Ett bra tal, enlBt
lförf attare n, m e n d et p ro b I e m ati s e rar ka p p arti
lingen till kulturdepartenentet. Det blir arkiv som
artefakter sam uppmärksammas, i stället för
arbetet mecl att bevara och säkerställa fram
ke

ticlens

arkiv.
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F(JTO: l'arvel Flaro.
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tutionerna, tar en liten plats i Arkivsverige och kanske framltir allt på konferenser. Därftrr var det glädjande att
den enskilda sektorn fick detta utrymme. Samtidigt blev det därmed också en

lor nåvara inkunna
borde
egentligen
som
got
tegrerat i konferensens övriga teman.

poängtering av det särskiljande

Risken med omorganisering
I vanlig ordning r.ar programmet indelat
i seminarier och mer klassiska presentationer. Stora konferenssalar och stor
publik lockar sällan till något mer aktivt
frågeutbyte mellan åhörarna.
Ett plus till programmet var de mer
ållstudieinriktade föredrag som hölls.
En uppskattad programpunkt var inte
minst redovisningen av de arbeten med
processorienterad arkivredovisning som
gjorts, inte minst på Stockholms Stadsarkiv och förvaltningar inom staden.
Ett intressant loredrag holls av Daniel
Bergström på Vd.gverket, utifrån en uppsats i arkiwetenskap. Han talade om
ifall organisationsförändringar leder till
informationsförlust. Aven om frågan
förväntat besvarades jakande, var det
ändå av värde att frågan lyftes upp och
att någon mer systematiskt genomfört
en undersökning. Och även om denna
endast omfattade Vägverket, pekade den
på risken med den alltmer galopperande
omorganiseringen inom verksamheter.
Skämtsamt har det väl alltid sagts att
det är livsfarligt for arkiv när en verksamhet flyttar (eftersom de medför rensning och även olaglig gallring). Nu får
vi nog lägga till att även organisationsftirändringar innebär en sådan risk.

Arkiv under vatten
Ett annat intressant fall var det seminarium, som Tema Arkiv skrev om i förra
numret, om översvämningarna i arkivlokalerna i Falkenberg. Dessa hade tyd-

ligen godkänts av riksarkivarien. Men
från Riksarkivet sida har man efteråt
tydligen ftirsökt framhäva att detta godkännande inte var formellt giltigt, då

riksarkivarien tydligen inte hade rätt att
fatta beslut i dessa frågor. Lokalen 1åg
nämligen på en pir i ett hamnområde
med fSnster mot vattnet! Det ska väl tillläggas att den inte längre används som
arkivlokal idag.
Det visar dock på ett Problem som
kvarstår, nämligen att det finns ganska
dålig kontroll över arkivlokalernas status. Det är först under de senaste tio
åren som Riksarkivet har haft lokaler
som kan betraktas som accePtabla.
Inte minst gav seminariet goda erfarenheter om hur krishantering kan
fungera. Om vikten att snabbt ordna
med lösningar och vilka möjligheter
som finns att tillgå.

Kontroversiell fråga
Den främste provokatören var nog ändå
antikvariatshandlare Mats Rehnström,
som nog fick en och annan arkivarie att
sätta klumpen i halsen. Han menade att
det både var rätt att arkiven fick betala
for att ta emot arkiv och att det huvudsakligen var arkivinstitutionernas fel att
arkivhandlingar stals.
Frågan om att ge betalt för att ta emot
arkiu är knappast okontroversiellt inom
arkiwärlden. I dagsläget ftirsöker väl de
flesta institutioner få arkivbildaren att
betala för att arkivet ska få bevaras på
institutionen.
Här finns dock fera aspekter som dels
rör frågan om äganderätten till materiaIet, dels om påvilket sätt arkivet tillkommit. När det gäller äganderätten är
det förstås skillnad på ifall arkivinstitutionen också ska ta över den, eller om
materialet deponeras.
Det som väl Rhenström hade i tankarna var dock snarast handskriftssamForts nästa sida
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arkiven i dag, kan i den bemärkelsen
säsas vara ,* -rn har svårt art särskilja
bÅokare som är ute efter offentliga arkiv respektive enskilda arkiv'

Iingar. I dessa fall har i regel samlaren

b.ält ,tor" summor för att inftirskaffa
arkivalierna. Då kan det förstås vara

motiverat, om än sådana samlingar till
stor del ändå består av handlingar som
en gång stulits ifrån offentliga arkiv'

Kommunicera mera

Problem med stölder
Även Rehnströms skuldbeläggande av
arkivinstitutionerna fi ck arkivariekåren
att reagera. Med den dåliga sakerhet
.o- finns menade han att arkiven närmast inbjod till stölder.
Lagkraven som offentlighetsprincipen
ställi-r gör dock hanteringen av detta
-er .rårhanterligt än vad Rhenströms
kanske insåg. Frågan är dock inte ointressant forä.n skull. Tankegångar har
tidigare framförts, bland annat från
Lrrrids landsarkiv om att ha extra bevakning av besökare som vill vara anonyma'
Av.n om detta alternativ knappast är

förenligt med dagens lagstiftning, finns
det förstås en gräns mellan den personliga integriteten och det oskattbara kulturarv som handlingarna besitter' Det
skulle kunna hävdas att offentlighetsprincipens anonymitetsskydd i någon
bemärkelse renderar att vara av större
vikt när dokumentet fortfarande har en
viss aktualitet, än efter ett par hundra
år, samtidigt som det omvända råder för
intresset att stjäla dokumentet'
I den mån nyare arkivhandlingar stjäls
från offentliga arkiv, torde det huvudsakligen vara för att tjuven inte vill att
dok.inentet ska finnas bevarat ftir eftervärlden i sig, än med forhoppningen att
kunna salja handlingen vidare med god
förtjänst. Ett problem på de offentliga

*I

En mer konstruktiv kritik hade dock
Rehnström i sina synpunkter på arkivinstitutionerna. Han menade att man
var dålig på att kommunicera med

1

Å

antikvriirtshandlarna om stöldproble-

matiken och om föremål som var stulna'

Ett bättre samarbete mellan institutioner och antikvariatshandlare skulle
ge den senare naturliga kanaler att vända sig till, ifall de fick in något som var
misstänkt.
Bättre än att beklaga sig vore alltså att
bygga upp kontaktnät, för att därigenom förhindra stölder.

Prisutdelning och tal
Arkiweckan avslutades med en Semensam session dar allt från prisutdelning
ti11 digniteternas tal avverkades'

ikiarkivarien Thomas Lidman valde
att främst tala om utvecklingen framöver ftir Statens arkiv och undvek inte
att påpeka de ansträngda budgetramarna i kulrurministerns närvaro'
Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth talade främst om arkivet och dess
koppling ti11 kulturarvet och arkivariekåiens uppgift i detta. Ä,,en om hennes
tal var bia iden bemärkelsen, problematiserar det kopplingen till kulturdepartementet. Det blir arkiv som artef"ft.r ro- uppmärksammas, framför
arbetet med ätt bevara och säkerställa
R

framtidens arkiv.

En del klagade över att det stad llbrary lavers'
på banrlen san man skulle ha runt halsen och
fästa namnbrickan på "Varför står det tnte
arkivälskare" undrade en besökare, medan en

annan tyckte att clet var lite kul och valde skiorta
för att matcha de röda hiärtana'
FC)TO: Åsa Olsson.

Arkiv älskare
Maten är förstås viktig vid sådana här
tillfallen och i huvudsak får konferensanläggningen gott betYg med goda
lunchbuffder och härliga efterrätter'
Enda minus var väl att dven den stora
konferensmiddagen holls i lunchrestaurangen. Då föredrar jag att som på-de

,roåirk" arkivdagarna i UPPsala, få
inta middagen i slottsmiljö!
Det kanske främsta klagomålet som
framfordes i övrigt på konferensen var
att det på namnbrickornas namn stod
" library lovers". Arkivariekåren förväntar sig därftir att till bok- och bibIioteksmässan i september få denna
utsträckta hand återgäldad från bibliotekssidan! I

,,'"'''
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lVteltan företäsningarna blev det
tid att träffa kolleger och göra nya
bekantskaPer i lobbYn, där även
ett antal utstätlare var På Plats.
En det utstältningsföredrag hölls
också, bland annat om skanning
FoTO: Åsa olsson
av

böcker.
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Arkiven är inte
baraen kulturfräga
T-lör oss arkivverksamma inom olika
J{ ,.kror., av samhället. är det
I- uppenbart att en central del av

tala informationsmängder som skapas
hos myndigheter eller i näringslivet varje
dag. Vem vet om bildfilerna är läsbara

underlaget för framtidens studium av
historia vilar i våra händer. På det sättet
var Avec 2008 en h<igtidlighet ftir de
redan frälsta i många stycken. Bland
föreläsarna fanns inte många som var
rekryterade från andra yrkesfalt än vårt

om25

Men det är väl heller inget fel i att en
yrkesgrupp träffas och utbyter erfarenheter. Särskilt viktigt är det ftir dem som
arbetar ensamma i sin vardag, i näringslivet, på mindre myndigheter eller i små
kommuner. Men kanske hamnade vi vid
sidan av visionerna. Å andra sidan råds
det bot mot detta om man får tro inledningen till Riksarkivets nya trycksak:
Statens arkia ifrarutiden - en ideskrift.
Icke desto mindre figurerade det en hel
del frågor - och svar - i Arkivveckans
olika block, som på något sätt antagligen
återspeglar vad som rör sig i den svenska
arkivvärlden.
Efter att ha bevistat många av inslagen
är det nästan ogörligt att särskilja vem
som sagt vad, men det spelar kanske
mindre roll för deltagaren. Som alltid
tar man med sig några av tankarna hem,
och alltid lär man sig något nytt och gör
några nya bekantskaper.

Tillgänglighet och bevarande
Tillgänglighet och bevarande är två begrepp som genomsyrade mycket av det
som behandlades. Och här har mycket
hänt under de senare åren, bland annat
på grund av en politisk vilja att göra

arkivens innehåll mer tillgängligt. Oerhörda satsningar på digitalisering av
analoga arkivhandlingar har genom{tirts
eller håller på att genomftiras.
Men hur bibehålls tillhandahållandet
av dessa digitala versioner i framtiden?
Det rör sig om miljontals nya bildfiler
varje ir, som ska läggas ovanpå de digi-
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är.

Färre forskarbesök
Arkivens forskarbesök blir färre och färre har det konstaterats, inte minst från
akademiskt håll, vilket bedöms som
oroande. Det kan finnas en risk fiir att
anslagsgivarna tar det till intäkt ftir att
minska finansieringen. I stället ökar den
skriftliga frågefloden från allmänheten
till landets arkivinstitutioner kraftigt.
Samtidigt - i de offentliga arkiven vältras fer rena fiirvaltningsuppgifter
från myndigheterna över på arkivmedarbetarna, efter överföring av allt nyare
arkivhandlingar. Allt mer av arkivariernas tid fiirbrukas på detta sätt. De blir
experter på boutredningar eller bilregister och vad det nu kan gälla, och bredare forskningskompetens eller sakkunskaper om arkivens innehåll väger lättare.

enbart med hjälp av publicerat underlag
i trycksaker eller på Internet.
Hur kan, ska eller bör det påverka arkivariernas förhållningssätt, till exempel
när det gäller att ta fram arkivpresentationer? Eller är detta främst en fråga för
universiteten och andra utbildningsanstalter? M<;jligen det senare kan man
tycka. Risken årbara att den mångkunniga arkivarien i forskarexpeditionen så
småningom hunnit tappa greppet om de
viktiga källtyperna på arkivet.
Den tid när själva arkivvärlden växte
fram i Sverige i mycket tätt samband
med historieämnets utveckling vid lärosätena, särskilt i Uppsala, och som speglats i den nya boken om Riksarkivets

Söker på nätet
Nya grupper av brukare av arkiv finns
numera på Internet. De saknar i allmänhet kunskaper om källkritik, har ingen
överblick över principerna lor olika arkivbildningar och har därmed knappast
någon förlorståelse för det som för stunden intresserar dem.
Mer och mer börjar det likna det fragmentiserade kunskapssökandet på
Google eller i någon annan av vår tids
saliggörande kunskapskallor. Ett piggt
ftrslag var att arkiven kunde börja ta
betalt per minut för att svara på allmänhetens alla frågor. En ny finansieringsmodell för framtiden?
Till och med de akademiska forskarna
forväntar sig att det mesta av vad de önskar sig ska finnas tillgängligt for dem
gratis via Internet. Det är inte helt ovanligt att doktorander i historiska ämnen
väljer forskningsfrågor som kan besvaras

lr

Över 5OO personer deltog i den tredie Arkivveckan som hölls i Svenska N4ässan i Göteborg.
FOTO: Åsa Olsson
Forts näsk sida
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historia, har gjort ett åtminstone
ti1lfafligt uppehåll till formån för andra
utbildningsbakgrunder bland dem som
egen

rekryteras

till arkivtjänsterna.

Bra initiativ
Satsningar av Svenska Arkivsamfundets
modell med äldre och mer erfarna arkivarier som mentorer för de yngre, förefaller vara ett initiativ som kan bidra till
att behålla mer aY kontinuiteten och understryka betydelsen av arkivariernas
förståelse av och kunskaper om det arkivmaterial de omhänderhar vården av.

Liksom inte minst att adepterna kan
lära sig något om vilka strategier som
erfordras för att få sin ledning med sig i
arkivfrågorna.
Inom den europeiska finansvärlden
förekommer också ett system med "lärlingar", som erbjuds temporära arbetsuppgifter i främmande lands bankarkiu
.n kvrrle,r" av det än mer omfattande
utbytessystem av tjänster som fanns
mellan olika banker i olika länder.

Enskilda arkiv ifokus
Intresset fr;r de enskilda arkiven antas
öka över tiden eftersom de offentliga i
allt högre grad saknar information om

viktiga processer i myndighetsutövningen, bland annat som en negativ effekt av
offentlighetsprincipen.
För att undvika besvärande frågor från
allmänheten eller media, undviker ledande myndighetsanställda idag i hög
utsträckning att dokumentera. Den som
önskar få veta något om beslutens bakgrunder får i stället vända sig till enikilda besl rtsfattares eventuellt bevarade
och tillgängliga arkiv, och bli mer bero-

att Riksarkivet får rätt. Annars kommer
de enskilda arkivfrågorna for evigt att
vara anvisade endast en liten roll hos
Statens arkiv.

Arkivens finansiering
De digitala långtidsfrågorna inom arkivvärlden gör måhända att uppgiften är
mindre lampad att politiskt hanteras av
ett kulturdepartement med hjalp av fick
pengar, som vilken annan liten kulturlrågå som helst. Arkiven utgör int-e bara
en kulturfråga, de är en samhällsfråga.
En verklig satsning fordrar förmodIigen överstatliga resurser, men det är
svårt både för arkiwärlden, forskarna
och den intresserade allmänheten att få
överblick över vad som faktiskt görs för
att säkra den digitala informationen i
framtiden. Överstatliga initiativ inom
till exempel EU eller i UNESCO-regi
kontra nationella prestigesarsningar: var
och när kommer resultaten att visa sig?
Hur mycket är den digitala informationen värd för framtiden i furhållande
till vård - omsorg - skola, miljöfrågor
eller energifrågor? Och varför måste alltid politikerna ställa det ena kostnadsslaget emot det andra?
Den enda glädjen i den smolkigabäga'
ren är väl att FRAJag, vägskatteövervakning, kameror på allmänna platser
och bild- och ljudupptagningar i kommunikationsmedlen - som sammantaget kostar och kommer att kosta skattebetrlarna i västvärlden enorma belopp
- knappast heller kommer att klara uppgiften att bevara informationen under
någon särskilt lång tid.

Mångfald bättre än enfald?
är det variationens mångfald
som varit motorn i förändringsprocesserna sedan skapelsen. Och vår kultur är
bara ett utflöde av naturen i vår egenskap av kulturvarelser.
Kanske är det inte efterstrdvansvärt att
söka finna ett fåtal "riktiga" lösningar på

ende av dessa.

I naturen

Men givetvis får det ingenting kosta!
Statens arkivs uppgifter på det enskilda
området är fortsatt mycket begränsade,
bland annat på grund av avsaknad av
relevant lagstiftning.
Nämnden fcir enskilda arkiv fördelar
av skattemedel enligt regeringens regleringsbrev, cirka 18 miljoner kronor per
år ti11 de enskilda arkivinstitutionerna
för näringsliv och folkrörelser.
Betydligt fler nollor satsas på vägskattekontrollen!
Men i Riksarkivets vision ftirutsätts
att det statliga stödet till enskild arkivverksamhet kommer att stärkas inom ett
femårsperspektiv. Det är bara att hoppas

digitala arkivproblem. En mångfald av
lösningar leder troligen till att åtminstone ett större flertal överlever den tekniska glömskan. I prakdken kommer ltir-
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Ett speciellt viktigt delområde

gä1ler

personarkiven, där arkivteorin släpar .efter. Arkivbildningen är sällan parallell
med personernas verksamhet, utan Per,o.r"fui r.tt har ofta en innehållslig
tyngdpunkt mot slutet av denna eiler är
i vdrsta fall samlade Postumt. Annu mer
sårbart är det i digitaia arkiv' Om en
person slutar är det inte ovanligt att

ä..r.t

e-arkiv raderas, dven hos myn-

digheter. Det uppstår en tystnad i arki-

Jakten på standards
är
Jakten på dokumentstandards kanske
be1ångsiktigt
ett
från
helt meningslös
varandeperspektiv. Det är kanske lika
bra att företag och organisationer finner
sina egna lösningar på arkivbehoven och
helt enkelt gör på olika sätt. Några sparar på det traditionella sättet genom att
all vital information ur informationssystemen skrivs ut på papper. Men andra
väljer kanske att satsa uteslutande på
digitalt bevarande, och investerar årligen betydande summor på överföring
mellan teknikgenerationer och på kontrollen att det verkligen fungerar.
Det verkligt centrala i den här problematiken synes vara att ledningar i företag och andra organisationer skaffar sig
en medvetenhet om både Problem och
möjligheter, och att de gör sig beredda
att ta på sig kostnader och att anställa
kompetent arbetskraft.
Min vad är egentligen det nYa i den
här utvecklingen? Smärtsamma furluster
av information i arkiven har skett och
sker i alla tider. Stormen Gudruns effekter visade helt nyligen att samma risker
finns i vår tid, även när det gäller traditionella pappersarkiv. Möjligen riskerar
vi nu att få se större samtidiga informationsftirluster, eller sy s tematis ka förlustet
inom vissa samhällssektorer med kostsamma rekonstruktioner och förlorad
rättssäkerhet till foljd.
I vilket fall som helst har Arkivveckan
givit upphov till några tankar och idder
ä,. ," *id sig in i arkiwardagen, där det
synes mig att arkivarien fortsatt har en

mission att fylla.

I

-oälig.tt ändå människors varierande
sätt att använda den digitala bevarandetekniken att leda till en nyttig mångfald. Best practice helt enkelt, där teorier
om vilka lösningar som är bäst får växa
fram ur praxis.

TEXT: Anders Perlinge

anders.perlinge@sf ehf .se
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tredagen den 9 maj. den
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"E-ltirvaltningen och arkiven."
Temat presenterades av Björn Jordell,

Stockholm stadsarkiv, Börje Justrell,
Göran Kristiansson, Martin Bjersby,
Riksarkivet och UlfAndersson, Landsarkivet i Göteborg.
Hur ska man egentligen presentera ett
sådant här ämne? Vilket perspektiv ska

Den skannade informationen är dyr i
längden att hantera. Kostnaderna ftir
den digitala informationen är faktiskt
ftirvånansvärt små. De stora kosrnaderna utgörs av underhåll, support och
personal, både den egna och en systemleverantörs.

Det blir alltmer vanligt att arkivmarerial görs tillgängligt genom att det skannas. Frågan kan dock ställas om vi styr

efterfrågan genom att man väljer det vi
har gjort tillgängligt genom skanning?
Ar det ett resultat av forskares önskemål
eller arkivpersonalens bedömningar?
Vad det detta vi kom {tir att lyssna på?
Nejl Med undantag ftir några intressanta aspekter så blev perspektivet alltför
stort ltir oss inom landsting och kom-

mun.

I

TEXT: Hans Ramstedr
Hans.Ramstedt@liv,se

man ha? Ett europeiskt, nationellt eller
ett myndighets- och kommunalt perspektiv? Man valde ett nationellt.

lT-stöd
När en verksamhet ska upphandla ett
IT-stöd är det ofta t1,värr fortfarande så
att arkivfunktionen inte får en chans att
medverka och ställa krav på informationshantering, informationssäkerhet
och personuppgiftsbehandling. När sedan lT-stödet avvecklas då blir det
plötsligt ett tydligt problem ltir arkivfunktionen.
Föredragshållarna betonade vikten av
att riktlinjer fastställs som innehåller
regler Itir såväl inftirskaffande och avveckling av IT-stöd, ansvaret som de

hemsidan
läret är lyckliga vinHöörs kommun, Hanna

:,

ekonomiska medlen. Ekonomiska medel
måste avsättas redan vid införskaffandet
{tir den kommande awecklingen. Men

vem ska betala?
System- och informationsägarna är de
som har ett tydligt ansvar arr engagera
myndighetens arkivFun ktion.

Visioner och mål
Man presenterade de politiska visionerna och målen inom EU och vilka svenska projekt som är ftir handen. Förvånande redovisades inget dock om de lokala/
regionala projekt om digitalisering som
faktiskt pågår.
Det presenterades också ett intressant
klarläggande av kostnaderna för digitalisering och skanning av information.

Ärkiv
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Vad tyckte konferensdeltagarna om maten? Kolla utvärderingen på

www.arkivveckan201|.se.
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berätta att
du fi.nns.

Vill du liiro mer om
processorienterad orkiv- och

dokumenthontering?
"

Processorientering
- för arkivarier"
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Secura modell SA 580
lnredningen kan lätt förändras för att alltid
passa ert arbetssätt. Unik konstruktion gör
skåpen lätta att placera.
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Testade och klassade, så att era
handlingar finns kvar efter en brand.
(Brandklass 60P NT FireO17)

CALM for orkiv och mus6er
CALM honieror orkivolier, föremåI, dokument, digitolo resurser mm' Systemet bygger
och OAI och stöder helo
fö internotionello srondoider ISAD(G), ISAAR/CPF, EAD
ouktoritetsfilel
kotologisering,
hierorkisk
d"poiition"r,
occessioner,
orbetsprocessen
konseivering, förfrågningol utlåning, lnternetpublicering mm'
CALM finns pÖ över 350 orkiv i Storbritonnien och Europo, se www ds'co'uk

CALM introducerodes i Sverige på AVECO8 i Göteborg och vöckte så stort intresse ott
Axiell onordnor ett Seminorium om CALM i Stockholm 22' oktober 2OO8'
Detolierod informotion kommer i seporot inbiudon och på www'oxiell'se'
Pö seminoriet beröttor Dr. Christopher Hilton, Senior Archivist, om brittisko orkiv

och om CALM:s roll i orbetet. Det blir också demonstotioner och en
genomgöng ov CALM:s funktioner i förhållonde till svensko behov'

noggronn

i

För ytterligore informotion, kontokto Göron Hult6n, gh@oxiell'com eller

Anders Ahlerup, oo@oxiell'com, telefon 031-710 29 50

CALA/I

AXIELL
Creotive solutions
Box 515,l ,

-

exponding minds

426 05 Vöstro Frölundo, www.oxiell.com

ry Microllata
En säker Partner för all

dokumenthantering och arkivering

Lite mera harmoni. Lite mera lugn.
Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mycket enklare.

MicroData Skandinavien AB'Klostergatan 3'Box 456'701 49 Örebro'Tel:019'100 I55'www'microdata'nu'info@microdata'nu
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Kokboksförfattari nna
förevigad av Bellman
"Träd fram Du nattens grd..."
Så börjar Carl Mikael Bellmans Fredmans sång ru 32 tlll "assessorskan

c \r".
'Assessorskan C

\7"

var Carolina

\7eltzin, en av det senare 1700-talets
svenska kokboksforfattarinnor. Det
weltzinska hemmet var en samlingspunkt {tir den tidens intellektuella, där-

ibland Carl Mikael Bellman. Det är
kanske tack vare honom som värdinnan
blev odödligjord till eftervärlden.

Levnadsbana
Carolina f-oddes som Rutström i september 7754. Mest känd är hon som kokboksförfartare, men även som översättare av vetenskapliga, historiska och
ekonomiska skrifter.

1808 och'Anwisning till tarflig matlagning jemte beskrifning om bärs och
frukters syltning; grönsakers och rötters
förvaringssätt" som kom ut 1818, efter
hennes död.

m den "Nya kokboken" skrev
hon att "dess ändamål ar flornämligast att gifwa underrättelser för måltider, wid hwilka man icke
så noga

Ute på malmarna utgjorde träsken, insjöarna och andra vattendrag en grogrund fur smittospridning.
Tillvaron för det stora flertalet människor förde en ständig kamp mot
hunger, köld, ofrihet och farsoter.
Staden befolkades från tid till annan
ar. stora flyktingskaror från de östliga
provinserna, men också av tiggare, avdankade soldater och krymplingar.

beräknar omkostnaden, ehuru

likväl ganska många wanliga tarfliga
hushållsrätter deribland förekomma",
"Denna Kokbok, sammandragen utur
åtskilliga dels nyare, dels äldre till största delen utländska kokbocker, utgifwes
icke såsom någon fbrbättring afdem vi
redan äga, utan såsom en aniedning till
en ensomoftast önskad tjeniig omwäx-

flrån utlandet kom många hanrverkare och affärsmän på grund
l{ '",,
L
den livliga utrikeshandäln och
uppblomstringen av manuåkturerna.
Utlänningarna hade en annan religiös
trostillhörighet vilket med{iirde en

konflikt med den svenska kyrkans inställning.

ling i matredningen"

Y Y

tl

ennes

ru.l:ilffi :.T,:l

de aderron

Hon gifte sig 1775 med sekreteraren,

assessorn och ombudsmannen

vid Assis-

tanskontoret (Pantbanken) Christian
Peter \7eltzin. Men redan i september
1787 blev hon änka.
I äktenskapet loddes Carl Fredrik som
sedan blev en omtyckt lakare i Göteborg.
I juli 1812 avled hon.

Författarskap
Carolina var en

fitig författarinna

Livet i det samtida Stockholm där Carolina levde var endast gott för ett privilegierat fåtal. Fortårande bodde inte mer
än knappt tio procent av landets befolkning i städerna, som var tätt bebyggda
med ohygieniska bostäder och en obefintlig renhållning för de allra festa.
Den årliga dodligheten var fyra procent
vilket med dagens mått är mycket högt.
Chansen att uppnå vuxen ålder var inte
stor.

Mångfaldiga Begagnande" 1802, "Ny
kokbok, eller anwisning nu brukliga
maträtters tillredelse: jemte ett bihang
innehållande kunskaper om hwarjehanda hushållsrön" 1804, "Handbok
om bränvinsbränning och distillering"

Nr3.2oo8

Skrämmande förhållanden

som

skrev dagsvers, artiklar och kokböcker.
Bland hennes produktion inom kokkonsten märks 'Anwisning til Potäters
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Landsförvisades

bror Carl Birger var riks-

A tt röra sig utomhus i den mörka
II och smursliea staden etier mörk-l( \..,, inbrotr var inre bara förenat
med livsfara. Gatorna var dessutom
overhöljda med träck och orenlighet.
Ofta översvämmades stadens gator med

Carolina var dotter till den politiskt
aktive kyrkoherden Anders Carl Rutström. Han blev suspenderad tre gånger
och var under åren 1766-1770 med sin
familj landsforvisad till Danmark och
Tyskland efter "skandalösa uppträdanden i ftjrsamlingen" i Storkyrkan. De
straff han fick for sin politiska verksamhet för hartparrier visade sig vara rena
tratasserier från motståndarna mössor-

lf{rors en rärr orolig barndom kanI tad av Faderns råliri.k, och reliI giosa u.rk.rrnli.. rycks hon ha
klarat sig rätt bra. Familjen Rutström
var tämligen förmögen efter faderns
fram gångsrika affdrsverksamhet.

stagnerat illaluktande gödselvatten.

Under sommartid var stanken från de
öppna avloppen påfallande.

TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv.se
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§§0 §tärldärC
fcr arkivbox&r cch aktcrnsleg
p
apper och pergamentdokument i

arkiv och bibliotek är en viktig
del av vårt världskulturarv. Denna standard, som beräknas publiceras i
början av 2009, kan utgöra en grund för
bred användning av förvaringsmedel
(arkivboxar, aktomslag med mera) av
adekvat kvalitet för långvarig förvaring
av dessa dokument. Den borde beröra
alla som har ansvar för dokumentförvaring och alla ieverantörer av förvaringsmedel i hela världen.

Enormt behov
Det kan sägas, utan att överdriva, att
behovet av bra förvaringsmedel är
enormt. Även i vår tid av digital teknik
genereras en stor mängd pappersdokument som behöver förvaras i arkiv i alla
länder i världen. Om de placerades i förvaringsmedel av en bra kvalitet redan
från början skulle de vara skyddade och
behovet att byta lorvaringsmedel i framtiden skulle minska.
Det föreligger dessutom ett stort behov
av att byta ftirvaringsmedel for doku-

ment som redan furvaras i arkiv runt om
i världen. Stora mängder arkivalier förvaras i fiirvaringsmedel som i stället för
att skydda dem, påskyndar deras sönderfall.
Bara i Riksarkivet förvaras runt
200 000 hyllmeter pappersdokument i
boxar eller liknande förvaringsmedel av
otillfredsställande kvalitet. Om man
räknar med 14 boxar per hyllmeter biir
det mer än två och en halv miljoner
boxar. Varje box kan innehålla tio eller
fer aktomslag. Allt detta behöver bytas
ut.

Kort historik
Redan 1995 bildades en arbetsgrupp
under kommittdn Dokumentation,

SIS/TK

321

-

den svenska spegelkom-

mittdn till ISO:s kommittd Information
and documentation (ISO/TC 46).
Arbetsgruppen bestod av experter från
arkiv, provningslaboratorier, tillverkare
och leverantörer. Gruppen utarbetade en
svensk standard för arkivboxar och
aktomslag - SS 62 81 07.

Den svenska standarden publicerades
ftirsta gången 1998. Andra reviderade
upplagan, som tog vara pä erfarenheter
från den internationella arbetsgruppen,

komr2004.
Med tanke på den stora vikten av detta projekt bestämdes atlagga fram den
svenska standarden som ett nytt projekt

i ISO. Det internationella projektet
76245 föresloes av Sverige 1997. Atbetei
arbersgruppen ledde till ett committee
draft - ett utkast som accepterades i ftirsta omröstningen. Sedan blev det stopp
på grund av missad tidsgräns. Det nya
{brsöket har kommit betydligt langre
och har endast en röstningsomgång kvar

innan publicering.

Användbarhet
Avsikten med standarden är att lista
nödvändiga egenskaper flir förvaringsmedel med avseende på deras beständighet och skydd av dokument. Standarden
avses dven utgöra en teknisk specifikation användbar lor bibliotekarier och
arkivarier som ofta saknar adekvat kunskap nödvändigt att kunna specificera
produ

k

tkrav

För levera n rörer.

Valet och nivå av krav i standarden är
sådana att de möjliggör att få fram tillrackligt bra förvaringsmedel fiir avsett
ändamål tiil förnuftigt pris. Omfattning
och lätthet av föreskrivna tester som ska
utfbras av provningslaboratorier har
också tagits i betraktelse. Kvaliteten av
produkterna ska säkerställas utan onödigt dyra provningsmetoder.
ä

Bit i ett pussel
Denna standard passar som återstående
bit i ett pussel av ISO-standarder för
framsLällning och [örvaring av paPPersdokument. Det finns redan standarder
ft;r åldringsbeständigt papper (ISO

å
ä

ä

,l

97 0 6 :199 4),

Riksarkivet, hyllor med arkivboxar.
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FO'IO: llans Rvdberg.

arkivbeständig PaPPer
(ISO 11108:1996), beständighet av
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Till slut
I betraktande

av detta projekts stora betydelse för arkivarier och bibliotekarier i
hela världen hoppas Itjrfattarna till denna artikel att arbetet med standarden

blir framgångsrikt avslutat, att standarden blir väl mottagen och att den bidrar
till säker flirvaring av en viktig del av
världskulturarvet.
EfEr 4a ars förvartng i en ligninhaltig och lätt sur
box syns tydligt en skillnad i gulning av papper
i direkt (till vänster) ach utan dtrekt (til höger)

I

Fotnot: Jiri Kolar är projektledare och Jörgen
Wyke är sekreterare för ISO 16245.

kontakt med boxen.
FOTO: Flans Rvdberg.

TEXT: Jiri Jan Kolar och Jorgen \Wyke

jiri.kolar@riksarkivet.ra.se
jorgen.wyke@sis.se

skrift på papper (ISO 11798:1999),
bindning arr böcker (lSO 14416:2003)
samt Ibryaringslokaler (ISO 11799:2005)
Flera av dessa standarder har utarbetats på initiativ, under ledning och
med aktivt deltagande av SIS och Riks-

Box för dokument i A4 format ska motstå belastning av två personer.
I U I ( r: \t.rrie

arkivet.

loui:c \rm

r.1..on

Kommuner samverkar
om elektron iskt beva rande
Kommuner behöver säkerställa
bevarandet och återskapande av
digital information. Sambruk har

därför startat ett projekt, "Elektroniskt bevarande" för att arbeta med
detta.
Ett grundläggande problem med den
eiektroniska informationen är dess varaktighet. Ettorna och nollorna blir inte
begripliga för oss om vi inte med hjälp
av rätt teknik (rätt hårdvara och mjukvara) kan göra dem läsbara. När tekniken utveclilas uppkommer ständigt nya
forrnat, media och standarder.
Informarion i alla forrnat och på a1la
til1gängliga tekniska plattformar kommer på sikt att bli oläsbar, om inte informationen kontinuerligt konverteras och
migreras till nya teknikgenerationer. För
att arkivera elektronisk information utan
tidsgräns krdvs alltså en helt annan srrategi än vid traditionell arkivering. På

grund av problemstäl1ninger.rs komplexi-

Ärkiv
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tet är arbetet med arkivering av elektronisk information utan tidsgräns, ett
arbete som lämpar sig väl ftir samverkan.
I projektet specificeras inleverans till
ett digitalt arkiv samt åter-skapande frår.r
arkiv En förstudie är genomFörd och en
färdig projektplan finns framme. Projektledare är Östen Jonsson från LDBcentrum. Styrgrupp samt referensgrr.rpp
håller på att etableras.
Projektet ger deltagarna kunskap om
. Vad som verksamhetssystem ska leverera rill ert digitalr arkiv
. Kravspeci6kation på vad nya system

.
.

kunna leverera till arkiv
Kravspecifikation på vad gamla system bör kunna leverera till arkiv
Kunskap om hur man hanterar frågor
rörande digitalt bevarande i stort
ska

Arbetssätt
Projektet drivs i form av arbetsmöten dit
alla deltagande kommuner inbjuds att
delta. Fysiska möten kommer att hållas i
Stockholm. Eftersom deltagande kommuner är spridda över hela Sverige,
kommer många möten att vara virtuella
för att minska reskostnaderna.
Resultaten dokumenteras fortlöpande
och är tillgänglig for alla medlemmar i
Sambruk. Man kan delta mer eller mindre
aktivt i projektet, men ju mer aktiv man
är, desto mer får man ut av projektet.

Deltagande
Projektet hade sitt uppstartsmöte 29 maj.
Då hade 30 kommuner anmält sig till
projektet. Projektplan och ytterligare information finns på www.sambruk.se
Anmälan av kommun att delta i projektet kan göras på medlemssidorna på
Sambruks hemsida' r
1 LX

r: östen Jonsson

osten,ionsson@ldb-centrum,se
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Fem dagar junl
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jut\i/

Onsdagen den 4 iuni kommer iag till
jobbet strax innanT:30. Börjar med att
lägga sista handen vid dagens presentation som ska hållas om ett par timmar i
Karlskrona. Samlar ihop det material
och underlag som ska med till eftermiddagens styrelsemöte, som dven det har
förlagts till Karlskrona av praktiska skäI.
Sedan följer 4,5 mil i bil till "den östra
förorten", Karlskrona.
Cirka 9:00 är jagpä plats i konferensrummet Utsikten på plan 7 i Blekingehuset. KI. 10:00 slutredovisas och presenteras projektet ABM Blekinge för
Region Blekinges kulturnämnd och utbildningsutskott samt lor ledamöter
från de tre institutionsstyrelserna. Eftersom jag är {tirfattare av projektets slutrapport, har jag även fått i uppdraget att
hålla i denna presentation. Trots lite teknikstrul blir det ändå ett hyfsat resultat.

Efter frågestund och diskussion kring
ABM Blekinges framtida utveckling och
fi

nansiering avslutas presentationen vid

lunch.

Kl. 13:30 inleds Blekingearkivets
styrelsemöte. Jag är både ftiredragande
och sekreterare vid dessa sammanträ-

den. Mötet innehåller bland annat ekonomiavstämning ftir perioden och
rapporter från verksamheten och arbetsutskottet. Vidare behandlar dven mötet
underlag till lokalärende inftir höstens
arbete. Mötet avslutas cirka 16:15. Återresa till Blekingearkivet och färdig ftir
dagen

kl.

17:00.

I jr$,i/
Måndagen den 9 juni börjar jag kl.
7:30. Samlar ihop lite material som ska

24

med på dagens aktivitet. Bilresan inleds
och jag hämtar upp en kollega vid hans
bostad utanför Karlshamn. Yid9:45 när
vi målet ftir dagen, som är biblioteket/
kulturhuset i Hässleholm. Idag samlas
representanter för näringslivsarkiven,
Blekingearkivet, Kronobergsarkivet,
Skånes Näringslivsarkiv och Hallands
Näringslivsarkiv, Itir att under ledning
av

kunnigt folk från Centrum ftir Nä-

ringslivshistoria diskutera marknadsftiring av just näringslivsarkiv. Då jag
sjalv har hållit utbildningsdagar kring

marknadsloring av arkiwerksamhet
med tillhörande diskussion kring
tjänstekvalitd och kommunikationsstrategi, så kändes det spännande att få ta
del av vad ett informationsproffs har att
säga om just marknadsftiring av arkiv.
Dagen innehöll en del marnyttigt.
men det var kanske främst diskussionerna kring vissa frågeställningar som gav
mest. Man kan lätt konstatera att ftirutsättningarna för och synen på näringslivsarkiv skiljer sig markant mellan
de olika regionerna. Det bestående intrycket vid hemresan var trots allt, att
det är mycket viktigt för den här sektorn
att samverka både regionalt och nationellt, for att lyckas bedriva och utveckla
en bra och kvalitativ verksamhet.

77 itÅ,t'lit

arbetar sedan 1995 som
länsarkivchef på Blekrngearkivet.

och dessa lär vi ha "vdxt ur" inom två
och ett halvt år. ABRI har ett möjligt
lokalalternativ i sitt lediga fastighetsbestånd och detta ltirsta möte ska utröna
om det är värt att arbeta vidare med
detta objekt. Mötet består av en allmän
genomgång avseende förutsättningarna
samt en flyktig besiktning av de aktuella
lokalerna. Lokalalternativet är helt klart
intressant att gå vidare med.
På eftermiddagen sammans täller iag
ett underlag till lokalärendet inltir sammanträdet med Blekingearkivets arbetsutskott, som ska hållas tisdagen efter

Tisdagen 17 j:uni inleddes med ett möte
med ABRI (AB Ronneby Industrifastigheter) och deras f?irvaltare Lasse Thorell. I och med att Blekingearkivet har
haft en relativt kraftig tillväxt under de

midsommarhelgen.

börjar accessionsytan arr
krympa markant. Vi fick tillträde till
våra nuvarande lokaler i september 2004

läggas upp för betalning och lite annat
"småplock". Jag gör dven några mindre

senaste åren,

Det blir även lite tid över ftir administrativt arbete pä eftermiddagen. Samtal
som måste ringas och e-post som ska besvaras. Några inkomna fakturor som ska

Iijrberedelser inför morgondagens lilla

Nr3.2oo8
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"personalsanr kvän.r". Blekingearkivets
personal har som tradition att träffas
över en bit r.nat och lite drvck på onsdagen i midsor.nman,eckan och så ska
det bli är'en i år.
Packar ihop och qår her.n fur dagen

sista justeringar som ska göras

utskottet. Allt tycks vara under kontroll
och med det beskedet lägger vi ner verksamheren ftir dagen.

cirka 16:.1i.

2+
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Måndagen der23 juni börjar kl.7:15.
Börjar med att kopiera upp material och
underlag in{tir AU-mötet i morgon. Arbetar med lönekörningen för juni månad och lagger upp dessa ftir utbetalning
der25:e. I lönekörningen ingår även
arvodeshanteringen {tir arkivets styrelse.
I anslutning till ftrmiddagens fikapaus
har vi en genomgång med personalgruppen, delas om det är något särskilt ärende som de önskar ska tas upp vid AUmötet, men dven en genomgång av arbete
och andra praktiska detaljer in{tjr den
stundande semesterperioden.
Ringer ABRI ftir lite kompletterande
uppgifter kring lokalerna som vi tittade
på i förra veckan. En del nya siffror tillkommer vid detta samtal, vilket medftir
att underlaget Itir lokalärendet delvis
måste skrivas om och naturligtvis kopieras på

nytt.

jÅni/

Tisdagen der24juni. Kommer till
Blekingearkivet kl. 7 :15. Idag blir en
intensiv dag med planeringsmöte med
AU nästan hela dagen. Bäst att ladda
upp rejält med två koppar kaffe direkt
på morgonen. KI. 8:15 anländer ord{tirande och vi går igenom upplagget ftr
dagens möte. Sammanträdet hålls hos
Carlskrona Gol{klubb, en av arkivets
medlemsorganisationer, som har sin anIäggning belägen på Almö i Blekinges
vackra skärgårdsmilj c;.
KI. 9:30 hälsar ordftirande välkommen till AU:s planeringsdag. Första
ärendet gäller ett förslag dll basdokument för arbetsvärdering, som har sammanställts av mig. Detta dokument ska
användas som guide ltir framtida tjänstetillsättningar och fur arr komperensutveckla personer inom befindiga tjänsrer.
Der är inte kopplar till person. utan är
en beskrivning av vilken typ av kompetens som krdvs inom olika tjänste-

På eftermiddagen lägger jag en inköps-

order på kontorsmaterial/arkivmaterial,
så att vi ska ha arbetsmaterial till hands
under semesterperioden.
Vidare har jag telefonkontakt med

Annika KIar och lngerJönsson som arbetar med ABM-projektet vid Blekinge
Museum. ABM Blekinge är i och sig avslutat som projekt betraktat, men lever
vidare i form av en traditionell ABMsamverkan mellan de tre regionala
ABM-institutionerna i läneu Blekingearkivet, Lansbibliotek Sydost och Blekinge Museum.
Vi beslutar oss för att lägga ABMsamordning på is över sommaren och ta
en nystart/omstart på hela ABM-arbetet

i slutet på augusti.
Dagen avslutas med ett telefonsamtal
ordförande Birgitta Jönsson,
lor att kort gå igenom om det är några

till arkivets

Ärkiv

inltir mor-

gondagens planeringsmöte med arbets-

Nr3.2oo'

områden.
AU diskuterar dokumentets nuvarande
utformning och beslutar att materialet
ska släppas som ett diskussionsunderlag
flor vidare beredning. I anslutning till
denna punkt på dagordningen diskuteras även den nuvarande organisationen
och den rådande personalstrukturen,
där arkivet kommer att fä tvä pensionsavgängar på två stycken deltidstjänster
under 2010.
ABM-arbetet tas upp som en punkt på
dagordningen. Arkivets vice ordförande
Hans Hedvall redogör kort ftir hur redovisningen mottogs på Region Blekinge
samt Itir hur den fortsatta handläggningen av ABM Blekinge har diskuterats inom kulturnämnden på Region
Blekinge.
Aven Blekingearkivets arbete med näringslivsarkiv diskuteras. Planering {lir

särskilda informationsinsatser {tir denna
målgrupp och vilka ltirväntade förvarvl
depositioner av arkiv som kan tänkas bli
aktuellt under den närmaste perioden.
Eftermiddagen ska helt ägnas åt lokalärendet, därftir avslutas överläggningarna innan lunch med en genomgång av
den aktuella situationen och den minskande accessionsytan i ftirhållande till
nuvarande tillväxttakt.
Efter lunchen presenterar jag det alternativ till lokaliteter som har diskuterats
med ABRI. Detta alternativ skulle innebära goda tillväxtmöjligheter under en
överskådlig framtid, men innebär också
en totalflytt från arkivets nuvarande lokaler. AU granskar underlaget och ritningarna över den aktuella fastigheten
och alla är överens om att det är ett intressant objekt.
Kl. 14:00 ansluter Christer Larsson,
chef lor Landstingsfastigheter, till mö-

tet. Christer är, i egenskap av tidigare
hyresvärd ftir Blekingearkivet, väl {tirtrogen med våra speciella krav i lokalfrågor och har bjudits in till mötet ltir
att diskuterar vilka möjligheter som
finns inom ramen fbr Landstingsåstigheters lokalbestånd.
Efter en stunds överläggning så rycks
det som om samtliga närvarande ändå
ser ABRI:s lokalalternativ som det mest
lampliga och AU beslutar att ett ordentligt underlag ska ställas samman kring
det objektet, ltir fortsatt beredning in{tir
kommande styrelsesammanträde efter
sommaren.
Dagen avslutas med returresa från
Almö till Bräkne-Hoby och nu återstår
bara att plocka i ordning och se till att
allt är som det ska.... Kl. 16:45 vrider
jag om nyckeln och låser dörren till mitt
arbetsrum.
I morgon är det den 25 jwi och min
semester borjar. Skontl

TEXT:

Per Lundin, Länsarkivchef Blekingearkivet

blekingearkivet@telia,com
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H ielpreda i

gårds- och

arkivhållningen
m iaq minns stavningen rärt.
h.i.."cr;r, \x/args kJkbok från
"Hielpreda i huslToo-ralet
\-,
hållningen". Förutom att man kan tänka sig miljon när den användes i köken
på gårdarna, skulle man kunna använda

^./\,

I

I
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benämning På den naggande
goda lilla skriften "Så ordnar du ditt
gårds- och byarkiv". som nyss utgivits av
Sveriges hembygdsförbund. Den är en
del av deras skriftserie Bygd och natur
som nr. 13 och Östergötlands arkivförbunds skriftserie m 14.

Kvarvarande spår
Då vi arkivarier många gånger är vana
vid offentliga arkiv och/eller landstingsoch företagsarkiv, kan en ack så erfaren
arkivarie bli ställd inför ordnande och
förtecknade av ett gårds- eller byarkiv,
med alla de speciella sorters handlingar
de kan innehålla.
Om det nu finns en bra handledning
finns det åtminstone en ursäkt mindre
ftjr att inte ta tag i ett gårdsarkiv, någonstans i någon vacker gammal kista eller
så, till en gård eller by som man kommit
i kontakt med och ftirhoppningsvis haft
en liten flyktig tanke kring eventuella
glomda och kvarvarande sPår.. '
Det kan vara den egna släktgården, ett
gammalt hus man kopt eller kanske hemLygdsforeningens gård. Det kan omfatta
handlirg"r från flera århundraden och
generationer människor i en släkt som
levt och verkat på gården, eller en hel by
med fera släkters samhörighet kring en
geografisk litet område och ett byalag
idag. Där kan finnas dokumentationen
kring byggnadernas ändringar, ägarnas,
ja kanske hela byns historia. Byggnader
som överlevt lång tid och förhoppningsvis kommer atr överleva d.ven oss.
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Historiens nYcklar
Tanken svindlar. Men om dessa historiens nycklar som är undanstoppade här
och där kommer att finnas kvar till
kommande generationer, beror ju på om
någon bryr sig om dem.
Någtr.orn gör det är skriftens författare, Börje Hjort, länsarkivarie vid
Östergötlands arkivftirbund, ÖLFA, for
Östergötlands alla arkiv och Roy And.rrrÅ, arkivarie på Brukskultur i Åtvidaberg.
Arkivinventeringar har inletts i Vdsternorrlands län, tillsammans med släktforskar- och hembygdsrörelsen. Mittsverige prpp.rskonservering i Ånge har
,.rt".rr.trt. Inspirerade av detta b<;rjade
man i Västerbottens och Östergötlands
län också att inventera' Där har Sveriges
hembygdsftirbunds arkivgrupp och folkrörelsearkiven i länet varir ett team.
Arkivarier i accessprojekt har gjort lokala inventeringar i delar av de två länen'
Behovet av insatser var - icke {tirvånade
- stort.

Arkivarie På hugget

Skriften inleds med Börje Hjorts, på ett
Ievande sätt beskrivna. minnen av att
som nyutbildad arkivarie på hugget, fråga granngårdens folk efter gårdens-histori" o.h arkivhandlingar. Han fick den
vanliga kommentaren att det inte fanns
något av värde. Men visst, ville han
anåå gå upp på vinden så fick han det.

f\ o* vi arkivarier många gånger har
\ erfatit, srämde ägarnas påståenden
\-f och verkligheren inte. Där fanns
mycket "arkivariegodis" på granngårdens vindl Bland de tryckta böckerna
frän ITOO- och 1800-talet som han också hittade, fanns Kajsa \7args kokbok

frin 1757. (Som av en händelse. Jag
hade inte noterat denna detalj i boken
rar

jag utformade

rubriken.)

Levande berättelser
Därefter foljer fer arkivhistorier och
motiveringar till att ta hand om och inte
slänga det man hittar. Åven material efl
t.r pir.on och släkt, där de bor eller
.ryri h"r bott på gården och till exempel
avlidit eller fyttat till äldreboende. En
arkivarie eller annan kulturhistoriskt intresserad person kan tycka det är självklart att sådant material är värdefullt,
men fbr många är det inte det.
Så gårds- och byarkivteori i all ära,
utan de
-.r-,,rarn denna motivering och
verkligur
direkt
berättelserna
levande
heten, hade den blivit till något åt det
tråkigare hållet och inte heller lett till
bevaånde i så stor utsträckning. Nu kan
vi som så att säga redan är frälsta sätta
den i händerna på många andra personer, med en god förvissning om att de
kommer att förstå varför man ska bevara. Läsekretsen vidgas på så sätt till en
mycket bred krets av alla de människor
som har kommit i kontakt med en gammal gård eller by!

Funktionell teoridel
I skriftens "teoridel" - som naturligtvis
fyller sin funktion - lär man sig om hur
man forskar om gårdar flore 1600 och

vilken förvaltning som bygemenskapen
medforde. Ett kapitel redovisar vad
gårds- och byarkiv kan innehålla och ett
å- hut man ordnar dem, med förslag
på ett för gårds- och byarkiv anpassat
allmänt arkivschema.
Nästa kapitel är en bra, alfabetisk lista
över vilka speciella handlingar som kan
ingå och deras funktioner. Därefter fiil-
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Komplettering

om fotofickor
av plast
lörra numrer skrev Fotol<onservator Torsren Iohansson om hanreI ring av bilder. Det srår dock inget
om fotofickor i plast. Undertecknad
har dock ställt en kompletterande
fråga om detta och har fått svar:
Fråga: Av dig har jag tidigare uppfattat det som att inköpskriterier för
fotofickor i plast bör vara: polyester,
polyeten el1er polypropylen och att de

f

Nu finns en

nya och

biben Hoby kulle herrgård i Blekingej vars histaria finns på www.habykulle.se. FOTO:

jer en lagom lista på referenslitteratur
och kontaktuppgifter till arkiv, leverantörer av arkivfijrvaringsmaterial och
några tunga kulturhistoriska institutioner, till exempel Riksantikvarieämbetet

(RAÄ).

I rättan tid
För mig kommer skriften precis i rättan
tid, när jag just har börjat hjalpa Hvens
hembygdsförening i Skåne med arkiven
på Nämndemansgården. Framöver
kommer jag för eller senare att komma
till gårdsarkivet. Flera byar finns och ett
byalag.
Likaså har jag inte hittat gårdsarkivet
till en slaktgård i Östergötland, men
kanske kan inventeringen ovan ge svar.
Hemma i Tullinge utanftir Stockholm
brann huvudbyggnaden till Tullinge
gård ner vid en ödesdiger brand i början
av 1940-talet. Gick gårdsarkivet som
även omfattade alla torpen till gården,
där vi i hembygdsföreningen har det
ena, bokstavligt talat upp i rök då eller
stod de i en annan byggnad? Var finns
det i så fall idag? Mycket av torpets historia finns bara där. En låda med brandskadade handlingar ska finnas på kom-

Åsa (Jlsson

en kvinna som {tjrr gick runt i gårdarna
och läste av de elektriska mätarna, be-

rättar i lokaltidningen Mitt i Botkyrka
Salem den 27 jamtari 1987 (en av en
slump ganska nyss påträffad artikel), om
alla de gamla handlingar som hans mor
såg när hon var uppe på Fittja gårds
vind i mätarärendena. Den sista i ägarsläkten, Lars Karlsson Kärger, lämnade
Fittja gård 1983. Då funderade sonen
ifråga på vad som skulle hända med arkivet på vinden. Men när han fick reda
på att det låg i en sopcontainer på gårdsplanen kastade han sig iväg på cykeln. I
sopcontainern fanns mantalslängder,
statarnas kontraböcker, räkenskaper från
herrgårdshushållet med mera, täckta
med fågelträck. Han hoppades att det
viktigaste hade hamnat i kommunarkivet eller något annat arkiv, men han
tvivlade när han såg innehållet.
Av den gamla gården blev det först
Folkets hus, dagis, \/erdandi och ABF.
Kanske var det ett alternativ till rivning.
Men nu undrar man ju: Lever Olle
Magnusson idag, ca 20 år senare? Tog
han hand om något? Vart tog det vägen
och var finns det idag? Det framgår inte
av

arrikeln.

I

munarkivet för Botkyrka kommun.
Fotnot: För beställning av skriften, gå in på olfa.
nu. lVail till ÖLFA: info@ölfa.nu eller beställ på
hembygd.se (Sveriges hembygdsförbund).

Gårdsarkiv i soporna
Vad som har hänt med ett annar av
gårdsarkiven i Botkyrka är dock lite
mera klart: En son, Olle Magnusson,

Ärkiv
I
I
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TEXT: Ingrid Söderlund
ingrid.soederlund @swipnet.se

I

ska ha genomgått PAT-test (Photo-

graphic Activity Test). Det var inget
som framkom i denna artikel och då
blev jag osäker på om det fortfarande
gä1ler.

Svar från fotokonservator Torsten
Johansson: Själv använder jag alltid
polyester, då den går lor att vara den
mest stabila, men de övriga du nämner kan också användas. Det är också
riktigt att det är bra om det är PAT-

testat, men det finns diskussioner

kring detta.

HB beträffande pennor
För den som inte visste eller uppfattade det vid läsning av Torstens artikel,
har det nu också genom kompletteringen klargjorts att "HB" beträffande pennor är en hårdhetsgrad i sig
och inte bara en förkortning för
hårdhetsgrad i allmänhet.

Enligt nationalencyklopedin

anges

hårdshetsgrader på blyertspennor
med två skalor. Antingen 1,7V2,2,

2Yz,3 för "enkla skoipennor", där 1
är mjukast. EIler för kvalitetspennor
8B.2B, B, HB, F, H, 2H-9H, dAr 8B
är mjukast.

TEXT: Ingrid Söderlund
n d @ swip net,se

ing rid, soederlu
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Från vimme till årsmöte
Katarina Lernartsson och Stgrun Hretdarsdottir som var ordförande och sekreterare
på mötet.

tuÄRttrlcsl-lvrrs nRxlvnÅo, ttt-R
Nikolaigatan g, 702 10 ÖREBRO
Tfn:019-12 01 95 'Fax 019-611 81 20
Hemsida:

www.nla.nu'

E-post:nla@nla.nu

Ordförande:

Val av styrelse
Till styrelseledamöter på två år valdes

Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn; 08-459 84 37
E-post: anastasia-pettersson@skh.se

ARKIvRÅorr AAS
nRxlvnÅorr Rns
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLM
Tfn: 08-55 60 61 46
E-post: kontakt@arkivradet'org

Ordförande:
Lars Erik Hansen
TAIVI-Arkiv
Tfn:08-545 415 6l
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

Tsamband med Arkivveckan i Cöre-

I

I

bor* höll FALK (Föreningen lor
rrkiru.rkramma i landsri-ng och

kommun) sitt årsmöte.
Föreningens ordlorande inledde mötet
och berättade om den temadag om digi-

tal arkivering i praktiken som FALK
och SKL (Sveriges kommuner och
landsting) håller i Stockholm den 30
september. Vidare informerade ordföranden om att styrelsen tagit fram en
ny pins med föreningens logotYP.

Arkivfirbund
FoLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3, zoz to ÖnrgRo
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 ' Fax:019-61 1 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum se

Ordförande:
Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, 1 1 6 46 STOCKHOLIIi
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2'se

Nästan 300 medlemmar
Årsmötesftirhandlingarna leddes av
Katarina Lennartsson från Regionarkivet i Göteborg och sekreterare var
Sigrun Hreidarsdottir från stadskansliet

i Göteborgs

stad.

Verksamhetsberättelsen for 2007 ar'togs och årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet. Ur den kan nämnas att
föreningen vid årsskiftet hade 298 medlemmar från bland artnat 134 kommuner, 16 landsting och fem landsarkiv
samt en studerandemedlem.
Föreningen gjorde ett blygsamt överskott 2007 och styrelsen får nu arbeta
vidare med att göra ett bättre ekonomiskt resultat för 2008.

Torgny Fransson, Helsingborgs stadsarkiv, Krister Kä116n, Avesta kommunarkiv, Birgitta Torgdn, Örebro läns
landsting och Irdne Wretemo, Gdvle
stadsarkiv. Samtliga var omval' Kvar i
styrelsen sedan fiirra årsmötet är ordforande Eva Karlsson, Alingsås kommunarkiv, Petra Dornbusch, Täby kommunarkiv och Donald Johnson, Landstinget
i Uppsala.
Jörgen Klein, Kristianstads kommunarkiv avgick som revisor. Till ny revisor
valdes tidigare suppleanten Göran
Dolff, kultur- och fritidsfurvaltningen
Örebro kommun och till ny suppleant
valdes Bo Johansson, Sollentuna kommunarkiv. Från förra årsmötet kvarstår
Boel Sjöstrand och Dan Holfve.
Till valberedning utsåg årsmötet Hans
Ramstedt, Landstinget i Varmland,
Ann-Marie Alfredsson, Norrtälje stadsarkiv och Susanne Strangert, Järfalla

kommunarkiv.

Tällberg nästa år
årsmötets avslutning halsade Gith
Matsson, Rättviks kommunarkiv och

Vid

Leksands kommunarkiv
Tallberg nästa år.
till
välkomna
oss
FALK:s konFerens kommer att äga rum
den 12-14 maj 2009.

AIf Blomquist,

Ordftiranden tackade årsmötespresidiet
och årsmötesdeltagarna. Sedan var det
dags att återvända till vimlet på Svenska
Mässan.

I

TEXT: eva.karlsson@alingsas se
eva'karlsson@alingsas'se

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar
FALK
c/o lrene Wretemo
Gävle kommun

l

84 GAVLE
E-post: irene.wretemo@ gavle.se
Iln: 026-17 81 18' Fax 026-17 18 23
Gävle stadsarkiv. 80

Ordförande:
Eva Karlsson

FALK
Sofia Särdquist, Lerum kommun
Veronika Nyren, Uppsala läns landsiingsarkiv

Jenny Pettersson, Huddinge kommun
Jan Ahlström, Malmö stad
Lise-Lotte Kjällander, Lidingö stad

lVaria Bring, Botkyrka kommun

Krisiina Entoft, Strängnäs kommun
Mikael Forssander, Nässjö kommun
Jaan Pannel, Stockholms stad
Marianne Johansson, Tidaholms kommun

lvlaria Beckman, Eslöv kommun

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 1 14
E-post: eva.karlsson@alingsås se
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Hans skriver för FALK
arbeten inom stat, kommun och det privata under åren har varit Länsarbetsnämnden i Stockholms lan, Botkyrka
kommun, Umeå kommun och Landstinget i Värmland.
Det kanske mest givande uppdraget
vid sidan av det ordinarie, var att 1994
ordna släkt- och slottsarkiven åt den
grevliga släkten Bonde på Hörningsholms slort utanför Södertälje. Det äldsta arkivmaterialet var från 1560-talet.

1997 erbjöds jag att medverka

Landstinget Värmland

Jag är speciellt intresserad av området

Förutom arbetet som arkivarie har jag

organisationshistoria. Mot den bakgrunden forskar jag kring organisationen
inom den militära underrättelse- och

också under flera år arbetat med frågor

i

redaktionsarbetet med tidskriften
Tema Arkiv. Det har varit tio år av

kring personuppgiftsbehandling och in-

stimulerande arbete och ett intressant utbyte av id6er med övriga
redaktionsmedlemmar.

formationssäkerhet.
Sedan april förra året tillhor jag staben
för verksamhetsstöd inom landstingsadministrationen i Landstinget VdrmIand-

Första arbetet som arkivarie var på Strål-

skyddsinstitutet i samband med Tjernobyl-olyckan 1986. Mina huvudsakliga
arbetsgivare förutom ett antal konsult-

t:

r'i'.

En dei av de aktuella projekt jag är
delaktig i inom landstinget är digital
långtidslagring i samarbete med ett
antal andra landsting, multimedia,

r "z {3&; :{
2r-4 1;L.--

i {::'?'-z t'r'=

'r**,. )".l,jZ l'=J-2.32
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Inom redaktionen för Tema Arkiv har
man efterfrågat en serie artiklar om
Sveriges landstingsarkiv. Tanken är att
vi i varje nummer vill ta med en presentation av ett landstingsarkiv. Jag hoppas
att a1la landstingsarkiv vi11 de1ta.
Sådant som ni kan ta med är till exempel antalet medarbetare, kontaktuppgifter, arkivlokaler, landstingsarkivets
organisatoriska inplacering i landstinget, något om arkivbeståndet, deltagande
i nätverk och samarbete med andra arkiv,
forskares möjligheter, museer och bibliotek, projektmedverkan och samverkan
med andra funktioner inom landstinget.
Komplettera gärna med bilderl
Är du intresserad av att presentera ert

landstingsarkit kontakta

I
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säkerhetstjänsten i Sverige sedan

1870-talet och den tyska ockupationen
Baltikum under andra världskriget.
En nyligen påbörjad forskningsuppgift
är kring det 2005 nedlagda Södermanlands regemente i Strängnäs och dess
organisation och bePälskår sedan forav

bandets uppsättning 1627.
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."r!
*
!*:

a

TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv.se

;

.\"L:

'
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Med syfte att bevaka situationen ftr historiskt intressanta arkiv i Europa har
forskningsorganisationen European Association for Banking and Financial
History i Frankfurt am Main etablerat
en Corporate Culture Memory Task
Force.
I Sverige är undertecknad kontaktman
i det nät som avses byggas upp. Och
härmed efterlyses personer verksamma

i den enskilda arkivvärlden, som inom
Norden skulle vilja deita och rapportera
om

till exempel

loretagsarkiv som be-

finner sig i fara att förstöras e11er bli
otillgängliga för forskning.

oss.

TEXT: Hans Ramstedt
Hans.Ramstedt@liv.se

Ärkiv

menthantering.
Vid sidan av mitr arbete ägnar jag mig
åt ett antal forskningsuppgifter. Släktforskning har visat att mina rötter finns
i trakten av Köping i Västmanland och
Nyk<;ping i Södermanland.

Organ isationshistoria

Hans Ramstedt är en flitig med
arbefare i Tema Arkiv.

{J-4;':

skanning, inventering och gallringsutredningar av landstingets IT-system, behandling av anställdas och patienters
personuppgifter och ärende- och doku-

TEXT: Anders Perlinge

anders,perlinge@sf ehf.se

)c)

Dalaresan
å. i

1

-"'
ilt tir'-t t'

och Dalarnas museum en ny utgåva av
både Dalaresan och Bergsslagsresan på
Gullers Fr;rlag.
Av Carl von Linnds alla fem resor i
Sverige har man bedömt den frän 1734
i Dalarna och Bergsslagen som en av de
kanske mest framträdande av dem aila.

Betydande resor
Till Dalarna skulle Linnd komma

Carl von Linn6 företog sommaren
1734 en resa i Dalarna och under
samma år besökte han också gru-

vor och bruk i södra Dalarna och
norra Västmanland. Först 1889 kom
resedagboken ut i bokform.
I samband med 300-årsjubildet 2007 ut'
kom på initiativ av Högskolan Dalarna

?ä säns

i Li nnes fotspår

-

,,,

2919

många gänger och resornahade utan
tvivel en stor betydelse fcir Linnd sjalv.
Vid ett av besök träffade han sin blivande hustru Sara Elisabeth Moraea, som
var dotter till en av Faluns mer välbärgade personer, provinsialläkaren Johannes
Moraeus.
Ett gemensamt syfte för Linnds fem
landskapsresor var att undersöka landets
naturtillgångar och dess näringsliv.
Med stöd av landshövdingen i Kopparbergs län Nils Esbjörnsson Reuterholm
kunde resan i Dalarna och Bergsslagen

komma till stånd.
Med Linnd på resan var siu unga
studenter från Uppsala. Flertalet av
dem hade en anknytning till Dalarna
med omnejd. Under resan holls ftjre-

Sökte efter råvaror
Dalaresan hade alltså egentligen främst
ett ekonomiskt och vetenskapligt syfte.
Efter de stora krigen som hårt drabbat
Sverige var det angeläget att söka efter
råvaror och naturtillgångar som kunde
få landet att blomstra igen.
Inte utan lorvåning framgår det av
resedagboken att Linnd under resan var
mycket intresserad av växter och hur de
skulle kunna användas som läkeväxter,
loda, krydda, färgväxter eller substitut
för tobak.
Han noterar ofta i dagboken om befolkningens kostvanor, men också om
deras levnadsvanor, sjukdomar, fester
och olika seder.

Ett praktverk
Boken är utan tvekan ett praktverk,
rikt illustrerad och med ett innehåll som
stimulerar till en egen resa i Linnds fotsoår.

'

NLA kurs SystemvetenskaP för
arkivarier. Stockholm

30/9

FALK konferens om digital
arkivering i praktiken. Stockholm

8-9/10

AAS registratorskonferens. Gävle

22-23l',lO

FA firar 40-årsjubileum. Åkers

?ersonalskvaller
.

Arkivens dag. Tema nöjen.

12-13111

AAS Arkivariekonferens.

Stockholm
s konferens. Tällberg

30

David Leidenborg började i
augusti som arkivarie på Astra-

Zenecai Mölndal.

.

Anneli Ljunglöf Sundqvist har
bytt arbetsplats och finns numera
på Regeringskansliet som gruPPchef ftir Huvudregistraturen.

.

Den 1 oktober börjar Anna
Connell som kommunarkivarie i
Härryda kommun, hon kommer
närmast från Regionarkivet.

.

Lotta Sahlberg btirjade i slutet

Runö
8111

I
I EXT: Hans Ramsredt

NLA kurs ArkivvetenskaP för
systemvetare. Stockhol m

3019-1110

läsningar och (ältmässiga studier' Studenterna hade alla sina specialområden
att bevaka.

av augusti som arkivarie På

Regeringskansliet.

Nr3.2oo8

Ärkiv

www.visualarkiv.se
Här {inns Visual Arkiv på nätet. Den

gemensamma publiceringsplatsen för arkivförteckningar
skapade med Visual Arkiv.

IV

\4a länken I nfo rmatb n om Vid ua/ Arkip r.är du en fulIodig information om sjalva produkten\4sual Arkiv.
Där kan du till exempel
' Skaffa dig information om vad \4sual Arkiv
står för - id6n med \4sua1Ärkiv
. Få exempel på arkivinstitutioner
som använder \4sual Årkiv
. Låsa om våra produktuwecklingsplaner
och studera vår referensmodell
' Läsa om vårt produktutbud och våra
användarträffar
' Beställa en demoversion av \4sual Arkiv
' Anmäla dig till en tvådagarskurs i att
förteckna med Visual Arkiv
(nästa kurstillfalle 13 - 14 oktober)

Det enkla, professionella
arkir.,re dovisnings systemet
Visual Arkiv utvecklas för att administrera ditt
arkiv på bästa sätt och tillgodoser alla de krav
du kan ställa på ett arkivredowisningssystem.
\4sual Arkiv är enkelt att hantera för den mer
ovane anvåndaren men samtidigt ett fullgott
verkqyg för den som kräver lite mer.

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande
utveckling som är på gång? Kontakta oss:

ww-w.visalfa.se
Här kan du läsa om vår samarbetspartner \ÄsÄlfa
ÅB och om \4sÅlfa Dokplan, produloten för
modern dokumentplanering, baserad på verksam-

Bertil Axe/sson, kundansvarig

E-post: berti l.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se
Ylobil:0702-73 28 29
Htåkon Gustovsson, prod uktansvarig
E-post: hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se
Tel:03l-70I 50 70,0705-69 I9 70

hetens processer.

Visual Arkiv-konceptet
Visual Arkiv

Yisuol Arkiv Internet

MedVisual Arkiv skapar du dina arkivförteckningar och återsöker information på ett effektivt sätt. Systemet har funnits
i drygt tio år och .används i dag av mer än tvåhundra arkivinstitutioner med tillsammans närmare tusen användare.

En modul

för dig som i egen r:egi vill tillgängliggöra arkivinformation på lnternet. För detta krävs egen server och
driftövervakning.

YisAlfa Dol<plon

Yisual Arkiv på Nötet

per d ig att l<artlägga o rgan isationens verl<samhetsområden, processer, handlingsslag, handlingstyper och vid
behov även de stödjande lT-systemen.Vi samarbetar med
VisalfaAB för att tillgodose dokumentplanering och
processbaserad arkivredovisning hos arkivbildaren.
H jäl

För dig som vill publicera dina arkivförteckningar på vår gemensamma webbplats på lnternet.
På köpet får du en extra kraftfull lansering i takt med att vår
gemensamma webbplats blir allt mer känd.

ffi

RECIONARKIVET
Regionarkivet. Box 2154.403 l3 GÖTEBORG . besöksadress:Otterhällegatan 5
cel 03 l-70 I 5000. fax 03 l-13 09 96. e-post:arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg,se. www.regionarkivet.se

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

know it

Know lT är ett it konsultbolag 5om utvecklar sina kunalers affärer och verksamhet. Cenom entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens
lokala markrader erbjuder vi engagerade konsulter med förståelse för både verksamhet och behou Vår kultur präglas av öpperhet' ertreprenör

skap,högkompetensochenvlljaattstärdigtutvecklas.Vilevererarkompeters
rådgrvnirg, systemutveckling och fdrvaltning. Läs mer på www.lnowit.5e

ochresursförstärknjrggeromhelhetsåtagardeninomttrategisk

Närhet. Kunskap. Engagemanq

Digitalisering pä dina villkor
Har ni information på papper, fiche, kartor,

mikrofi lm, negativ, diabilder, glasplåtar
eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?
Vi'är experter på digitalisering.
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