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1.1ågra

handlar modern dokumenthantering. En av
uppsatserna belyser kopplingarna mellan
digital dokumenthantering och digitala arkiv.
Behoven och utvecklingen av tekniska och
administrativa lösningar för e-arkiv har ökat

avsevä( sedan 2005, därför startade
Näringslivets Arkivråd ett bokprojekt under
2008 med syfte att ta fram en bok om digital
arkivering.
Bokens upplägg utgår från standarden
OAIS och behandlar de olika delarna i den
elektroniska informationens livscykel. Syftet
är att få med så många aspekter som mojligt
när det handlar om planering, förvaltning

och användning av digital information. Både
när det gäller att införa och förvalta verksamhetssystem som när man ska leverera information till en "utomstående" arkivinstitution,
ska boken fungera som en handbok. Den
ska även innehålla en hel del frågeställningar
som visar på den komplexitet som man
ställs inför när man hanterar elektronisk information, både teoretiskt och praktiskt.
Bland bokens målgrupper återfinns arkivarier, arkivansvariga, studenter, beslutsfattare,
lT-ansvariga med flera.

dagar efter att Stadsarkivet i Köln rasade,

Arbetsnamnet på boken är "Digital Arkivering - praktik, teknik, organisation.. Till den
har sju olika forfattare bidragit med varsitt
kapitel - Katrin Askergren (BRA arkivkonsult), Erik Borglu nd ([/l ittu niversitetet), Elisabeth lvarsson (Sveriges Television), Hanna
Johansson (lnternationella Programkontoret), Katharina Prager (BRA arkivkonsult),
Fredrik Samson (lda lnfront AB) och Eva
Toller (Riksarkivet).

Anastasia Pettersson är administrativt ansvarig och Katharina Prager är redaktör for
boken.
Boken är planerad att utkomma till bokmässan hösten 2009 i minst lika många
exemplar som föregående bok, som omfattade en första utgåva och ett nytryck om
vardera 800 exemplar,
Glädjande är att vi denna gång har flera
sponsorer. Svenskt Näringsliv, Torsten och
Ragnar Söderbergs stiftelser samt Riksarkivet har alla gett bidrag till bokproduktionen vilket innebär att
NLA satsar på kvalit6,
både när det gäller
innehåll och formgiv-

ning av boken.
Anastasia Pettersson
Ordforande NLA

aaaaaaaa

har det t cskrå,.ande arbetet börlat med att gå igen arkivalier

som har hittats i resterna.

Foto:

I

Bhe nisches Bildarchiv/Anna C Wagner
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Arkiv och katastrofer:

Vägledning och proaktiva åtgärder
et är lätt att vara efterklok.
Människans vilja till insikt om
framtida eventuella faror har
alltid varit begränsad. Kanske skulle
våra liv bli svårare att uthärda om vi
dagligen skulle tvingas r.ankai worst
case scenarier.

Icke desto mindre bör det ingå i arkivariernas många och viktiga uppgifter,
att i fr;rebyggande syfte söka kunskap
och lära av andras dystra erfarenheter
om och när det värsta har hänt.
För det gör det ju ibland.

Oerhörd katastrof.
i Köln

4

kollapsade.

Ett

par människor omkom och

Katastrofen iKöln

Den fulla vidden av denna oerhörda
katastrof är inte ännu känd. Det lär ta
åtskillig tid i anspråk för att se vad som
räddas kan.
Inte heller har någon glömt effekterna
av översvämningskatastrofer av skilda
slag på arkiven, både i vår världsdel och

Den 3 mars 2009 är en dag som alla
arkivarier bör minnas. Det var den
dagen ett av de allra viktigaste arkivbestånden norr om Alperna, med anor
från 900- talet och med tyngdpunkt
inte minst på medeltida handelsdokument, ftill samman som ett korthus.
Stadsarkivet i Köln kollapsade och ett
par människor omkom. Vad en fransk
invasion 1794 och hela andra världskriget inte lyckades {tirstöra, blev nu ett

faktum.

et.t av de allra viktigaste arkivbestånden norr om

i andra.

Gigantiskt hål
När det galler handelsen i Köln - som är
en hel stad som vilar på osäker grund var den utlösande faktorn ett omfattan-

Alperna föll samman som ett korihus, när Stadsarkivet
FOTO: O Stadr Koln,'luergen Schueue
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enskilda sektorn är forutsättningarna {tir
ett proaktivt skyddsarbete ftirmodligen
mer varierande.
Den helt grundläggande vägledningen
ftir hur katastrofer i arkiv kan fcirebyggas har publicerats på engelska av International Council on Archives (ICA):
Guidelines on Disaster Preuention and
Control in Archiues (1997).
Det är en 40-sidig rapport, som trots
sina dryga tio år på nacken. i princip
fortfarande fullt täcker de grundlaggande problemen.

Policy och strategi

Gigantiskt hå|.

1,4ånga av våra arkivkollegor har
fått se sina yrkeslivs vedermödor bokstavligen
försvinna ned i underjorden.
FOTO: O Stadt Köln/Juergen Schuetze

de tunr.relbanebygge, r,ilket orsakat
underjordiska vattenströmmar som skapade ett gigar.rtiskt hål nära huset som
var r-rppfurt 1897.
Säkerhetsskåp i arkivet hade reducerats till er.r trecljedel irr. sin storlek, och
br-ggnader-rs iasad av regel 1.rade splittrats
och trär.rgt siq in och likt pilar borrat sig
iger-rom pappersakterna.

\Iånqa

Skriften har till syfte just att hjälpa arkivinstitutioner och arkivarier att etablera
en katastrofplan med en egen policy och
strategi, och den är både grundlig och
1ättöverskådligt disponerad. Ingen skulle
tycka illa vara om den också utkom på
svenska, kanske med några smärre anpassningar till våra lorhållanden.
I guiden behandlas allr från vilka
typer av katastrofer som finns, finansiella aspekter inklusive fursäkring, riskbe-

dömning, riskhantering i byggnader,
mot vatten eller brand, beredskap, reaktioner vid katastrofer samt årerhämrning
efteråt. För den väldigt intresserade av-

Samarbete över gränser
EFtersom der här handlar om övergripande policyfrågor, där konkurrens
eller sekretess är av underordnad betydelse, är det ett område som lämpar
sig {tir samarbete över organisationsgränserna.

I London träffas arkivarier från olika
banker och Itiretag regelbundet ftir att
diskutera frågor eller genomfura konkreta övningar. Det här är en möjlighet,
bland annat för de arkivarier som är ensamma representanter för sin profession
i err förerag eller i en organisation, art
knyta värdefulla kontakter. Det är av
godo, både för uppdragsgivarna och för
dem personligen. Det är också ett tema
som lämpar sig för våra gemensamma
arkivftireningar, i deras fortbildningsverksamhet eller publicering.
I London är det förstås terrorn som
varit en viktig orsak bakom detta behov,
särskilt när det finansiella centret är så
koncenrrerat i staden. Men ingenting
säger att Sverige skulle ftrbli förskonat
från den sortens katastrofer. Annars är
det fullt tillräckligt som skäl atr tänka
på andra smärre händelser som kan vara
nog så besvärliga, tidsödande eller kostsamma.

slutas det hela med en synnerligen om-

ättande bibliografi.

Forts nästa sida

ar. r,åra

arkivkollegor: där l-rar fitr se sin:r r.rkeslivs vedermödor boksralligen iörsvinna
ned i underjorder.r.
Men orsakerna bakon-r oönsk:rde händelser i arkiven, katastrof-er eller nrindre,
uppvisar en sällan skådad vari;rrion ör'er
tiden. Det finns knappast möjligheter
att fullständigt skydda sig ifrån alk. Det
är ir-rte heller arkivvärldens önske må1 att
omsluta sig med en ogenomträn91i-q
skyddsvall.

Rimlig riskbegränsning
När det gäller rimligt tänkbara risker
finns det däremot god anledning att se
om sitt hus i tid. I den offentliga sektorn
finns loreskrifter - som alltid - som in-

begriper viss hänsyn till dessa frågor,
och som ska redovisas varje år i en bilaga till årsredovisningarna. Men i den

Ärkiv
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Tidsödande. Några dagar efter katastrofen undersöks rasmassorna, i ett försök att rädda oersättliga

arkivalier.

FOTO:

@

Stadt Köln/Jörg Sonntag
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Forts från sidan 5

Evakuering och specialister

Tiden avgörande faktor

Planer fiir evakuering av arkiv är väl en
fråga som är speciellt viktig. Att ha tillgång till kontaktpersoner inom vissa

I offentlig

vitala kunskapstdlt, såsom konservering,
är en annan.

Att flytta ett arkiv, helt eller delvis, när
ett sabotage eller en terrorhandling ägt
rum är ju inget som den egna personalen självklart får iov att genomföra, om
arkivbyggnaden av polisen förklarats for
brottsplats. Det gäller då att kunna lotsa
behorig personal in i byggnaden, fur att
kunna flira undan särskilt värdefulla
arkivbestånd.
För att det ska vara möjligt förutsätts
att arkivförteckningar och lokalplaner
finns tillgängliga utanfor arkivet. Vilka
delar av arkivbeståndet som är särskilt
viktiga bör redan dävarahelt klart för
de arkivansvariga.

sektor, inte minst vid de stora
arkivinstitutionerna, finns det redan en
samling personer med specialistkompetenser. Men i den enskilda sektorn kan
det ta lång tid att få fram namn på

kunnigt folk.
Och tiden är en avgörande åktor när
ett arkiv till exempel dränkts i vatten.
Under arkivdagarr\a i Göteborg fick vi
höra om Swedbanks erfarenheter efter
stormen Gudrun, som dränkte arkivet i
hamnområdet i Falkenberg, efter att en
liten glasruta slagits sönder.

Försäkringsfrågor
Har katastrofen ändå slagit till gäller det
att i efterhand ltirsöka reducera skadeverkningarna. Hur fungerar till exempel
{tiretagsltirsäkringen? Om ett unikt material försvinner kan knappast pengar
rädda det tillbaka. Men om det skadats,

och kanske kan återskapas med hjälp av
digital teknik eller konservering, är det
bra att redan före katastrofen ha resonerat med ftirsäkringsbolaget om hur man
som kund anser att ersättningsmedlen
bör kunna disponeras.
Om beloppet uppgår till en viss summa, önskar man kanske använda denna
just till en rekonstruktion av de delar av
arkivet som går att rädda, dven om beloppet är schablonmässigt beräknat på
hela arkivets volym i hyllmeter. Mindre
intressant är det ftirstås om försäkringen
bara kan ge ersättning med den andel av
beloppet, som står i fttrhållande till arkivets hela volym om endast en del skadats, eller bara ge medel lor inköp av
nya hyllor.

Om det inte redan finns en katastrofplan för ditt arkiv - passa på att ta fram
en nu, eller uppdatera en gammal.
Innan det är ftir sent. I

FAKTARUTA:
Personliga upplysningar:

lnternet:

lngmar Frojd, Riksarkivet, Stockholm.
Gabriele Teichmann, arkivchef vid Sal. Oppen-

494 stillbilder från katastrofplatsen i Köln i ett
bildspel, och flera andra rörliga inslag, finns på

heim Jr & Cie, Köln.

Youtube : http ://tr.youtube.com/watch?v=7DF
espUd P4w&feature= related.

Tidningsartiklar i ämnet Köln:
Georg Kuffner, "Warum das Historische Archiv

En av de allra viktigaste referenserna i det

einsturzte", Frankf u rter Al lg em ei n e Zeitu ng,

allmänna ämnet flnns på ICA:s webbsidor:

4 mars 2009.

http://www. ica.orglsites/default/files/
Studyl 1 E%20Final.pdf.

Thorsten l\,4oeck, "Rrskante Suche n verstreuten Trummern", Kölner Stadt-Anzetger,9 mars
2009.

Ytterligare några viktiga sidor med katastroftema är:
http ://www. loc.gov/preserv/emergprep/

Se om ditt arkiv. Om olyckan är framme, är
det mycket bra att redan innan ha en plan för till
exempel evakuering av arkiv. Det är inte siälvklart
att den egna personalen får gå in i byggnaden.

Andreas Rossmann. "Der Prels der U-Bahn",
"Retten, was sich retten ässt", Frankfurter

prepare.html

Allgemeine Zeitung, 5 mars 2009.

http://cool-palimpsest.stanford.edu/bytopic/
disasters/

http://www. bl.uk/npo/disaster.html

TEXT: Arders Perlinge
anders. perl i ng e @ sfehf.se
aaaaaaaaa

Handbok i katastrofberedskap
På Riksantikvarieämbetets hemsida
(www.raa.se/rvr) finns en av dem nyss

framtagen handbok med checklistor, lor
katastrofberedskap och restvärdesrädd-

ning inom kulturarvet.

6

Den berör oss alla i hela ABM-sektorn
och tar upp ämnet som många av oss
nog inte tänker på så ofta. Det är en bil1ig investering mot vad en ltirlust kan
kosta. Anskaffning och läsning är en bra

början, men sedan måste man ju tillampa det som står i den i så stor utsträck-

ning som möj1igt.
TEXT: Ingrid Söderlund

Nr2.2ooe
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Hur kl arar sig arkiven
i fi nanskrisernas tid?
Finanskrisen har svept över
världen de senasfe månaderna
och frågan är förstås hur arkiven
klarar sig i dåliga tider.
Tema Arkivs Lars Lundqvist
har tittat lite närmare på hur

det har sett ut tidigare.

T1 örst och främst bör der konstatep ,r, art ingen sektor står oberörd
I inför en lågkonjunktur och om
nedgången blir allvarlig, finns det stor
risk för att även arkiven drabbas.
Arkiv har dock ofta också varit före-

mål ftir kulturarvsinsatser i dåliga tider
och på det sättet klarat sig relativt bra.
Något entydigt svar kan alltså inte ges,
men jag
ter.

vill

ändå peka på några aspek-

forsöka undvika lor mycket neddragningar, men ändå inte låna pengar. Helt
ut kommer detta inte lyckas och signalerna får väl tolkas som att man vill
undvika neddragningar som leder till
ftir stora neddragningar i välfdrden.

Arkivarien oumbärlig
Konjunkturcirkeln
Först kan det konstateras att arkivsek-

torn i regel drabbas relativt sent i konjunkturcirkeln. Oavsett verksamhetens
form, som stiftelse eller offentlig arkiv-

institution, drivs lejonparten av alla
arkivinstitutioner med någon form av
verksamhetsstöd. Huvuddelen av flortjänsten kommer i regel från offentliga
medel, eller i vissa fall bidrag från enskilda aktörer. Offentliga sektorn som
sådan drabbas alltså först efter att folk
blivit arbetslösa och skatteintäkterna
därmed reducerats.
Här har det också betydelse vilken roll
staten/bidragsgivaren har i detta avseende. Under 1970-talets kris löste man
penningbristen genom att låna, medan
1990-talets kris snarare löstes genom
osthlwelprincipen (eller kanske snarare
ostknivsprincipen - man skar ner pä alla
områden till dess budgeten var i balans).
Ser man på de politiska tongångarna i
dag tycks det som att man gärna vill

Ärkiv
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En viss generell minskning kan väl darflir väntas runt om i landet - men det är
svårt att se att det skulle leda till några
större varsel, däremot blir det {tirstås
svårare ftir nyexaminerade arkivarier att
få in en fot på arbetsmarknaden.
Projekten är trots allt det som renderar
att påverkas fortast. Till detta ska dock
Iäggas en funktion som kan vara positiv:
neddragningar leder ofta till sammanslagningar och att myndigheter upphtir.
I sådana situationer är arkivarien oumbärlig. Detta tillsammans med den nya
arkivlagen gjorde att arkivariekåren som
helhet klarade sig rätt bra undan 1990talets lågkonjunktur. Gentemot övriga
kulturarvssektorn har alltså arkivarien
ett starkt stöd i de lagkrav som finns.

Växande profession
Det som gör arkivariekåren så pass svårbedomd är dock att den har expanderat
rätt kraftigt under de senaste 10-15 åren.
Både i antal och som profession. För

15 år sedan talades allmänt om att det
knappt fanns några arbetslösa arkivarier.
Efter att utbildning startats på fera håll
i landet är det i dag en rejäl överutbildning inom yrket. Detta kan medföra att
det blir betydligt svårare ftir nyexaminerade att få anställning.
Studier visar dock allmänt att välutbildade har större möjlighet att klara sig
i lågkonjunktur. Och ofta har även satsningar på kulturarvssektorn gjorts när
konjunkturerna varits som mest kännbar. Under slutet av l990-talskrisen
initierade man exempelvis Sesamprojektet och i slutet av krisen under

2000-talets ftirsta år, lades en hel del
pengar på axcessprojektet.

Skäl som ger hopp
Det finns alltså tre skal till att arkivsektorn inte behöver drabbas så hårt av
en lågkonjunktur. För det forsta drabbas
sektorn - som all offentlig finansierad
verksamhet - relativt sent. För det andra
kommer ofta i lågkonjunkturens slutskede

olika kulturarvsprojekt för att

komma tillrätta med arbetslösheten.
Och fttr det tredje leder lågkonjunkturer
ofta till att myndigheter slås ihop eller
upphör, vilket leder till en rad uppdrag
Itir arkivarien.
Pessimismen får väl främst sägas ligga
i att det finns en överutbildning av arkivarier i dagsläget och också att professionen som sådan alltid måste flirsvara
sin position oavsett vilken verksamhet
det än gäller. I fall arkivarien inte gör
detta finns alltid risken ftir att ekonomichefen ser anledning till att hitta nya
sätt att minska utgiftssidan på. Arkivarier är i regel oerhört kunniga och välutbildade, men detta får inte forbli professionens privata hemlighet. I
TEXT: Lars Lundqvist
lars,lundqvist@bredband.net
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Bosnlska ark V
i en turbulent po li t S k t
I en vecka under våren 2008 be-

Socialismens tid

sökte jag Sarajevo med syftet att
bekanta mig med det bosniska
arkivväsendet och dess utveckling

Trots att det i regionen har funnits en
väldigt gammalt tradition att samla och
bevara arkivhandlingar (redan från slu-

1947-2006.

tet av 1100-talet), dröjde den ftirsta bosniska arkivinstitutionens tillkomst fram
till det andra världskrigets slut. Närmare bestämt 12 december 1947.
Fram till 1990 inrättades åtta regionarkiv som ursprungligen var kommunarkiv. Då ansvars- och tillsynsområden
utökades fick de en ny status, som regionarkiv, eftersom de blev arkivmyndigheter ftjr både regionala och kommunala

Resan var möjlig att genomföra tack
vare Arkivrådet AAS, som beviljade
medel till resan och uppehalle i Sarajevo
via Leif Pauisens stipendium.

Två viktiga moment
Man kan säga att det finns två viktiga
moment som har präglat och påverkat
det bosniska arkivväsendets utveckling
och flirändring.
Det lorsta är samhällssystemets ftirändring som skedde i före dettaJugoslavien i början av 1990-talet. Förändringen innebar en övergång från en
kommunistisk ideologi till en komplex
blandning av många etniska/nationalistiska ideologier.
Det andra viktiga momentet var krigsåren i Bosnien 7991-1995 där arkiven
blev föremål ftir avsiktlig Itirstörelse.

Två perioder
Det bosniska arkivväsendets utveckling
kan delas upp i två perioder:
- under perioden som jag har valt att
kalla "Socialismens tid" (1947-1990),
var Bosnien-Hercegovina (BiH) en av de
sex delrepublikerna i den forna socialistiska republiken Jugoslavien, där arkivväsendet var centraliserat,
- under den andra perioden, som jag
kallar "Krigs- och efterkrigsåren" (1991-

2006), blev BiH en självständig och
suverän stat med decentraliserat arkivväsende.

8

arkivbildare inom sina regioner.
Den första arkivlagen i BiH tradde i
kraft 7962. Denna var enhetlig för alla
arkivinstitutioner och skulle galla för
samtliga arkivbildare på det bosniska
territoriet.

I

- ett långtgående bevarande av handlingar som upprättades inom statliga
samt samhällspolitiska organ

och in-

stitutioner
- staten styrde arkivbildning inom
näringslivet eftersom det ingick i den
offentliga sektorn (även den privata sektorn berördes om arkivmaterialet ansågs
vara viktigt att bevara).

Krigs- och efterkrigsåren
Krig är den yttersta formen av politik.
Eftersom arkiv i allra högsta grad är politiska, råkar de i krigssituationer ofta ut
for avsiktlig fbrstöreise, beslagtagande
och skingring.

Ett färskt exempel på det är BiH där
hm av arkivmaterialet (varav
ca 80 900 hm avsett lor långsiktigt beca 398 500

Beskrivning

varande) avsiktligen förstördes. Genom
ett antal utbrott av hat förstördes bland
annat ca 3 miljoner handlingar på Na-

Det bosniska arkiwäsendet under perioden1947-1991 kan beskrivas genom
ft;ljande punkter:
- en centraliserad arkivorganisation

Sarajevo.

(statliga Arkivet BiH var en central
arkivmyndighet/chefmyndi ghet med
åtta regionarkiv)
- arkivlagen gallde fr;r hela det bosniska territoriet och reglerade i ftirsta hand
arkivfrågor rörande statslorvaltningen
- det var framför allt handlingar som
belyste det socialistiska systemets ut-

veckling som bevarades
- handlingar som upprdttades inom
Jugoslaviska Kommunistiska Partiets
organisationer hade en "speciell status"
och var uteslutna ur de offentliga arkivinstitutionernas tillsyns- och ansvarsområden

tionalbiblioteket i Sarajevo samt
250 000 hm manuskript från tidigt
7700 -talvid Orientaliska institutet i
Genom dessa händelser forsvann inte
bara en del av den bosniska nationens
kulturarv utan dven en del av det världshistoriska kulturarvet.

Kriget avslutades
Genom Daytonavtalet, som skrevs
under i december 1995, avslutades det
fieräriga kriget som harjade i före detta
Jugoslavien.

BiH blev en suverän stat bestående av
två enheter (entiteter), den bosniskkroatiska federationen (Federacija BiH)
och Serbiska republiken (Republika
Srpska), som är territoriellt och politiskt

Nr2.2ooe
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Juridisk status

Negativa konsekvenser

De nämnda arkivinstitutionerna i BiH har inte samma
juridiska status. Vissa, som

Bosniens komplicerade och omfattade
administrativa system har ytterligare negativ påverkan på arkivväsendet. Det

till exempel Arkiver BiH, är
forvaltnin gsmyndi gheter

finns nämligen tio administrativa regioner, medan det endast finns sju regionarkiv vars ansvarsområden inte omfattar
alla dessa administrativa regioner. Arkivet fiir Federation BiH är ansvarig arkivoch tillsynsmyndighet lor förvaltningsinsritutioner inom dessa rre regioner,
medan andra arkivbildare står utan
någon ansvarig arkiv- och tillsynsmyn-

och ligger under Förvaltnings- och justitieministeriet, medan till exempel Serbiska republikens arkiv och
Regionarkivet i Sarajevo,
har starus som offenrliga institutioner och ligger under

Kulturdepartementet.

Arkivinstitutioner som är
lorvaltningsmyndigheter har
mindre självständighet i planeringen av sin verksamhet,
där ftirvaltningsrdttsliga
verksamhetsfrågor dominerar, medan den vetenskapIiga verksamheten och utgivningsverksamheten inte ses
som obligatorisk. Till skillAvsiktlig förstörelse. Sönderskjuten parlamentsbygg nad
nad från dem har oFfentliga
FOTO: Bo Gafvelin - Försvarets Bildbyrå.
i Sarajevo.
arkivinstitutioner mer självständighet i sitt forskningsavgränsade efter etniska kriterier. Fedeoch utgivningsarbete, men är i sin tur
rationen består av tio regioner (kantotvungna att i en större utsträckning finer) och den administrativa apparaten
nansiera sin verksamhet på egen hand.
består av tre nivåer.

Detta tungrodda system återspeglas
även i de organisatoriska indelningarna
av arkiwäsendet. Idag består det bosniska arkivväsendets organisation av fbljande arkivinstitutioner på tre nivåer:
- på riksnivå: Arkivet BiH (Arhiv
Bosne i Hercegovine)
- på entitetsnivå finner man framför
allt två arkivinstitutioner: den bosniskkroatiska federationens arkiv (Arhiv
Federacije Bosne-Hercegovine) och
Serbiska republikens arkiv (Arhiv Republike Srpske). På entitetsnivå finns

ytterligare en arkivinstitution (Arhiv
Brcko distrikt) som endast omfattar ett

distrikt, Brcko distrikt (Brcko är

en

självstyrande stad/distrikt som står under världssamfundets övervakning),
- på regionalnivå (kanton): under den
bosnisk-kroatiska federationens arkiv
finns sju regionala (kantonala) arkivinstitutioner med respektive regioner
som ansvarsområde. Under den Serbiska
republikens arkiv finner man fyra regionavdelningar, med lägre ansvarsområde
och befogenhet.

Ärkiv
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Komplex organisation
Arkiwäsendet, som under den socialistiska tiden var centraliserat, är nu mer
decentraliserat: varj e arkivinstitution
ansvarar lor arkivväsendet inom sitt territorium. Arkivväsendet under perioden
1995-2006 kan därftir sägas vara delvis
decentraliserat (inom federationen) och
delvis centraliserat inom den delen som
kontrolleras av Republika Srpska.
Det som är karakteristiskt i arkivlagstiftningen efter Daytonavtalet, är att
det är upp till varje myndighetsnivå att
reglera arkivfrågor inom sina egna territorier. Detta har resulterat i en arkivlag
på riksnivå, två arkivlagar på entitetsnivå, en arkivlag för distrikt Brcko samt
sju arkivlagar på kantonnivå.
Man kan snabbt konstatera att en följd
av Daytonavtalet, när det gäller arkivväsendet, blev en mer komplex och in-

vecklad organisation med ett antal arkivIagar, insruktioner och förordningar
(sammanlagt 46 reglemente och bestämmelser som berör arkiwäsendet
,a,nder 1992-2006).

dighet. Regionarkiven har inte heller
ansvars- och tillsynsmöjlighet över de
tre resterande regionerna. Detta {tirhållande kommer att få negativa konsekvenser på dessa regioners arkivmaterial,

och i ett långsiktigt perspektiv, deras
historia.

Avslutning
Det socialistiska systemet och tänkandet
i Jugoslavien, med sin marxistleninistiska ideologi, som varade mellan 19451990, satte sin prägel på hela samhället,

inte minst arkiven. Arkivväsendets
främsta uppgift var att bidra till socialismens befästande.
Både forvaltningsmyndigheterna och
arkivinstitutionerna styrdes i regel av

partimedlemmar,

så det socialistiska
tänkandet var ett oundvikligt faktum.

Det politiska inflytandet avspeglades i
urvalet/värderingar av handlingar beroende på om dess innehåll passade de
politiska intressena.
"

I arkiumaterialet fnns ingenting huar

politiska och socialistisha
intressend", skriver Axem Kozar, framstående bosnisk arkivteoretiker, i sin bok

som gicle eruot de

'Arkivvetenskap i teori och praktik".
När det gäller perioden 1991-2006
kan man konstatera att ett nytt samhällssystem ftiddes, som styrs och kontrolleras av en annan ideologi och andra
avgörande faktorer.

Min uppfattning är att de faktorer
som sedan 1991 påverkar och styr det
bosniska samhället, och därmed arkivväsendet, i stort sett baseras på etniska/
nationalitets kriterier.

I

TEXT: Asima Catic:

asima,catic@landsarkivet-goteborg.ra.se
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Utredn ing föresl ar att
tsunamibanden kastas
Turerna kring tsunamibanden fort-

sätter. E-offentlighetskommitt6n
föreslår i en nyutkommen utredning
att banden ska kastas, detta genom
att de fråntas statusen av allmänna
handlingar.
Mot detta har kritik riktats från Riksarkivets och en rad andra instansers
sida. Förslaget har varit ute på remiss
under våren. Tema Arkivs Lars Lundqvist har ägnat våren åt arr sätra sig in i
turerna kring detta och försöker också
peka på hur situationen uppkommit.
Historien kring tsunamibanden är
unik på många sdtt och därför intressant
som studieobjekt med avseende på
offentlighet och sekretess. Den visar på
ett material som vare sig riksdag eller
regering riktigt vetat hur det ska hanteras, men som också därigenom uppmärksammat områden inom offentlighetsprincipen som sällan blir ställt på
sin spets.

den information som sedan visade sig
vara bevarat på säkerhetsbanden inte
fanns - det har dock inte kunnat bevisas
att det senare skedde med vetskap om

En annan fråga kom dock också att
ställa till problem för regeringen. Säkerhetskopiorna kunde förstås dven utgöra
en Fara för rikets säkerher.

bandens existöns.

Börjar bli problem
Banden upptäcks
Det var med viss skadeglädje och eufori
som den relativt nydllträdda icke-sociaIistiska regeringen kunde hålla sin numera berömda presskonferens angående
upptäckten av säkerhetskopiorna efter
valet 2006.

Detta ledde också

kring hanteringen

till att utredningen

av

tsunamikatastro-

fen återinsattes, för att se om någon ny
information kom fram på banden och
som därigenom kunde skapa ytterligare
klarhet kring situationen. Resultatet av
detta - efter kommittdns kompletterande rapportering får väl dock sägas ha
varit magert.

Här kan man säga att hanteringen av
banden brirjar bli ett problem även för
den nytillträda regeringen avseende hanteringen.
För även om det naturiigtvis på det
politiska planer innebar ett poängplockande gentemot socialdemokraterna
och deras hanrering av situationen. att
nu kunna visa på att den dokumentation
vars existens ftirnekades nu fanns tillgängliga och inte minst skulle de kunna
svara på en rad frågetecknen kring Lars
Danielssons hantering i frågan. Men nu
kom något ännu viktigare på spel; nämligen vilka risker det skulle innebära om
banden blev offentliga.

Skulle bevaras
Det hela borjade med att några tjänstemän bestämde sig för att säkerhetskopiorna ftir perioden kring tsunamikatastrofen skulle bevaras och inte
gallras, vilket är det vanliga fur säkerhetskopior på de flesta myndigheter och
andra organisationer. Vanligtvis finns
också gallringsbeslut för den typ av
handlingar som varit intressant for turerna kring vad som hände och hur regeringskansliet hanterade situationen.
Problemet är att ganska tidigt i utredningen kring tsunamikatastrofen kom
både loggningslistor och e-postkommunikation att bli väsentliga för att få
kunskap om händelse{tirloppet.
Inte nog med det, så uppgavs på förfrågan från konstitutionsutskottet att
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Omfångsrikt material. l,4aterialet på banden är mycket omfångsrikt - 32 000 gigabyte, motsvarande
6 5OO DVD-skivor eller 10 miljarder A4-sidor utskrivet på papper.
Banden på bilden är inte de omtalade

tsunamibanden

FOTO: Lars Lundqvist
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Snabbt kom därlor en utredning till
stånd for att se om det gick att begränsa

åtkomsten till banden. Klart stod nämligen att det rörde sig om allmänna
handlingar. Förvisso skulle en hel del av
informationen på banden kunna betraktas som interna handlingar för departementens del, som vare sig var att betraktas som upprättade elier expedierade och
alltså inte något som behövde anses som
allmänna handlingar.

Göran Persson hade nämligen så visst
ordnat statsförvaltningen under sin regeringsperiod, att alla departement inordnas under en gemensam myndighet.
Korrespondens mellan tjänstemän på
olika departement kom därmed inte
Iängre automatiskt att bli allmänna
handlingar.

Hade lämnats ut
I realiteten kom nu inte denna centralisering av departementen att få någon
faktisk betydelse, banden hade nämligen först lämnats ut till säkerhetspolisen
flor granskning i samband med tsunamiutredningen. Därmed kom alltså alla
uppgifter på banden att betraktas som
allmänna handlingar.
Dessutom kan man säga att de redan
här - genom att direktiv gaYs om att
banden skulle bevaras - kan anses ha
tagits om hand för arkivering. För att
skydda uppgifterna på banden behövdes
alltså en speciell sekretessregel.

Till regeringskansliets skydd
Snabbt fattades alltså beslut om att absolut sekretess skulle råda när det gällde
banden, ftirst endast fram till årsskiftet
2007, men ganska snart kom tidsperioden att förlängas till 2011.
Detta till trots skulle dock förstås begäran om utlämnande hanteras på vanligt sätt. Denna fråga blev också fliremål
ft;r kritik från justitiekanslern gentemot
säkerhetspolisen, då de inte hanterat
begäran om utlämnande på ett korrekt
sätt. Någon större effekt innebar dock

inte denna kritik, då sekretess alltid kan
hävdas, dven om begäran om utlämning
ändå måste hanteras och avslag motiveras på ett korrekt vis.
Frågan kring om säkerhetskopior
verkligen ska betraktas som allmänna
handlingar kom därfor att aktualiseras i
och med detta. Det är ju knappast flor-
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enligt med svensk rättstradition att lagstifta om sekretess på ett specifikt material och i någon bemärkelse sätter ett
sådant undantag offentlighetsprincipen
på spel, just som princip.

Det senaste förslaget
Följaktligen har nu alltså frågan utretts
angående säkerhetskopiors rättsliga status. Slutsatsen att säkerhetskopior inte
ska ses som allmänna handlingar är
också fullt rimlig. Det är kopior av
handlingar som framställs digitalt i

organisationen och får alltså rimligen
jämställas med handlingar som hanteras
för teknisk bearbetning.
Däremot är forstås de handlingar som
skapas i original till stora delar att betrakta som allmänna handlingar och
gallringsbeslut måste förstås föreligga i
de fall dessa regeibundet gallras. Och i
de fall säkerhetskopior används som er-

sättning, då de digitala originalen av
misstag förstörts, ärver de förstås den
senares status.
Problemet med utredningen är dock
att man vill slå två flugor i en smäll och
också därigenom lösa problemet med

:

Fortsättning följer. I början av februari över'
äm nade e - offentl i g h ets kom m ittön ett d elb e tänkande som handlar om säkerhetskopiors
rättsliga status, till justitieminister Beatrice Ask.
Kommittön vill genamföra en grundlagsändring
där säkerhetskopior undantas från begrep'
pet allmän handling. Denna skulle böria gälla
FOTO: Pawel Flaro.
tidigast ijanuari
I

2071.

tsunamibanden.

Tre aspekter
Tre saker talar dock för att en sådan lös-

ning inte är möjlig.
Som ovan nämnts har man i lagstiftningen redan klarlagt att tsunamibanden dels består av allmänna handlingar,
dels att de ska bevaras.
För det andra har de expedierats till
säkerhetspolisen och är därför att anse
som expedierade.

Att

göra handlingar

icke-expedierade skulle strida emot principen och grunden för när handlingar

offentliga enligt svenskt
rättstradition.
Det skulle alltså innebära att handlingarna retroaktivt fråntas en rättsstaska anses som

tus som de en gång har fått. Lösningen
är också orimlig då de har varit en
väsentlig del i en grundläggande kata-

strofutredning.
En tredje aspekt finns också, vilket i
nämnda utredning också problematiseras, är om de ska anses omhändertagna
fur arkivering. Kommittdn ger tals fl;r
uppfattningen att de inte ska anses som
detta, medan Riksarkivet å sin sida
framhdver motsatsen. Till saken hör att

banden i dag deponeras på Riksarkivet.
Det i sig skulle alltså kunna sägas vara
en grund för att de ska tolkas som arkivlagda.

Tunga skäl
Dessutom har - som ovan nämnts - lagstiftningen med förarbeten varit inställda på att banden ska bevaras och det
måste alltså sägas att det finns tunga
skal for en sådan tolkning.
Eventuellt skulle man också kunna se
banden som en del av katastrofutredningen, då det ju var skälet till att banden bevarades i första hand, och att de
alltså ska betraktas som arkivlagda i och

med kommissionens sluforande.
Till detta kommer det ovan nämnda
att de faktiskt har expedierats och därItjr är allmänna handlingar.

Vad vill makten dölia?
dessa turer kring tsunamibanden
ställer berättigade frågor kring hur riksdag och regering hanterat frågan och det
är inte konstigt att konspirationsteorier
har kommit upp till ytan.

Alla
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Hittades i källaren. I oktober 2006 blev det allmänt känt att ett stort antal databand med backuper för perioden kring tsunamin förvarades i Rosenbad,
sedan banden ifråga begärts utlämnade av en journalist som allmän handling. FoTo: Pawel Flato.

I själva verket handlar det dock snarare om ett olyckligt material i den bemärkelsen att det är så pass omfattande att
det är svårt att hantera informationsmängden på ert rimligt vis. Där förekommer också en rad handlingar som
kan vara både av privat natur, men som
också kan vara riktat till politiska partiers representanter i dess egenskap av förtroendevalda. Alltså handlingar som
absolut inte bör vara allmänna handlingar.

Detta är en viktig princip och har
både med ftirtroendet från allmänhetens
sida gentemot partierna. Men det är
också omvänt så att situationen skulle

bli ohanterbar lor de politiska partierna,
om deras korrespondens blev

t2

till all-

männa handlingar. En grund och också
en lorutsättning för att offentlighetsprincipen omhuldats dven av maktens
män och de politiska partierna, är att
det har varit relativt kontrollerat vad
som ska anses bli allmänna handlingar.

Går bakvägen
Med säkerhetskopiorna går allt egentligen bakvägen och riskerar att offentliggöra det som i vanliga fall undantas.
Det är alltså rimligt när det gäller den
e-post och kommunikation som sker på
regeringskansliet, att det är upp till
tjänstemännen till viss del att avgöra vad
som är allmänna handlingar. I annat fall
riskerar vi också lätt att få en situation
som i USA, där inte sällan det parti som

suttit vid makten gör sig av med i stort
sett all information som funnits inom
{tirvaltningen. Dessutom är det fiirstås
också en säkerhetsrisk om det blir kant
exakt hur regeringskansliet fungerar.
Det är alltså inte konstigt att det råder
sekretess på tsunamibanden. Tyvärr har
dock alla turerna runt det hela gjort att
det 6nns utrymme för konspirationsteorier att både leva vidare och frodas.

I

Fotnot:

E-offent ighetskomm tten har fätt mÖl ghet att kommentera krt ken mot utredn ngen rnen
e^oosl . all d | 1a1 ea til atr tÖ lo9' ,1 .-€ oo
rern ss.

TEXT: Lars Lundqvist
Iars.lundqvist@bredband.ne
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hemsidor till bloggar

I slutet av mars hölls seminariet
Web 2.0 och kulturarvet, i KöPen-

hamns rådhus. Arrangerade gjorde
sammanslutningen ODA - organisation danske arkiver -formidlings-

netvarket.
De hade bjudit in intresserade av kulturarvspedagogik i hela Norden. Publiken
bestod mestadels av danska arkivarier,
museipersonal och bibliotekarier. Ett
antal svenskar och norrmän deltog också. Sammanlagt var vi 80 personer.
Anfiirandena inleddes av Mette Henriksen som är nätverkskoordinator i
ODA och arkivarie på Gentofte byarkiv.
Hon presenterade den inledande talaren
som var Charlotte SH Jensen, pionjär
inom kulturarv och ny teknik, nu anställd av Nationalmuseum, men med ett

långt ftirfutet inom arkiwärlden.

lnternets utveckling
Charlotte beskrev i sitt loredrag "Kulturarvens digitale borgerskab" utvecklingen från Internets barndom 1993 till
dagens brukarstyrda webb: \7eb 2.0.
Från början var kulturarvsinstitutionernas hemsidor ungefär som anslagstavlor, ofta med många och långa texter.

Ovanan vid mediet gjorde att innehållet
var svårtillgängligt. Det enda användaren kunde göra var att läsa på hemsidan
och den enda interaktiviteten var möjIigheten att skicka mejl.
Några år senare ändrades karaktären
på hemsidorna och man satsade mer på
fott designade sidor men fortårande
fanns inga möjligheter att interagera.
Denna första fas i Internets utveckling
kallas Web 1.0.
Under de senaste åren har en enorm
utveckling ägt rum. En utveckling som
innebär att nätet allt mer rymmer sociala nätverk, där användarna själv bidrar
med innehåIl. Sociala nätverk där man
har direkt kontakt med andra användare
genom till exempel chatt, interaktiva
spel och bloggar.

Charlotte gjorde en jämförelse mellan

\7eb 1.0 och \7eb 2.0 och konstaterat
att utvecklingen gått från utlagda encyklopedier til1 wikipedior, från fotogallerier till aktiva sidor som flickr,
picasa och youtube. Från hemsidor
bloggar.

till

Aktiv deltagare
Charlotte kastade ut frågan: Vad ska
kulturarvsinstitutionerna göra på de
sociala sidorna?

Hon menar att "använda elektroniska
medier" inte är att ha en hemsida, utan
att "finnas på plats digitalt". Här menar
hon att vi ska finnas på Facebook, ha
bloggar och helt enkelt delta i de sociala

Bidrag från allmänheten

bli aktiva deltagare i
den digitala världen
Att vara relevanta och gå i dialog

Nästa föredrag h<;lls av Ranveig Gausdal
från ABM-udvikling i Norge, "Digitalt
fortalt - kulturminner på nett".
ABM-udvikling är ett statligt institut
for arkiv, bibliotek och museum. De har
skapat en sida där de lägger ut bidrag
från allmänheten. Framfbr allt är det
berdttelser man är ute efter, goda historier och intresseväckande "fortellingar"
om norskt kulturarv.
Måiet med "Digitalt fortalt" är att
"öka fokus och intresset ftir kulturminnen", att bygga upp en digital samling
av berättelser, filmer, fotografier, ljudfiler med mera. En samling som ska visa
bredden hos kulturarv och kulturmin-

med brukare

nen.

IUmmet

Man vill också öka användandet av
digitala medier inom kulturarvssektorn.

nätverken.

Det finns många konkurrenter om det
"digitala utrymmet", många vill erbjuda
digitalt kulturarv. I \7eb 2.0 är alla
"vetenskapsproducenter". Det råder ett
' wikipediskt synsätt".
Charlotte sammanfattade sitt anfiirande med att peka på fem utmaningar fiir
kulturarvsinstitutionerna med den nya
generationens webb.
. Att lita på användaren

. Att verkligen
.

Archives dokument. National Archives
har också varit snabba med att använda
Facebook, Youtube och flickr. Och att
de verkligen har lyckats i sin föresats att
hitta nya användare genom att delta på
dessa arenor, visar deras användarstudier.
Man arbetar hela tiden med att få fer
och fler brukare att bidra med material.
Nästa projekt är att lägga ut namn på
gatorna i brittiska städer, fur att på så
sätt få folk att publicera bilder och berättelser om sina egna gator.

. Att förbinda det fysiska och digitala
. Att sätta process framlor

projekt

Nya användare
Sedan foljde ett intressant ftiredrag av

Ruth Selman från National Archives i
London. \7ho's the archivist now, där
hon presenterade deras satsning"Your
archives". En idd som verkligen lever
upp til1 kriterierna ftjr Web 2.0.
För två år sedan startade det statliga
arkivet wikien med adress:

http

z

II

yorr archives.nationalarchives.

gov.uk.
På sidan kan användarna bidra med
information och artiklar om National

Svårigheter som har identifierats i och
med satsningen är bland annat frågan
om vad kulturarv är? Vem bestämmer
vad som är kulturarv? Försvinner kul-

turarvsinstitutionernas roll som auktoriteter?

Främst turister
Som sista föredrag innan lunch horde vi
Morten Stenak från Kulturarvsstyrelsen
i Danmark. Kulturarvsstyrelsen är en
statlig myndighet vars uppgift är att
"säkra kulturarvet och ge det mening
för den enskilde och för samhället som

helhet". Konkret innebär det att de har
Forts nästa sida
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SWOT-analys

'tl-

Efter dessa tre intressanta exempel blev
det dags för en så kallad SVOT-analys,
det vili säga att presentera styrkor
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(strenghts), svagheter (weaknesses),
möjligheter (opportunities) och hot
(threats) med olika företeelser inom
Web 2.0 med tanke på kulturarvssektorn.

"Det kan vara en
god id6 att lägga
ut material på
Youtube"

-r§å

Thomas Angermann från Gentofte
bibliotek pratade om Facebook, Rune
Clausen från Esrum kloster om bloggar
Snabb utveckling. Seminariet tog upp många intressanta frågor som
kastar sig ut i de virtuetla

världarna.

tål

att tänkas på innan man
FoTO: Naja Klave Molwed

tillsyn och delar ut pengar till kultur-

Panelgrupper

minnesinstitutioner (motsvarande Riks-

Eftermiddagens program bestod av olika
panelgrupper som skulle presentera utvalda ämnen och tanken var att det
skulle bli plats ftir diskussion.
I det första blocket deltog Claus Juhl
Knudsen från Silkeborg Lokalarkiv, Eva
Stennicke från Helsingors bibliotek och
Marianne Wiig från Norsk lokalhistoriskt institut. De pratade i tur och ordning om sina projekt:
Wiki Silkeborg, http://www.wikisilkeborg.dk som är tänkt att vara ett lokalt uppslagsverk om byggnader, personer, institutioner, natur etcetera som har
anknytning till Silkeborgs kommun.
Uppslagsverket bygger helt och hållet

antikvarieämbetets områden) och museer.

De driver också ett antal projekt däribland "1001 fortrllinger" som presenterades här.

Projektets syfte är att göra danskt kul-

turary mer känt och uppmärksammat.
Målgruppen är främst turister, både

vill man
brukargrupper".
Något som för övrigt verkar vara
gemensamt för alla de presenterade projekten under dagen.
danska och utländska, speciellt
f änga " ny a

1001 platser
Kulturarvsstyrelsen vill använda nya
digitala medier och få användarna att
bidra med material. Projektets budget är
9,8 miljoner Dkr. Projektet har valt ut
1001 platser i Danmark och redaktörer
skriver faktatexter till dessa. Sedan vill
man ha in användarnas egna berättelser
som komplement. Man tänker sig att ha
så kallade trädgårdsmästare som sköter
redigering och "städning". tadgårdsmästarna ska dels vara lokala föreningar
dels urvalda experter som gör en vetenskaplig faktagranskning.
En del kritiska röster hördes från publiken. Man tyckte bland annat att projektet inte var en bra representant ftjr lweb
2.0, för att det var allt f<;r toppstyrt.

14

på

wiki-teknologi.

Ett liknande projekt är Helsingor leksikon http : //www.helsingodeksikon.

dk
Det är också ett uppslagsverk om Helsingörs lokalsamhälle som bygger på

wiki-teknologi. Det är ett samarbetsprojekt mellan Helsingörs museet Helsingörs bibliotek och användare. På båda
sidorna är det hittills mest personal och

till institutionerna som
bidragit med artiklar.
Projektet Norsk lokalhistorisk wiki
http ://www.lokalhistoriewiki.no är i
personer knutna

stort sett uppbyggt på samma sätt, med
en blandning av professionella och amatörer som bidrar med artiklar.

och Lars Kjxr frän Koge byhistoriske
arkiv pratade om Youtube.
Gentofte bibliotek har en åcebooksida som de anvdnder för att presentera
olika arrangemang i deras regi. Kanske
en idd dven för svenska arkiv?
Han menade att ställen som Facebook
är viktiga arenor dven lor kulturarvsin-

stitutionerna.
Som exempel pekade han på att Facebook når 2 045 500 danskar. Som svagheter/hot tog han upp att Facebook inte
existerar frir alltid och att de vill tjäna
pengar på sina användare.

Möjligheter och svagheter
Rune Clausen redde ut möjligheter och
svagheter hos bloggar med tanke på villkoren för en kulturarvsinstitution. Man
kan till exempel nå en helt ny publik,
de inbjuder publiken att delta, det går
snabbt att uppdatera, det är ett bra format för att nå ut med specialiserad information och det kan bidra tili <ikad
synlighet för kulturarvssektorn.
Svagheter kan vara att det krdver nytt
tänkande hos personaien, inläggen kan
ge upphov till att brukarna kräver ständig ny information, de är tidskrävande.
Att lägga ut material på Youtube kan
också det vara en god idd för en kulturarvsinstitution. Det når många och nya
brukare, det är enkelt att använda och
det är gratis. Nackdelarna är att det kan
bli problem med upphovsrdtten, att det
finns mycket oseriöst material på Youtube, man kan så att säga hamna i dåligt
sällskap.
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Sist summerade två av arrangörerna
Bente Jensen från Aalborgs stadsarkiv
och Merre Henriksen dagen i sitt an-

förande "Djuvlens advokater" där de
ställde kritiska frågor till kulturarvsinstitutionernas deltagande i \Web 2.0.
Bland annat: tänk om vi ändå inte når
nya grupper utan bara de gamla vanliga
eller inga alls, ska vi ändå fortsätta? Vem
bestämmer vad som passar i brukarstyrda forum? Tänk om besökarna bidrar
med "fel" innehåll. Vad gör det med institutionernas trovärdighet? Om vi rör
oss utanför våra "spetsområden" är vi

$
*.4%

fortfarande experter?
Mycket intressanta frågor som tål att
tänkas på innan man kastar sig ut i de
virtuella världarna. I

ffi

*

Mer om seminariet kan man läsa i förDjävulens advokater. Dagen summerades med kritiska frågor av två av arrangörerna Bente Jensen
från Aalborgs stadsarkiv och l\4ette

Henriksen

Djävulens advokater
Dagen avslutades med wå floredrag, ett
om den virtuella världen Second Life
och vad kulturarvsinstitutioner kan ha
flir nytta av den. Föredraget hölls av
Tommy "Dr Asp" Nilsson. Dr Asp är

FOTO: Lars Kjar

Tommy Nilssons avatar i Second Life.
Och ett om "Den skjulte historie" om
en sorts wiki och skattjakt i lokalsamhallet direkt i mobiltelefonen. Naja
Klove Moltved som är projektledare ftir
samarbetsproj ektet berättade.

medlingsnätverkets blogg:

http : //arkivformidling.wordpress.
com/20 -o g-kulturarven/

TEXT: Petra Nyberg, arkivarie vid Lunds landsarkiv
Petra.Nyberg@landsarkivet-lund.ra,se

CALM - ett noturligt vol för oss!
eft heltöckonde sysfem som vor onpossaf effer en orkivinsfifution ov
som vi hor väd det galler fullstöndigo orkivbildoru ppgifter, auktoritelsposter, flexibl o förfeckni ng ssystem och möiligheten ott
förteck;o öven på obiektsnivå sd som enskildo dokument eller fotogrofier.
Vi fror att CALM kommer ott underlöfto vårt orbete fromöver, både vod det
göller interno orbefsruliner och i kontoklen med våro onvöndore."

"Vi

sökte

vår slorlek, med ollo de behov

Morio Bomon, orkivorie vid Arbetorrörelsens orkiv och bibliotek om volet ov CALM som deros
fromtido orkivsystem.

CALM honteror orkivolier, föremå1, dokument, digitolo resurser mm.
Systemet bygger på internotionello stondorder ISAD(G), ISAAR/CPF,
EAD och ÖÄfoch stöder helo orbetsprocessen occessioner, depositioner,

hierorkisk kotologisering, ouktoritetsfiler, konservering, förfrågningor,
utlåning, lnternetpublicering mm.

CALM - för

orkiv och museer. Kontoktq oss och vi beröttor merq ....

AXIELL

c^A,L^/t

Creotive solutions
Box

5l 5l , 426 05 Vöstro Frölundo
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Sl«a

l«urs
du gäarkivredovisning

i Verl«samhetsbaserad

hos Riksarkivett

Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling med Processerr 3 dagar
Stockholm: 29 juni - I iuli, l9-21 augusti, l9-21 oktober,23-30 september,8-10 december
Göteborg: l8-20 november, l6-18 december

"Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi lätt
med stödet vid f ramtagande

som

t

av

Ril«sarkivets nya töreskrifter iör arkivredovisning.
För att få mång a att ta

till

sig det nya arbetssättet med

verksamhetsbaserad arkivredovisning

är det oerhört viktigt att alla upplever en faktisk nyttaDet måste vara enkelt att ta till sig,
praktisl«t fungerande och utan onödigt krångel.
f

ust så upplever vi Astrakanmetoden."
Britt-Marie Östholm, Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för ny arkivredovisning som
baseras på Astral<anmetoden. Astrakan har utbildat drygt 100 Personer ur Riksarkivets personal'
Läs mer på www.astrakan.se/riksarkivet

Kurser iGöteborg och

Stockholm

Boka på 010-588 60

20 www.astrakan.se
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"Rätt ordning och reda

Letar ni era bilder?

- bland fastighetsdokumentation"

Bildhotellet hjalper er att hitta dem!

Kursdatum 12 - 13 oktober 2009

Vi erbjuder utbildning och verktyg
Mer information finns på

för att administrera, hantera,

www.sipu.se/marieberg

arkivera och förvalta
digitala bilder.

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ

Sok dem istället!

Marrebergs Arklvbyrå är ett

Da agatan 7

r

r 23 sTocKHoLM

löretag som speclaliserat

Tfn:08-698 06 03

sig pa arkiv orh dokument

Fax:08 698 06 02

hanteringsf rågor Vi erbjuder

ku6et anpassad utbildning,

www.sipu.se

konsu ttjänster och

mar eberg@sipu.se

www. bildhotellet.se

+l

I

0r9nr556111 9099

i:06§i66:§7r30

Foto-och negativalbum
I

musersor-vtoo

Funktion
Box flor filmfickor och
albumblad.

Kan ftjrvaras liggande

produkter som skyddar och bevarar dokument och föremål

eller stående.

Ljuss§ddande låda.

katalog!

EU-hål for plana ark
och fickor

Tiilverkning:
Syrafritt papper

\Tebbutik

Vdxtstärkelselim

www.muselservlce.se
MuseiserviceABMAB Medborgargatan24

17

.

856 30 Sundsvall

.

060-665735
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Unika brev hittades i gamla kartonger
T1
!
I

ör en tid sedan hitrade man i sammed. en dödsboutredning'
några kartonger med helt unika

Urna

fynd. Ett antal handskrivna brev av
Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson, från är 1896.
Breven ger eftervärlden information
om företagets fbrsta internationella verksamhet, etableringen i St Petersburg.
I

ntressant brevväxli n g

Brevväxlingen mellan Lars Magnus och
den ingenjör som startade verksamheten
i St Petersburg innehåller bland annat
uppgifter om hur det var att verka som
svensk ingenjör utomlands eller "livet
som utlandssvensk på 1800-talet."
Den ryska marknaden var så oerhört
mycket större, än den svenska och Lars
Magnus insåg tidigt att framgångsrika
affa.rer far svenska produkter, i detta fall
telefonen, behövde en större marknad än
den inhemska.
I breven finns också ett utkast till tankarna ftir Ericssons första sjukkassa.
Lars Magnus nämner en hissnande summa på 1 000 kronor som grundPlåt.

Röd gryning
Dotterbolaget i St Petersburg var redan
från starten en framgångssaga.
Redan tre år efter etableringsåret,
hade Ericsson 3 000 anställda i verkstaden i St Petersburg, berättar Krister
Hillerud, arkivarie på Centrum fr;r Na-

-

ringslivshistoria.

Arbetsmiljöbild frän Eflcsson, sekelskiftet 18A0/

19AA

Den svenska verksamheten uPPgick
till 1 500 medarbetare. Det som satte

då

stopp för framgångssagan österut, var
d..t irrcka ,evolutionen. Ar 7917 konfisk r"d., det ryska bolaget. Verksamheten
fortsatte då under sovjetisk ledning under namnet "Röd gryning".

18

lldll-A,

Centrtun fiir t.\äringslivshistoria

Omfattande arkiv
Ericssons arkiv på Centrum för Näringslivshistoria består av 1 800 hyllmeter

texter och foremål.
I samlingen finns också filmer från
företagets arbetsmiljöer från början av
1900-talet till idag.
Dessutom ingär360 000 fotografier
med stadsmiljöer och byggprojekt från
Ericssons affdrer och etableringar i hela
världen. De mer spektakulära fotografierna visar hur man lägger telefonledningar och bygger telefonstolpar i Sydamerika och de första affärsbesöken i ett
för omvärlden stängt Kina. Stadsbilder
från Warszawa har används som ftirlagor
när man återuppbyggde den sönderbombade staden efter andra världskriget.

Även formgivare
Handskrivet brev från Lars l\,4agnus Ericsson
år 1896.

Lars Magnus lämnade h ett24-delars
silverbestick designat av Lars Magnus
Ericsson som utöver uppfinnare, hade
talang som formgivare. I

fynden gjordes ftir
något år sedan, när en äldre slakting till

Ett

av de mer udda

Telefonkablar läggs ner i Norrlandsgatan i Stock
holm år 1898. Vrd denna tid var Stockhalm
v ä rl c1 e n s tel ef o ntätaste stad.
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is och ros
for Kulturutredningen
SOU 2009:i6,
landar i din dator som inte
ndre än tre digra pdf-luntor
I vår nya tid då det skrivna ordet inte
längre behöver tryckas för att spridas
med vindens årt, är utredningen ett
exempel på att texter gärna blir långa
när skrivmaskinens knattrande begränsningar far all världens väg.
Fcir diger, f<ir lång?
Tja, utredningens ordfbrande Eva
Swartz Grimaldi välkomnar den debatt
som loljer i luntornas svallvågor, och
substantiell mångordighet med uppsåt
att stöta och blöta kan ses som ett sätt
att främja debatten.
Ett annat sätt är att hdvda, som riksarkivarie Tomas Lidman gör i DIK

forum (nr 2 2009), att den mångordiga
texten inte är "särskilt reievant".
Se dar, två sinsemellan svårlorenliga
analyser. Klart är i alla fall - och det
redan när Kulturutredningen erhöll sina
direktiv - att mer pengar till kulturpotten är det inte tal om.

Samlad myndighet
I stället

ska de befintliga medlen samordnas klokare ftir att åstadkomma nationell överblick i en "arkitektur ftr en
samlad kulturpolitik". Och det är i detta

ljus {tirslaget att slå ihop Riksarkivet och
iandsarkiven till en myndighet ska ses,
ftir att senare - ftirhoppningsvis 2014

-

inrätta en samlad myndighet för arkiv

I den presskonferens som inleddes
med utredningens överlämnande till
kulturministern, anförde en av ledamöterna att skillnaden melian original
och kopia är under uppluckring, ett
argument för den föreslagna samordningen av arkivhandlingens unikum
och bokens massproduktion. Tillgängliggörandet, gärna i form av digitalisering, är något som kommer att tjäna på
samordningen.
I samma artikel i DIK forum menar
Lidman att arkivlagen och pliktlagen
ställer olika krav på hur allmänna handlingar respektive böcker och tidningar
ska bevaras, och därfiir är det tveksamt
om utredarnas resonemang håller.

och bibliotek.

Sondera sonderar
Ett exempel på att det är fullt möjligt att
samarbeta oavsett organisatoriska gränser är den nyligen lanserade söktjänsten

Sondera, en samsökningstjänst ftr Libris, Nationella arkivdatabasen (NAD)
och Svensk mediedatabas (SMDB):

http : //sondera.kb.se/.
Sökresuitaten berättar tydligt vilken
träffen kommer från, och den som
klickar vidare ser lika rydligt hur redovisningarna skiljer sig åt mellan arkiv
och bibliotek.
Men kanske är den bokkatalogisering
som står flir dörren, Libris 2.0 kan vi
kalla den, en interaktiv tidslinje som
fc;ljer och kommenterar boken från
vaggan till ålderdomen. Sjalva katalogposten utveckias till direktdemokratisk
kulturpolitik och boken beskrivs som
resultaret av en utgivningsprocess i ett
givet sammanhaog.
bas

,.1.

n

z

Dialog med det enskilda
Diger lunta. Riksarkivarie Tomas Lidman har uttalat sig om kulturutredningen i DIK forum och säger
där att "texten är mångordig och inte särskilt
FOTO: Kurt Erilcson/Rilcarkivet

relevant".

Kulturutredningen konstaterar att
kulturpolitiken inte kan begränsas till
Kulturdepartementet, utan kultur och
Forts nästa sida
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en utveckling, som innebär att en enskild sektor sida vid sida med en offent-

Iig får blomma i Sverige.
Även Alexander Husebye vid Centrum
för Naringslivshistoria, har fått kommentera denna aspekt av Kulturutredningen.
Han pekar på att dialogen med arkivverket är väsentlig ltir att utveckla
näringslivsarkiven. Angående konkurrenssituationen menar Husebye att åtminstone för CfN:s del har samarbetet
med Riksarkivets enskilda byrå underlättats av en positiv attityd, samtidigt
som näringslivet i allt högre utsträckning tår kännedom om CfN:s tjänste&.

Sida vid sida. Lars-Erik Hansen chef för TAA,4Arkiv, hoppas att arkivverket går i bräschen
för en utveckling, som innebär att en enskild
sektor sida vid sida med en offentlig får blomma
iSverige.

kulturpolitik finns och verkar lite överallt: till exempel i skolan, på dagis, i
miljö- och hälsopolitiken.
Kulturutredningen begränsar sig inte
till den offentliga sektorn eftersom kultur är en angelägenhet för hela
samhällskroppen och alla människor
som verkar i den. Därft;r är dialogen
mellan det offentliga och det enskilda
viktig och något som berörs i utredheller

ningen.
Då arkivverket är en spelare dven på
den enskilda arkivmarknaden, samtidigt
som den har en bidragsgivande funktion
och lorfogar över ett antal miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsmedel,
är det av intresse att dialogen förstärks
och att arkivverkets medel används mer
ftir att främja hela arkivsektorn.

Branschperspektiv
TAM-Arkivs chef Lars-Erik Hansen tillhör dem som har funderat över detta ur
ett branschperspektiv.
- Det är bra ftir arkivariebranschen att
det finns både privat och offentlig arkivverksamhet, säger Lars-Erik Hansen. Vi
ser på andra yrkesgrupper - juristeE läkare - att mångåld i detta avseende bi-

drar till en vitalisering av yrket, inte
minst genom bättre löner och status. Jag
hoppas att arkiwerket går i bräschen flir

20

portfolj.

Åtsxilligt att göra
Men liksom Hansen menar Husebye att
åtskilligt finns att göra för att utveckla
samarbetet mellan statliga och enskilda
arkivinstitutioner:
- Inom NAF pågår arbete för att utveckla näringslivsarkivens arbete och
möjligheter till egna intäkter genom

marknadsftiring, kommunikation, juridik med mera. Riksarkivets uppgift är
ftirstås att stödja detta viktiga arbete,
men det är dven önskvärt att man har en
konsekvent linje inom arkiwerket, RA
och de olika landsarkiven emellan.
Husebye ser framför sig en utveckling
där de centrala enskilda arkiven (CfN,
ARAB och TAM-Arkiv) erhåller ett
nationellt uppdrag inom respektive områden, med tillhörande samarbete naturligtvis. Medel skulle kunna tilldelas från
Kulturrådet eller dess framtida motsvarighet.

Blickar framåt. Alexander Husebye vd för
Centrum för Näringslivshistoria, ser framför sig
en utveckling där de centrala enskilda arkiven
erhåller ett nationellt uppdrag inom respektive
områden, med tillhörande samarbete naturligt-

Y/,S.

FOTO: Kajsa Larsson

Sista ordet inte sagt
Kanske är Kultururredningens {tireslagna arkitektur {tir en samlad kulturpolitik ett avstamp i denna riktning.
Nåväl, sista ordet är inte sagt beträffande Kulturpolitik 2.0. Remisstiden
gick ut 79 maj, så nu pågår Regeringskansliets beredning lor att regeringen så
småningom ska kunna presen tera en

proposition.

I

TEXT: Martin Olsson
martin@anomali.se

24 kulturmyndigheter kan bli tre
T\cn l2 t.brura or rnrerade den ar
lJ,.g.,ing.o,; ll".*r Ku tururre,l.

Under Arknverkem ilagg ska så snå
ningon är.cn bibliorehen samsas, medan

Samkörningsvinster

ningen si!r berlnkarlde
Kuhururrcdningens uppgilt var an x
över kulturpolirikcns inriktning och
arbetsformer och lämna löNlag rill liitr
ändrirgar. T uppdraget ingicL ert behandla olika fiorvalrningssrukturtiågor.
'lema Arkivs pressliggning gör an dcn
här arrikeln ryväLr måstc skriuas före ur
redn ingens offentliggörande.

museerna hor henrna hos kultu, arvet.
AI) påe* sLllle och NI på ett annar,

ruur:r

Några rykten
Några r,vkren om unedningens fdrslag
haL dock sipprat ur. Det siigs atr dagens
24 kulturmvndigheter löredås b1i trc,
larav etr ska hera Årkivverker och ägna
sig åt bevarande' och rillgänglighctsfiågor. Kultura.ver hamnar i en annan mvn
digher och kulmrbidragen i cn rredje.

Utdrag från Tema Arkiv nr

1,

Även orn ÄBl{+ankcn intc behover
gå i graven på grund av denr firslag tiil
srrukturrationalisering, skr der bli inrressanr atr läsa om rationrlen brkom
denna rrecnighet.
VrnLiga medborgaLe som inte är hir
dadc i kulcurutrednlngslogik, tär*er
gäma i fur*rionella kare.qorier nir de

dclar in kukur organisatoriskr.
Den tLaditionella arkivalien har skenbarr nycker gemensamt med en massproducerad bok, men fLågan :ir om inle
museiarcelaltten i sin originaliter liggcr
närmaLe arkivalicn än boken.

-S:.n

roiikr ser utredarna samkörnings

de ser

me1lan arkiv och bibliotek nar
rlLlgängliggörande och digi'

rili

r:liscrine. Och den digitala bokcn går
m:hl{da hard i hand med den mvckna anjr:ingning som krä\.s iör trt ber:-La och tillgängliggöra våra digitala

landlnrgar?
Der ser alhså ut som arr Riksarhner
och irndsaLkivcn ska fortsäLra att sorrerr under KulturdepaLtencntet ett tag

rill.
I äsripsr Kukurutredningens betänkande, hrtp://*.nrv.sou.gouse/kulrururredningen/.
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RA starkt kritisk mot utredning
Grundanalysen saknar viktiga perspektiv och relevansen för förslagsdelen är svag.
De sektorsområden, eller "sfärer"
Kulturutredningen föreslår, är delvis obegripliga och ologiska och
tenderar att försämra snarare än

Kungi. Biblioteket, fortsätter Lidman.
Myndigheterna har olika mandat och
uppgifter och utredningens slutsats att
dessa gränser suddas ut i och med utökad digitalisering är felaktig. Däremot
är ett nära och konstruktivt samarbete
nödvändigt.

ftireslår som ett led i det att det så kalllade ABM-Centrum permanentas och
får särskilt riktat statligt stöd.

förbättra förutsättningarna för en
konstruktiv statlig kulturpolitik.

Avfärdar förslag

förs, skriver Riksarkivet.
- Portftljmodellen betyder att Kulturrådet släpper en väsentlig del av sin bidrags- och stödverksamhet och fortsdttningsvis sysslar huvudsakligen med
utvärdering, uppföljning och förvalt-

Det är några av de starka sYn-

punkter Riksarkivet formulerar i
remissyttrandet till Kulturutredningen.

- Vi

är positiva

till en sammanslagning

av Riksarkivet och landsarkiven, men

kan inte se nyttan av att byta det namn,
Statens arkiv, som vi arbetat in under ett
par års tid, säger riksarkivarie Tomas

Lidman.

- Vi ser heller inga vinster i en sam-

manslagning av Statens arkiv med

Ärkiv
ANNONSACKVISITÖR
Harriet Kvist
Mobil 070-491 l8 62

Portföljmodellen
Förslaget kring Kulturrådets nya uppdrag och den så kallade "portföljmodellen" bör noga prövas innan de genom-

Utredningens furslag kring arkitekturen
flir områdena "samtid, historia och miljö" och "frågor om konstarterna" avfär'
dar Riksarkivet som ologiska.
Däremot stödjer man förslaget att
Kungl. biblioteket får ett utökat ansvar
för det samlade biblioteksväsendet, men
tillagger att en sådan uppgift kräver resurser. Motsvarande ansvar för arkivsektorn har Riksarkivet redan.
Att samarbetet mellan kulturarvsområdets olika aktörer behöver stärkas betonar Riksarkivet i remissyttrandet och

FAKTABLAD

ning, säger Lidman.
Erfarenheterna av sådana rena för- '
valtningsmyndigheter, utan egentliga
resurser att påverka utvecklingen, är inte
goda, konstaterar han. I

-

Läs hela remissvaret pähttp:ll
www. statensarkiv. se/default.
aspx?id= 1 216 Y1gfil= ll74
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S/V
7.900:4.700:3.200:1.100:8.000:8.450:-

PRISER

l/1-sida. max 215 x 280 mm
l/2-sida. rnax 180 x 111 mm
t/t-sida.8'l x 111 mm
Småan. 87

x

30

mm

FÄRG
10.100:-

6.000:4.150:1.400:-

E-post; kvist.4k@ swipnet.se

Insida
Baksida
Instick

Adress: HKvistAB 4K

Priserna förutsätter att annonserna levereras som heloriginal.

Tel 08-634 08 50

Siövägen 18
184 52 Österskär
rvww. hkvistab4k.com

10.400:10.900:-

I 1.000:-

FÄRGER
I Tema Arkiv används dekorfärg PMS 130 (CMYK 0-27-100-0). Om du
vi1l använda den i samband med annons, kontakta sättaren.

+

SÄTTARE

MATERIAL

MiriPrint AB
Er.a Andersson

Digitalt: TemaArkiv görs i Macintosh med inDesign som program.
Vi kan ta emot X-ads filer ooh EPS-filer (utan typsnitt) från PC. Wotd

Te1 0-l-s-l-413 53

går också bra om det är enbart text.

E-post: eva@mixiprint.se

Medie: Ftp-server, diskett, Zip, CD-rom för både PC och MAC.

I

annat fal1 kontakta sättaren.

Adress: N4iri Print AB

Box 100
293
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I
2
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1
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Sista materialdag

Utgivning

februari
26 maj

l5 juni

19

I

september

19 november

13

mars

22 september
I

I

december
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Lyckad konferens
på Högberga gård
Den 26-27 februari samlades drygt
ett trettiotal av landstingens och
regionernas arkivarier på Högberga
gård Lidingö, för sin årliga konferens om aktuella informations-

möjligheter till spärrar. Här har för en
gångs skull lagstiftningen sprungit ifrån
tekniken.
Med den nya lagstiftningen har ftirutsättningarna ändrats ftir kvalitets-

frågor.

registren.

Agneta Sundstrand från Landstinget
Östergötland, svarade som vanligt för
en lyckad samordning av aktiviteterna.

Ulla Lönnqvist-Endre, förbundsjurist
på Sveriges kommuner och landsting,

tog upp patientdatalagen (PDL) som infordes vid halvårsskiftet 2008 och som
medftirt en rad ftirändringar vad gäller
dokumentationen av vården av patienter.

I lagstiftningen betonas inte bara
patienters integritet utan dven att övriga
registrerades integritet ska respekteras.
Med övriga registrerade kan menas till
exempel foräldrar, make eller maka,
samboende och barn.

Spärrar av information
Hur

ska

vi göra med de spärrar av infor-

mation som en patient kan kräva under
längre eller kortare tid? Vem ska organisera detta? Det kan ju bli en massa
spärrar.

Hitdlls

har ju ingen av leverantörerna

av IT-system

inom hälso- och sjukvår-

Numera kan inte organisationer
(motsv) vara huvudmän för kvalitetsregistren. Det måsre i Fortsärtningen i
stället vara myndigheter.
Information till de registrerade i kvalitetsregistren är ett måste numera. Registrerad ska ha möjlighet bli struken ur
kvalitetsregistret.

Arkivering i EU-projekt
Jan Appelqvist, från Mariebergs Arkivbyrå informerade om hur vi ska ta hand
om handlingar som upprättas i EUprojekt.
Jan redogjorde för den Europeiska
unionens struktur- och sektorsfonder
och hur de adminisrreras.
Verket ftir näringslivsutveckling
(ERUF) och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF) ställer båda krav
på hur länge dokument, mikroskrift och
maskinläsbara medier ska vara tillgäng-

liga lor granskning.
Liknande krav återfinner vi i lagen om
kommunal redovisning och bokforingslagen.

den kunnat leverera nya versioner med
I

nformationshanterin g

Under titeln "Informationshantering
och journalföring" gav Maria Jacobsson
jurist från Socialstyrelsen sin syn på den
nya patientdatalagen och den kommande lagen om valfrihet.
Det mest givande i hennes fiireläsning

lnga Kullgren, Landstinget Värmland ach Arne
Hansson. Dalarna.

Vdrmland kallar vi den för "Hälsovalet".
En del landsting har redan "tjuvstartat"
processen.

För den enskilde medborgaren ska
lagen möjliggöra en större valfrihet i

primärvården. Lagen kommer säkert att
medföra organisatoriska konsekvenser

för landstingen/regionerna. Man bedömer inom landstingen att särskilda resurser måste avsättas {iir att administrera
der nya vårdvaler. Landstingens egna
vårdcentraler kommer att utsättas fiir
konkurrens eftersom de i fortsättningen
ska verka under samma förhållanden.
När man som föreläsare ska ftirklara
innehållet i en ny lagstiftning blir den
bästa effekten, om lagtexten kan kopplas till praktiska exempel och situationer
i arbetslivet.

Ny RA:FS
Gunnar Sundberg från Riksarkivet
rapporterade från Samrådsgruppen fiir
kommunala arkivfrågor (www.samradsgruppen.se).
Riksarkivet har en ny syn på storleken
på brandceller vilket har betydelse fiir
arkivlokaler. Dessutom ser man över hur
säkra så kallade brandsäkra skåp ar.

I

.l"Tå*uåa;:t

var beskrivningen av att den inre sekretessen nu regleras och att vi inte har
några sekretessgränser inom ett lands-

ting.
Två deltagare från Gotland Anders Södeilnd
och Eva Siltberg.
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Lagen om valfrihet "LOVA' gäller
från januari 2010 och i de flesta landsting kallas den lor vårdvalet. Hemma i

Jan Appelqvist frän lttlarrebergs Arkivbyrå prata'
d. an drL,ver.nq, t U o ojelL
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T f anteringen av kvalirersregister
H
,r r vrssa avseenc.en annorunda
I- I g".r,.rno, andra register elier

Håll reda pä

IT-system med personuppgifter. Sedan
1970-talet förs inom hälso- och sjukvården etr srorr antal kvalitetsregister.
Den 'hya" patientdaralagen har inneburit nra förursärtningar för kvalitetsregistren. Speciellt sådana frågor som ansr-ar, information och gallring ska

kvalitetsregistren

beatus.

Vad är kvalitetsregister?
I patientdatalagen

tion om ftirutsättningarna för kvalitetsregistrens hantering.

damå1.

myndighet.

Ansvarsfrågan

Ändamålet

I och med att patientdatalagen trädde i
kraft är det endast myndigheter inom

Ansvaret för Bevarande
och Gallring

2008:355)

avses

vars huvudsyfte är att utveckla, driva

Förutom att personuppgifter får behandlas {tir att systematiskt och fort-

och ftjrbättra nationella kvalitetsregister
samt ått fr;rdjupa analys och rapportering från dessa registeq ger ut informa-

Iitet, så kan också ske för framställning
av statistik och forskning inom hälso-

hälso- och sjukvården som kan vara personuppgiftsansvariga för behandlingen
av personuppgifter i ett kvalitetsregister.
Tidigare har det till exempel kunnat
vara en specialistft;rening eller mot-

och sjukvården.

svarande.

Olika typer

Enskild patients inställning
till behandling

löpande utveckla och säkra vårdens kva-

Lokala kvalitetsregister är sådana som
lors inom ett landsting.
Till regionala och nationella kvalitetsregister samlas personuppgifter in från
fera vårdgivare som möjliggör jämftirelser på regional eller nationell nivå.
Registren ftirs av andra landsting.
Vissa register förs av socialstyrelsen.

Regler lor kvalitetsregistren finns

i

patientdatalagen kap 7 och personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

lnformation om kvalitetsregister
Datainspektionen publicerade en rap-

port om nationella kvalitetsregister 2002

(2002:l). I och med patientdatalagen
har dock en del förutsätrningar ändrats.
På sin hemsida (www.sos.se) ger socialstyrelsen information om kvalitetsregister.

EyeNet Sweden som är ett av Socialstyrelsen och SKL utsett Kompetens-

Ärkiv
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Patient kan motsätta sig att personuppgifter behandlas i ett kvalitetsregister.
Har personuppgiftsbehandlingen redan
påbörjats ska personuppgifterna genast
raderas.

lnformation och gallring
Om en patient

Lagstiftning

I

centrum för Nationella Kvalitetsregister,

Personuppgifter i ett kvalitetsregister
inte längre behövs fbr
de ändamål som de har samlats in.
Arkivmyndighet kan dock besluta om
att personuppgifter får bevaras ftir historiska, statistiska eller vetenskapliga än-

(SFS

med kvalitetsregister en automatiserad
och strukturerad samling av personuppgifter, som inrättats särskilt {tir ändamålet att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet.
I realiteten innebär det att personuppgifter om vissa sjukdomar samlas hos en

ska ha möjlighet att motsätta sig behandling av personuppgifter
så är en {tirutsättning att patienten blivit

informerad om behandlingen.
En patient ska innan personuppgifter
behandlas i ett kvalitetsregister få information om
. rätten att när som helst få uppgifter

.

.

om sig själv utplånade
i vilken utsträckning personuppgifter
inhämtas från någon annan källa än
från den enskilde själv eller dennes

patientjournal, och
vilka kategorier av mottagare som
personuppgifter kan komma att lämnas ut till.

ska gallras när de

Ansvaret lbr bevarande och gallring av
personuppgifter i ett kvalitetsregister beror på vilken myndighet som är personuppgiftsansvarig. Är det ett lokalt kvaIitetsregister är landstingsstyrelsen
personuppgiftsansvarig och arkivmyndigheten bestämmer om bevarande och

gallring.
Personuppgiftsansvaret för ett regionalt eller nationellt kvaliretsregister är
hos den myndighet som svarar ftjr det.
Arkivmyndigheren svarar ltir frågan om
gallring och bevarande.
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig ftir de kvalitetsregister som den
för. Därmed styr socialstyreisen också
över bevarande och gallring

Något att tänka på
Är det känt i landstinget vilka lokala,
regionala och nationella kvalitetsregister
som finns?

Är det kant var personuppgiftsansvaret ligger?
I vilka fall ska personuppgiftsansvaret
förändras från en intresseorganisation
till en myndighet?
Hur klarar man ay informationen till
de registrerade?
På vilket sätt överförs personuppgifter
till de regionala och nationella kvalitetsregistren?
Har man tänkt på gallringsfrågorna?
TEXT: Hans Ramsredr
hans.ramstedt@liv.se

)1

I

T

T 7äsrra Götalandsregionen och
\ / Ca,.uorss srad saLverkar i en
Y g.-.nrrä arkivnämnd och Forvaltningen Regionarkivet har verksamhet i Göteborg, Vdnersborg och Mariestad.

Arkivnämnden är arkivmYndighet
både for Västra Götalandsregionen och
Göteborgs stad, två organisationer med
tillsammlns nära 100 000 anställda'
Den årliga tillväxten av handlingar
som ska bevaras uppgår till fera tusen

hyllmeter.

Nya Regionarkivet
För att på ett långsiktigt sätt kunna utfora uppdrag.t att omhänderta, vårda
och tillhandahålla dessa handlingar är
det nödvändigt med brandsäkra lokaler
med rätt klimat och rationell utformning. Arkivnämnden har därför i samarbete med Rambtill och med Karl-Axel
Ryddn som projektledare låtit projektera
det nya Regionarkivet Vdnersborg.
Byggnadån uppftirdes under perioden

derna nere.

Interiört har ambitionen varit att skapa
ändamålsenliga och ljusa lokaler' Intrycket furhojs av den konstnärliga
uismyckning som Vdstra Götalandsregionens konstenhet ordnat.

Rationell utformning

Passivhus

december 2006 - april 2008. Längden
på hyresavtalet (25 är) liksom lokalise-

iingen till Vdnersborg (och inte till
Goieborg) bidrar till att hålla kostna-

Arkivbyggnaden har utformats av Nordstrand Fiisenstam Rung, med Christian
Frisenstam som ansvarig arkitekt och
Pernilla Nordstrand som inredningsarkitekt.
Att uppnå största möjiiga area- och
energieffektivitet har varit en ledstjärna
och byggnaden har även givits en generell och fexibel grundstruktur, för att
underlätta vid framtida behov av förändringar i verksamheten.
Den iationella utformningen och den
tydliga uppdelningen mellan arkiv- och
administrationsdelar avspeglar verksamheten som bedrivs i huset.
Byggnaden har ett annonslägevid^
Vanersborgs östra inårt, väl synlig för
besökare och förbipasserande.

I ett arkiv där pappersdokument och
röntgenfilm ska förvaras under mycket
langlid måste inomhusklimatet (temägnas särskild
uppmärksamhet. Samtidigt måste stora

p..r,rrr, luftfuktighet)

anit.angningar göras För att nå en så låg
energiförbrukning som möjligt.
Darftir var inriktningen att åstadkomma ett passivhus där tunga material utnyttjas för att minimera behovet av att
tillfo.a,rärme och/eller kyla - i detta fall
massiva och relativt tjocka betonggjutningar i bottenplattan, väggarna och
taket. Betong är ett tungt och trögt
material och ett miljömässigt mycket
rent alternativ.

Energimagasin
Den omgivande betonget med sin stora
massa fungelar som ett energimagasin'
Förutom att lagra värme absorberar re-

spektive avdunstar betongen den fuktigh.t .o- finns i arkivhallarr.ra och irstad-

kommer passivt ett iän-rr-rt klirnat Det
behövs inget tillskott :rr-encrqi i irrkiven
utom för driften av L':,eltsnirLg ocl-r
grundventilation.

Värmecentrale n tir prir-nrirt sin energi
från en bergr ätltlrl'it rll[. 'oln \Petsvär-

me anvär-rds el.

Resultatet blir. n;ir be tongen efter ett
par år har torkiit. e it eitiktivt arkiv som

teräknas tbrbruka ca li 000 klX/hiår'
Detta motsr-artr .11 \';rnlig vi1la e1ler
ca20 oh jän.rtirrr med vad som skulle
krär.as om treditionell teknik tillämpats.

Uppläeger i.r,rr 1änge varit känt inom
bvggnadsfvsiken oc}'r anr'änts på flera
i Vänersborg, det först byggda passlvhuset för arkiv
besökare och förbtpasserande'
Byggnaden ligger vid Vänersborgs östra infart, väl synlig för
L,ogström
Annonsläge. Så här

ser det ut, nya Regionakivet

FOTO: Krister
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håll i Europa.
Internationella regler fbr brandsäkerhet i arkiv har beaktats.
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Rationell placering

annonsläge
Effektivt utrymme

Omfattande skanning

Utrymmeseffektivitet uppnås genom att
bygga runt en optimal hyllplanering och
byggnaden har darför fått viss prägel av
att de mobila hyllvagnarna, arrangerade
i sex block, är 13 m långa. Arkivdelen är
dessutom nio m hög från golv till tak.
På en yta av 10 000 kvm bruttototalarea finns ett hyllsystem med en kapacitet på 102 000 hyllmeter. Mellangolvet
ingår i hyllinredningens två våningsplan
(vilket innebar att hyra bara utgår lor

Regionarkivet bedriver en omfattande
skanningsverksamhet for SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hela sjukhusets bestånd, minst 16 000 hyllmeter
pappersjournaler, levereras under en treårsperiod till Vänersborg. Efterfrågade
journaler skannas och distribueras elektroniskt till behandlande läkare. De
skannade journalerna lagras även på Regionarkivets server i Göteborg. Hösten
2008 startade skanning av mammografi bilder för NU-sjukvården.
Regionens sjukvård använder inte
längre analog teknik inom radiologin.
Undersökningarna görs med skanningsteknik och i stället för röntgenfilm
erhålls digitala bilder. Filmerna, ca
20 000 hm, håller på att överföras från
de 17 röntgenklinikerna till Regionarkivet. På nedre våningsplanet är de
mobila hyllorna anpassade for det speciella stora formatet.

halva magasinsytan).
Hyllsystemet är inte lorsett med eldrift. Dagens eldrivna hyllor med stort
teknikinnehåll blir på sikt mycket dyra
att underhålla. Efter ca tio år är motorer
och reglersystem omoderna. Risken är
stor att reservdelar inte går att fä tag pä
och att kostsamma omkonstruktioner

därför måste göras.
Hyilorna går dock att utrusta med 'påhängsmotor", det vill säga veven ersätts
med en elmotor. Vi har alltså möjlighet
att elektrifiera valda delar av hyllanlaggningen om så trots allt skulle behövas.

Regionarkivet Vdnersborg som invigdes
ftr drygt ett år sedan, kommer med sin
stora kapacitet och låga driftkostnader
att ha avgörande betydelse för vår förmåga att förvara och tillhandahålla den
information som är samhällets minne.
Arkivet från Älvsborgs läns landsting
kommer självklart att finnas där, men
avsikten är att ftjrvara arkivhandlingar
från hela Regionen och också från Göteborgs stad i Vänersborg. Regionarkivet
har sedan 2002 samlat patientjournaler
från Regionens hela primärvård och
tandvård i Vänersborg.
Vi fortsätter nu att placera handlingarna där det är mest rationellt och inte
utgående ifrån var de producerats.
Vissa kommande leveranser som
Stadsbyggnadskontorets ritningar "måste" ftirvaras i Göteborg då de efterfrågas
lokalt, ofta av privatpersoner. Dessutom
talar formatet emot såväl "fjarrlån" som
skanning kombinerad med digital disui-

bution.
Behoven av mera utrymme i Göteborg
tillgodoses i stället genom att äldre, Iågfrekventa Göteborgsarkiv flyttas tili
Vänersborg. I
TEXT: Inger Johansson och Bo Thaldn
in

gerjohansson@arkivnamnden.goteborg.se
bo.thalen@arkivnamnden.goteborg.se

Stora utrymmen
I arkivet finns också konstantrum fur
r.nilirofilm och en speciell vacuumfrysrork för omhändertagande av vattenskadade dokument.

I

strömavbrott finns ett
krafiverk. Vad som åligger hyres-

här-rdelse av

reserr

r'.irdtr-r respektive Regionarkivet reglelas
i e n gr,ir-rsdragningslista.

,\rbe rsrum finns fur 25 pelsoner. För
besökande allmänhet och olika grupper
av fbrsk.rre hnr-rs förstås en läsesal samt
pallsurr\-nrmen och för utbildningal och
konferenser en hörsal med plats lor 50
personer samr en foajd for- till exempel

enklare serverir-rg.
Vdnersborgs kommun och Regionens
museifbn'altr-ring \rästan et hyr kontorsrum och arkir urrr mnre. Äuen ÄLFA
Älvsborgs Läns Föreningsarkiv finns i
huset. Formellr är de underhyresgäster
till Regionarkir.et.
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Visar vägen. Regionarkivet iVänersborgs har ambitionen att med sin kapacitet och sina låga drifts'
FOTO: Krister Engström
kostnader bli en modell för framtidens

arkiv.

)<

Hielpreda i gå rdsarkivhållningen
och
ÖuFa, östergötlands arkivförbund,
har fortsatt på temat gårds- och

byarkiv, där kistorna som handlingarna hittas i har fått en egen
liten skrift 1ÖlfAs skriftserie nr 15),
baserat på den dokumentation som
gjorts av kistorna som sådana.
Titeln är "Den gamla kistan"n med
underrubriken "En liten skrift om byoch gårdskistor samt kYrkornas
kistorn sockenkistan eller kyrkokistan".
Sedan 1985 har man inventerat de enskilda arkiven i Ostergötland, sedan
2005 gårds- och byarkiv med accesstöd

från Statens kulturråd, Riksarkivet,
Arbetsförmedlingen och OLFA självt.
Det kommer att pågå under fera år.
Det allra senaste är Projekt sockenkistor som till 100 o/o finansierats av
ÖLFn medAlbin Lindqvist som projektledare och länsarkivarie Börje Evert
Hjort som huvudansvarig lor båda projekten. Det har varit ett ABM-samarbete mellan Öf-PA, Länsmuseet, Landsarkivet i Vadstena och Link<;pings stift.

Speciell känsla
gå upp på vindar och i andra glömda rum, hitta en gammal kista, lyckas
öppna den och sakta öppna locket och

Att

med stigande puls se vad den kan innehålla, det är något mycket speciellt. Decenniet ja sekel kan ha förfutit sedan
de stängdes.

Det skildras fint i den inledande dikten "Den gamla kistan" - en bypoets
rimvers. Därefter följer en god orientering av aila olika sorters kistor som använts i förvaltning, for resa, Itirvaring
etcetera och en särskild om by- och
gårdskistor. Därefter fr;ljer beskrivningar av åtta individuella bykistor och
ett hänglås till en av dem. Bilderna är i
{ärg och man hittade handlingar från
1700-talet och framåt.
I Västerums bykista fanns den riktiga
rariteten med handlingar ända från
1582. Och inte bara därifrån utan även
med spännvidden på (nästan) 400 är
med handlingar till och med 1972.

På kyrkvinden
Efter några andra bilder, bland annat

ll

från inventeringsarbetet, ftiljer ett motsvarande avsnitt om kyrkornas kistor
med fyra beskrivna kistor. Tyvärr utan
angivelse vad som fanns i dem, men
någon var snörpligt nog tom.

Tomt var i all fall inte kyrktornet i

tyserum, där

hela Kristidsnämndens

arkiv fanns. Bilden på en inventerare
mitt i sitt arbete uppe på kyrkvinden,
med en förvisso ganska välordnad belysning, men sittandes på en enkel pinnstol
och framåtböjd och skrivandes, visar på
att det dven på 2000-talet, i filformatens
och de digitala dokumentens tidsålder,
ännu finns sådana här uppgifter. Inte
bara pappershandlingar i nya, fina arkivlokaler, utan där man ska ta sig upp i
kyrktorn med pannlampa (annan bild)
och rigga provisoriska arbetsplatser.

Blir inspirerad
Arbetsmiljön var väl inte den bästa.
Men den ar tillfallig och det denna underbara bild ftjrmedlar med sitt 6na ljus
är så mycket. Handlingarna var (och är)
till exempel befriande nog helt teknikoberoende för att läsas och från en tid när
datorer inte var uppfunna och som - tillsammans med den mycket speciella,
gamla "arkivlokalen" i sig - ger en unik
upplevelse, som många av oss stressade
kontorsarkivarier nog skulle behöva

ibland.

Det behövs inte heller många bilder
för att man ska förstå kistornas skönhet
och variation i storlek, färg etcetera. Det
är inventarier som ofta bara står där och
som man inte tänker på.
Men med denna skrift blir man inspirerad att ta reda på mer om dem
man ser. I

TEXT: Ingrid Söderlund
lngrid,soederlund@swipnet,se
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t«i n n iga bru kspatroner
I

T*-t n bok som konr ur 2004 rnen
§-{ ,o* iag l'ör.t .enare uppntärk-

Å-,-J\ammår. .ir skrir cn ar inrendenten och museiläraren på Tekniska
museet i Stockholm. Kerstin Vesterlund, och handlar om kvinnliga brukspatroner.
Sedan 1500-talet finns det belagg fc;r
atr det ir-Lnnits kr.innliga brukspatroner.
Det är ur.rder 1600- och 1700-talen som
r-i återfir.rner de llesta. Med Aktiebolagslagen som kom 1848 och då många familjebolag ombildades till aktiebolag,
förändrades kvinnornas situation. I
mindre utsträckning kom kvinnor att
inneha en ledande ställning. Ägander

lagens styrelser.

bruksägare kunde samtidigt inneha
olika statliga tjänster som landshövding
eller domare.

Stark ställning

Styvmoderligt behandlad

skiljdes från den operativa ledningen
och fdrre kvinnor återånns i aktiebo-

Kristina t)Zesterlund har studerat närmare 300 kvinnor. Många av dem var
brukspatroner i nästan 20 år. Men det
fanns också de som ledde bruken i upp
tili 40 e11er 50 år.
Redan under den rid kvittnotna var
gifta hade de ofta stark ställning i
brukssamhällena och i det egna hushål1et. Möjligheterna att leda bruken kom
då männen var ute på olika tjänsteresor
och krigstjänsr. Många män som var

Utan överdlift kan man säga att kvinnornas historia inom svensk järnhantering är styvmoderligt behandlad. Kerstin Vesterlund redogör i boken både
för exempel på minnesskrifter över bruken i vilka kvinnor inte förekommer och
sådana där de finns med.
Det finns också en ägarlorteckning
över drygt hundra kvinnliga brukspatroner vid hundratalet svenska och
fi nska bruk' r
TEXT: Hans Ramstedt
hans.ramstedt@liv.se

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia
Det omfattande bildmaterialet i arkiv-

Olof Kåhrström, bibliotekarie och
konsult, har ställt samman ett antal
förteckningar bestående av lands-

beståendet ger en bild av lantbrukets
mekanisering. Materialet visar på de
regionala skillnaderna i landet vad beträfår de oiika förutsättningarna för

hövdingsberättelser från 1700talets senare del och 1800-talets

lantbrukets bedrivande.

börian.

Välkommet bidrag

Bokens titel är Ekonomiska skildringar
ur Sveriges historia och ger en bild av

För hembygdsforskaren kan arkivmaterialet erbjuda ett välkommet bidrag
i forskningen kring hembygden. Kanske
den enskilde forskaren kan återfinna
material om hur man sett på jordens
brukande från olika betraktare.
Ett annat perspektiv är vilka yrkesgrupper som varit engagerade i lant-

utveckling i
l,rndet, läromedel, tävlingsskrifter, reseLar.rtbrukets utövande och

br-riirtelser från lantbruksstipendiaters
srudieresor ute i Europa och Nordame:.-.r och andra skrifter i Kungl Skogs-

,-.-l L,rntbruksakademiens arkiv.
i rr rreckningarna omfattar tiden fram

iil-

,:t

<

r-l

bruket.

-r,rler.
(), ()| flr\llltSj-li()ll

Stor nytta
Årkir cnef Ånders Perlinge frågal i ett

Ek*norNiska sk ildringar
ur Sveriges historia

ir.rled,rr.rie kapitel vad användare kan ha

lor nr-tra a.'irkademiens arkiv.
Jo, a1lt. Lar.rtbruksakademiens arkiv
verkar vara. err både bortglömt och därmed också t'ösir utnvttjat for både den

akademiske fbrskaren och allmänheten.
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Idag är det naturligt ftir oss att prata
om ett ekologiskt nyttjande av lantbruket och dess produkter. Kanske materialet kan ge oss upplysningar om vilka
medel som har använts i lantbruket
under en längre period. r

i, ; i; It : r !:

T[,X1: Hans Ramstedt

27

HÖkon Axelsson, till minne
.' .'i ,',

"*

,

.lt

'l.rl

"rri

HÖkon vor stor i ordets ollo bemörkelser; stor som yrkesmon men
ocksÖ genom ott to stor Plots i rum
och somtol. Det som storkost lever
kvor i minnet vor hons outtömligo
entusiosm. Kommunsommonslog-

ningor, originolutgÖvor cv företogshistoriker, orkivteori, frimörken, Ökto
mottor, sino vönners born, hontering
ov kortor och ritningor, motlogning
och inte minst koffebröd vor nÖgro
ov objekten för hons entusiosm. Renössonsmönnisko ör ett överonvÖnt
epitet men just vod det göller HÖkon snuddor tonken just vid detto
uttryck.
Att umgÖs med HÖkon vor ott
få delov denno förmÖgo tillentusiosm, lnget somtolsömne eller frågo bemötte hon med likgiltighet,
uton gov sig med liv och lusl in
vorje somtol. Som fÖ vor hon genei

FC)TO: Stctän Berggren

Håkon Axelsson ör död. tVed detto
försvonn en ov de storo profilerno i
Sveriges moderno orkivhistorio,
Hon börjode sin orkivkorriör i Vöstmonlond för ott sedon gÖ vidore

till blond onnot Vörmlondsorkiv,
Nöringslivsorkiv i Norrlond (NiN) för

rös med kunskop och intresse, vi ör
möngo som pÖ oliko sött fått ovörderlig hjölp ov honom nör det göllt

ott löso orkivteoretisko protill
hondfost sföd i flytl ov orblem
HÖkon
vor en vön som det olltid
kiv.
gick ctt lito pÖ, som oldrig ovvisode
ollt frÖn

ott sedon from till sin hostigo död

en önskon om stöd,
Håkon tycktes olltid i rörelse och

voro verksom som londsorkivorie pÖ
Åtono,

ett ov de mer behogligo sötten ott
to del ov denno hons energi vor

ott Öko pÖ utflykt, En utflYkt med
HÖkon kunde innefotto ott ovnjuto kulturhistorisko föredrog på hÖg
nivÖ blondot med obskyro onekdoier tillsommons med de yPPersto bokverk trokten kunde erbjudo,
dock inle pÖ nÖgot högtrovonde
sött uton i stöllet olliid ÖtfÖljt ov
hons oefterhörmligo skrott,
Allo desso godo egenskoper vor
inte olltid HÖkon till hjölp, uton kunde också komplicero hons liv, Entusiosmen kunde göro honom envis

och odiplomotisk. Att hon sjölv soknode förmÖgo ott voro likgiltig och
ott utföro uppgifter holvhjÖrtot gjorde oit hon hode svÖrt ott occeptero ott ondro hor desso svogheter,
lblond tyckies det ocksÖ som HÖkon
monode from konflikter som hode
sitt upphov snorore i hcns eget sinnesiillstÖnd ön i yttre orsoker,
I minnet ör del inte konflikterno
som dröjer sig kvor, uton en tock-

somhet över ott ho vorit nöro HÖkons uniko kombinotion ov vörme,
intelligens och energi,
Fia Ewald. Lena Fjellborg och

Pefer Olausson

Eldorado för alla UFO-bi tna
175 personer passade på att besöka Arkivet för UFO-forskning i
Norrköping, när det öppnades för
allmänheten.

rapporter om oidentifierade flygande
farkoster i svenskt luftrum. I snitt får
Arkiver for UFO-forskning in en rapport per dag om flygande fenomen i Sve-

Det var den 10 maj som arkivet som
är det största i sitt slag i världen, hade
öppet hus för första gången. Det startades 1973 och i samiingarna finns 18 000

rige.
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Dessutom finns rapporter från forsvaren i England, Frankrike och USA
samt 30 000 tidskrifter, 11 000 böcker,

märrgder av pressklipp, r'ideofilmer och
li0 kvadratmeter stora arki-

bilder i der
Yet.

Det lar i samband med att riksorganisationen UFO-Sverige hade stämma i
Norrköping, som arkivet valde att visa
upp sig.
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Rapport från
NLA:s
ärsmöte

Vi ömsk&r
vafa
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O

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehanterinq AB
Tfn: 08-459 84 37

ax]l.xlox]lsofef

och [äsare

Före sjä1va årsmötet berättade Elisabeth
h-arsson, Katharina Prager, Fredrik
Samson och Katrin Askergren om

er} rflktigt

NLA:s kommande bok om OAISmodellen. Boken beräknas vara klar till
Bokmässan i höst.
Själva årsmötet leddes av Lars Lundqvist och innebar inga större furänd-

sköm

somlmraf!

ringar, lorutom arr Sören Lindh lämnar
sin post som styrelsesuppleant och ersätts av Åsa Hestner-Biomqvist från
Logica.

Vi vill önska foljande välkomna som nya medlemmar:
FALK:
N/aria Persson, Älmhult kommun

Ulrika Karlsson, Hammarö kommun

Frida Sandgren, Eskilstuna kommun

Lena It/årtensson, Sjöbo kommun

Mika Ek, Aneby kommun

Anna-Carin Lantto, Vindelns kommun

Sofia Hed6n, Gävle kommun

lngrid Araldsson Olsson, Reg:onarkivet Göteborg

Annelie Mattsson, Södertörns miljö- och

Johan Fritzon, Nacka kommun

hälsoskyddsförbund

Hemsida: www.nla.nu . E-post:nla@nla.nu

co

Torsdagen den 12 mars höll NLA sitt
årsmöte i Riksarkivets styrelserum i
Stockholm.

Signhild Sköld, Kristianstads kommun

NÄRINGsLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan g,7oz 10 ÖREBRO
Tfn:019-i2 01 95 . Fax 019-611 8] 20

0

Charlotta Floberg Cardenas, Regionarkivet Göteborg
Ulrika Sörblad, Nykvarns kommun

Rauno Vaara, Eskilstuna kommun

l\,4erja Röntynen, Nykvarns kommun

Jan-Erik Sandberg, Nybro kommun

Anjela Forsman, Karlstads kommun

Anna Andersson, Landstinget Dalarna

Karl Petr6. Recall Sweden AB

E-post: anastasia-pettersson@skb.se

.-.

c9 ARKIVRÅO TT AAS
ARKIVRÅDET AAS
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLM
Tfn: 08-55 60 6'l 46
E-post: kansli@arkivradet.org

Ordfömnde:
Lars Erik Hansen
TAN4-Arkiv
Tfn:08-545 415 6l
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

Arkivfirbund
FoLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro lärr
Nikolai 3. zoz ro ÖRrano
Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 . Fax:019-61 1 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

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

Camilla Areteg, Säters kommun
Neta Bergström. Landstinget i Östergötland

AAS

Anna-Karin Johnsson, Östersunds kommun

Johan Eriksson, Transportstyrelsen, Norrköping

l,lalin Hedström, Nora kommun

Berit Kaldal, Länsstyrelsen Värmland, Karlstad

:nette Nyström, Habo kommun
- rda Velander, Öckerö kommun

Kristina Karlsson, Accenture, Kista

-

:arette Samuelsson, Tanums kommun

-:3na

,-

Löthman, Stockholms läns landsting

a Holmedal Jonsson, studerande

S. .;a Lundewall, Hedemora kommun
<a''- Pettersson, Täby kommun

Liv Nyström Arbetsförmedlingen, Skärholmen
Cecilia Olofsson, Specialpedagogiska

skolmyndigheten, Härnösand
Kristina Olsson, Söderhamn

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sara
Gustafsson, Örebro

S-s:'ne Schuch, Landstinget Sörmland

Susanne Tabell, Uppsala

Årce.s

Vattenfalt centralarkiv, lngela Näslund, Näsåker

Kar sson, Ronneby kommun

FALK

c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv, aot aa GAVLE
E-post: irene.wretemo@ gavle.se
Ffn:026-17 81 lB . Fax 026-17 18 23

Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616114
E-post: eva.karlsson@alingsås.se

Ärkiv
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rebro utsett till Årets arkiv
Arkivens roll
Utmärkelsen Årets arkiv har inrättats
av DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet lor
att uppmärksamma arkivens roll i samhallet.
I utmärkelsen ingår förutom äran,
blommor, diplom och en prissumma på
20 000 kronor.
Prisutdelare var Karin Åström Iko,
DIKs ftirbundsordfu rande tillika Åretsarkiv-juryns ordforande.
De övriga i juryn är Tomas Lidman,

Riksarkivarie, Riksarkivet, Stafån
Smedberg, ledamot Svenska arkivsam-

fundet och foreläsare Stockholms

Grattis örebro! Håkan Henriksson och Bo E t Fransson på var sin sida om D\K-ordföranden Karin
Åström

lko.

FOTO: SaraAndersson/DIK

Det blev ArkivGentrum Örebro som
i år tog hem utmärkelsen Årets
arkiv. Priset delades ut i samband

med konferensen Arkivforum
Stockholm den 17 mars.

i

här lyder juryns motivering: 'ArkivCentrums främsta målsättning är att
synliggöra och lyfta fram arkiven, något
Så

?ä säns

,,,

man verkligen har lyckats med. Man
har en imponerande verksamhet, som
bland annat omfattar utställningar, publikationer, minnesberättelser och man
kompletterar även arkiven med djupintervjuer. ArkivCentrum arbetar med
folkbildning och är på det sättet en
viktig resurs i lärandet på alla utbildningsnivåer".

Universitet, Anastasia Pettersson, ordItirande Näringslivets arkivråd, John
Chrispinsson, journalist och författare
och Cecilia'Vikström, riksdagsledamot,
vice ordflirande Riksdagens kulturutskott.

Hedersomnämnande
De båda övriga arkiven som också var
nominerade till priset, Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv och Sollentuna
Kommunarkiv, får juryns hedersomnämnande. I

ler

Nordisk Arkivkonferens. Trondheim

Schonbeck har från och

Bok- och biblioteksmässan
AAS Registratorskonferens,

som arkivarie/re,

och punktTPB. Hon har

Arkiv-

Norrköping

10

IQPC konferens om Elektronisk

informationshantering, Stockholm
AAS Arkivariekonferens, Stockholm

,,, i

30

A*Wgn

Mnl

Arkivens dag. Tema På liv och död

har projektanstä1lts

i Landstinget
att inventera landssom ska uppgå
650 stvcken. Hon komatt granska landstinggaf
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,o
\äsAlfa Dokplan stöder arbetet med
processkartl.ggrirg och utarbetande aw en dokumenthanteringsplan.

ö
tt
L_l
I s6trn

Ett demonstrationsexempel som
visar processbaserad arkivförteckning hittar du på www.wisalfa.se
Läs mer om Visual Arkiv-konceptet
på www.visualarkiv.se
Via länken Information om Visual
Arkiv når du en full<;dig information om sjalva produkten Visual
Arkiw

on

IV
ce ptet

Arkivbildaren

I

Visual Arkiv-konceptet

Visual Arkiv stöder processbaserad
arkivförteckning eller förteckning
enh,gr allmänna arkivschemat.
En arkivforteckning gjord i Visual
Arkiv kan exporteras till ARKIS2
och till Visual Arkiv på nätet, den
gemensamma webb-publiceringsplatsen. På köpet kan man även få
arkivbildarinformationen publice-rad på NAD, Riksarkiwets Nationella ArkivDatabas.

I

Arkivinstitulionen

lnlernet 0ch Riksarkivet

Ett komplett koncept för
dokumenfplonering och

orkivredovisning

Kursverksamhet
Arkivredovisa med Visual Arkiv

I4- I 5 september

www.visualarkiv.se
Processer och
www.visalfa.se

processkartläggning

I

6- I 7 september

Processbaserad arkivredovisning r@"

w

RECIONARKIVET
Regionarkivet . Box 2154
403 I3 GOTEBORG
besöksadress: Otterhällegatan 5

tel 031-701 5000. fax 031-13 0996
arkivnam

n

den @arkivnam nden.goteborg.se

www. regionarkivet.se

En

workshop for arkivarier

I8 september

www.visualarkiv.se

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

Bertil Axelsson, kundansvarig
E-post bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se
Mobil:0702-73 28 29

Håkan

G

ustavsson, produktansvarig

E-posc hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se
Tel: 03 I -701 50 70,0705-69 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

lösningar för ett

vi gärna mer om hur rätt verk-

effektivisera din vardag.

Know T är ett jt konsultbolaq som utvecllar gina lurders affärer o.h verksamhet. 6enom entreprendrsdrjvna erhete'verl(!anma:: kundens
lokala markrader erbjuder vj engagerade konsulter med fdrståelse för både verksamhet och behov Vår kultur präqla5 av oppenhet er:reprenör'
skap,hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Vi levererar kompeters- och resursförstärkning genom helhetsåtagander inom slrategrsl
rådgivnjng, systemutveckling och förvaltning.

Läs

know

it

mer på www.krowjt.se

Närhet. Kunskap. Engagemang.

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

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