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Med inriktning på volymoptimering
Oceaner av arkivförvaring skapas av det ergonomiskt utformade Compactus@systemet.
Vi har ambitionen att utforma den perfekta lösningen för dina speciella arkiv och förvaringsbehov, där vi tar hänsyn
till dina speciella krav och behov. Systemet kan anpassas till praktiskt taget alla situationer och byggas i anslutning
till hinder som exempelvis pelare och ventilationsschakt.
Drivsystemets konstruktion garanterar en mjuk rörelse oavsett innehåll eller antal hyllsektioner och utväxlas optimalt
med korrekt utväxling. Naturligtvis kan driften ske elektroniskt med ett av marknadens modernaste datordrivsystem.
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Registratorer och arkivarier
tillsammans

Ansvarig utgivare: Katharina Prager, Föreningen Svensk
Arkivtidskrift

andra yrkesgrupper som jobbar med "Styrning,

E-post: katta@braarkiv.se

Som nybliven ordförande iArkivrådet AAS är

Che{redaktör/redaktion: Åsa Olsson
Eriksberg .374 96 TRENSUM

det extra kul att ta över "stafettpinnen" nu när

brevarande och tillgängliggörande av informa-

föreningen förbereder sig för sitt 30 års jubi-

tion ur ett verksamhetsperspektiv".

Tin:0454-601
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Redaktionsgrupp:
Hans Bamstedt (FALK)
E-post: hans.ramstedt@iiv.se
Nils Mossberg {FALK)
E-postr nils.mossberg@eskilstuna.se
Anders Perlinge (NLA)
E-post: anders.perlinge@sfehf
Lars Lundqvist (NLA)

ordförande och har även gett namn åt vår

Skäl som lyfts fram är bland annat att man i de

stipendiefond. Nrlen Leif Paulsen var även liksom jag - arkivchef/chefsarkivarie på Posten.

flesta fall diskuterar samma frågor, tillhör sam-

Det känns därfor som om cirkeln är sluten.

redovisningen kopplar samman de båda yrkes-

ma enhet, den nya processorienterade arkiv-

För att skriva föreningens historia har tidigare

rollerna och det är rätt väg att gå med tanke på

.se

E-post: ars.lundqvist@bredband.net
Anders Gidlöl (NAF)
E posl A.ders.Gid of@rafl.qsl vsh stona.se
Soili-Maria Olli (FA)
E-post: smo.f aw@telia.com
Carita Rösler (AAS)
E-posl: carita.rosler@riksarkivet.se
Martin Olsson (AAS)
E-post: martin@anomali.se

lngrid Söderlund
E-post: ingrld.soederlund@swipnet.se

Tfn:08-634 08 50.070-49

Det nya upplägget fick en positiv respons.

leum 2012. Leif Paulsen var foreningens förste

E-post: aspa@swipnet.se

11 862

E-post: kvist.4k@tele2-se

Produktion och tryck: Mixi Print AB
Layout & illustration: Eva Andersson
Denna tidning trycks på miljövänligt papper.

styrelseledamöter intervjuats. Det blir tydligt

Record continuum.

i

dessa intervjuer att föreningen tidigt breddades

Jag vill också passa på att slå ett slag för
Registratorsboken "l handlingarnas centrum

till att omfatta registratorer. ldag har föreningen
registratorer som medlemmar frän alla sektorer.

:

registratorer berättar", som kom förra året. Nu

Fokus på det verksamhetsnära perspektivet

startar uppropet'Arkivarie/Arkiwerksam ma

-

har åven lett till en breddning vad gäller arki-

berätta om ditt liv och dina yrkeserfarenheter!""

varier. Sektorsindelningen i professions-

Yrkesminnesinsamlingen pågår till och med de-

föreningarna kan därfor forefalla mindre och

cember 201 1 . Läs mer i annons i detta nummer

mindre relevant. Några röster säger att en tyd-

av Tema Arkiv.

a

ligare skiljelinje går mellan arkivverksamma på
institutioner och arkivverksamma i verksamheten (på fältet).

,
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Arkivrådet AAS höstkonferens, var en gemen-

,:3.:.;'

Katarina Ekeiöf

sam konferens för registratorer, arkivarier och

Ordförande Arkivrådet AAS

Prenumerationi Helår (fyra numme, 320 kronor.
Kontakta chefredaktör Åsa Olsson. se ovan.

l

aaaaaaaaa

E-post:

Adressändr:ng tör
arklvförening, se

Omslaget: Ef gammal biografprojektor, som numeratiänar
som

o')o-d)

Vt,

3a B o \4erropol i Karlshamr. FOTO: ÅsaO sson.

Hemsida : www,temaarkiv.se

Sveriges första näringslivsarkiv..............
Bevara ljud och rörlig hil.l
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Sveriges första näringslivsarkiv fyller

40 är

och komptetterar med knäckebrödshandlingar

Står kvar. Bilden på TemPelriddarhuset är ur Thyra Hanes
arkiv hos Värml and sarkiv.
Fotograf okänd.

f januari 1970 kallade landshövdingen
I i Varmlands län, RolIEdberg. rill ett
möte. Ärendet var att losa frågÅ hur
man skulle hantera de växande, men
samtidigt hotade massorna av bruksarkiv som fanns i Värmland. I mötet
deltog Landstinget, Karlstads stad,
Vdrmlands museum, representanter för
universitetsfilialen samt, inte minst,
Iedande personer i de fyra dominerande
bruksbolagen i Värmland: Billerud AB,
Lesjöfors AB, Rottneros AB och Uddeholms AB.

sektorsövergripande arkivcentrum för
Värmland, av det slag som förverkligades ftirst på 1990-talet.
Huset byggdes redan 1885 av Karlstads baptistförsamling och hette då
Elimkapellet. Mellan 1925 och 1969
holl Tempelriddarna till har. I huset satt
under 1970-talet dven Folkrörelsernas
Arkiv Itir Vdrmland, och en trappa upp
dansades det balett i tempelriddarnas
gamla ordenssal.

Den 11 december samma år konstituerades den ideella Föreningen Värmlands-

Kördes iegen bil

arkiv. Uddeholm ställde upp med lokaler att använda som arkivdepå, det gamla
vattenverket vid Klarälven i Forshaga.

Tempelriddarhuset
bilden ser vi det så kallade Tempelriddarhuset vid Drottninggatan i Karlstad, vars nedervåning från 1971 till
hösten 1982 fungerade som kontor och
forskarsal lor Sveriges ftirsta företags-

På

I

accessionen kom i novembet 1971 frän
Karlstads stad. Snarare var visionen ett

inriktade arkivinstitution.
Målet var från början egentligen inte
ett renodlat ftiretagsarkiv - den första

4

Värmland.

I början av 1980-talet framstod huset
på Drottninggatan som ftir litet och var
också rivningshotat. Flytten gick

med andra verksamheter. Så ock gör

Vdrmlandsarkiv - numera dven med
landsarkivsfunktioner - som en del av
Arkivcentrum Vdrmland.

Stark regional identitet
Hade det inte varit för den starka regionala identiteten och sammanhållningen,
Iiksom en medvetenhet om det egna
kulturarvet hos direktörerna i bruksbolagen, hade Sveriges första näringslivsarkiv kanske grundats i en annan del av
landet.

Här skedde forskning i direkt anslutning till arkivpersonalens kontor genom
förbeställning, eftersom arkivmaterialet
transporterades till och från depån i
Forshaga med Vdrmlandsarkivs egen bil.
Samma bil användes även flir att utföra
inventeringar och transportera mindre
mängder arkivmaterial från olika delar
av

huset. I dag står såväl Tempelriddarhuset som Gamla Badhuset kvar, men

Att Värmlandsarkiv startade så tidigt
gör att den värmländska {tiretagshistoiien ar jamforelsevis väl dokumenterad,
inte bara jarnbruk, pappersbruk, glasbruk och andra traditionella näringar,
utan dven många nyare branscher.
Det senaste året kan bland {tireningens
nya medlemmar nämnas bussbolaget
Vdrmlandstrafik, Klässbols Linneväveri,
KarlstadslTidningen och \Tasabröd.
Grattis!

I

till ett

annat rivningshotat hus, Gamla Bad-
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g tal isera och bevara
jud och rörl ig bild, del 2
E
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Den här artikeln är en fortsättning
från föregående nummer av Tema
Arkiv om bevarande av elektroniska medier. Artikeln kommer att
handla om bevarande av rörlig bild
samt metoder för digitalisering och
arkivering.
Man kan beskriva principen för rörliga
bilder som visas på film och video,
genom att säga att det är inspelningar
av en serie stillbilder som visas i en kontinuerlig f<;ljd. Videoinspelningarna visas med 25 stillbilder per sekund medan
filmer på biograf visas med 24 bilder per
sekund (samma bild visas visserligen
flera gånger).
För att inspelningarna ska kunna visas
med en riktigt hog digital bildkvalitd,
fordras det mycket stora informationsmängder och datahastigheter. Vid visning och distribution av rörliga bilder
med hr;g kvalitd, har man liksom digitala ljudinspelningar också komprimerat
de digitala bilderna med olika typet av

komprimeringsformat.

Olika tekniker
Det har genom åren utvecklats olika
komprimeringstekniker för olika typer
av anvdndningsområden. Det väsentliga
i denna teknik är att man har kunnat
komprimera den digitala informationen
och samtidigt behållit den hr;ga bildkvalitdn.
Den komprimeringsteknik som används mest idag ar en standard kallad
MPEG (Motion Picture Expert Group).
DVD-skivor, digitala TV-sändningar,

HDTV Mobil:TVoch kommande 3DTV använder olika varianter av MPEGformaten.

Stort genombrott
Ett stort genombrott för bevarandet

Tappar färg
av

ljud och rörlig bild var i samband med
art man bOrjade digitalisera och använda filhantering av medierna. När inspelningarna var analoga måste omkopieringar göras från en analog kopia till en
annan analog kopia, vilket ledde till att
bildkvalitdn {tirsämrades ftir varje generation.
Omkopiering av analoga inspelningar

till skillnad från dadigitala filer, vilka kan överftiras
med automatik och med mycket höga
måste ske i realtid
gens

Många av våra gamla färgfiimer har å1drats och de har börjat tappa mycket av
sina lärger. Dessa färger kan till viss del
elektroniskt återskapas i samband med
filmöverföringarna. Många gamla smalfilmer av typ Kodachrome är mycket
stabila och har idag bra Pårgåtergivning.
För att få bästa möjliga bildkvalitd på
fi lmöverfijringarna fordras bra fi lmscannerutrustning. Dessa filmscannrar
som klarar hc;g uppl<;sning (motsvarande HDTV) är oftast kostsamma över{tiringar.

datahastigheter.

Film
Filmen har genomgått många urvecklingssteg i historien, med många varianter av filmbredder och bildformat, med
borjan 1895.
Det filmformat som idag används framftjr allt for spelfilm d:r 35 mm. Dessa filmer var från början av nitrat som är ett
mycket brandfarligt material, som dven
i värsta åll kan självantända.
Äger man gamla35 mm filmer ska

Vanliga filmformat
35 mm - Bioformat
1 6 mm - fr, 1920{alet

/ D8 / Standard 8 - tr. 1932
Super 8 - fr. 1965 Kodak
Single-8 - fr. 1965 Fujifilm
9,5 mm - perfo i mitten, Path6-baby
B mm

man undersöka om dessa kan vara
nitratfi lmer. Nitratfi lmer måste säkerhetskopieras och fiirvaras på brandskyddad plats. Smalfilm vilka är 8 mm-

alternativt 16 mm-filmer finns inte som
nitratfilmer.
Nitratfilmerna upphörde år 1953 och
andra filmmaterial (safetyfilm) så som

35 mm film Nitrat
och Safety film

acetat eller polyester tog över och eliminerade brandrisken.
Filmer på acetatbas kan drabbas av

Filmen har vissa ftjrdelar genom art
all bildinformation fi nns lagrad i varje

'vinägersyndrom", vilket innebär att filmen börjar lukta ättika. Detta betyder
att en nedbrytningsprocess har påbörjats
och dessa filmer bör snarast överföras
eller omkopieras.

filmruta och ingen elektronisk avspelningsutrustning fordras i framtiden för
att presentera innehållet. För att bevara
filmerna under bästa forhållande ska de
fiirvaras svalt eller i ett kylrum.
Forts nästa sida

Ärkiv
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Fortsfrån sidan 5

Filmen används alltjämt idag som visningsformat på biografer, men kommer
att ersättas av digitala biografer inom en
snar framtid.
Det tar tid och det innebär stora kostnader att utveckla tillrackligt bra standardiserade alternativ för elektroniska
projektionsmetoder.

Videoinspelningar
I USA år 1956 uwecklade floretaget
Ampex tekniken kring inspelningar av
video och TV-signaler. Videobanden var
2 tum breda och tekniken som AmPex
utvecklade användes av broadcast-företagen världen runt. Tv-floretagen använde dessa videoband fram till mitten
av 7O-tale't och de ersattes sedan av
1 tums band (1',{, 1"B och 1"C).
tJnder 19 60 -7O-talet utvecklades en
videoteknik för institutions- och ftiretagsmarknaden. De Itirsta videobanden

!§eg

Videafarmat
VCR - lJ-matic - VHS - SonYl/2" CV

var på öppna spolar och magnetbanden
var I tum breda. Bärbara system kom i
slutet av 60-talet och videobanden var
dälz tum breda. Dessa inspelningar var
svartvita och hade en mycket Iåg teknisk
bildkvalitd. De videoband på spolar som
ar

I

lz

eller 1 tum breda ser ut på samma

sätt, men kan ha blivit inspelade på olika videosystem. Okända videoband
måste därför kontrolleras på olika videobandspelare, för att man ska vara säker
på att man hittat rätt system.
I början av7}-talet kom videokassetterna. Dessa kassetter forenklade handhavandet och inspelningar i Pårg blev
möjligt. Det första videokassettformaten
var U-matic och det var utvecklat av
Sony och nära därefter lanserade Philips

Många olika sYstem
Det har förekommit många olika videosystem under korta Perioder genom
åren, som sedan snabbt lorsvunnit från
marknaden. I slutet av 1970-talet och
början av 80-talet kom fera videosystem
för konsumentmarknaden och dessa var
VHS, Betamax och Video2O00.
Det format som överlevde längst och
vann kampen var VHS. Bärbara videokameror utvecklades och VideoS, Hi8
och VHS-C var de mest etablerade På
marknaden.

Revolution i utvecklingen
Digitalisering av videotekniken i början
av 9O-talet medförde en revolution i utvecklingen av videoproduktion. Videotekniken blev billigare, mindre och bättre och flera kunde producera med enkla
medel till ett bra resultat. Det sista kon-

sumentformatet med videoband och
som även används idag, är MiniDVkassetter.
Idag använder vi hårddiskar e1ler elektroniska minnen i våra videokameror.
Dessa töms med sitt innehåll i stationära
hemdatorer eller laptops för vidare redigering och lagring' Tekniken med datoriserad videoproduktion och redigering
är etablerade inom så väl broadcastföretagen som hemma hos konsumenter.
Produktionskvalitdn för dessa användare är idag jämftirbara. Stora plattskärmar med bredbild och digital videoteknik har sett till att utvecklingen gått
mot högre bildkvalitd med ny teknik
som HDTV och dven s.k. FullHD:TV.

För att i framtiden kunna göra överföring av inspelningar måste det finnas
for alla dessa videoformat (se lista nedan)
avspelningsapparater och reservdelar.
Videobandspelare är komplicerade
och behöver också kunna repareras åv
erfarna servicetekniker. De åldringsproblem som ftirekommer på videoband är
idag kanda och man kan ofta sPåra
desia återkommande problem till vissa
fabrikat och tidsperioder.
Exempel på videobandstillverkare är
BASF och AGFA, dessa företag hade
stora problem med sina I tums band på
80-taiet. Andra videobandsformat med
problem är U-matic som tillverkats av
Sony och Agfa under S0-talet.
De åldringsproblem som visat sig är
bland annat att magnetskiktet släpper
och åstnar på videohuvudena och bilden försvinner. Dessa band går att återställa i spelbart skick genom att baka
banden i en ugn pä 55" C under två
dagar och sedan rengöra banden i en
"Cleaner". Dessa moment kan ibland
behöva upprepas. Detta arbete kan vara
mycket tidskrävande men inspelningarna går oftast att rädda.

Gemensam standard
För att få plats med den utrymmeskrävande och allt högre bildkvalitdn vid
distribution i olika nätverk, har man
utvecklat metoder för att kunna komprimera informationen i de rörliga biläerna. En gemensam internationell standard med beteckningen MPEG-4 har
ett mycket brett användningsområde

Vanligaste videoformaten (magnetband)
Konsumentformat
Broadcastformat lnstitutionsformat
VHS + S-VHS
2" videoband 1" PhiliPs EL3400
Betamax
1"A,1"8 och 1"C 1" SN/IPTE, AmPex
Video2000
1" PhiliPs EL34O2
Betacam
Video8
BetacamSP Tz" SonY CV

N/ll
Digital

Betacam

DVCPRO
DVCAIVI

%" SonY AV

Hi8

AKAI

Digital 8

Y4"

U-matic LB + HB
VCR 1500 + 1700

tViniDV + HDV

HDCAN/ SR

sina VCR-kassetter.
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med många olika tillämpningar. Denna
internationella standard har till syfte att
hjälpa tillverkare och utvecklare att minimera antalet komprimeringsformat
och öka samstämmigheten.
Gemensamma standarder {tirbättrar
framtida möjligheter till enhetligare avspelningsmetoder. Det finns idag ett
flertal olika varianter av komprimeringsformat på marknaden, vilka alla liknar
varandra till viss del, men de fordrar sin
speciella programvara (player) vid avspelning.
Det fi nns också konverterin gsprogram
som klarar av att översätta de olika komprimeringsformaten. Beroende på den
ljud- och bildkvalitd som man har på
sina arkivoriginal, väljer man en inspelningskvalitd på de digitala filerna som

ligger i nivå med originalinspelningarna, for att inte få kvalitetsförluster på
den nya digitala kopian.
Många professionella användare som
ska bearbeta och redigera sitt material
accepterar inte ett komprimerat MPEGformat och måste darfor välja ett okomprimerat format som rymmer mer än 10
gånger så mycket digital information.

Browsingkopior
Mycket av hanteringen och distributionen av videosignaler sker idag med
hjalp av servrar och datorer i olika nätverk, eller så spelas de in på digitala barare som DVD eller Blu-ray Disc (BDskivor).
Har man mycket digitalt arkivmaterial med hög kvalitd, kan det vara svårt
att distribuera signalerna och man kan
då tillhandahålla lågupplösta kopior för
åtkomst med direktaccess; så kallade
browsingkopior.

ftl-

dast en disk. Idag finns möjligheter att
spara informationen på många parallella

Optiska skivor - Inspelningsbara
CD-R, CD-RW, DVD.R, DVDR§7m.fl. (CD, DVD, BD pressade

säkerheten. Ett hårddisksyscem har möjligheten att snabbt överftjra informationen dll nya bärare, när så behövs.

De möjligheter man idag har att spela

in och bevara digitala signaler är på
jande bärare:

-

skivor)

Hårddiskar HDD

Backuptape (datatape)

Backup tape (datatape)
Elektroniska minnen (fashminnen), SSD-minnen

Backuptape har använts för att säkerställa och bevara inspelningar från hårddiskar. Det 6nns idag många olika tillverkare av backupformat och backuptape. Nya generationer av backupformat
kommer med jämna mellanrum och
packningstätheten flirdubblas lor varje
ny version av kassetter. Ett vanligt och
professionellt backupformat är LTO,
dessa har idag beteckningen LTO-5 och
rymmer 1,5 TByte. För att öka arkivsäkerheten behöver man två identiska

Optiska skivor
Optiska skivor kan antingen vara presskivor (inspelade och köpta) eller

sade

inspelningsbara. De pressade skivorna

Iotal§trirage:

tas ftir onödigt slitage. Inspelningarna
anses vara spelbara i 25-30 är ibra ar-

kivftjrhållande, om avspelningsutrustning finns att tillgå.

i.tir;ll

Hårddiskar fiir datorer har funnits i
många år, har utvecklats och fått allt
större kapacitet. Hårdiskarnas stora fiir-

j\nr.a)/tilr

Effi4

arkivinspelningar som arkiveras på olika
platser. Varje format är endast kompatibelt Itir två generationer bakåt. Det
innebär att inspelningarna behöver
överftiras/migreras efter

Hårddiskar, HDD (Hard disk
drive)

Format för bevarande

na av sitt arkivmaterial.

LTO [:ltriirm'

har en hållbarhet som är betydligt längre än för inspelningsbara skivor. Optiska
inspelningsbara skivor ska framför allt
användas för ett tillhandahållande och
som påseendekopior. Inspelningsbara
skivor ska ftirvaras mörkt och inte utsät-

Det vi vet om arkivering av elektroniska
medier är att dessa måste migreras till
nyabå.rare efter ett visst antal år. Det är
viktigt att man aktivt har kontroll på
sina inspelningar och dess kondition
innan det uppkommer problem. Hur
länge elektroniska medier kan bevaras
beror på hur långtidsstabila bärarna är
och dess avspelningsutrustning. Genom
atr försöka öka langden på intervallerna
mellan varje migrering, kan man minska på totalkostnaderna för överföringar-

diskar i ett RAlD-system, vilket ökat

7

-10 är.

Elektroniska minnen, SSDminnen (Solid State Drive)
Elektroniska minnen, även kallade fashminnen, är ett lagringsmedium som inte
funnits på marknaden så länge, exempel
är USB-minnen. Dessa minnen saknar
rörliga delar som mekaniskt slits och de
har en mycket stor utvecklingspotential

i framtiden.

del är den omedelbara tillgången på information och snabba access. Många har
upplevt hårddiskkrascher och ftirlorat
information när allt har funnits på enForts nästa sida

Ärkiv
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Fofts från sidan 7

SSD-minnen är mycket snabba och

kommer med tiden att öka sin kapacitet
och de kommer att bli billigare. Dessa
minnen är ett alternativ for långtidslagring i framtiden när man fått mera erfarenhet kring dess stabilitet.

Lagra på annan Plats

Filmarkivet i Grängesberg
I

Ett kulturhist ons

Ett sätt att öka arkivsäkerheten är.att
överföra inspelningarna till flera olika typer av bärare "laggadgget i flera korgar".
Det finns idag möjlighet att lagra sina
inspeiningar på annan plats än i sitt
egna arkiv. Man kan köpa lagringskapacitet hos annan backupansvarig mot ersättning, på det s.k. "molnet". Detta är
en ny teknik och det är svårt att säga
vad denna nya teknikutveckiing landar
i framtiden. Exempel på frågeställningar
inom denna nya teknik är bland annat
vad konsekvenserna kan b1i vad gäller
ansvar {tir bevarande och tillgång till

materialet.

Avspelningsteknik
Det finns idag mängder av inspelningar
av ljud och rörlig bild på olika institutioner landet runt, och dessa behöver
digitaliseras. En digitalisering av arkivinspelningar måste börja med en inventering av innehållet, för att inte behöva
Iägga onödiga kostnader i en digitalisering av material som inte anses histo-

riskt viktigt att bevara.
För att kunna göra stickprov och spela
av innehållet i sina arkivinspelningar
behöver man ha tillgång till avspelningsteknik. Alla institutioner har inte och
kan inte hålla med speciell och kvalificerad avspelningsutrustning, och måste
därför kunna få hialp med avspelningarna. För att hitta en lösning på detta pro-

blem borde det därlor finnas någon
institution som kan ta på sig detta ansvar och bistå med teknik och teknisk
kompetens.
Om man inte själv kan eller har möjlighet att digitalisera sitt arkivmaterial
finns det kommersiella ftiretag som utför
digitaiiseringar på beställning. Precisera
omfattningen på beställningarna och
begär in ett kostnadsförslag från flera
företag. I
Undertecknad svarar gärna på frågor:
TEXT: Stig L Molneryd, teknisk expert AV,
Kungl. Biblioteket -ÅVM

stig-lennart,molneryd@ kb.se
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Filmarkivet i Grängesberg ska vara
en viktig och levande källa till kunskap om svenska folkets liv och
arbete under 1900-talet.
Under 1990-talet diskuterades behovet
av att ta hand om dven den film som
inte omfattades av Svenska Filminstitu-

tets (SFI) bevarandeuppdrag' De filmer
som avsågs är dokumenterande, icke
fiktiv, film som inte producerats med avseende på biografvisning, här benämnd

kulturhistorisk film.
Dessa 6lmer är viktiga tidsdokument
om Sverige under 1900-talet, filmer som
finns exempelvis hos föreningar, företag,
kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

Viktigt kulturarv
Den totala mängden kulturhistorisk
film har uppskattats till ca 100 miljoner
meter. Filmerna är en viktig del av vårt
kulturarv och ett angeiäget källmaterial
fbr forskningen. Fiimerna är också viktiga för museer, föreningar och andra
deponenter/donator€r i deras arbete med
att göra historien levande och tillgänglig
ftir allmänheten.
År 2001 beslöt riksdagen att uppdra
åt Svenska Filminstitutet att etabiera ett
nytt filmarkiv för den kulturhistoriska

filmen. Valet av huvudman motiverades
med SFI:s långa erfarenhet som arkiv-

institution och hoga kompetens på det
fi

lmtekniska området. Av arbetsmark-

nadsskäl lokaliserades arkivet
Grängesberg.

till

Successiv utbyggnad
I propositionen utsågs SFI som huvudman. En avsikt gavs om en stegvis utbyggnad och att ett tjugotal personer på
sikt ska beredas arbete, ett antal som bedömdes som nödvändigt for att arbetet
skulle fungera tillfredsstä11ande.
Fem miljoner kronor som engångs-

belopp anvisades för att köpa in teknisk
utrustning, och fem miljoner anslogs till
årlig drift för att senare kompletteras
med en högre summa.
Genom dialog med regeringen projekterades för nya lokaler, som dimensionerades f?ir 20 arbetstillfdllen. 2006 flyttade Filmarkivet in i nyrenoverade lokaler

i Gruvstugan.

Accessproiekt
Den successiva utbyggnaden fortsatte
genom att Filmarkivet 2006 beviljades
2,5 miljoner genom accessprojektet' På
så sätt kunde siu filmtekniker anställas.
Genom regeringens beslut förlängdes
accessmedel om2,5 miljoner tre gånger.
Senaste gången var 2008 genom särskild

skrivning i regleringsbrevet.
När accessprojektet var slut beslöt regeringen att tillföra 2,5 miljoner till
Grängesberg från 2010 och framåt.
På en fråga till Kulturdepartementet
om att förlägga viss scanning utanför
Grängesberg, vilket Kuiturdepartementet sa nej till, bekräftades att Crängesberg även är ett lokaliseringsprojekt och

att grundfinansieringen till lika delar är
Iokaliseringspolitiska som kulturpolitiska.

Uppdrag och syfte
Uppdr.rger har Fnsrslagirs av regerirrgcrr
och innebär att Filmarkivet i Crängcsberg ska i dialog med forskarsanrhällrr
och kulturlivet samt efter sanlrartl me tl
KB samla in, vårda, ber-:rra och rillsiingliggöra icke fiktir'film som uL-';'iasits på
fiimbas, men inte är a:.r'se sl.i :or biografl
visning.
Ytterligare etr mori. lÖr ii'Lrättande av
arhivet i Gränge sberc 'rr atr rädda filmerna undan tbrsrörelse , FiL-r-r är ett
levande marerirl som brr-ts ned om det
inte tas om l'rand på rätt siitt. Ett förstört
material är oerhört kostsamt att restaurera och i n.rånga fall till och med omöj-
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arkiv för svenska folkets fi mer
ligt. Mot den bakgrunden har begreppet
"räddningsaktion" använts för att påtala
vikten av att filmmaterialet snabbt samlas in lor bevarande.

Uppdraget innebär att originalfi lmerna ska bevaras säkert i hundratals år. För
att göra filmerna tillgängliga ft;r forskning och allmänhet överftirs de till digitalt format och kataiogiseras i Svensk
fi

lmdatabas. Deponenterna/donatorerna

inbjuds att delta i arbetet med att identifiera innehållet i filmerna genom att de
får en digital kopia i retur.

Unikt som arkiv

och företag. Dessa 1ångtidsftjrvarar filmerna hos Filmarkivet och äger samtliga
rättigheter.
Privatpersoner donerar sina filmer til1
Filmarkivet, och samtliga immateriella
rättigheter övergår till Filmarkivet.
Genom avtalen har Filmarkivet förpliktelser gentemot donatorer och deponenter, som är utlovade att få en DVDkopia av filmerna. Privatpersoners filmer
är inte prioriterade och väntetiden har
blivit lång på grund av mängden inkommen film och underbemanning under
arkivets ftirsta år.

Filmarkivet är unikt
som arkiv i den meningen att den som
lämnar film till arkivet får något tillbaka.
Filmarkivets personal arbetar aktivt med

§

filmerna. Filmerna
synas och prepareras

innan den digitala
överföringen sker via
scannrar. Donatorer/
deponenter får en

DVD-kopia av inlämnade filmer ftir att

Digital överföring. Här scannar filmtekniker

lättare kunna hjälpa
till med identifieringen. Lagring och digitalisering är kostnadsfritt fiir deponenter/donatorer. En
expeditionsavgift tas dock ut fbr portokostnader och hantering av utskick.
Filmerna tvättas, ftirpackas och lagras

i klimatarkiv för framtiden. Filmerna
som digitala filer lagras på en server, och
en fil skickas via nätet till KB {tir att där
lagras som en digital arkivfil.

Avtal
Film::ki., er recknar två slags avtal med
denr som lär-r-rnar in film: donationsavtal
och deposirionsavtal. Depositionsavtal
tecknas med museer, arkiv, föreningar

A,4aria Dollöus en film.
FOTO: Olle Johnsson, FiLmarkivet

Målgrupper och nyttan
Filmarkivet har två huvuduppdrag. Det
ena är att bevara originalfilmer på 6lmbas {tir framtiden. Det andra är att tillgängliggöra filmerna.

Film är ett levande material som
krymper med tiden, och gamla filmer
ska inte köras

i projektorer, om nu

såda-

na finns tillgängliga. Risken är stor att
filmerna förstörs. Ett mycket lätt och
effektivt sätt är att visa filmerna som

DVD-kopior.
Arkivet tar emot film från hembygdsfureningar, ftiretag, föreningar. museer,
arkiv och privatpersoner. Många kom-

muner har stora arkiv med filmer som
skildrar den lokala utvecklingen.
Genom Filmarkivet blir dessa filmer
tillgängliga ftjr allmänheten i högre
grad mot tidigare.

Samarbetspartners
Flera länsmuseers filmer är redan digitaliserade och tillgängliga för allmänheten. Filmarkivet har också samarbete

med flera riksmuseer, såsom Tekniska
museet, Nationalmuseum och Nordiska
museet.

Filmerna görs tillgängliga främst for
forskare, och Filmarkivet har sedan starten haft kontakt med forskarvärlden.
Genom samarbete med KB:s forskartjänst får forskarna tillgång till filmerna.
Även filmare och produktionsbolag är
viktiga intressenter, som vili använda
material ur arkivet i nya produktioner.
Filmarkivet bidrar med material till olika produktioner inom SVT och produktionsbolag.
Aven tidningarnas webb-TV är intressanta samarbetspartners. Samarbete pågår med Göteborgs Posten och Uppsala
Nya Tidning. Flera filmare har deponerat sitt material i Grängesberg.
Filmarkivet har under flera år medverkat i olika sammanhang och visat
dokumenterande filmer ur arkivet, till
exempel på Göteborgs filmfestival inom
ramen för Göteborgsepoker.
På sikt bör arkivets filmer göras tillgängligt för allmänheten via ndtet, och
Filmarkivet scannar ca 60 o/o av de filmer som kommer att visas på FilmarkiYet.se.

Ett samarbete inleddes under 2009
med Vdstra Götalands region angående
dess

filmarv.

Filmarkivet idag
Efter sju år är Filmarkivet i dag fardigbyggt och ett komplett arkiv med alla
funktioner på piats. Filmarkivet har:
Fofts nästa sida
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I

Utvidgat uPPdrag
Från 201i blir Kungliga biblioteket,
KB, ny huvudman för Filmarkivet' I
och med övergången till KB finns det
möjlighet att utvidga uppdraget till att

^

även åmfatta dokumenterande fiimer på

videoformat och dokumenterande ljudinsoelninsar.

Mångr"fil-rre som filmade
16 mm övergick på 1980-taiet

På 8 eller

till att

6lma på olika videoformat. När Filmarkivei etablerades ansågs film på frlmbas vara mest hotat, men videofilmerna
har ingen brytt sig om. Dessa filmer anser vi också är hotade liksom film På
filmbas. Filmarkivet har under åren fått
många förfrågningar om att ta hand om
videofilmer, och vi vet att det finns inio ne n' som Fitmarkivet har inlett ett samarbete
Hildman' Filmarkivet, Bengt Källman, VG'
med. Från vänster Conny Franz1n, Fitmarkivet, Tommie
FO'fO: Olle ]ohnsson, Filmarkiver
VG-regionen'
tJlrika
Wallin
G
och
Wehrling
Pia-,t,4ari
regionen,

Samarbete. Stu d i ebesök f rån Västra Götal an d sreg

.

Professionell personal med spetskompetens i såväl den analoga som digitala världen.
En väl inarbetad och fungerande produktionskedja med allt från registrering, syning, PreParering, scanning
till-DVD-produktion och katalogisering, det vill säga hela behovet för att
hr"dh, filmerna på ett professionellt

.

sätt.

Rymliga och ändamålsenliga lokaler'
Kiimaiarkiv på drYgt 2107 hYll'

'.

metef.

.

Kemisk filmtvätt och MCA-ftirpack-

.
.
.
'
.

ning.
Filmsyning och preParering'
TVå scannrar som klarar att scanna
8 mm, 9,5, 16 och35 mm film.
Två katalogisatörer som arbetar heltid
med katalogisering av arkivets filmer'
Kapacitet ait överföra digitala filer till
KB.

Accessprojektet avslutades för
GrängesLergs del 2010-03-31, men {lire
dettaäccessanställda kunde anställdas
på projekt till och med 2010-10-31'
-Fram
till dess har samtliga Funktioner
upprätthållits och båda scannrarna
b.-rttt "tt på heltid och vissa kvällar'
Antalet scannade meter film har sedan
2006 varit ca 300 000 meter film årligen.

lilmarkivet har från 2010 fått ordina-

tressanta inspelningar värda att bevara
på olika videoformat.
Filmarkivet har även fått forfråg-

ningar om att ta hand om dokumenteranäe ludinspelningar på rullband och
kassettbattd. Dessa inspelningar finns
omhändertagna av många arkiv, men
man saknar möjligheter till digitalisering. Med en utökad budget skulle
FilÅarkivet även kunna ta hand om och
digitalisera videofi lmer och ljudinspelningar.

I

Mer information om Filmarkivet finns
på www.sfi .se/grangesberg.

rie budget på 5 miljoner kr årligen förstärkt Åed ytterligare 2,5 miljoner kr'
Den sammanlagda budgeten från 2010
och framåt ligger på Z5 miljoner kr'

TEXT: Tommie Hildman, arkivchef Svenska FilminsrituretiFiLmarhi er i Cr:ulqesL'eru
to m m ie. h ildma n@sf i.se

Samarbete med hembygdsföreningar,
arkiv, museer, företag, kommuner och

regioner och Produktionsbolag'

Outnyttiade lokaler

I

Dessutom finns i Gruvstugan bra outlokaler om ca560 m2'
nyttjade
-Verksamheten
i Filmarkivet är mycket
tidskrävande och kräver hög bemanning. Tack vare accessprojektet har per,onflrtyrkrn fördubblats' och antalet
anställda har bestått av 17 tjänster under
2006 - 2010.

Kan växa. Här i Gruvstugan finns stora outnyttiade lokaler'

FOTO: Olle Johnsson. Filmarkivet
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Kortfattad ana og fi Imordlista
I dagens digitala värld är
det på sin plats att påminna
om hur det såg ut före den
digitala revolutionen. Då
gällde den analoga tekniken, i överförd bemärkelse
något som inte är digitalt,
det vill säga ettor och nollor.
Det är inte så många år sedan den
analoga tekniken var den förhärskande. Fr;r film gällde det 6lm på filmbas.
Man filmade på ett negativ som sedan

framkallades och processades till positiv film, som kunde projiceras på en

vit duk.
Kemiska processer fr;r framkallning
och fargfilm utvecklades och förfinades, liksom mekanik och elektronik i
filmkameror och projektorer och lor

fiimljudet.

Film på filmbas
Nitratfilm. Den ftirsta filmbasen var
nitratcellulosa, det vill säga bomulls-

att få råd. Speciella regler gäller för
innehav, transport och furvaring av ni-

krut. Nitratfilmen var explosiv och

tratfilm.
I filmen "Cinema Paradiso" visas hur
illa det kan gå när en nitratfilm brinner

kunde självantända vid cirka 38 grader.
Svåra bränder och olyckor forekom.
Eftersom nirratElmen alsrrar syre när
den brinner, går det inte att släcka branden. Nitratfiimen ska förvaras kalIt. I
Grängesberg finns en specialbyggd kase-

matt fiir forvaring av nitratfilm.
Nitratfi lm ltirekommer huvudsakligen
pä35 mm film och slutade tillverkas i
bc;rjan på 1950-talet. Uppgifter finns
om att tyskarna under andra världskriget även framställde 16 mm film på
nitratbas.
Förvarar man gammal 35 mm film
hemma är det stor risk att det kan vara

nitratfilm.
Kontakta Svenska Filminstitutet lor

Filrnhistorien

Filmformat

Den anaioga Glmhistorien utveckiades i slutet av 1800-talet. Thomas
Alva Edison r,ar en av fiirgrundsgestalterna. Bröderna Lumiere var några

Filmens format mäts i miliimeter på
bredden. Sålunda är 35 mm-film 35 mm
bred, 16 mm-film 16 mm bred och så
vidare. 35 mm är avsett för biografvisning. Formaret in{tirdes av Edison och
har varit standardformatet på biografer-

andra. Edison uppfann Kinetoskopet,
ett slags titthåissystem, som snärt
skulle utkonkurrerås av fiimproiektion
på

vit duk.

Den &irsta offentliga biografEireställningen ftir betalande publik ägde
rum i Paris 1895, när bröderna Lumiere bland annat visade filmen
'ärbetarna lämnar fabriken" och
"Tåget ankommer Ciotats station".
Denna {tirsta offentiiga fi lmvisning
2'8112 1895 räknas som filmens fodel-

Tidigt framställdes billigare filmalternativ {tjr konsumenter och {tjr visning
film utanflir biograferna. 1922 kom
9,5 mm utvecklat av det franska bolaget
Pathd. Året därpå kom Kodak med
tr6 mm. Standard 8 eller dubbel 8 kom
7932 och super-8 1965. Se nedan.
Vidfilm är benämning på filmsystem
som ger bredare projektionsbild än norav

malblld 4:3.
De filmformat som Filmarkivet i huvudsak tar hand om är dokumenterande

sedag.

Film
Film är rörliga bilder som till skillnad
mot stillbilder ändrar sitt utseende
med tiden. Genom att visa stillbilder
snabbt skapas på grund av ögats tröghet, en illusion av rörelse.
Biograffilm visas med 24bilder per
sekund och amatörfilm med 15 till 18
bilder per sekund.

Ärkiv

na sedan 1909.
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film på 8 mm,9,5 och 16 mm.
8 mm. Ett annat namn på Dubbel

8

och Standard 8. Se Dubbel 8.
Dubbel 8. Filmformat lanserat av
odak 1932 som ett amatörformat. Från

början användes 16 mm film som fått
fler perforeringshå1. F<;rst exponerades
ena sidan av filmen, sedan vändes filmen

explosionsartat.
Acetatfilm. Acetat användes som filmbas från 1920-talet och framåt. I motsats
till nitratfilm är den inte självantändlig
eller explosiv och kallas även for säkerhetsfilm. 16 mm-film var det fbrsta filmformatet som framställdes på acetatbas.
Polyester. Polyester lanserades som
filmbas på 1960-talet och är den film
som används idag.

Den har god hållbarhet och kemikalierna i basen påverkar inte bilden lika
mycket som andra filmbaser. Polyester
används för kopior på 16 och 35 mm
och som originaifilm på Singel 8.

och andra sidan exponerades (därav
namnet Dubbel 8). Filmen skars sedan
i två delar i filmlabbet. Under senare tid
kunde magnetiskt ljud läggas på efteråt.
Användes in pä 1970-ralet. Kallas även
Standard 8 eller bara 8 mm.
Singel 8. Fujis motsvarighet till Super
8. Filmen ser likadan ut men kassetterna
ser annorlunda ut. Filmbasen är gjord av
polyester.

Standard 8. Annat namn på Dubbel
8 och 8 mm film. Se Dubbel8.
Super 8. Filmformat lanserat av
Kodak 1965 som ett amatörformat som
var mycket populärt under 1970-talet.
Super 8 har dven funnits med magnetiskt ljud. Idag är det endast Kodak som
tillverkar filmformatet men inte med
ljud, den tillverkningen lades ner 1997
av arbetsmiljöskäI.
9,5 mm. Filmformat lanserat av franska Pathd 1922, i {brsta hand lor att tillhanda hålla billiga kopior av biograffilm
For hemmabruk. Perforeringen sirter i
mitten av filmen. Formatet användes av
amatörer fram till början av 1950-talet
då tillverkningen upphc;rde.

11
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16 mm. Filmformat lanserat av Kodak
1923 som ett amatörformat, men som
under 1900-talet blev ett billigt och bra

Super 16. Bredfi lmsformat uppfunnet
av svensken Rune Ericson. Den utnyttiar
en större del av filmbredden än normal

men. Den lanserades kring 1900 av
engelska och tyska system. Pathds version
kom 1926 som ett svar på Kodaks 16

alternativ ftir bland annat dokumentär-

16. Världens första film på Super 16 var
Vilgot Sjömans "Lyckliga skitar" från

mm.

61mare. 16 mm användes dven av tv fram
till att videotekniken tog över som in-

spelningsformat.

1970.
17,5 mm. Är den halverade 35 mm fil-

35 mm. Filmformat som 1909 blev
internationell standard för spelfilm

(fiktion) på biograferna.

Ljudfilm
Stumfilmsvisningarna var aldrig stumma. En pianist eller orkester spelade
Iamplig och specialkomponerad musik
till filmerna, för att förstärka stämningen i filmen.
Flera ftirsök gjordes med ljudfilm.
Först när ljudet kunde spelas in direkt på
filmremsan, optisk ljud, blev ljudfilmen
en framgång.
Genombrottet skedde med filmen
"Jazzsängaret" 1927, som egentligen var

en stumfilm med några synkroniserade

sångnummer. Därefter gick utvecklingen snabbt. Filmen "Singin' in the Rain"

frän 1952 skildrar övergången till ljudfilm på ett mycket humoristiskt sätt.
TVå olika system av ljud kan ftirekomma på film:

Magnetiskt ljud ligger som en remsa
vid ena kanten av 6lmen och läses av
med ett tonhuvud (ungefär som i en
kassettbandspelare)

Magnetiskt ljud kan finnas på filmen
från början och användas vid direktinspelning av ljud (Super 8) eller laggas på
efteråt (16 mm, Super 8 och Dubbel 8).
Optiskt ljud ligger som del av filmen
längs ena kanten och läses av genom att
en ljusstråle lyser på filmen och reflekterar in informationen. Optiskt ljud
kopieras in vid duplicering av filmen.

.

Färgfilm
tidigt filmmediets möjligheter att framkalla specialeffekter. Mdliös färgGlmer
bestod av att filmrutorna målades for

Tintning lorekom också på stumfilmstiden fur att fdrglägga och understryka vissa dramatiska element i filmen
Filmrutorna fdrgades blått för nattscener, rött för eldsvådor och grönt fiir

lades på 1930-talet och Pårgfilmens definitiva genombrott kom med filmer som
"Snövit och de sju dvärgarna (L937),

hand.

skogsscener.

med vinden" (1939).

Vissa av de tidiga stumfilmerna hade
farg. Trollkarlen George Mdliös insåg

Technicolors trefdrgsystem utveck-

"tollkarlen fränOz" (1939) och "Borta

Filmskarvning/filmklippning

Filmscannrar

Film på nitrat- och acetatbas skarvas
genom att "limma" eller "bränna" ihop
filmändarna med acetonbaserad film-

d

',;

l

cement. Detta sätt är bäst ur arkivsynpunkt, men det går även att tejpa ihop
ändarna. Polyesterfilm kan endast fogas
ihop med tejp.

Filmtillverkare
Agfa. Tysk filmtillverkare. Gick samman med Gevaert under 1960-talet.

Filmscannrar finns i fera typer och prisIägen. Filmarkivet använder en typ som
kallas "Telecine". Det är en maskin som

överför filmen

nik.

till video med CCD-tek-

Se ovan.

Tre lampor (röd, grön och blå) belyser
filmen under avfilmningen. Detta gör
att filmteknikern har en möjlighet att

t2

ändra ljusintensiteten (om det är en
mörk film går den att göra lite ljusare
och tvärt om) och färgbalansen (till
exempel går det att ta bort visst rödstick

i bilden) hos filmen.
Scannern lämnar en videosignal som
kan spelas in på band eller på en fil i
datorn.

Ansco. Amerikansk filmtillverkare.
Ferrania. Italiensk fi Imtillverkare.
Fuji. Japansk fi lmtillverkare.
Gevaert. Belgisk fi lmtillverkare som
på 1960-talet gick samman med Agfa.

Kodak. Amerikansk fi lmtillverkare,
grundat av Edison.
Pathd. Fransk filmtillverkare som lanserade 9,5 mm film 1922 och en egen
version av 17,5 mm-film 1926.
TEXT: Tommie Hildman
tommie.hildman@sf i,se
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Mänga S arvar
I

T

med offentlighetspr NC lpen
Dagens Nyheter publicerade 26
september artikeln " Hä lften slarva r
med lagen om öppenhet".
Tidningen hade testat hur 322
myndigheter uppfyllde offentlighetsprincipen. Av dessa var det endast 161 som fick godkänt. Då hade
man gjort en generös bedömning av
hur hälften av myndigheterna hade
klarat av det.
Dagens Nyheter hade startat testet med

att skicka mejl till 322 myndigheter.
Efter tre veckor begärde man från en
annan adress att mejlen skulle tas fram.
Man angav mejlens innehåll och datum

Det var bara 158 myndigheter som
kunde uppfylla kraven. Då hade man
också godkänt svar inom tre dagar.
Några myndigheter stack ut under
undersökningen. Försäkringskassan tog
en och en halv månad på sig att svara.
Ett 20-tal myndigheter säger sig inte
ha tagit emot det fursta mejlet. Det var
till exempel Regeringskansliet, Stockholms universitet och Länsstyrelsen i

tetton myndigheter hade underlåtit
att svara. På Kungliga Tekniska högskolan hade man antagit en policy som
innebar att man bara lämnar ut handlingar till högskolans anställda.

Vad är det som gäller?

Resultat

na handlingar ska lämnas ut på begäran.
Det får högst ta en till två arbetsdagar
att lämna ut en handling. En begäran
kan ske via brev, mejl, telefon eller ge-

Offentlighetsprincipen säger att inkom-

Hur lyckades då myndigheterna med
len?

är med sin begäran. Man behöver dessutom inte vara svensk medborgare.

Acceptabla förklari n gar?
Tyvärr tror jag inte att undersökningens
resultat är unikt. Finns det acceptabla
tiil att myndigheterna inte
fullgör sina uppgifter? Är argumentet
att man inte har tid att ta i tu med ftirfrågningar acceptabelt? Nej, givetvis
inte.
En kollega till mig hade begärt att få

förklaringar

Jämtland.

då de skickades.

uppgiften att lämna ut de begärda mej-

nom besök. Att en inkommen handling
först ska diariefbras är inget skäl för att
inte lämna ut en handling. Man behöver
inte uppge vem man är och vilket syftet

ut kopior på sin patientjournal från centralsjukhuset i Karlstad. Inget hände
lorrän kollegan uppgay att hon rrar anställd på landstingsarkivet. Då kom
handlingarna dagen efter. Ska man alltså behöva vara landstingsanställd för att
få ut sina handlingar?
En vårdcentral dröjde med att lämna

ut handlingar eftersom man inte visste
vad en menprövning innebar. Vissa
verksamheter handlägger inte en begäran annat än om den är skriftlig. Det
händer art man hänvisar till egna fastställda policies.
Kunskapen om vad som är arbetsmaterial eller allmän handling och offentlig
eller hemlig handling är en utmaning
som inte alla myndigheter behärskar.
Att sedan få ut datalagrad information
är ofta ännu svårare. Handlingsbegreppet blir har tydligen ännu mer svårhan-

!

"!f

§

r

!
t-

terligt.

I

Kunskaperna om offentlighetsprincipen är tydligen inger man prioriterar
särskilt hogt vid anställningsintervjuer.
Godkänd. CSN var en av de myndigheter som
svarade samma dag på DN:s test av offentlig-

hetsprincipen.
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TEXT: Hans Ramstedt
hans.ramstedt@liv,se
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Över 40 kommuner deltar i bevarandeprojekt

lnformerar. Den 1 september startade föreningen Sambruks projekt
El ektron i s kt bev aran de
etapp 2. Här informerar

:

projektledaren Caspar
Glellssen om projektet.
FOTO: Nils Mossberg

'f Tarie kommun har sin egen arkiv*yraigher. Detra innÄä. rrt en
\/
Y mindre kommun med till exem-

miljoner, ska lösa frågan hur elektroniska handlingar ska tas om hand, förvaltas och tillhandahållas över tid.

pei 6 000 invånare, utan arkivarie och
en arkivbudget på några hundratusen
kronor såväl som Stockholms stad med
över 800 000 invånare varav mängder
med arkivarier och en budget på tiotals

Projektet Elektroniskt bevarande, som
drivs av ftireningen Sambruk (www.
sambruk.se), är en möjlighet ftir små

Bevarandeproiekt

såväl som större

Så här väljer du lösning för
elektron isk långtidslag ring !

kommuner.
Det övergripande målet med projektet är att skapa

förutsättningar
ftir kommuner att
kunna bevara
elektroniska

handlingar, det

Konferens

ng i fokus
eArkiveri
januari
20tt
27
Mer information och anmätan

www. doku mentinfo. se

vill

säga att skapa
eller hitta en e-arkivslösning anpassad

for arkivmyn-

digheternas behov
i små och stora
kommuner.
Projektet är generellt och inte

inriktat på specifika verksamheter
eller enskilda

äxp*r:er in*nr arkiv.
iEiJrsr+r""

k*nfcreft *er

iJnr<uri:crlintn
fSrx '1 iilfi,J

Å*

4li? Si il*t*ålör$
'13*2-1543*

t4

i*res:cle- ach c!*kur:renthanleringngt-r'r<flr!sLrltingalser.

ffimkurffiffiffit

Iffiffiffiffiffiffi

kommuner. Oavsett kommunal
verksamhet ska

tillförlirlig arkivering av elektroniska
handlingar, i syfte att bevara dessa i
elektronisk form och göra dessa åtkomliga på ett säkert och effektivt sätt.

Kravspecifikation
i etapp 2 är att upprdtta

Främsta målet

en kravspecifikation lor ett system ltir
bevarande. För att åstadkomma krav-

specifikationen definierades ett antal
underprojekt: metadata och metadatastandarder, tillåtna filformat, marknadskartläggning, kravspecifikation for leveranser från verksamhetssystem, juridiska
villkor samt upprättande av en checklista vid införande av ett e-arkiv.
Utöver det finns det ett antal sidoprojekt: hållbarhetsanalys av ett gemensamt
elektroniskt arkiv och definition av begreppet mellanarkiv.
Projektledare är Caspar Gielissen,
Eskilstuna stadsarkiv. I dagsläget har 44
kommuner definitivt bestämt sig att delta i projektet, som tillsammans represenrerar över en fjärdedel av Sveriges befolkning. Minsta kommun är Ockelbo,
största är Malmö. Det går fortfarande
bra att anmäla sig till projektet.
Den 1:e september gick projektet av
stapeln med ett gemensamt möte på

Riksarkivet i Stockholm. I projektet
samarbetar personer från både arkiven,
TT-funktioner och verksamheter. I

systemet för be-

varande kunna
användas ftir

långsiktig och

TEXT: Caspar Gielissen, projektledare för projektet
Elektroniskt bevarande etapP 2

cas.gielissen@eskilstuna.se
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Ska du gå l<urs
i Ve rksam h ets base rad
arkivredovisn ing

hos Ril<sarl<ivet?
Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling
med processer, 3 dagar

Stockholm: l4-16 december, l2-14 januari, 7-9 februari,9-ll mars,
l3- l5 april, 9- I I maj, l3- l5 iuni

Göteborg: 2l-23 februari, 23-25

maj

Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för
ny arkivredovisning som baseras på Ast"akanmetoden. Astrakan har
utbildat drygt 100 personer ur Riksarkivets personal.
Läs mer på www.astrakan.se/riksarkivet

a

Britt-Marie Östholm, Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

e§wK&§{&ru
§I&§I§§t§l{ l.!rilN"§§'fi § §}
Kurser i Göteborg och Stockholm

ä

Bol<a på 010-588 60

I
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www.astrakan.se

om ditt liv och dina yrkeserfarenheter!
En insamling av arkivariers/arkiwerksammas yrkesminnen pågår t'o'm' december
z}ll.Bidra med ditt yrkesminne och du kan vinna ett stipendium'

Arkivarie/Arkiwerksamma - berätta

http://wrruw'tam-arkiv se/ eller ring eller
För mer information om yrkesminnesinsamlingen besök TAIV-Arkivs hemsida:
Tel' 08-545 415 60
skriv till TAtVI-Arkiv, Grindstuvägen 48-50' 167 33 Bromma' tam-arkiv@tam-arkiv'se

och
Ett samarbete mellan Arkivrådet AAS, FALK (Föreningen Arkiwerksamma i Landsting
kommun) och TAM-Arkiv

E

lt{

äetu%ryry

'ry;*,

Arkivetiketter på nrlle
Vi gör det mojtrgt rtt skriva ut arkirrctiketter på nrlle, med våra nya
sjiilvhiiftande etiketrer ftir a*i*oxar och Zebra etiketekri"'are'
Prova den qra effektiva och tidsbesparande tekniken genom att
boka en tid for demonstratio rv eller sla;l<a ett mait "Enl<nerfrru11e"
§. slci.&ar w någv' W&il<ettsr.

Å

åKi f , ?g{ Åti §T! §
a

ABM-Produkter, tel 070-58

t6

I 66

26,

070-585 l0 63, fax 0 l8'30

4l

72,

wwwabmprodukter:se'
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Arkiweckan 20LL
i Stockholm
70-t2 maj

ARKIVVECKAN

www.arkivveckan.se

Colm det flexiblo systemet for oss!
"Vi volde Colm för ott det ör ett flexibelt system - vi kon påverko utformningen. Ären
mer uddo moleriol i våro somlingor går ott löggo in. Till Colm går otf lönko skonnode
dokumenl såsom fofogrofier och ensloko hondlingor. Colm hor dessutom utvecklingspotentiol - syslemet lirn byggos ul med ytterligoie moduler."
Agnes Siöbrondt och lnger Enquist, orkivorier vid Stotens musiksomlingor.

Axiell Colm ör ett ovoncerot men löttonvcint system för orkiv och museer. Det vet de
över 350 kunder i Europo, som redon onvönder det - och nu också Stotens musiksomlingor.

Axiell Colm ör utvecklot i nöro somorbete med våro onvöndore och honteror ollo
funktioner i orkivet/museet i ett och sommo system - ollt från en flexibel kotologiseringsfunktion dör ollt sker grofiskt i en "trödstruktur", till en ovoncerod hontering ov
dotumformot somt enkel logring ov bilder och llud. Det gör Axiell Colm till nögot helt
unikt. Och så kon det somorbete med bibliotekets system vio Axiell Areno.

Axiell Colm - för orkiv och museer. Kontqkto oss och vi berättqr merq ....

AXIELL

CALA/T
Creotive solutions

Göteborg 03 1-7'l0 29 5Q

Ärkiv
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exponding minds

gbg@oxiell.com

.

Lund 046-270

04 00

.

lund@oxiell.com

.

www.oxiell.se
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"Håller ordning på allt

gTRGS AR«IT'gYRÅ

*r§xx§x'*g *x§a

r*&xa § wrk§ww*

spwr p«xxgwr§

,,

nytt år nyo utbildningar!
Ett

Är det svårt att hinna med arkivet?
Finns det behov av forbättringar?
Kontakta oss så berättar vi mer

www.si pu.se/marieberg

www. sbsupp ort. se/dokumenthantering

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ
Norrtullsg. 6, Stockholm
Box 15107
167 15 Bromma

Tfn:08 698 06

@ SAAB

03

www.s pu,se
marieberg@srpu,se

Orgnri556lll

9099

[4ariebergs Arkivbyrå är ett

företag som specialiserat
s g på ark v- och

hanteringsfrågor.

dokument
Vi erbjuder

kurseI anpassad utb ldning,
konsu ttjänster

o.h

entreprenader.

ry Microltata
Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

MicroDatä Skandinavien AB'[lostergatan 3 .Box 466.701 49 Örebro .Tel: 019-100 155 .www,mlcrodata.nu . info@microdata,nu

18

Nr4.2olo

Ärkiv

Samverkan
över nationsgränserna
e festa som arbetar som arkivarier i Sverige känner till det
nordiska samarbetet via de
Nordiska arkivdagarna eller international council on archives (ICA). Iddn om
ett internationellt råd ftir arkivarier har
funnits länge. Första försöket togs efter
första världskriget då ftirbrödringstanken via nationernas ftirbund initialt var
stark, varvid institutet ftir intellektuellt
samarbete tog tag i frågan. Men inte
florrän efter andra världskrigets slut blev
rådet en verklighet är 1948.

ICA:s aktiviteter kompletterar de nationella föreningarnas och institutionernas och fortsätter att r,ara en exklusiv

kalla och kanal för professionell expertis, i de regioner där nationella föreningar inte existerar. Som den ledande
i nrernationella icke-statliga organisationen (NGO) for arkiv och arkivarier,
fortsätter ICA att arbeta i samarbete
med UNESCO och NGO inom relaterade områden lor arr realisera gemensamma måI. De nordiska arkivdagarna
bygger på samma principer som
med Norden som plattform.

ICA

lnternationell konferens
Den

1

till 4 september 2010 deltog Ar-

betarrörelsens Arkiv och Bibliotek

(ARAB) och TAM-Arkiv från Sverige
i en internationell sammankomst om
bland annat social historia, fackliga organisationer och deras historia i Amsterdam.
Arrangören var International Association of Labour History Institutions
(IALHI). IALHI sammansluter arkiv,
bibliotek, dokumentationscenter, museioch forskningsinstitutioner från hela
världen som är specialiserade på historia
angående arbete och sociait liv.
Till att borja med utgjordes IALHI
övervägande av europeiska och nordamerikanska institutioner. Nu har IALHI
110 medlemmar från fem kontinenter.

IALHI 40 är
Föreningen startades 1970 av Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek det vill

arkivinstitutionen för svensk arbetarrörelse (Stockholm), Fredrich Ebert
Foundation (Bonn), The international
Institute of Social History (Amstersäga

dam), Labour Party Archives (London),
Schweizerisches Sozialarchiv det vill
säga Schweiziska arbetarrörelsens

(Zuich),

arkiv

Trades Union Congress Col-

lections (London), Feltrinelli foundation
(Milano) och Institut Francais

d'Histoire Sociale (Paris).

Amsterdam var värd
år stod The international Institute of
Social History i Amsterdam som värd.
Det Internationella Institutet för Social
Historia (IISH) etablerades den 25 november 7935, men dess historia går tillbaka till 1920-talet. Är 1914 grundade
Nicoolas W Posthumus (1980-1960),
som rankades bland pionjärerna i modern ekonomisk historia i Nederländerna "Nederländernas Ekonomisk-historiska Arkiv" (NEHA), den första av en
serie av vetenskapliga insritutioner som
han initierade.

I

Förändrat fokus
Den politiska situationen pä 7930-talet
gjorde att många människor inom arbetarrörelsen var hotade och deras samlingar kunde gå förlorade fbr eftervärlden. Under perioden 1935-40 inriktades
uppmärksamheten på att rädda material
om arbetarrörelsens historia över hela
Europa. Under det andra världskriget
lorskingrades visserligen arki% men materialet återupptäcktes successivt efter

kriget.
Under den senaste tiden har samlingarnas utvecklingsfokus ltirändrats

Ir >-

l

Presenterar ARAB:s arbete. lt4arta Bohman håller föredrag om CALAI.

Ärkiv
I

I
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från

Europa till västra, södra och sydöstra
Asien.
På konferensen medverkade undertecknad från TAM-Arkiv, Lars Ilshammar och Maria Bohman från ARAB.
Bohman presenterade ARAB:s arbete
med införande av sitt nya arkivredovisningssystem CALM och undertecknad
redogjorde för projektet Lärarnas historia på webben. I
TEXT: Lars-Erik Harsen
lars-erik,hansen@tam-arkiv.se
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Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) stod i mitten av juni
som värd för konferensen "Heritage, Regional Development, and
Social Cohesion".
Under tre dagar fick de närmare
hundra deltagarna lyssna på föreläsningar och diskutera frågor som

rörde kulturarvets roll i en större
samhällsutveckling.
En av de mest spännande talarna var
Verne Harris från The Nelson Mandela
Foundation i Sydafrika. Harris talade
om hur de minnen som formades under
apartheidåren skapar ett arkiv, som inte
bara måste fiirvaltas, utan också användas i arbetet med att forma det nya Sydafrikas framtid.
Harris inledde sitt tal med att berätta

att Sydafrika prisats av omvärlden för
det sätt på vilket man har hanterat sitt
förflutna. Fortsättningen av talet blev
till stor del ett ifrågasättande av just detta arbete.

lnstiftade kommission

dven de förövare som valde att tiga kommer att gå Fria från srraltF.
- Om ni vill lorstå vad som händer i
Sydafrika idag, det dagliga våld som pågår, måste ni {tirsöka förstå den vrede
som ett svek av detta slag ger upphov

till,

säger

Harris.

I och med övergången till demokrati i
Sydafrika instiftades en Sannings- och
ftirsoningskommission, där offer för
våldsdåd och övergrepp fick vittna om
sina erfarenhet.r. Ä..en ltirövare inbj<;ds,
mot ett löfte om amnesti, att komma till
kommissionen för att berätta sanningen
om sina brott.
Harris berättade hur detta arbete delvis varit framgångsrikt men, i kvantitativa termer mätt, ganska begränsat. Det
var till exempel bara 7 000 förövare som
trädde fram, och det står idag klart att

Arkivens ansvar
Harris menade att erfarenheterna från
Sydafrika väckte frågor om vilket ansvar
arkiven har. Vad minns vi? (Vad arkiverar vi?) Vad glömmer vi? (Vad arkiverar
vi inte?) Vem bestämmer vad som ska

minnas (arkiveras)? Varftir minns vi?
(Varfor arkiverar vi?).
- Att minnas, betonade Harris, kan
aldrigvara en passiv eller neutral handling; det handlar alltid om ett aktivt och
politiskt laddat utformande, av både det

Spännande talare. Verne Harris från The
Nelson lt/landela Foundation i Sydafrika, pratade
om att de minnen som formades under apartheidåren, måste användas i arbetet med att
farma det nya Sydafrikas framtid.
FOTO: Nelson Mandela Foundation.
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ftirflutna och framtiden. Experter

- till

exempel arkivarier - har en enorm makt
när det gäller att avgöra vilka minnen
som arkiveras och under vilka former

detta sker.
Harris exemplifierade genom att berdtta om offer ftir övergrepp, som inte
kunde återge exakt datum lor när övergreppet skedde eller hur många personer
som var inblandade. I apartheidregimens arkiv finns alla händelser dokumenterade med exakt datum och omfattning - men enbart utifrån maktens
perspekriv.

Minnen och så kallade fakta måste
sammanfbras, menade Harris. Minnen
och oral history bör bli en större del av
våra arkiv.

Varför vi arkiverar
När det gäller frågan om varft;r vi arkiverar, citerade Harris Hannah Arendt,
som menar att vi arkiverar {tir att vi
måste:

- The whole factual world of human
affairs depends for its reality and its
continued existence, first, upon the
presence ofothers who have seen and
heard and will remember, and, second,
on the transformation of the intangible
into the tangibility of things.
De flesta aY oss som arbetar med historia tror inte iängre att framtida generationer kommer att lära sig av våra

misstag. Däremot betonade Harris vik-

ten av att förhandla betydelsen av det
förflutna, i syfte att skapa den framtid
som vi vill leva. I detta har vi ett ansvar
gentemot både tidigare och kommande
generationer.

Vägen framåt
Harris avslutade med att återkoppla

till

det arbete ftir försoning som påbörjades
av Sannings- och fursoningskommissionen, och som Harris nu driver inom ramen ftir The Nelson Mandela Founda-

tion.
Vdgen framåt, argumenterade Harris,
är inte att initiera fler minnesprojekt.
Vdgen framåt är i stället att börja ställa
fundamentala frågor kring det arbete
som redan har utltirts. Förtjänar Sydafrika det beröm som man fått ftir hur

man handskats med sitt förflutna? Hur
effektivt har arbetet varit? Har de lärdomar som dragits inom ramen ftir

Det är dags, avslutade Harris, att byta
position: från att tillhandahålla svar till
att ställa frågor.

PASGAL
Konferensen arrangerades av PASCAL
International. PASCAL är en världsomspännande organisation som arbetar fiir
att stärka kunskapsutbytet mellan beslutsfattare, yrkesutövare och forskare.
Nordiskt centrum fiir kulturarvspedagogik (NCK) har ett stort engagemang
i PASCAL och arbetar för närvarande
med att sammanställa en antologi från
konferensen. I

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) ligger i Östersund och är
ett samarbetsinitiativ mellan Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet
i Jämtlands län och Jamtli.

För mer information, besök NCK:s

)) o*är dags att byta position

hemsida: www.nckultur.org

från att tillhandahålla svar till att
ställa traeor.

) )

TEXT OCH FOTO: Sofia Kling
sof ia,klin g @nckultur.org

Sannings- och försoningskommissionens arbete integrerats i olika samhälleliga strukturer?

Arkivens dag
med klimatet ifokus
R
/\

rets Arkivens dag ägde rum Iör-

dr*.n den l3 ,o",r.*b.r, lor t3:e

och hade "klimat och
väder" som tema. Ä.,en denna gång ägde
det rum samtidigt i våra nordiska
grannländer, som alla foljde det angivna
temat.
Som vanligt var det forstås en del arkiv som inte valde att f<;lja det föreslagna ämnet; av naturliga skäl är det inte
alla arkiv som har arkivalier som passar
in. På vissa håll har man också velat

I
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Ärkiv

Nr4.2olo

framhäva något lokalt jubileum eller
projekt som arkivet varit delaktigt i.
Vanligt är också att man har fera olika ämnen som presenteras - inte minst
på de orter där det ar flera samarbetspartners till arkivet som hjälper dll, som
exempelvis hembygdsftireningar. Det
kan också vara ett sätt att få resurserna
att räcka till, men också att nå ut till nya
grupper. I Trollhattan valde man exempelvis att genomfora Arkivens dag i samband med Modelltågsmässan.

Programformerna har även i år på de
flesta håll bestått av foredrag, visning

för släktforskare. Som vanligt har intresset varit
stort - och kanske främst på mindre
orter. tenden att försöka samla aktiviteterna till en gemensam lokal har
av arkiven och vägledning

fortsatt.

I
TEXT: Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net
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Reflektioner från ett nära samarbete mellan ett stadsarkiv
och ett stadsmuseum
T-l skilsruna har sedan slurer av
H tgSO-,rter ert väl utvecklar ABIvII-rrr-"rbere. Sedan en tid tillbaka
har samarbetet mellan Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna stadsmuseum utvecklats extra starkt. Personalen har
flyttat ihop och har numera gemensamma kontors- och arkivlokaler.
Cheferna lor stadsarkivet och stadsmuseet, Nils Mossberg och Carin Andersson, har så kallat delat chefskap.
Detta innebär att de i princip är biträdande till varandra och ska kunna ta
över den andres verksamhet vid foraldraledigheter och liknande. Detta har
naturligtvis inneburit att de ofta tvingats
fundera övel likheter och oiikheter mellan antikvarier och arkivarier och de sätt
samlingarna byggs upp på.

umgås med samma personer hela tiden
kan bli tråkigt i langden. Dessutom är
det stimulerande att träffa kollegor som
har en annan infallsvinkel.
Vad sha man tänhd ?åfiir att lychas
rned ett så hiir niira samarbete?
Carin: Man måste vara lyhörd för
varandras kompetenser och inse att vi
har olika roller och olika ansvar.
Nils: Personkemier är naturligtvis

viktiga i detta som i allt annat. Jagtror
att ett lyckat samarbete antingen måste
byggas på att två eller flera personer
finner varandra och trivs bra ihop eller
på att flera personer har en gemensam
uppgift, till exempel att bygga en utställning.
Vadf.nns detfAr risher med ett så här

Här loljer ett utdrag

av en konversation

(via mejl och möten) mellan Carin Andersson och Nils Mossberg kring ftirde-

Iar med samarbetet, olikheter, Iikheter
och om att vara arkivarie och chef för
antikvarier och vice versa.

Varför samarbete?
Vad

iir

de största uinsterna med

ett

här niira samarbete?
Carin: Att vi tar tillvara varandras

så

kompetens. Bara det art vi sitter i samma
Iokaler gör att vi vet mer om varandra.
Servicen gentemot allmänheten forbattras avsevärt när vi vet vad den andre kan.
Vi får också nya perspektiv på vad vårt
källmaterial kan användas till. Sen kan
vi naturligtvis utnyttia varandra och
varandras resurser på ett väldigt bra sätt.
Ett lyckat exempel ar vära lunchforeläsningar där stadsarkivet ställer upp med
intressanta foredrag.
Nils: Det här kan låta konstigt, men
det är mycket roligare att fika nu. Stadsarkivet är en liten enhet och att bara
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ruära samarbete?

Carin: Det finns en risk ftr splittring.
Det finns en stor risk att enskilda medarbetare ger sig in i sådanr som inte
ligger i det ordinarie uppdraget. Att den
andres uppdrag så att säga smittar av sig
på det egna arbetet.
Nils: Ja, det håller jag med om. En
förursättning för ett lyckat samarbete är
att man är säker på sin egen yrkesroll.
Det är inget fel att ibland arbeta utanför
sin yrkesroll, men man måste förstå när
man gör det. Samtidigt är det ju självklart så att i samarbetet bidrar man bäst
utifrån sin egen profession.

Samla, vårda, visa
Museernas uppdrag sammanfattas ofta
med orden "Samla, vårda, visa". Här
finns uppenbara likheter med en arkivinstitutions uppdrag att samla in eller
att ta emot arkiv, bevara och tillgängliggöra dem. Trors likheterna är samIingarna/bestånden, hur de ordnas och
hur de används, väldigt olika.

VarJiir har ai uåra samlingar? Hur har
de bommit

till?

Carin: Varftir museerna har samlat
har varierat över åren. För hundra år
sedan handlade det mycket om att bevara gamla traditioner, ofta kopplade till
hantverk på väg att dö ut och till det
gamla jordbrukssamhället. Längre fram
fanns, när det gäller det som blev Eskilstuna stadsmuseum, ambirionen att samla vackra antikviteter och stilmöbler ftir
att visa olika stilar och dess historia. När
Faktorimuseet (de industrihistoriska utställningarna och samlingarna i nuvarande museum) byggdes upp ville man
bevara industrisamhällets hantverk och

teknik.

Nils: For oss är organisationerna som
skapat arkivmaterialet väldigt viktiga.
En organisations arkiv, oavsett om det
rör sig om en myndighet, ett företag
eller en ftrening, skapas naturligtvis för
att organisationen behöver arkivet. Sen
går vi in och använder oss av samma
värden för att skapa ett bra källmaterial.
Varför man har bildat arkiv har dock varierat genom århundradena. Från början
var det framför allt rent kommersiella
och fiskala syften. Dokumenten behövdes {tir att bevisa att man hade ingått ett
avtal, ägde något eller för att kunna
samla in skatter. Först på 1800-talet
börjar man samla in arkivmaterial för
sitt kulturarvs- och forskningsvärde.
Nils: Att det finns ett 6nt stadsarkiv,
med mängder av enskilda arkiv, i Eskilstuna beror på att vi tidigt fick en stadsarkivarie som brann flir forskning och
att samla in mängder med arkiv från
alla möjliga organisationer.
Vad har ai aåra samlingar

till

idag?
är våra
samlingar enbart till för forskningens
behov. På kort sikt finns dven andra

Nils: I det längre perspektivet
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Delat chefskap. Carrn Andersson, chef för Eskilslura sfadsml/seum. 2A11-A1-01 - ca 2a11-A6-30 ackså tf chef för Eskilstuna stadsarkiv.,A/i/s A/osslrerg,
FOTO: Karin Widholm
chef för Eskilstuna stadsarkiv. 2AA9 också tf chef för Eskilstuna stadsmuseum.

hänsyn som vi måste ta. Dels har ju
organisationen som skapade arkivet sina
behov, sen finns också juridiska krav.
Carin: Jag vill att våra samlingar ska

vara ett komplement
om Eskilstuna.

till övriga källor

Hur samlar ai in?
Carin: Tyvärr har vi inget aktivt insamlande idag. Men jag skulle vilja att

vi samlade utifrån perspektiv och teman
som vi på museet väljer att belysa i stadens historia och samtid. Vad är det som

präglat vår stad? Vad har påverkat män-

niskor här? Viika ftireteelser, händelser,
strukturer och skeenden i stort och smått
har skapat forändringar i samhället? På
det sättet väljer vi ut vilken historia vi

vill

samla in och insamiingen gör vi
med ett tydligt syfte.
Nils: Vi har ett annorlunda sätt att
samla in. Vi vill bevara material från en
organisation, till exempel en myndighet
eller {tirening, så att det går att känna
igen organisationen i sig och studera hur
den har fungerat. I valet av vad som ska
bevaras utgår vi mycket från vad som
varit viktigt fur jusr den organisationen.

Vi ftjrsöker sällan spegla samhället eller
orten i stort, utan lorst och främst organisationen. Sen har vi väl i och flir sig
ambitionen attyata så heltäckande som
möjligt, när det gäller att samla in arkiv
från olika typer av organisationer. När
det gäller de offentliga arkiven är det inte
särskilt svårt. Vi kan luta oss mot arkivlagen. De som samlar in förenings- och
foretagsarkiv har det däremot svårare.
Vad bestätnmer ltur ai ordnar uåra
samlingar?
Nils: För oss är främst två saker vägForts nästa sida

Ärkiv
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Forts från sidan 23

ledande. Det ena är att vi vill skapa ett
bra källmaterial dar det, som jag nyss sa,
ska vara möjligt art studera organisationen som skapat materialet. De enskilda
dokumentens ursprungliga sammanhang och användning måste bevaras. Det
andra är att det ska gå snabbt att göra
stora mängder information sökbar på en
rimlig nivå.
Vi utgår ytterst från r,em som bildade
arkivet när vi ordnar våra samlingar.
Därfor kan man egentligen aldrig ställa
frågan: "Har ni något om?" till oss, vi
har enbart "rester från".
Carin: Vi vill gärna att samlingarna
ska kunna användas för att berätta den
historien, eller bevisa den berättelsen, vi
vill förmedla och bevara. Därlor är det
viktigt att själva sammanhanget och berättelsen som ftiremålet förmedlar finns
dokumenterad och är sökbar. Annars
förlorar föremålen sin mening. En symaskin, som bara är en symaskin är
mycket mindre intressanr än en symaskin som är en del i en berättelse om en

Nils: Sen lockas nog lite olika personligheter till de olika yrkena. Vi ar glada
om någon uppmärksammar oss, ni ftirväntar er och skapar uppmärksamhet på
ett helt annat sätt.
Carin: De problem, eller missförstånd,
som uppstår mellan arkiv och mus€er
6nns också internt inom museerna, melIan de som jobbar med samlingarna och
de som jobbar med utställningarna. Det
är helt enkelt en konflikt mellan målet
att bevara och att göra spännande este-

fykt från hgermanland

seet dven att vara

1947.

tiskt tilltalande utställningar.
Nils: En liknande konfikt finns
ibland mellan arkivarier som jobbar
med tillsyn och rådgivning kontra de
som iobbar i depåerna och med forskarservice. Fast den kanske inte är riktigt

Dansk arkit
SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver hade sitt årsmöte 2 till 3
oktober 2010, på Kryb-i-Ly Kro
i Taulov, inte långt från Kolding i

Danmark.
Föreningen har mer än 400 medlemmar, bestående av lokala arkivföreningar, i sin tur organiserade i 13 kretsar.
För att fävara medlem har SLA satt upp
vissa krav att lokalarkivet ska vara offentligt och tillgängligt för allmänheten.

lika tydlig.

Att vara arkivarie och chef för
antikvarier och vice versa
Under 2009 var stadsarkivarien också
chef ftir stadsmuseet. Under första halvärer.2017 kommer chefen för stadsmu-

chefför stadsarkivet.

Vadfinns detfiirfarhågor infiir att
Vem sha

anaiinda uåra samlingar?

Nils: Forskarna, i bred bemärkelse.
Carin: Forskare, men samlingarna

ska

också användas i museernas egen verksamhet och då nå brukarna via utställ-

ningar, program och pedagogik.
Vad är härnan i stadsmuseet resltehtiue

stadsarhiuet?
Carin: Samlingarna! Utan dem är vi
bara en utställningshall.

Nils: Arkivlokalen och dess innehåll.
Det går ftirvisso bra att vara arkivarie,
utan att någonsin komma i närheten av
en arkivlokal, men det går inte att ha en
arkivinstitution utan en arkivlokal och
dess innehåll.

Antikvarier och arkivarier
Vad är shillnader och lihbeter mellan

arhiuarier och antihaarier ?
Nils: Den största krocken för mig är
att ni tolkar och Itjrmedlar. Jag menar,
frågar någon oss någonting så letar vi
fram ett material som syarar på frågan.
Ni har ju ett uppdrag som går snäppet
längre än vårat. Ni ska ju tolka och {tjrmedla via utställningar med mera. Därftir använder ni materialet själva i betydligt hogre utsträckning än vi.
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aara cheffi;r en AnnAn aerhsamhet?
Carin: Det som känns mest oroligt är
att jag inte kan verksamheten.
Nils: Ja, det håller jag med om. Att
vara chef över något som man inte riktigt förstår känns som attvarablind och
leda seende som pratar ett språk du inte
förstår. Inte nog med att medarbetarna
vet bättre, du ftirstår inte heller alltid
vad de vill eller menar.
Carin: Från medarbetarnas håll finns
också en rädsla för att en chef som inte
ar frär de egna leden inte riktigt kan
ftjreträda verksamheten uppåt.
Nils: Det blir ett annat sätt att styra.
På gott och ont, men mest på gott.
Chefen tvingas lita på medarbetarnas
sakkunskap och medarbetarna tvingas

att ta ett större ansvar.
Nils: Expertrollen som ofta är kombinerad med chefsrollen hos oss måste helt
enkelt fyllas av andra.
Carin: Som medarbetare kan man
dock sakna chefen som bollplank när
han eller hon inte riktigt är insatt i verksamheten.

I
"The Beatles forever". I Kolding slott håils en
stor utställning om The Beatles, för att hedra

Kontakt:
carin.andersson@eskilstuna.se
nils.mossberg@eskilstuna.se

bandets 50-årsjubileum. På 800 kvadratmeter
berättas historien om fyra grabbar från Liverpool, som började runt 1960.
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konferens om naturens krafter

Kryb-i-Ly Kro. I detta charmiga hus i Taulov, hölls den danska arkivkonferensen.

De danska lokalarkiven arbetar med
enskilda arkiv med lokal anknytning,
såväl näringslivsarkiv, ftireningsarkiv,
personarkiv liksom andra lokalhistoriska samlingar.

Stödorganisation
SLA arbetar som stödorganisation för
åll drivs på
ideell basis, vanligen med en arkivarie
som ansvarar ftir verksamheten, samt
med arbetslag av volontärer som ordnar
och tillgängliggör samlingarna.
På SlA-kansliet finns en konsulent anställd, Hanne Hauge. SLA arrangerar
kurser och konferenser, ger ut litteratur
liksom tidningen OmSLAget. Föreningen ansvarar även fiir ert regisrersystem ARKIBAS, som större delen av
medlemmarna använder sig av.

lokalarkiven som i många

Naturens krafter

som gav en inblick i hur lokalhistoriska
samlingar kan ha stor betydelse i natur-

till fc;r hela befolkningen och att vi inte

vetenskaplig forskning.
Meteorolog Jesper Theilgaard betonade lokalarkivens viktiga samlingar av
uppteckningar och minnessamlingar
om olika väderfenomen, stormar och
katastrofer orsakade av väder.
Som en fallstudie fick vi även ta del av
den dramatiska stormfloden 1872, där
havet trängde på uppifrån Kattegatt och
från Östersjön, vilket medförde svåra
översvämningar. I tidningar, teckningar
och berättelser finns dramatiska beskrivningar om katastrofen. Minnesmärken i
landskapet som vallar och minnesstenar
fyller en viktig, pedagogisk uppgift än i
dag, dåju iiknande katastrofer kan hända igen och en mental beredskap bör
finnas, så att man inte glömmer bort
underhåll av vallar och pumpverk.

grupper som idag forskar i arkiven.
Konferensen avslutades med rundvisning av Kolding slott (Jean Baptiste
Bernadotte var där med spanska trupper
1808 - slarv med elden, och hela det
magnifika slottet brann upp). I daghar
hela slottet återuppstått, med nyskapande arkitektur har slottsruinen blivit en

Temat för årsmötets konferens var Natu-

Brandtal

rens krafter, som en introduktion infor
Arkivens dag. Ett rikt fl;reläsningspro-

Danske riksarkivarien Asbjorn Hellum
höll under årsmötet ett brandtal om tillgängliggörande, vikten av att arkiven är

gram erbjöd många lärorika lektioner,

Ärkiv
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av bekvämlighet ska vara nöjda med de

magnifik utställningshall.

I

Arkivföreningar i Danmark
SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver,
www.danskearkiver.dk/
ODA Organisationen Danske Arkiver,

www.dkarkiver.dk/
VIDA (Dansk arkivselskab),

www.danskarkivselskab.dk/
Arkivforeningen, www.arkivforeningen.d k
Dansk historisk Faellesråd,
www. historie-online.dk

TEXT och FOTO: KatarinaThurell

katarina.thurell@missionskyrkan.se
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Vem var egentligen
Författaren Ernst Brunner har nyligen kommit med boken'Anckarström och kungamordet". Det är
ett slags historiskt reportage där
man får följa Jacob Johan Anckarström och Gustav lll från barnaåren
till slutet dödsskottet och avrättningen.
Vem var Jacob Johan Anckarström egentIigen? Var han en kallblodig kungamördare och kallhamrad fanatiker?
Omdömena har skiftat och mest kanske har bilden av en brutal person och
kanslokall ensamvarg dominerat.

Uppväxtår
Jacob Johan Anckarström föddes den
11 mq 1762, på Lindo gård i Vallentuna

Uppland. Han var son

till överstelöjt-

nanten Jacob Johan den äldre och Hedvig Ulrika Drufva. Jacob Johan fick en

sträng uppfostran och det ansågs att
detta skulle ha bidragit till hans många
gånger trotsiga karaktär.
Vid 15 års ålder blev han page vid
det kungliga hovet. Han tjänstgjorde
vid livgardet mellan 1778-1783 och slutade med kaptens grad vid 21 års ålder.

Beväpnad med både pistoler och knivar. Anckarströms mordvapen och mask finns att se iverklig'
heten på Livrustkammaren i Stockholm. FOTO: Göran Schmidt, Livrustkammaren.

Föga lönande lantbruk
Efter den korta militära karriären ägnade sig Jacob Johan åt lantbruk och penningutlåning.
Tyvdrr k;nade sig lantbruket ftiga och
han kom ofta i tvist med sina grannar.
Bråken ledde till domstolsprocesser som
han ofta ltirlorade. Han ska också ha
missat sina underlydande. Till sist forlorade han sitt arrende och flyttade in
till Stockholm.
1783 gifte han sig med officersdottern
Gustaviana Elisabet Löwen.

Morgonpipa med Bellman
Hans nya adress blev en bostad i hörnet
av Gamla Kungsholmsbrogatan och
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Målargatan, där han hr;ll kor och sålde
mjölk. Under ett par år var han granne
med Carl Michael Bellman. På morgnarna kunde man se dem sitta ute och
röka pipa tillsammans.

Rysk spion?
Under en resa till Gotland 1791 blev han
anklagad som rysk spion och fr;r uppvigningsförsök, eftersom den gotländska
befolkningen fruktade en rysk invasion.
Anckarströms syfte med resan var att
kopa in gårdar. På båten över till Gotland tillsammans med sin hustru och en
bekant med namnet Runeberg, hade

han pratat nedsättande om kungen och
hans krigspolitik. Dock avfärdades snart
spionerimisstanken och av obekanta skäl
beordrade Gustav III att åtalet skulle
läggas ned.

Operamaskeraden

Den 16 mars 1792 mördades Gustav III
på en maskerad på Operan. Flera försök
hade tidigare gjorts att mörda kungen.
Vid nyåret 1792 vantade mördare utanför kungens fönster ute på Haga liksom
på vägen till riksdagen i Gävle.
Kungen hade tidigare på dagen fått en
varning i ett brev, som han dock ignore-
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Jacob Johan Anckarström
rade. Det mördande skottet som Jacob

Johan avfyrade var laddat med metallskrot som ledde till blodförgiftning och
lunginfammation. Trots att kungen
blev allvarligt sårad dog han inte på
platsen.

Mördarjakt
Skottet ledde inte till någon panik.
Snabbt förstod de närvarande på operan
att ett attentat hade inträfåt och dörrarna stängdes. Den väntade statsvälvningen uteblev och den ersattes med en
intensiv mördarjakt.
Dagen efter mordet arresterades Jacob
Johan och erkände sig ganska omgående
som skyldig. Till en början nekade han
envist till att några andra skulle vara inblandad i komplotten.

Två grupper

III från adeln
var kraftig under kungens sista regeringsår. Minst två grupper planerade
attentat mot kungen. Den ena gruppen
Oppositionen mot Gustav

halsjarn slita fem par spö. Avrättningen
skedde fredagen den29 aprll 1792 pä
Skanstulls galgbacke på Sr;dermalm.
På natten efter mörkrets inbrott hämtade Gustav Ulrik Silfversparres betjänterJacob Johans kvarlevor från galgbacken och forslade till hans herrgård
Ndvekvarn, där de begravdes i trädgården.

Stor mörkläggning
Av oförklarliga skäl stoppades polisutredningen. Av de totalt 80 inbegripna
var Jacob Johan den ende som avrättades. För de övriga mildrades straffen.
Några drevs i landsfykt. Den som stod
för mörkläggningen var hertig Karl. En
lorklaring till detta kan ha varit att hertig Karl var frimurare i likhet med
många av attentatsmännen.

Försoningsgåva
Efter mordet bytte släkten Anckarström

till Löwenström. Man sålde

bestod av bland annat Jacob Johan

namnet

Anckarström, greve Claes Fredrik Horn
af Åminne och greve Adolf Ludvig Ribbing. De konspirerade ute på Huvudsta
gård utanlor Stockholm.
Den andra gruppen leddes av generalmajor Karl Fredrik Pechlin.

västra delen av godset Lindr; ft;r att där

Ett instrument
I Pechlins hem på Blasieholmen

samlades likasinnade ltjr att planera en revo-

möjliggöra byggandet av det Löwenströmska sjukhuset, som en ltirsoningsgåva

till Sverige.

Släkten skrapade bort namnet Anckarström från familjens vapensköld.

Anckarströms familj flyttade till Gotland och hans änka gifte sig med Barthold Runeberg (eller Rundberg) som r,ar
notarie och vice auditör vid Svea Liv-

lutionär omstörtning. Men Jacob Johan
fick dock aldrig tillträde till Pechlins
salonger. Han fick bara trdffa vissa av

garde.

Pechlin utsedda kontaktpersoner. Han
blev det villiga instrumentet som sammansvärjningen behövde.

Jacob Johan sägs ha varit snål och gick
utan strumpor i stövlarna. Han ska ha
varit inbunden, vresig och svår att ha att
göra med. Ofta hamnade han i bråk.
Han ska ha haft ett hårt sinnelag. Samtiden såg honom som en hård fanatiker,

Domen
Jacob Johan dömdes till förlustig ära
och gods. Han skulle först mista högra
handen, sedan halshuggas för att till sist
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steglas. I tre dagar innan avrättningen
6ck han på olika torg i två timmar i
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Personkaraktär

häfrig, oresonlig och kärleksk;s fur allt
Iidande.

I

sin nya bok följer Ernst Brunner mannen som
mördade Gustav lll - Jakob Johan Anckarström.

En annan bild av honom var att han
inte var den besinningslöse mörkermannen utan en modig upprorsman, ett moraliskt föredöme, en hjälte.

Personliga och politiska
motiv
Anckarströms motiv var både personliga
och politiska. Han hade själv drabbats
av kungens skattelagstiftning. Andra
drevs av de amerikanska och franska

revolutionernas idder om frihet, jämlikhet och broderskap.
De politiska motiven var motviljan
mor den kungliga maktkoncenrrationen.
Kungen sades ha satt sig över lagen när
förenings- och säkerhetsakten drevs
igenom 1789. Utan riksdagens godkännande hade kungen självsvåldigt startat
krig mot Ryssland. Det fanns också ett
missnöje med den lorda finans- och

skattepolitiken.

I
TEXT: Hans Ramstedt
hans.ramstedt@ liv.se
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Näringslivsarkiven förändring

ruÄRrHcsLlvrs RRxtvRÅo, rulR
Nikolaigaran 3,702 1O ÖREBRO
Tfn:019-12 01 I . Fax019-61'l 81 20
E-post: nla@nla.nu . www.nla.nu
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Den 6 till 7 oktober genomförde
Näringslivsarkivens Förening, med

föreningen Värmlandsarkiv som
värd, konferens i Karlstad med
Näringslivsarkiven i förändring som
tema.

ARKIVRAD ET AAS
nnxrvRÅorr nRs
c/o Föreningshuset

Schemat var späckat med högaktuella
ämnen; biand annat avhandlades näringslivsarkivens roll i den nya kultur-

arkiv som arbetar nära organisationerna
och företagen och med depositioner, har
gjorr art der finns betydligt mer privara

arkiv utanltir Riksarkivet än innanför
dess väggar.

Emellertid, dven efter att benchmarkingprojektet genomförts finns det ett
stort mörkertal kring hur många enskilda arkiv det faktiskt finns och antalet
hyllmeter.

politiken. Den nye riksarkivarien Björn
Ordförande:
Katarina Ekelöf
Posten

Tfn:08-781 10 49
E-post: katarina.ekelof @posten.se

Kulturkofferten var, som tidigare påpe-

skapets framtid.

kades, en viktig nyhet som belystes av

Den nyutgivna handboken for kommunikatörer och arkivarier, History
Marketing, presenterades av Centrum
för Näringslivshistoria.

kulturstrategen i Region Vdrmiand,

Förändrade villkor
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3, 702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 . Fax:019-6'! 1 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

ww.falnu
Ordförande:
Karin Englund
Urvädersgränd 1 1, 1 16 46 STOCKHOLM
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2.se

Det är oundvikligt att de lokala näringslivsarkivens tillvaro kommer art förändras i och med den nya regionaliserade
kulturpolitiken. Det är med detta i åtanke som den årliga NAF konferensen
arrangerades, och under två dagar fick
representanter för Sveriges lokala näringslivsarkiv lyssna på föredrag om och
diskutera de flirändrade villkoren för

näringslivsarkiven i Sverige.

Benchmarkingprojekt
Under konferensens första dag pratade
Ann Hörsell, chef på Avdelningen ltir
enskilda arkiv vid Riksarkivet, om
benchmarkingproj ektet Nordiska perspektiv, som hon och hennes nordiska
koliegor har arbetat med på uppdrag av
de nordiska riksarkivarierna.
Eva Karlsson

Alingsås kommun

ffn:0322-616 114
E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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NÄRINGSLIVSARKIvENS FÖRENING
c/o Per-Ola Karlsson
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 4B-50
167 33 BROMMA
Ffn: 0709-74 03 70
E-post: p-o.karlsson@naringslivshistoria.se

Ordförande:
Per-Ola Karlsson

Kulturkoffertar

Jordell reflekterade kring näringslivsarkivens roll och det svenska arkivland-

Riksarkiven i Sverige, Norge, Danmark, Finland och till en viss del Island
har varit engagerade i kartläggningen av
enskilda arkiv hos arkivverken. Uppdra-

Ulf

Nordström.
Tyvärr verkade inte Nordström vara
insatt i den speci6ka situarionen som
näringslivsarkiven befinner sig i, och
kunde inte på ett tillfredsställande sätt
{tirklara exakt hur de små regionala ndringslivsarkiven skulle beröras av denna
reform. Detta kan te sig som ett dystert
tecken Ibr de som är beroende av kulturstöd från staten, då man befarar att
arkivfrågan kommer att falla mellan
stolarna, eftersom den kan te sig lite
mossig och inte speciellt iögonfallande.
Arkivchefen {tir Blekingearkivet, Per
Lundin, höll ett anlorande om regionala
arkivens framtid i det {iirändrade kulturlandskapet.

History marketing
För ett av de lättsammare inslagen stod
vice VD fiir en lokal affärsrörelse, Klässbols Linneväveri, Dick Johansson.
Han berättade historien kring {tiretaget, som arbetar med sin historia på

ett mycket aktivt och framgångsrikt
sätt. Vdveriet är ett mellanstort familje-

grund av attvarje land utarbetat egna
metoder. Den svenska modellen med ett

företag vars af{ärsmodell är att hålla på
traditionerna i allt från metod, till material och tygmönster och berätta om sitt
ursprung och sin filosofi.
Företagets ägare har varit duktiga på
att förvalta de gamla traditionerna och
för detta blivit belönade med god lönsamhet. Bland annat finns linne från
Klässbol på alla svenska och norska ambassader runt om i världen och den årliga Nobelmiddagen intas på Klässbol-

nät av folkrörelsearkiv och näringslivs-

vävda linnedukar.

get utvidgades så småningom även till
att omfatta de enskilda arkiven, utanför
de nordiska riksarkivens väggar.
De slutsatser som kunde dras var
bland annat att de nordiska länderna
varit olika framgångsrika i att bevara
enskilt arkivmaterial, bland annat på

Kontaktuppgift enligt ovan

Nr4.2olo

Ärkiv

Varumärket Klassbol är ett bra exempel på varftir företagen bör upprätta och
arbeta med sina arkiv och ett utmärkt
exempel på history marketing, alltså
marknadsföring och varumärkesbyggande med hjalp av sin historia.
Ett annat intressant föredrag hölls av
Cenrrum för Naringslivshistorias VD
Alexander Husebye, som berättade om
näringslivsarkiv han har besökt runt om
i världen.

Diskussionsämnen
Den första dagens avslutande diskussion
berörde bland annat regelverkens betydelse lor kuiturarvsbegreppet och behovet av nationell överblick, gemensam
strategi från statens sida och gemensam
policy för hur sratliga arkivinstitutioner
ska arbeta med enskilda arkiv ftir att
undvika framtida konflikter. Man diskuterade hur en sådan policy ska formuleras och utformas i samverkan med representanter från enskilda arkiv.
Urvalsproblematiken, det vill säga
modellen som bygger på forskarnas önskemål, var också ett av de aktuella diskussionsämnena. Flertalet arkivarier ansåg denna modell vara svår att tillämpa,
då forskarnas önskemål och intressen
varierar med tiden.
En av de frågor som diskuterades flitigast var finansieringen som är ständigt
aktuell för alla arkiv runt om i landet
och extra aktuell i och med den nya
kulturreformen. Möjligheterna för de
mindre arkivinstitutionerna att bli mer
självfinansierade med Centrum f<;r Na-

ringslivshistoria som ftirebild avhandlades. Det talades också om vdgar att nä
privata donatorer och sponsorer.
Kvällen avslutades med en trevlig middag och underhållning i form av Värmlandsarkivs chef Thomas Kvarnbratt
med band.

tl

tt\tät

Dag två
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Konferensens andra dag bjöd på information från Enskilda Nämnden, som
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traditionsenligt framlordes av nämndens sekreterare Katalin Gere.
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Hennes besked till lorsamlingen var
att bidragsutdelningen från nämnden är
oförändrad {ttr år 2011, vilket betyder
att bidragen inte påverkas av den regionaliserade koffertpolitiken.
Dagens andra föredragshållare var

å
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Olle Nilsson, arkivpedagog från VärmIandsarkiv, som på err intressant sätt
berättade om sina erfarenheter kring
arbetet med projektet Merkurius.

Många strängar på sin lyra. Värmlandsarkivs
chefThomas Kvarnbratt med band, underhöll
vid middagen på Restaurang Sandgrund vid
Klarälven.

Förändrat arkivlandskap
Den nye riksarkivarien Björn Jordell gav
sin syn på näringslivsarkivens roll i det
ftjrändrade arkivlandskapet.
Han menade att det svenska arkivväsendet genomgår en förändring, och
for att möta denna förändring och tryggavära gemensamma minnen, måste det
finnas en nationell överblick över arkivfrågor och samverkan mellan både statI iga och enski lda arkivinsriturioner.
Ambitionen från den nya riksarkivariens sida är att bjuda in representanter
från den enskilda sektorn, bland annat

CfN, TAM-arkiv

och ARAB ftir samtal
om arkivväsendets framtid och samarbete arkivinstitutionerna emellan.

Nyutgiven handbok
Efterlängtad var också Eva ErssonÅbomr presentation aY en ny bok som
slä.pptes under hösten. Boken heter l1zitory Marheting - Anuänd f)retagets historia i kommunikation och marknadsfbring
och riktar sig ftirst och främst till kommunikationsansvariga inom Itiretag och
organisationer, men också näringslivsarkivarier.
Den beskriver hur man kan använda
sitt loretags historia fur att fordjupa den
egna fliretagskulturen, ge stabilitet åt
marknadsföringen och stärka det egna
varumärket. Boken ger svar på när det
är lämpligt att använda sig av historien
for att få bästa effekt i både externa och

.r.!
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interna marknadsloringen och kommer
med praktiska tips om hur de loretag
som vill bevara sin historia enkelt kan
komma igång med att skapa ett eget
Itiretagsarkiv.
Årets NAF-konferens avslutades med
studiebesök på Arkivcentrum Vdrm-

land.

I

TEXT och FC)lO: \largarir,r Feldm,rn, arkiraric i-id
Tid för samtal. Det blev också tid för lite pausfika med många intressanta samtal mellan konferensdeltagarna.
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d g e-arkivlosning

Vi vill önska följande
välkomna som nya
medlemmar:

bakom åtråNärd titel

FALK:
Tove Engvall, Vallentuna kommun.

Solna, Signifikant Svenska AB
Backman, Stockholm, Cybercom

tockholms läns landstings arkivSundbyberg,
Broman, Östersund, Jämtlands läns

AB Familjebostäder
Hanna llander, Solna, Skatteverket HK
Bodil Jansson, Bromma
Susanne Kilgren, Stockholm,
AB Familjebostäder
Sarah Mared, Danderyd

S

och biobankscentrum blev årets
mottagare av den åtråvärda titeln
Årets arkiv, som 2010 delades ut för
tredje gången. Motiveringen löd:
'Arkiv- och biobankscentrum är ett
arkiv som arbetat länge och framgångsrikt med digitala 1ångtidslösningar.
Arkiv- och biobankscentrums verksamheter är mångfacetterad och kräver
enkla och säkra arkivlösningar något
som landstingsarkivet i hög grad uppfyller".
Bakom priset står DlK-ftjrbundet,
Riksarkivet, Näringslivets arkivråd
(NLA) och Svenska Arkivsamfundet.
Prissumman är pä20 000 kronor.

Rosa Neves-Åker, Stockholm, Locum AB

Tidig med e-arkivlösning

Therese Nykvist, Sundbyberg,
Kemikalieinspektionen
Sten Ottosson, Uppsala

Anders Palm, Stockholm, Software lnnovation

Landstingsarkivet i Stockholm var tidigt
ute med en fungerande e-arkivlösning
som bygger på OAlS-modellen. Det pri-

Sweden AB

mära målet har varit att kunna ta in

Tatiana Pitkevitch, Västerhanin ge,
Regeringskansliet
Lina Ros6n, Uppsala, Livsmedelsverket
Fredrik Rosengren, Stockholm, Riksgälden
Anna Rubusch, Sundbyberg

framfiir allt digitala patientjournaler ftir
långtidslagring, men också att kunna
vara ftirvaltare åt verksamheterna {tir in-

Anna Röstlund, Stockholm, AB Familjebostäder

formation där verksamheterna behåller

lvlarianne Sarberg, Vallentuna, Vallentuna
kommun

ansvaret.
Att 1ångtidslagra patientjournaler är

Elin Walsh, Stockholm

inte ett helt okomplicerat område, inte
minst då det har funnits en sror mängd

Jenni Van de N4eulebrouck, Stockholm,
Regeringskansliet FA JA

olika digitala iösningar {tir patientjournaler ute i landstinget. Det finns också
både stränga sekretesskrav, samt möjlighet för den enskilde att begära att egna
journalhandlingar ska destrueras.
Ytterligare ett problem som skiljer journalhandlingar från andra arkiv som omhändertagits fcir långtidslagring, är att
de fortfarande kan bli aktuella. Är,en om
en nyjournal påbörjas, kan det vara
nödvändigt att dven efter att långtidslagringen påbörjats, göra hänvisningar

i anslutning till den arkiverade informationen.

Ett samband
\hd

1.rar då biobankscentrum r.r.red arkiv
:rtt göra? Förstås ingentinq, i egentlig
mening.
Hanrerinsen krinq fråsan har dock en
de1 kopplingar, inte minst i och med
kor.rtakt och möjlighet för enskilda att
besrämm:r om infonr-rationen ska sparas
och r';rd den ska användas ti1l. På så sätt
kan man säga att prover och journaler
for patier-rren har ett samband - om än
aysrånder för en arkivarie kan tyckas
vara riitt stort. I

TEXT: Lars Lundqvist
lars,lundqvist@bredband.net

Margareta Ödmark, Älvsjö
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10-1215
Avec 201 1
Berns i
Stockholm
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Vi sual

Arkiv -ko ncep t et

fö, pro cessb as erad informationsredov isning
våra
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lT-stöd hjälper dig att hålla ordning på och redovisa alla verksamhetens handlingar.
är i dagligt bruk.

AåOe Oe arkiverade och de som

I VisAlfa Dokplan anger du för var och en av
verksamhetens processer vilka handlingstyper som ingår
och vilka hanteringsanvisningar som gäller för dem.

r Visual Arkiv fortecknar du de arkiverade handlingarna
och arkivinformationen kan göras tillgänglig för olika
användargrupper, via Visual Arkiv och via stödsystemen
Visual Internet eller Visual Arkiv på nätet.

I VisAlfa Dokplan kan du dessutom göra kvalificerade

Visual Arkiv

analyser för att på ett överskådligt sätt belysa problemställningar såsom
- Ansvarsfördelning för processer med flera huvudmän
- Arkivkrav på ll-systemen i samband med upphandling

fråtter ordning på vilket material som är
förtecknat enligt allmänna arkivschemat och vilket som är
förtecknat enligt processmodellen och redovisar det med
rätt användargränssnitt.

Visual Arkiv

och

VisAlfa Dokplan samverkar

ett nytt sätt att redovisa arkiv.

i

visualArkiv kan

impoftera ditt arkivschema från VisAlfa Dokplan och hålla
reda på de dokumenthanteringsplaner som tidigare gällt
för verksamheten.

Våra kurser:
Processbasera med VisAlfa Dokplan
Lä

r d ig processbaserad nformationsredovisn
i

En tredagars utbildning för arkivarier
Stockholm 2, 9 och 10 februari
Stockholm 6, t2 och 13 april
Stockholm 4 \2 och 13 oktober
Läs mer och boka på www.visalfa.se
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Arkivföfteckna med Visual Arkiv
Lär dig arkivförteckningsprogrammet fullt ut
En endagsutbildning i programmet Visual Arkiv
Göteborg 22februari
Göteborg 26 maj
Läs mer och boka på www.visualarkiv.se
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VisAIfa
www,visalfa,se
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,,(DARKIV
www.visualarkiv,se
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Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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Know T är ett jt-konsultbolag rom utvecklar sina kunders affärer och verlsamhet. Cenom ertreprenörsdfivra enheter verksamma på kunder5
lolala marknader erbjuder vi engagerade kon5ulter med förståelse för både verksamhet och behou Vår kultur präglas av öppenhet. ertreprerörochresursförstärknrnggenomhelhetsåtagandenlnomstrateglsl
skap,högkompetensochenviljaattständigtutvecllas.Vilevererarkompeters
rådgivning, systemutveckling och förvaltning.

Läs

mer på www.krowjt.se

Närhet. Kunskap. Engagemang.

Din naturliga samarbetspartner for Digitalisering
Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofi lm, negativ, diabilder, glasplåtar
eller: något annat material som behöver

tillgängliggöras?
Kontakta oss!
Vi är experter på digitalisering.

