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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor
i över 40 är.
Böde logerhyllon, totpockningen
och stölhyllon ör proktiskt toget
uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett
hyllforetog, sölier vi öven möngo
o nd ro förvo ri n gsmöbler.
Bode sorteringsfock, gorderobssystem, diskor och skop.
Men vi ör, och tonker forbli, ett
foretog som Iever pö hyllorno!
I minst 40 ör till!
Vill du veto mer om vöro forvoringsmöbler,
skicko oss ditt visitkort! Eller ring!

Lundwi St
inredningaiT

Lundqvist lnredningor AB, Box

32,164 93
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STOCKHOLAA/ K]§TA
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08-623 98 00
03r -86 36 50
040-1 0 39 60
019-27 04 20
0r 3-r 2 38 10
018-50 30 60

08-35 79 80
031-86 4316
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019-27 04 r 8
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0r 8-50 30 6r
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Nagra ord om
tidningsföreningen
TemaArkiv ser at som den brukar göra, men organisationen bakom tidningen
har starkt föröndrats sedan förra numret. Tidigare skötte redaktionen alla
löpande ärenden mellan årsmötena förutom att ägna sig åt redaktionellt arbete.

Detta har varit mycket betungande i perioder av svag ekonomi och problem med
r och kunder, vilket i slutändan kanske haft negativ verkan på vår
- tidningen.
årsmötet iir det en ny ordning. Föreningen Svensk Arkivtidskrift har
som ägnar sig åt övergripande policyfrågor och administrerar
n, medan den nya redaktionen till fullo kan ögna sig åt publicistisk
, Owe Norberg,
t. På sikt är nog en sadan modell helt nödvändig för att klara våra
redaktör
nden utan anställd personal
ny styrelsen består av Margareta Linday (ordf), Bertil Jansson (sekr), Olle Ebbinghaus
och den tilltrödande FALK-ordföranden som fjarde ledamot. Undertecknad huvudredaktör
till styrelsen. Vid årsmötet lämnade Lars Höger och Mats Nafsund (båda tidigare
redaktionen och Anne-Marie Lenander kassörssysslan. De ska ha ett stort tack
arbete de har nedlagt i tidningen under åren
hoppas att den nya organisationen öven medför att vår ekonomiska situation kan riitas
lång och på kort sikt. Agarföreningarna skjuter nu till mer pengar till tidningen än
och fr o m nästa år blir det en mörkbar höjning
ratsida på ekonomin, eftersom vi kan mörka en vi.
ttning från förra numret, att en ökning av antalet
intakter, kvarstar alltså

ord om detta nummer Den stora tilldragelsen sedan förra numret utkom var årets
av Arkiv & Dokument-mössan och detta speglas i tidningen i två artiklar. Det är en tid
TemaArkiv publicerade artiklar som handlar om praktisk arkivistik, men i detta nummer
nterar Lars Brolön ett alternativt sött att ordna förteckna arkiv och Robert Stenberg ett
till hur man gallrar i ADB-system
Jag träffadevårq två professorer i arkivvetenskap i februari och fick göra en kort interuju,
dar de berättar om ämnet och vad som bör prioriteras i undervisningen. Vidare berdttar Anders
Perlinge om bankarkiv och Catarina Lundström om sina första försök som nätsurfare. Clöm inte
den gripande berättelsen om Arne, en vinddriven existens som äntligen blivit kvitt sitt
veringsberoende tack vare Föreningen Anonyma Arkivarier.
Det är inte bara i form av TemaArkiv som våra fyra föreningqr samarbetar. Sedan i fjol så har
tsqrupp arbetat med att ta fram ett gemensamt marknadsföringsmaterial, vilket bl a
en utställningsmonter i form av ett stort A som rymmer en del uställningstexter och
kettställ. En folder och affischer är dessutom på gång
E-post: ove.norberg@sunds
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TemaArkiv
utges av Föreningei Svensk
Ar-kivtidskrift,Ter;a Arkiv är föreningstidning
för medlemmar i Näringslivet Arkivräd (NLA),
Arkivrådet för arkiv:verksamma inom statliga
sektorn (AAS), Före'ningen arkivverksamma i
Landsting och Kommun (FALK) och
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
ADRESS red a kti onel lt m ater i a I
Tema Arkiv, c/o Owe Norberg

, 30 st utställare mot 32 st 1995
t I I av dem var där även pa 995 års mässa - övriga var "nya" (?)
. Varför kom inte de övriga "gamla" igen?
. Nöstan bara data, scanning och lT och få utställare som sysslade med

Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Norrmalmsgatan 4
851 85 SUNDSVALL

1

ADRESS övriot material

.

OLLE EBBINCHAT'S

Lignagatan 5

.

117

34 Stockholm

SIDA

de traditionell arkivservice (lagring, förvaring e t c)

Tfn 08-698 54 95. Fax 08 698 56 39
Mobil 070-753 l5 30.
E-post: olle.ebbinghaus@sida.se,
REDAKTION

.

lTextl lngrid 9öderlund

OWE NORBERG (FA)

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Tfn 060-19 1477.Fax 060-19 2l 36
E-post: ove.norberg@sundsvall.se

-

etta var en de1 av detjag som utställningsbesökare konstatera de under
och efter mässan. Med en fyngre och tyngre påse med reklam från de
olika {tirtagen i handen, kändes det nästan som om mässan pågick även

ANNACARIN PAAVO (AA5)

SCB, Arkivet

.Tfn 08-783 41 36. Fax 08 783 41 27
E-post: annacarin.paavo@scb.se

"

MICHAEL FRANKIUS (FALK)

Landstinget i Västmanland

Tfn O21-17 45 64

.

HANS RAMSTEDT

tJmeå Stadsarkiv
Tfn 090-16 13 97

"

CATARTNA LUNDSTRÖM (FA)

.'

ANN-KATRIN FLOOD

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Tfn 063-1 0 I 7 I 9. Fax 063-12 18 24
Adjun0erad
Svenskt Barnbildarkiv
Tfn 0l 6-l 0 27 26 (atb\.01 55-28 48 24 (hem)
Fax 0l 6-l 2 62 40

.

INCRID SÖDERLUND

Adjunoerad
Tfn 08-779 65 33. Fax 08-32 56 27

"

OLI F FBBINCHAUS

Kassör, Fakturor
SIDA

Tfn 08-698 54 95. Fax 08 698 56 39.

Mobil070-7531530E-post: olle.ebbinghaus@sida.se

PRODUKTION
Ventura Crafiska AB, Sundsvall
TRYCK
Accidenstryckeriet, Sundsvall
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PRENUMERATION
Är du medlem i NLA, AA5, FALK eller FA får du

Tema Arkiv som medlemstidning. Är du inte
medlem i någon av föreningarna, men åndå vill

ha Ditt eget exemplar av tidningen är

dLi

välkommen som vår prenumerant. Sänd namn
och adress till:

Svensk

Arkivtidskrift,

c/o OLLE

EBB]NGHAUS

Lignagatan

,,117 34

Arkiv- och
dokumentmassan -97

under hemfirden. En del utställare fångade upp en så fort man satte sin
fot inne på deras område, medan andra {tirsäljare inte intresserade sig ftir en firrän
man själv frågade. Många av dem var uppklädda till tänderna och,/eller pratade bara
facktermer i tron att jag visste precis vad det handlade om, medan andra var mer
informella och mänskliga.Vilka som ingav mest {tirtroende?Tja, det kanske beror på
vem man själv är, men som novis i IT:branschen var det lättare att prata med de som
var "som fo1k".

Att datatekniken sltgitigenom som dokumentlagringsmedium står helt klartVän
av konventionella pappersarkiv kan inte hindra utvecklingen, utan måste hålla sig
a-jour - ja även vidareutbilda sig - fiir att kunna arbeta med moderna arkiv. Men när
man gick runt i ftiretagens montrar med olika muskedunder till kraftfulla datorpaket
blev man lite avskräckt, inte bara for att branschen är så stor och svåröverblickbar med
många lycksökare, utan även ft;r att utvecklingen är så snabb. Det som ar ratt idag år
pass6 om ett halvår. Det senaste på fronten kunde man dock fi på mässans seminarier.
Jag undrade också om dessa fbretagen tagit hänsyn till alla långsiktiga och
arkivregelmässiga aspekter på de - åtrninstone vid en hastig demonstration - tjusiga
lösningarna så att de är "godkända" av Riksarkivet och därmed är användbara for
framforallt myndigheter.Tar tillverkare och kunder i branschen överhuvudtaget tillvara arkivariers kompetens i sitt respektive arbete? Om de inte gör det nu kommer
de formodligen inte att göra det i framtiden hel1er. Då går vi kanske mot en framtid
med många digitaliserade arkiv, utformade utan en tanke på långsiktiga aspekter. Det
hänger därmed på Riksarikivet, arkivariefacket m fl att man lyckas marknadsfora
yrkeskåren och de "besvärliga" långsiktiga aspekterna ti1l deml

Stockholm

E-post: olle.ebbinghaus@sida.se
PRENUMERATIONSPRIS
.200 kronor för 4 nr/är

förbehåller sig rätten till redigering av insänt
material. Artiklar bör sandas till red. både i form
av manuskript och pä diskett (3,5'), företrådesvis
i Word eller WordPerfect. Bilder bör vara papperskopior i sv/v eller färg. Bildtext fästes pä
bildens baksida. Dia gär också bra. Namn och
Red

adress på artikelförfattare och fotograf skall
bifogas. Onskas manuskript och bilder i retur
skall detta särskilt framgä. Honorar för publicerade artiklar utgär normalt i form av 3 ex av
det nummer bidraget publicerats.
MANUSSTOPP

I september. I november. I

februari

De senaste mässorna har handlat mycket om moderna medier och datoriserad
dokumenthantering.Visst är det viktigt, rnen samtidigt är väl kunskaper o:nlr de traditionellaverksamheternas uweckling (som vdl också sker?!) också nödvändiga, t ex frågor
om {tirvaring och arkivlokaler. Personligen tyckerjag dock att man borde arrangera
mässor och seminarier kring helt nyatental som t ex marknadsftiring, utbildning etc.

Eufori, anarki eller stategi ?
Doku menthantering idag...
Arkiv- och dokumentmössan har utvecklats och blivit ett begrepp i arkivbranschen. Jag har
varit på valda delar av seminarerna förr, men aldrig så länge och så mycket. Det jag främst
slogs av denna gång var att mässan ger ett alltmer professionellt intryck. Jag såg en ökad
säkerhet hos de seminarieledare som presenterade föredragshållarna och skickligt knöt ihop
deras föredrag. Flera av dem hadeförmågan att anknyta till egna erfarehheter av
föredragshållarnas ämnen på ett insiktsfullt satt. Sådana relativt enkla grepp som snygga
konferensmappar, bra dokumentation och goda kakor på fikarasten ör inte heller att förakta
lTexrl Gunilla Nordström, Landsarkivet i Göteborg

åhär mer än cn nrånacl eiter nr:issan n'råstc
jae erkärrna lrt det är en clc1 som itirsvunnit av de s:ikert kloka ord sonr sades. rnerr

ocksii en liel clcl -ionr fastnat och soln -jag
sedar dess t:rr nrecl miq i nritt prolessionella bagase

Från konferensdagen minns.jae Sicnrens
NirclorfsVD. lan B Anderssorl, solr piggt och själr,klart talade onr sin;r i'lexibla oclr papperslösa kontor.
I{ontorcn var inte bara pappcr:slösr utan lösa över
hr,ivud taget. inrra fista arbetsplätser och ir-rre he11er
Lrcnunnade nrcd ruiqra lirsta personer ul:tit cle arrst:illcl:t
hacle sina kontor i polr.crbooks. Dcir pappcrslöse kjs-

irinscn h.rcle sina adnrinistrativa polinge:: oi:h

tijl

att

:rllt ansågs en arkivlokal r,ara onödig ocl'r kostsanr. Efter
1ånga cliskussioner.

onr att r,.crksantheten verkligen var
värd att dokunrentera och clessa dokr-rment seclarr var
r-ärr1a en god ftrn arinesnriljö, slutacle de t hele nrecl :rrt
clet prclekter:ades för en ;rrkivlok:r1. Utar.r att-fan B
Andersson hacle itirklarat sir.ra intcntioner nred "det
flexrbla kontorc-t" hade jag nog iute tänkt ör,cr .inrnet lika nn.cket och cl:i också hatt svärarc att ra fi-:lnr
$o,l;t at'{tttttt ttt i ,li.krt..iottt n.

Claes Gränsström, ÖD,kiksarkivet, hö11 också sitt
ftiredrag under konGrensdelen. Där talade han om
EU:s datadiektiv och internationell normering. Claes
Gränsström berdttade även en del om det persondatalagsbetänkande som då ännu inte hade blivit officiellt, ett ämne som ju är aktuellt och betyder mycket

ersättl clen dagliga arbetssenrcnskapen trirnnrade dc
teamk:insl;rrr nred hj:ilp :rv hanrburs:rre och brobcsiik.
H:in r.rr onekligen intressant för ctt ar. de idag så
fiekventa " chetiun ecklingssenri ruriern.r" och avshrteele sitt löredras niecl att beriitta om kontroll och resr-rltatredovisning. Err spiinnandc talare rtred :i1111orlunda visioner för er.r ottentlisanst:ilid.Trodcle jas.
N:icra veckor scll:lre kontaktades jag n:imligen av
er lika piee statsanstä1ld chef sonr entusaisriskt ber'ärtacle om det "papperslösa" och "per:sonliisa" kontorhan hacle pianer på att inlritta. Personalen som sktjttc
r-c-rksarrihcten sktrlle åka omkrinq i distr:iktet nrcd sirr
snr:i brirbara datorcr som skulle inneh:illa all behör,1ie
inforrnation.Till kontoret skr-rlle de komnra in clå och
clä lor :rtt "tanka av" sina clatorer pi inlormation och
"tank:r på" sig själr.a med sanlma sak.Jättekiickt och

Börje tustrell, Riksarkivet, talade om metoder ftir
långtidslagring. Begränsningar och möjligheter, legala

il-amforalit billi gt. I-r.ärr skulle detta visionära kontor inte bara sakna papper och persolral utan fi-anrlijr-

krav och forskningsmässiga behov. Probiematiken
med frekventa och kostbara konverteringar blev ftir

{tir de flesta av oss.

Per Furberg,

hovsrättsassessor, talade om rättsliga

aspekter på elektronisk dokumenthantering. Han
kom då in på ämnet elektronisk post, hur man kan
översätta pappersposthantering till e-posthantering.
Han uttalade sig väl kategoriskt om personaddresserad
post och giorde praxis ti1l regel. Min kollega började
plågat vrida på sig av indignation ftir atttlll. slut ilskna

till ordentligt.§wärr

hade nog Per Furberg underwär-

derat publikens kompetens

i frågan.
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mig allt rydligare.Jag är överrygad om att vi även i
fortsättningen måste välja ut, noggrant och kompetent, vad som skall bevaras och vad som kan gallras.
Även om dokumentationen krdver ett betydlig min-

dre fysiskt utrymme är inte det den väsentliga
angreppspunkten, utan digital lagring for med sig
kostnader och kräver resurser av andra skäl.Jag står
alltmer wivlande i diskussioner om att vi enkelt och
självklart kan forespråka ett ökat bevarande av information och att därmed gallringsproblematiken skulle
kunna fi en underordnad roll. Frågan blir istället allt
mer komplicerad och krdver en vidgad kompetens av
både arkivarier och arkivbildare. Planer for, och genom-ftirande av, 1ångstidslagring/över{öring,/konvertering kräver ekonomiska resurser och kompetent
personal. Sådana resurser blir allt mer oumbärliga
inom verksamheter som skall ellervill bilda arkiv.Det
räcker inte heller med att vi arkivarier är involverade
i arkivbildningsprocessen, vi måste nog också vara beredda att "bilda" och formulera de dokument eller

uppgifter som ftir framtiden skall representera en
verksamhet.

lohan Mannerheim,
Kungliga Biblioteket, berättade om deras projekt
ftir ett långsiktigt bevarande av publicerade elektroniska dokument. Inom
projektet skall man utarbeta och pröva metoder
ftir att samla, bevara och
tillhandahål1a svenska

elektroniska dokument
som kan betraktas som

acetatfilm som luktar vinäger, negativa foton och
positiva foton, allt finns på vårt landsarkiv och allt är
i behov av omvårdnad. Konservering av materialet
och en överftiring av det till en anpassad ftirvaringsmiljö står högt på listan av "måsten"Våra fotografier
och fi1mer måste också bättre tillgängliggöras {tir
forskare. Planeringen av vårt landsarkivs foto- och
filmprojekt fick ytterligare en knuffmot genom{örande.
Ma rie-Louise S a m uel s so[, Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut, är alltid en engagerande ftiredragshållare, dels intresserar hennes forskning och
kunskap de flesta arkivarier varmt och dessutom är
hon alltid lika spännande att lyssna till. När hon

måleriskt avdramatiserade SP:s provningsverksamhet
genom att jämftira dem med köttebullesmet som
behandlades på olika sätt var auditoriet totalt fingslat.
Efter den liknelsen hade hon publikens totala upp-

märksamhet. När hon

p l4Eientlisen

dessutom presenterade

ftamstår d,et som
mer och met

disketter, cd och cd-rom
och deras hållbarheten i ett
längre perspektiv antecknade de flesta flitigt. Hon

väckte också liv

i diskus-

sionen om de ständiga
konverteringarnas krav på

oväsen@fr omen cdskiva håIler i 80 eller
gO år, aå databärue

mikrofilmens {tirträfflighet. Mikrofilmerna lör

ständigt utvecklas.

kräver inte särskilt mycket
mer uppmärksamhet än
en anpassad förvarings-

onekligen en anspråkslö.
tillvaro på vara arkiv och

milj ö. Ett mottagande/en

publicerade. Man lägger också grunden till en samling av vår elektroniska utgivning och grundid6n är
att använda elektroniskt stöd så mycket som möjligt.
Ett spännande område som vi säkert komrner att höra
mer om i framtiden.Det ärju inte bara arkivariers ar-

betsuppgifter som ökar i komplexitet utan även
bibliotekarierna berörs givewis i högsta grad av den

leverans av

ÅDB är däremot en omständlig

process

både {tir den myndighet som skall leverera och for den

mottagande arkivmyndigheten.
Egentligen framstår det som mer och mer oväsentligt om en cd-skiva håller 30 eller 50 år, då databärare
ständigt utvecklas. Det väsentliga är istdllet att data-

barmna är konverterbara och

att

systemen/

applikationerna dokumenteras på ett sådant sätt att en
långsiktig uweckling av hård- och mjukvara är möj-

elektroniska explosionen.

Under seminariedelen hade

resurser och framhöll

1ag

liksom många

andra hade lockats av den triviala rubriken "fysisk

lig.

for-

varing". Torsten Johansson, pappers- och foto-

Björn Sydbäck, Riksarkivet, framträdde under

konservator från Stockholms stadsmuseum, var en

sammablock därhan redogjorde for den nya och omarbetade ftidattningen om arkivlokaler. En handbok
i arkivlokalsfrågor är under utarbetande vilketjag vet
att många arkivarier ser fram emot. Den nya arkivlokalsftiråttningen är vettig och begripbar ftir en

mycket givande bekantskap. Opretentiöst och säkert
gav han oss en inblick i hur vi på bästa sätt bör ta hand

om vårt fotomaterial. Daguerreotyper och ambrotyper som är positiv och negativ bild på samma gång,

6

's
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lekman i byggfrågor,men det kräver också mer av oss
arkivarier. Omdömesfrågor och samstämrrrighet gdllande tolkning kommer återigen att aktualiseras. Intressant är också att flera mindre myndigheter planerar att ercdttaarkivlokaler med {tirvaringsskåp.De jagar
ständigt hyreskostnader och flera regionala och lokala

myndigheter byter allt oftare lokaler. lJnder pausen
hamnade en av mina favoritkollegor och jag i
ftirvaringsskåpsgettot. Finns det skåp som är både
brand- och inbrottssdkra? lJnderpausen hördes en del
Iättade suckar över att "arkivlokals{tidattningen har
mildrats", ett påstående somjag inte kan instämma i.
lrzlöjligen är den nya forfattningen något flexiblare.
Bosse Norgren, Rikspolisstyrelsen, berättade under seminariet om informationsskydd, om hackers,
crackers och phreakers. Hans foredrag handlade om
IT-relaterad brottslighet och han redogiorde {tir olika
metoder som kan användas {tir att komma in i baser
och system. Metoderna ftir intrång verkade mycket

Rolf Sjögren, Norrköpings stadsarkiv, talade, under samrna seminarium, om arkivarien och ISO 9000.
Kvalitetsbedömning ansåg han vara ett urvecklingsområde ftir arkivarier. Den process som skall utftiras
vid en kvalitetsbedömning är strukturerad på samma
sätt som en diarieldossierplan. Ett område som är
vdlkänt av arkivarier.Alltså gav Rolf Sjögren ett exempel på möjligheter till den utveckling,/uwidgning
av praxisfiltet som Torbjörn §ölstad tidigare hade
talat om.Ätt arbeta med kvalitetsstrategier, kunden i

centrum och ISO 9000 gällande dokumentation och
arrrrat ar säkert möjligt bara vi är medvetna om vad
som är yrkets egentliga kärna. Att detta skulle leda

"mot

en ny yrkesroll" är jag fveksam till, särskilt som
det nya skulle vara"strukturer".Ått ftirstå och kunna

ftirklara strukturer, att analytiskt kunna strukturera
något komplicerat och att själv skapa begripliga
sökstrukturer är väl något arkivarier alltid har gjort.

amerikaniserade men gav ändå en vink om att en sund

Under konferensen och seminarierna möttes jag

misstänksamhet ibland kan vara oss tillgodo. Bosse

arkivarier somjag mycket sdllan träfår. Seminarierna besöktes av en del"arkir,,verksarkivarier" men ty'värr allt ftir fi . För höga kostnader ?Ja,
seminarierna kostar ganska mycket och {örmånga av

Norgren redovisade också wå

å11 av

ITlbrottslighet

och ållbeskrivningarna hade rafflande tidar som
"Cybercity Sveg" och "Demon phreaker".Vem kan
motstå något sådant? Publiken satt trollbunden och
lyssnade på historier om cybershoppande och
telefonsnätsknäckande yngre herrar. Jag med.

Under temat "Arkivarie-yrkesroll i {örändring" höll
Torbjörn Kjölstad, Mitthögskolan, fdredrag om
"arkivarieutbildning, igår, idag, i morgon. Historiska
tillbakablickar på arkir,yrket är alltid interessanta liksom diskussionen om professonskriterier. Han gav
också utrymme åt den viktiga punkten att inte bara
s.1dlva, utan också omvärlden måste se oss som en
profession med ett samhällsvärdeVäsentligt var också

vi

att vårt pra-xis{ält hela tiden utvecklas eller somjag själv
ser det, framforallt vidgas.

Vid ett annat tillfälle lyssnade jag till en proGssionsforskare som hdvdade att världens mest respekterade

och erkända yrken är läkarens och prästens. Detta
tyckte hon var mdrkligt

inget annat yrke misslyckaom något som
ingen någon gång sett.Var hamnar då arkivarieyrket?
Är det ingen som märker våra vedermödor {tjrrän om
100 år ? Är vi en oundgänglig kompetens fir en {tjränderlig {tirvaltning? Är vi en garanti {tir en god framtida dokumentation och informationsstruktur? Är vi
historiskt skolade skapare av analytiska söksystem? Är
vi kanske istdllet högutbildade sorteringsmaskiner?
Diskussionen firtjänar utrymme och komrner säkert
att hållas aktuell på olika sätt.
då

des ofta som läkarens och prästen talade

av en ny värld av

oss tillkomrner resa och hotellVi arkivarier som finns
på landsarkiven kommer ju mest i kontakt med re-

gionala och lokala myndigheter där det mycket sällan finns någon som har arkivarieyrket som profession.Där{irkommervi sdllan i kontakt med den kader
av arkivarier som bla finns på centrala statliga myndigheter. Mer samarbete oss emellan behövs, vi verkar på olika ställen i en lång arkivkedja som måsre
fungera ftir att arkiv skall bevaras, och ftir att dokumentationen skall vara säkrad på ett adekvat sätt.Vad

ftirväntar vi

oss av varandra?

Jag önskar mig samarbetsproj ekt, workshops, tema-

dagar mm som har som huvudsyfte att diskutera
gemensamma frågor. Samarbete efterlyses också av
flera av de arkivarier som ensaruna har arkivkompetens på sina arbetsplatser.

Avslutningsvis ryckerjag art en väsenrligfräga ar
i organisationer. Arkivarien
måste,ör att kunna effektivt kunna utöva sin proGs-

hur arkivarier placeras

sion, finnas där besluten åttas, där strategier ftir fram-

tiden formuleras, där omvandlingar och ftirändringar

initieras.Arkivarien måste ha möjligheter att påverka
och strukturera information. Likaså att värdera och
bedöma dokumentation. Detta bör utftjras på ett så
tidigt stadium att reella möjligheter till påverkan fortfarande finns.

Om man skall kunna påverka måste man ha tidig
tillgång till information om organisationens fordndringar. Det har inte a17a arkivarier. ...
Tema

Arkiv
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8 AUGUSTI
Nordiska Arkivdagar
Abo, Fintand

25 _ 2A AUGUSTI
Nordisk Arkivkonferense
Norsk Arkivråd
Trondheim, Norge

I

I

SEPTEMBER

Chefsseminarium
NLA, Stockholm

30 . 2 SEPTEMBER/OKTOBER
Grundkurs i arkiwård
Riksarkivet, Stockholm

7.8

OKTOBER
Förtroendemannakonferens för

folkrörelsearkiven.
FA, Östersund

9-IO OKTOBER
Arivet i praktiken
NLA, Skåne

I

I-I2

Att utforma en
gallringsplan för

ADB System

t traditionella gatlringsutredningar av ADB-sYstem betraktades
utdatal istorna som den u rs pru ngliga i nformationen, a rkiva lierna' Detta

synsätt hade sitt berrittigande i ett traditionellt stordatorsystem, dar det
fanns fasta rutiner för hur rapporterna skulle se ut, när de skulle tas
fram, och till vilka de skulle levereras.
I dagens datorsystem ör denna tYp av lösning inte löngre relevant,
eftersom tex relationsdatabaser gör det möiligt för vem som helst som

har den rätta behörigheten att ta fram en utdatalista utformad efter
eget behov, ivalfritt antal. Problemet ör sökert bekant: Stora leveranser
av datalistor kommer till arkivet, det är ofta svårt att identifiera dem,
och fatta beslut om hur lönge de ska bevaras. Jag ska i denna artikel i
all korthet försöka redovisa för ett konkret exempel på hur dessa
problem kan lösas.

NOVEMBER

Fortsättningskurs i arkiwård
Ri ksarkivet, Stockholm

lTextl Robert Stenberg, tidigare arkivarie på Posten

AB, Koncernstab

Juridik och Säkerhet, Dokumenthantering

2I

NOVEMBER

lnformationsdag. ADB - från
system i drift till lagring hos

rundtanke n tnccl att utforttta en tallrinesplarl för A[)B-svstern :ir att
ntforrn:r rlttiner för en så tidig datafingst soni nröj1igt, dcls för att
r.rnclvikr onr-rdig clubbellagring lv ittfortuatjot-t och dels för att
rationaliscra qrllrandet av inaktuell och/ellel iiverr:11ödig information.

Riksarkivet

8-9 DECEMBER
NLA.dygnet.

Ort ännu ej spikad.

Det system som

Tips

för intresserade!

Sök på internet!

Alla stora organisationer har
hemsida som är tillgänglig för
sökning. Undvik dock att söka
på breda begrepp som arkiv
= l0 000 räffar, eller archive
som ger I 50 000 (l) träffar.

ringsplanen utformats {tir
är en s.k. relationsdatabas,
dvs daca finns organiserrt i
olika tabel1er. Det forsta
steget i detta exemPel var
att ta fram en gallringsPlan

ftir

Därmed
som
tabellerna
betraktas
dessa tabeller.

ursprunget
Fler tips

till kalendariet

skickas till:

.

Tema Arkiv

'

CATARINA LUNDSTRÖN4 (FA)

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Tfn 063-1 0 I 7 I 9. Fax 063-12 18 24

galT-

i

gallrings-

planen. Ett exempel på hur

en sådan gallringsplan ser

ut visas nedan.

ADB

Exem pel : databa sta bel ler

Handling,/serie
Relationsobjekt

Titel
l

Gallringsfrist

S-ORGOBJ
P.ANST

Bevaras

Anställningslöpnummer

ANSLOPNR

Eevaras

Regions numrner

RECIONNR

Anställningsavtal.

Fasta lönetillägg
Grunduppgifter Schema

l0

P-AVTTG
O-SCHEMA
O,UNDMAN

Undantag, manuel[a
Årssemester

Bevaras

lO år

5år

lår

P.ARSSEI\4

För de tabeller som sallras i sir-r irelirer vicl ert oclr

utdato

sanrnla ti1l1iille anres gallringslrist onrcclelbart ti11
hö ger, exenrp r:1 : " I{ eiationsotr-j ckt, sonr sk;rl I Lrcr.lras
ständigt i sin l'rc-ihet.Anclra tabcller ska inte bevaus i

Data

sin hclhec, excnrpel: "Anstiiliningsavtal", clär renrrcrr

"Ånställrrinqsliiprirutrmer"

ske ber,:ri.as. rrrcclan

temren

"Il.eeions nLrr.ruller" gallrrs eltcr 1i) ir.

'
'

år

går- r.rt

från ett

svste111:

solll rapporter. Dcssa kan van lasta eller variribla.

clirc'kt fi-åu svstcm till svstem (se orr;rn),
. sonr listor.Ja{ skiljer rnedveret på r':r.pporter och hstor.
Jae återkonrnrer ti11 clct längre fl-åm.

De krqv sorz
Det är dock inte ti11räckligr

utforma en gallrings*
plan bara ör tabellerna. Andra viktiga element iADBsystem som måste regleras i en gallringsplan är indata
art

och utdata.

li

sr\rr utibrm:rndct ar. en galh-inqsphn
laqrr och .rrkir.bildarens behor-.

I)etta btrrcler:Ltr

:ivc11

ont pr incipc-n :ir att qallrrng:-

i princip erillr:r för clat;rl,.ascns t;rbeilt-r. nr,rstc
e:rllrinesplanerna äverr inneått:r svstelt ) cts rilpporter.
pi;rncn

I)er fiuns två skäl lör

cletta:

lndata
Data kan 1äggas in i ett system:
. direkt från system till sysrem. Här är det viktigt
att klargöra i vilket system informationen ska
bevaras,

'

l)

Lagens krav: En del rapporter kan vara
t.ex verifikationel

2l

Verksamhetens behov: Det finns ett
uttalat behov från den egna verksamheten att kunna gallra inaktuella rapporter.

manuel1t, efter skriven forlaga. Här ska det finnas

gallringsplaner {ör den skrivna forlagan,

. manlrellt efter muntlig instruktion. Här är den
lagrade informationen
källan.

i

systemet den enda

Exempel pi gallringsplan ftir rapporter
nedan.

Exempelt fasta rapporter

Handling/serie

Titel

Löneutbetalnfngslistal , '-, ,:
Verifikationsl ista - avvikelse
Kontroll ista:'över utbetalade

urdara I98

stot'a.betopp .

.]

:

utdara 193

50 år
10 år
2-år

,

Fellista från. i ndatate,st

Persondatatrans :'
Fellista fråft indatatest
,

I

ft.[--fl1

Gallringsfrist

utdata 162
utdata 362
urdara 160

tår
I mån
Vid 'inaktualitet

visas

Exempel: variabla raqqorter

Gallringsfrist

Titel

Handling/serie
Lista över inkomst,.skatt oth

underlagssummor
Förändringar av prel -och kvarskatt

Kontrollista Över'lÖneutbetalni ng
efter uppehåll
Personnummer med stoppad [ön
Regi sterprint

utdara 717
utdata 71 5
utdara 702
utdara 752
urdata 872

r

är det inte en rapport, utan en lista som kan sIängas så

Av s I uta n d e refl ekti o n er/ erfa ren h ete
Det har varit ett stimulerande arbete att ta fram en
sådan här gallringsplan.Viktiga efarenheter är samarbete mellan systemfolk och arkivarier, och att se till

fort man inte längre har användning for den.

att denna gallringsplan läggs in

Om skitlnaden mellan rapporter och listor: En
rapport omfattas av gallringsplanen.
Om man ser en datalista utan ID t ex"utdata717"

i systemets ftirvalt-

ningsdokumentation. På så sätt {tirsäkrar man sig om

att den väsentliga informationen bevaras i rätt tid,
samtidigt som onödig dubbellagring undviks. "'

aa

a

om arkiv

ARKIVFÖRTECKNINGSPROGRAM FÖR PC
Stöder inmatning, utmatning, design och sökning' Rutiner

för arkivförteckning, etiketter, arkivbeskrivning, innehållsförteckning, inventeringslista och titelblad'
Utvecklat tillsammans med erfarna arkivarier.
Anpassat till senaste versionen av Dataflex

Yi erbjuder professionell hjälP
med dokumenthantering.
tr(urser & uttrildningar

Konsulttjänstef & efltr€prenader

vid Lunds Landsarkivs dataenhet.
Följer DataIlex' övergång till Windowsmiljö, med bl.a.
specialskrivna Windowsmoduler för grafi sk etikettdesign.
Specialprodukt: Självhäftande etiketter för laserutskrift.
Programmet anvåinds av Arkiwerket och över 150 andra
myndigheter, företag och organisationer. Över 25.000
arkivförteckningar iir idag inmatade med hjälp av ARKIA.

Jan APPelquist
tfn : 08-698 06

0

4,

e-p ost : jan. appelquist@ sipu. se

Annlka Pettersson
tfn:08-698 06 03, e-post: annika.pettersson@sipu se
Kristlna Sandahl
tfn: 08-698 06 05, e-post: kristina sandahl@sipu.se

MikaelDahlin
tfn: 08-698 06 08, e-post: mikael.dahlin@sipu se

CtaHiPfl
tfn: 08-698 06 18, epost: cia.hipfl@sipu.se

Kontaktpersoner:
Jan-Eric Bruun
Axel Aguilar
Göran Kristiansson

Mariebergs Arkivbyra AB

046-19701 3

Box 70338, 107 23 Stockholm
Tfn 08-698 06 03, Fax 08-698 06 02,

046-197042

046-t97043

Hemsida www.sipu.se/marieberg
LANDSARKIVET

I LAND

BOX 2016, 220 02 LUND, tel. 046/197000,

- ett företag i SlPU-gruppen

fat

046/197070

Nytt fran natet
Arkiv inleder hör en serie under rubriken "Nytt från nätet,, där vi hoppas på rapporter om
spännande och nyttiga webplatser för oss inom arkivbranschen. Tanken är att ni som har bra tips
på adresser och hemsidor skriver några rader till redaktionen. Vi inteder med en
första liten utftykt
på lnternet dör vi rör oss från Riksarkivets hemsida ut över världen med siktet insttillt på
Australien
Tema

och USA.

[Text] Catarina Lundström
om nybliven datorägare och dessutom en
uppkoppiad sådan är det lätt hänt att bli sittande framftir skärmen. Själv blev jag ett
sådant offer ftir webbläddrandet att jag
knappt kr-rnde slita nriq ör att skriva ned dessa rrder.
Egentligerr burdc nran en s:ing fijr alla varrr:r cle som
inte redan är fast i der drgitala tr:isket. Men ist:illet
konuner h:ir n:igra reflektioner fi-ån mina Itjrsta erf arenhcter rn. Internet och arkir,-.

tag började på

hemmaplan och gick in på

Riksarkivets hemsida som helt nyligen arbetats om

fitt ny adress (http:/ /www.ra.se)Tidigare varRiksarkivers sida knuten tillTekniska högskolan. På hemsidan kan man gå vidare till Riksarkioch dessutom

vet sjäiv eller till andra delar av arkir,verket;Krigsarkivet, SVAR o ch landsarkiven. Under Riksarkivers egen
sida finns underrubriker som *öppethä1iande, *fors-

karvägledning, *o11 Riksarkivet, *länkar o s v. Layouten är relativt enkel och endast ett fital bilder är
inlagda.Texterna är rediga, informativa och generösa

till sitt omfing. Avdelningen länkar

är mycket mat-

nyttig. Här finns ämnessökning på *arkiv, *museer,
*genealogi, *historia, *kultur, *bibliotek
och böcker,
och *blandat. Som ett exempel kan nämnas

avdelning
blandat som bland annat innehåller "historical maps
web sites" där man kan hitta det mesta av historiska
atlasverk och bäst av a1lt, kartorna är inlagda! Som
helhet kan man säga att Riksarkivet hittills satsat mer
på att informera ån att attrahera.

Från Sverige togs ett rejält kliv över tillArchives
of Äustralia (http= / / w ww.aa. gov.a u/). Har slås
man omedelbart av den snyggt formgivna layouten
med stiliserade kängurur och andra symboler. Här
finns rubriker som * Australian Archives, *proffessionalÅssociations, *OtherArchives, *Using Internet.

it på Australian Archives möts man
utbud av möjliga länkar. Det finns rubriker om publikationeq service, utstdllningar och arNär man går

av ett dignande

rangemang, urval ur arkivbeståndet osv. LInder den
senare rubriken tittarjag exempelvis på tidiga r,ykort
och gratulationskort. Här finns fina firgbilder utlagda
tillsanrmans nrecl I?irkl:rrerrcle terrer.

f)et finns ocks;i nröllighet att söka
sig Ii:anr änure-svis till onrrådcn sour
åÖ§

rc

ert-nrpclr.is: Fotografi sk:r arkir'. Cl eneralosi. Arkir. onr Första r,.iirldskri-

§;q,i*\iri{, il§ r

get,Arkir; om flvget o s r,'. Solr i en
Pandorus ask kornruer rnan längre

i{;rtGåÅi{;{åxleT

och l:ingrc in nrot krirnan tiils lran

§Y*\k
Svensk

khvinfomadon

[e§*§Å&.Krymm

viilkommen

till

Riksarkivet och Iandsarkiyen
BiLbn dahlörcstdlbt ktilils, rananas \b)ddstkd.fi)r ut och t1gns. tan$ a$itdddes ned dubbeLodikt. _
ex ahlikte
tdnt nlat detföryångna och et notft-dhtnkn. Sedan 1979 dr Ja;u\11t ttdet d.t1 interndtion?lta
d*i\addens Nnb.t
1991 ockrå eil »nbatlöt de svn*d ailiven.

r.dan

Kommentare. sänds dU !.Lrll]!li{@ iksatuverrase
O Riksa&ver - Up8areril 1997 0su7

shrtlicen haltn:rr ncr på clokr-unentnir'.r. I rrrirr t.rll l,rrr,l.r,l,.j.rs i ctr..r

klllat "attestation papcr" härrörandc firirr iör:sra r.'rirldskrisct. 1)cr
här handlar ju orn ctr slags arkir.aliskt snröreåsborci d:ir nrrn fär
provsmaka på srn:i dchr av hela
arkivbest:ir-rdet. Snraklist rvckerjagl

Tema

I

Arkiv *
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Jag vandrade vidare inom Åustralian Arhives och
hamnade i deras nationella databas där man kan söka

sig fram tilI enskilda arkivbeskrivningar och förteckningar. Följaktligen vetjag numera att frånAustraliska Frälsningsarm6n finns bevarat en kassabok från

{}{i

{

t942-195t.

ARCHIYE§ Of AU§TRAEIA

En mängd länkartlll.andra arkiv i världen finns

in-

lagda påArhives ofAustralias hemsida.Jag gick raskt

ArstralianÅrrhir+E

lÅIh*t's

Hers

§råte trad T€ffiirory

Ar*hives

vidare till en av de amerikanska hemsidorna National Archives and Records Adrninistrations (http://
www,nara.gov/). Här finns den spännande rubri*
kenVisitors Gallery som består av *Online Exhibit
Hall, *Gift shop and Bookstore, *Digital Classroom,
*Public ProgramsVidare finns ingångar till genealogi,
forskarservice

osv.

Det som omedelbart {ångade mitt

intresse var rubriken Digitalt klassrum. Här visade sig

Sref*s*isnrl

Åx*daticnx

OthcrÅi'rhitec

finnas ett spännande undervisningsmaterial i form av

Lrs*rqg tfue

Iuterue*

lAust. Arch.l lwlat's Newl lstate/Ter.l lProf. Assns.l lother Arch.l lusing Intemetl

WELCOME TO THE ARCHIVES OF AUSTRALIA
As a senice to Web users this Horne Page for archir.es in Aultraija is nailtained by rhe
Austr-aliar Arcirives. the olTlcial repository l'or Austrirlian government records. Thc vic\\ \
md activities of orgitnisations and indivjduxls ilccesscd liom this Home Piice are not
necessarilv those of thc Australian Archives.

Cahnlents or otllar feedbtck catt be.\o1t to \t,ebinasterQnat.gov.atu

WELCOME!
From the Archivist

NARA's Organization
Building for the Future

Locations and
Hours
Washington. DC. Archival

Facilities

Welcome to the National Archives and Records
Administration (NARA). NARA is the government agency
responsible for overseeing the management of the records of the
federal government. NARA ensures, for the Citizen and the
Public Servant, for the President and the Congress and the
Courts, ready access to essential evidence that documents the
rights of American citizens, the actions of federal officials, and
the national experience.

The Visitor's Gallery
o Online Exhibit Hall: selected NARA exhibitions
o Gift Shop and Bookstore: publications and merchandise
relating to NARA and its holdings

o
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-!+ Tema

temastudier med ett urval av dokument och tillhörande frågeställningar.Ett sådant tema är"Beyond the
Playing Fie1d.Jackie Robinson, Civil Right Advocate". Här finns ett urval handlingar om Civil Rights
Movement, telegram från Jackie Robinson tillVita
huset osv.En av frågestdllningarna lyder i översättning
-Identifiera de viktigaste händelserna i kampen {tir
mänskliga rättigheter under åren 1957-1972 genom
att analysera arkivdokumenten. Visst blir man imponerad och nog måste man erkänna att Internet har
mycket att erbjuda ftjr oss i arkivbransclell ooo

Arkiv

The

Digital Classroom:

ideas, programs, and

Om arkiys ordning
Våren 1995 orsakade snösmältningen översvämningar med skador på bt a bryggor.
Fastighetsöglrna vände sig då till Vattenregleringsföretagen för att fa ersättning
för skadorna
enligt den vattendom som avkunnades i samband med regleringen av vattendraqet. När
fastighetsägornas skadeståndskrav kom in till Vattenregleringsföretagen var det svårt att
hitta de nödvändiga uppgifterna i Vattenregleringsföretagens arkiv. Vattenregleringsföretagen
vönde sig ddrför till Landsarkivet i östersund @Lil med en förfrågan om landsarkivet kunde
bistå dem i arbetet med att skapa en bcittre ordning i arkivet.
lTextl Lars Byolån, Landsarkivet i östersund
attenregleringsföretagen. Målet med
arbetet vat att skapa en sådan ordning i
arkivet och arkivbildningen att de själva
enkelt skulle kunna upprätthålla den goda

ordningen och finna uppgifter i arkivet utan hjdlp av

en arkivarie. VD skulle med hjälp av arkivforteckningen kunna återfinna volymen med de
uppgifter han behövde. De vdlkända svårigheterna {tir

andra än arkivutbildade att använda arkivförteckningar systematiserade enligt allmänna arkivschemat, gjorde att vi sökte en annan grund for
rtecknin gens huvudavdelningar. Vattenre gleringsftiretagen behövde även en arkivbildningsplan och
skulle börja diariefora sina ärenden. Id6n blev då att
utveckla en gemensam grundstruktur för arkivftirteckningen, arkivbildningsplanen och diarieplanen.
Denna grundstruktur fick foljande utseende:
fo

A) Styrelse och allmän administration
B) Personaladministration
C) Ekonomiadministration
D)
E)

F)
Gl
H)

Vattendomar, mark och skadereg[ering
Teknik och utveckling
Vattenhushållning
Laxodling
Underhåll och drift

En skillnad mellan de tre planerna finns i underindelningen av ovan nämnda rubriker. Arkivbildningspianens verksamhetsrubriker har ingen
underindelning utan de olika fyperna av handlingar
räknas upp direkt under respektive verksamhetsmbrik.
A

r ki vfö rtec k n i n g e n s huvudavdelningar underi protokoil, register och övriga serier. I

indelades

w Målet var att skapa
en såd,an ordning
i arkivet så att man

finna
uppgitterna
utan en arkivarie.
lrunde

protokollen finns besluten och registren är sökingångar till arkivet eller ett särskilt verksamhetsområde. Huvudavdelningen ekonomiadministration
underindelades med de fyra underavdelningarna redovisning, åstighetstaxering, års- och flerårsbudget
samt bokslut.
Diarieplanens undergrupper är givetvis olika {tir

varje huvudgrupp, den utgår från de olika
verksamheternas ärendeslag, exempelvis; personalärenden - enskilda, Skadereglering, Bygdemedel.

Bräcke kommun
Bräcke kommun var tidigare organiserat med kommunsfyrelsen i Bräcke och 'produktionen'hos kommundelskontoren i de tre kommundelarna, varav ett
kommundelskontor fanns i Revsund-Gdllö. Utgångspunkten ftir ftirteckningens huvudavdelningar är en
arkivbildningsplan som BertilJohansson, då kommu-

nal arkivkonsult hos ÖLÄ, glort för komrnundelsnämnden. Huvudavdelningarna är i stort sett
desamma som arkivbildningsplanens verksamhets-

rubriker.
Tema

L
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Havudavdelningarna i Revsund-Gällö kommundelsnämnds arkivftirteckning

Al
B)
C)
D)
E)
F)

6)
H)

l)
J)

K)

Ll

Allmän administration
Personaladministration
Ekonomiadministration
Fastighetsförvaltning
Plan- och byggtovverksamhet
Teknisk verksamhet
Fritid

Ekonomiadministrationen ar undertndelad på
ett sätt liknande den {tir Vattenre gleringsforetagen.
Ett utkast ti11 huvudavdelningar for Bräcke
komrnunstyrelses arkivflorteckning ser ut som nedan.
Det används inte eftersom kommunstyrelsens arkiv
sedan tidigare är förtecknat efter allmänna arkivschemat men redovisas här for att ge en bättre forståelse ftir tankegången bakom detta sätt att systematisera serier.

Åldre/handikappomsorg
Barnomsorg, familjebidrag

A) Allmän administration
B) Personaladministration
C) Ekonomiadministration

Skola,lundervisning

D)

Kultur/bibliotek

E)

lndivid/familjeomsorg, flyktingverksamhet

Samhällsplanering
Kommunala fastigheter

M) Miljö- och hälsoskydd
Allmän administration omfattar serier som är övergripande och inte knutna till ett särskilt verksamhetsområde.Det är t.ex.kommundelsndmndens protokoll,
diariet och de diarie{tirda handlingarna. Ett urval

Huvudavdelningarna ger en antydan om hur Bräcke
kommun var organiserad. Ärkivbeskrivningen, inte
presenterad här, berättar mer.

Arkivets avgriinsning
Avgnin-sninqen ;rr, :lrkivet påverkas inte av dctta sätt

serier:

att sr-stenratisera arkivet. Inte heller påverk:rs vilka

Allmän administration

serier sonr bild:rs.Arkivet kornmer att ir-rnehiilla sirmma

serier o:n'se

tt onr

clet or:clnas efter allmänna arkiv-

AI
AIA
AIB

Protokoll och rnötesanteckningar
Kommundelsnämdens protokoll
Delegationsprotok0ll

A2

Register

Huvudqvdelningar

A2A
A2B

Diarlum

Alhnä nna :r lkir-s

Arkivförteckning

avdelnir-rqar.

Övriga serier
Diarieförda handl ingar

avdelningar so1lr. Lltg.lr ti'rn rrkrr-brlcirrens r.erksamhet. t. e-r. s:inrhri1lsp1.r n crin q eller r-attenhushå1lning.
l)et är inqcn :inrliesklassitlcer:ing av handlingar inom
arkivet.'Apor. Fosllr och togelburar'. Det finns inga

A3

A3A

schenr:rt e11er pa tlet s:itt sonr beskrivits i denna .rrtikcl. Ski]ln.,,1rn .,t .r'rrcttt.rri.clinqcrt .r\ \eri(rnJ.

Serier som ärknlutna till ett specifikt verksamhetsområde förs till motsvarande huvudavdelning.
Förhandlings- och MBl-protokoll ftirs därfor till
huvudavdelningen personaladministration. Dit firs
även t.ex. personalregister och personalakter. Proto-

kollen från skolkonferenserna återfinns under huvudavdelningen skola,/undervisning, radonmätningarna

återfinns under huvudavdelningen

miljö-

hdlsoskydd. Exempel

och

A

ch

enr,rts

b

e

st;in'r da,'

tlstr

hr-rvud-

Plc-rtoko11 os\'. !-rs:itis niecl hr-ryud-

gir.na l'rur-uc1:rr-clelningar. Vilka hr-rvudavdeh-ringar
arkir,'florteckningen består av best:ims av arkivbildarens verksanrhet. Insen av ftirteckr-ringarna saknar
nåson hr-rr-Lrdavclelning e11er kan sakn:r någon huvud-

avdelning.

Skulle ett nvtt verksamhetsområde tillkomma
skulle endast en nv huvudavdelrring behöva läggas till.
Ävslutas ett verksamhetsområde upphör: tillrräxten av
huvr.rdavdelninsens serier. Ett flexibelt system.

Personaladministration
Protokoll och mötesanteckningar
Förhandlings- och MBL-protokoll
Register

Personalregister
Övriga serier
Personalakter

14
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Underavdelningar
lJnderavdelningarna har oftast varit; Protokoli, Register och Övriga serier. Protokoll och register har
lyfts fram bland serierna. I protokollen återfinns besluten, registren är sökingångar till arkivet eller en
specifik verksamhet.Ett undantag från denna under-

indelning är den {tjr ekonomiadminisrrationen. Ge_

I

nom att särskilja protokollen och registren blir det
möjligt att hålla samman alla protokoll respektive
register även om en ny serie protokoll eller register
skulle bildas.
Underindelningen

I
)

2.O

dr i ftirsta

hand en praktisk fråga.
Ar det Iå serier inom en hur,-udavdelling och är arkiv_
bildning avslutad behövs inga underavdelningar, men
är det ett vdxande arkiv och,/eller många serier gör

..

Ny version!

underavdelningarna återsökningen enklare.

Diariesystem

"Ett väsentligt ted i ordningsarbetet

är

Fax

Kal§l

tematiseringen av srkivets serier. Den
framgår inte på samma sdtt som arkiv-

Mail
2.O

Foto-

arkiv

Itiggningen och volym- ach seriebi!dningen ur arkivbildarens verksamhet utan

NAD

Text

sys-

register

blir

allt väsentligt en uppgift för arkivordnaren. Dr)rvid har han dock att utgå från
i

vissa riktlinjer av allmcin

art, varjcimte

arkivbildarens organisation aven hcir är
av stor betydelse." (Arkivkunskap, Nils
Nilsson s. 92 Lund tgZg)

aa

Anviindarvänligt: utvecklat i modern databasmiljö enlig[
Windowsstandard

_

Flexibeltl genom standardiserad integrering tili andra

Windowsprogram och skräddarsydda appiikationer.
Utbyggbart: från en användare till större nätverk. från
arkivföneckningsprograrn till komplel I
dokumenthanteringssltem.

Imagon SystcmAB Tel OE6A-25O 25 F.ax Ob6g-2SO 30

WINÄSS

Arendehantering

ssy s

tem

for Windows-milj o
aa

I44NÄS.§ egenskaper;

- mycket enkelt att lcira och handha
- snabb sökning, söker på allt

- anpassas efter anvcindarens behov
- handhar alla typer av dokument

- ldtt att tntergrera med andra system
- moduluppbyggt, v(ixa i egen takt
- sist men inte minst, nöjda anvr)ndare
Ring gärna för mera information om WINÄSS;

Bardeli Datasystem

I

AB

Og-lg t4 60

Bankarkiv i Europa
Jag är glad över att vara arkivarie. Jag är glad över att vara företagsarkivarie' Men jag ör
gtadast över att jag är arkivarie i en bank. Så inledde Edwin Green vid Midland Bank sin

-

övergripande förelösning om bankarkiv i Storbritannien.
lTextl Anders Perlinge, arkivarie. Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och
Företagande
nder september månad 1996 anordtades en kurs {tir bankarkivarier i London: Archives and Records Management in Banking. Platsen var St. Marys
College vid Strawberry Hill i sydvästra London, kanske mest känd for att den en gång var HoraceWalpoles
hem. Kursen, som var den {tirsta i sitt slag i Europa, var
resultatet av ett samarbete mellan två organisationer The EuropeanAssociation for Banking History i Frank-

furt och

Business Archives

Den förstn

äm

nd a

ä

r

Council i London.

en forskningsorganisation,

utgivit ett stort referensverk om bankarkiven
i Europa och som utger Financial History Review på
Cambridge lJniversiry Press. Den senare är ett slags
motsvarighet till det svenska Näringslivets Arkivråd
som b1.a.

(NLA), men som ftirenar arbetet kring de samtida arkivproblemen i ftiretagens vardag med en kraftfirll historisk inriktning och ger forskarservice i olika former.

Ett drygt tiotal högt kvalificerade foreläsare höll i
den veckolånga behandlingen av bankarkiv ur många
olika aspekter ftir ungeflir lika många kursdeltagare.
Deltagarna representerade främst affiirs- och national-

Vad en gnvändare

ar. bankarkiv önskal var tet'uat
Kinser.,Midland Bank, ocl'r Lucv Ner,vton, Universitv oiLeiccster. De förlnedlade på samma gång arkivariens och fbr skarens perspektiv på b:rnkels arkiv, mecl
uteånespunkt i en cnkätundersökning de själva genonl-

ftil

Sara

fijrt och egna

crthrer-rheter.

V:icl sonr s:irskilt rttrnärker bankarkiven beh arrdla des

mvcket utibr'ligt och t:irrkvärt rlred konkreta exernpei
från ING Barinqs "n- tless erkivcheilohn Orbe1l.Vi1ken
tvp ar, data k;rn patr:iit:ri r olik:r tvpel av banker och
betlrdelsen ar, rtt knnnr ruskiijr dessa tvper?Vad bör
bevaras i arkir,et - b:trlc- nre.1 trtrke p,t fbrskare och banken själv - och r-at1 krn m.'.1 tiildel trlltiiras arkivet ibr

att ökr

dess r'är'c1e? J:rnc \\-.r11er'.

.u'ett hott ir-an ING

Barings, qav inqaencle e,renr1,.3l p:r hur lbtoqlafiel eller
andra bi1c1.-r k,rn s:rtrrl.r. och pr.-..'itletrs tttecl CD-tckniken och l-rr-u bil,leln.r .e.1:rn klt ,rtn-litrcl;rs i verks:rtnheten.

ie

Melo

n

av R

thsch

o

A
i

s

pey,

l.l

ti-rr-r:rrnc-l:rle ftir- clcn historiska delen

qmpp

c11s :rrkir...

behandlade rel :rtivt in gä-

cntle .let ktrnkr'.-rr orcltrinqs:rrbetct med tonl'ikt på bakonrligS:rn.1.' f.r irtciper:, problerlen tnecl att beskrivr
:u'kiven' inrrehrll ocl'r pä annat siitt giira det trllgärrgligt

fol tixskning.

banker i skilda europeiska länder: Storbritannien,Tysk-

land, Italien, Schweiz, Ntalta, Slovakien, Portugal och
Sverige.

Kursledare var chefen for Rothschild-gruppens arkiv[ictor Gray, som inledde och sumrnerade kursen och
som ledde två vä1 genomforda studiebesök, det {tjrsta
vid Pubhc Record Ollice i Kew Garden, det andra vid
Rothschild-arkivet vid St. Swithin's Lane. Detta gav
uppfriskande inblickar i oftentlig och privat arkivsektor.
Kursens uppläggning gick ut på att ge ett slags helhetsbild av de europeiska bankarkiven. Inledningsvis gav

Edwin Green en samlad överblick över bankernas arkiv i Storbritannien, med fokus på likheter och skillnader och örändringar över tiden samt tänkbar framtida
utveckling. Historien här skiljer sig från den kontinentala, men var en bra utgångspunkt ftir en fortlöpande
diskussion om ftirhållandena i deltagarnas hemländer.

I6
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Några av deltagarna och förelösarna samladevid
Richmond Landing vid Themsen alldeles före av'
färden med båt in till Westminster Bridge för ons-

dagskvöllens

middag (foto Anders Perlinge).

ÅRCITN,ES
RECORDS

AND
:,

Bankarkivariernas

ro11

[\[:,:

. :..

BÅNKING

som ftirmedlare av den egna ban-

kens historia, och hur dessa kan vara ett stöd for
informationsavdelningen i en rad olika samrrranhang,
diskuterades på ett mycket engågerat och inspirerande
sätt avAlisonTurton från Royal Bank of Scotland. Hon
gav inblickar i produktionen av och kostnaderna för en
rad varierande typer av publikationer: &ån enkla blad och

broschl.req via något större presentationer av bankens

historia i skiftande medier, till de mest sofistikerade
vetenskap[ga skildringarna. Kva]iteten är ofta viktig i
bankens ansikte utåt, var{ör kostnaderna ibland kan bli
höga.Turton betonade vikten av att alltid ha skriftliga
beslut på finansieringen, inte minst därftir atr produktionstiden ibland kan bli lång!
Konkreta och belysande crempel på en hel uppsJttning :itg:ircier nred :rnledning av den (okr_rngliga) Bank
of Scotlands 3()0-:ir1ubileun1 qav cless arkivarie Alan
Cameron. (larnerons poänq v:rr att visa racien av initiatir.' sorn kunrle rnvnna Lit 6-an arkivtr_rnktionen. f)etta
visade han mvcket vril p:i sitt trevliga vis.

I ibr:tsättningen

av dctta block nred tankar onr hur.
bankarkiven kan bidra tiil ansiktet r_rt:it, berättacie che_
fen Ibr en :n, viistvärldens förnärnsta bankrluseer
-John

Kevu.orth vid tsank of England Museum - hur cletr:r
vuxit fi'ar-n till atr bii en av de r-eguljära turisratrraktione_

rna i Lonclon. N4ed sina historiska rekonstruktioner: och
interaktiva clatorpresent:ltioner, fångar nrusect besökiu_

och lorestiillninesviirld och leder clenr ju i
lanclets ekorontisk:r historia. d:ir banken utgör en exponc'nt. Tekniken och de ertbrclerliea kunskaperna
bakom denna s:rrsnirrq stocl i fbkus i h:ins flingsl:rncle
n:rs flrntasi

t'etlogör-c-1se.

Är'en h:ir: br-ro1tr('le\ be§.clelsen ar,. htig kr-alitr-t i r-rtslälLrirrqarnr: iir-err nr.rseet utsiir .-n del av pr_Lblikens
oflentlig:l bild :n- brnken och rless r.erksrnrhet. Errkl:r och
mrltc1i.r1 krr i i':t:ta ir11 fijra rred sis en iölsiinrlarl trovlirdigh er hos rrihnrinheten. 81.;r. kunde Kevr.vorth
berriti.r our t1e o.:inrrolika svir igheter han haft ltt hos
b:rnkr'rrs leditrn q li gr)clk:inr,:rtt anvLinda sig av repl.odllk-

billier

tiorrel och .ut1-:1irp-r. t e:i gulcltackor på hög. Det fick bli
en konrplonris:: i rrLLscct: cenrrurn finns en viil bepansrad
monter so1r1 \'rs.u The Rc,rlThire, en äkta guldtacka rned
err dasligen uFpdrf .r.lLl skr'lt som visar det aktuella
nretallvärdet. \1lL:..er :ir: r':il r-.ir t ett besök. bicie 1.or atr
clet är intressant inn..h.rllsrtr:issigt,11lsn 1if,,1 myckct iir: det
av intresse ltil t cr Lr\\ .irki\':lricr :1tt se hur arkivet kan
:rnv:inclas som en cenu.il kr-urskapsk;i1la
- rned dokunrerit
och liiremil - r bilclc-n r,rt:Lr. trch hur detta kan och n,räste

lijsas, bl

a

h:irisur tili s;rcciella och höga säkerhetsi bankerrs bvggnad. L)en relativt
omfattande behendlinsen av presentationer i olika forrner, ltiljcles av en disknssion blancl kursdeltaqarna om
n.red

krar''. A4useet är bel:ieer

egna c.rfarenheter krinq inter-aktionen mcl1an arkivcrr

och PR-aktiviteter.

.

Omslaget till kursinbjudan

Så folide det mer tekniska avsnitret i kursen med
inblickar i arkivautomatisering, flor vilken Henry GiIlett, arkivarie vid Bank ofEngland, redogjorde med flerä
praktiska exempel på hur t.ex. datorer utnyttjas ftir att

ftirbättra arkivets ser-vice vad gdller accession, katalogisering, handhavande och image-scanning. För att ytterligare illustrera detta 1ät hade kursledningen inbjudit ett

flertal leverantörer av mjukvara.

Till de ledande på området records management i
Storbritannien anses Barclays Bank höra. peter
Emmerson, deras RM-chef, behandlade några av de
nödvändiga arrangemangen Itjr att kunna administrera
de aktuella och halvaktuella dokumenten, såvdl idag som
imorgon. (Jwecklingen är snabb och många frågor drabbar och komrrrer att drabba records managers i minga
organisationer.
Avslutningsvis, noga inplanerat fredagen den 1 3 september, tog man upp ett tema som har sin givna aktualitet i terrorns London, ndmligen planering for att ssdda
verksamheten vid katastroGr.John Dornan, ansvarig fir
afeirskontinuitet som termen lyder vid ING Barings
tekniska avdelning, redogjorde på ett levande sätt med
egen videofilmning av effekterna av ett bombdåd, som
for inte länge sedan drabbadejust denna bank i the Ciry
of London, vilken typ av örberedelser som är nödvändiga for att återuppta verksamheten i en bank omedelbart efter en sådan händelse. Det behöver inte gälla terrorism, utan lika gärna brand eller översvämning.
Dornan talade hela tiden utifrån en arkivaries perspektiv - eftersomJohn Orbell och han samarbetat intimt vad gäiler sådana frågor - vilket gjorde framstäliningen både gripande och rninst sagt tänkvärd.Det kan
gälla allt ifrån att se till att fonsrer, om de är oundvikliga,
prepareras med en speciell plasthinna som gör att lokalerna inte §,11s av spJittrat glas (som dr ett av de allra största
Tema

I

Arkiv k
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problemen), till att noga göra klart ftir sig var i lokalerna
som specifika sdrskilt viktiga dokument eller serier {tirvaras Iiir att kunna instruera räddningsmanskapet att
återfinna dessa och ftira dem i sdkerhet. Sådana hdr händelser gör nämligen att man som arkivarie inte är behörig att återvända til1 lokalerna, som spärras for den tid
och det kan dra
den tekniska undersökningen pågår
ut på tiden. Gå hem och gör en konkret katastrofplan
for ditt arkiv och testa att den verkligen fungerar Senom
övningar var dagens huvudbudskapl Det är ingen nackdei om arkiven inte {tirvaras i e11er ndra bankernas huvudkontor. Hu tr faran for den här typen av händelser

Kursen var synnerligen vä1 arrangerad och hade sitt
värde inte bara i den vältäckande menl, r, utan minst lika
mycket i de informella kontakter mellan deltagarna och
Itireläsarna som den gav På köPet.
Kvdllarna användes ftir diskussioner om alltifrån vad
som senast blivit fdrdigt ftir presentation i den egna

bankens arkiv och vilken teknik som används, till
sekretessfrågor och de speciella problemen för en
nationalbank i ett ungt land. Kursen visade styrkan av
ett gemensamt europeiskt perspektiv på arkivfrågor,
speciellt i bankvärlden. "'

störst.

Arkivvetenskap
enligt professo rerna
Vi har i två tidiqare nummer av TemaArkiv beröttat om de två professurer som finns inom
ämnet arkiwetenskap. Vi har öven utlovat interujuer med de båda professorerna, men av
otika skät har det inte kunnat ske förrön nu. Jag traffade både Anna-Christina Ulfsparre och

Terry Eastwood i ett vintrigt Hörnösand i anslutning till ett högre seminarium vid institutionen
för Arkiv och I nformation sveten ska p.
lTextl Owe Norberg, Arkivarie vid Folkrörelsearkivet

i Västernorrland

nna-Christina U1f Sparre antar jag är vdl
känd for läsekretsen, men en kort presen
tation avTerry Eastwood är kanske på sin
plats.Terry är sedan 1981 verksam vid in-

å,

,

fir arkir,'vetenskap vid Universiry ofBritish Columbia (LIBC) iVancouver.Innan dess var han
verksam vid provinsarkivet i British Columbia under
ätta är,samtidigt som han hade en de1 centrala uppstitutionen

drag i arkivorganisationer.
Idag ansvarar han for arkivutbildningen vid UBC,
vilken leder till en master-examen. Det ftirsta året är
gemensamt {ti,r alla studenter men under det andra året
kan man komponera sin utbildning något friare.I Ka-

nada

vill man försöka överbrygga den klyfta som

funnits mellan "archivists" och "records managers".
Vid institutionen finns ytterligare två professorer.
Många av dessa id6er över{örTerry på undervisningen som ges vid Mitthögskolan i Härnösand, där
han är gästprofessor sedan höstterminen 1996.

l8
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Foto: Owe Norberg

Pcrs@melskvallc:r

Anna-Christina lJlfiparre är sedan drygt ett år tillbaka
professor vid inst for arkir,'vetenskap, knuten till historiska institutionen vid Stockholms universitet. Både
hon ochTerry är överens om att vårt yrke spänner över
ett stort kompetensområde och som dessutom tenderar att ständigt utvidgas. För att möta dessa nya
utmaningar måste vi ständigt lorkovra oss, samtidigt
som vi blir mer specialiserade. "Man kan inte hå1la på
med allt det tidigare och samtidigt ständigt inta nya
arbetsområden".

'

Carina Sjögren
lämnat Scania for en
tjänst vid Stockholms stadsmuseum.

För att lyckas med underwisningen på den högre
nivån måste man själv som lärare forska i ämnet - ständigt flytta fram positionerna. Båda anser att det är
viktigt att ufveckla rutinerna {tjr arkivredovisning,

'
.

Lena Flinck är sedan I februari ny arkivchef
på Västmanlands läns arkivförening efter l4 år

bete.

vid Folkrörelserna arkiv för Värmland.

Terry menar att

depäarbere, fältarbete och publik
verksamhet alltmer växer samrnan; illformation om
såvdl traditionella som elektroniska dokument lagras

'

norlunda än informationsvetenskap eller biblioteks- den är mer tvär- eller mångvetenskaplig
eftersom vi behöver använda oss av historia,juridik,

vetenskap

statskunskap och allmän informationsvetenskap

fir

att

klara vår yrkesroil som både arkiwårdare, kontorsrationaliserare och tj äna forskarsamhdllet. Terry tror
att rrrarr inom arkivarieskrået har undervärderat den
teoretiska kunskapsmassa vi behöver for att klara
uppgi{ierna, &ämst ftir atr man hittills inte kunnat göra
detta i en universitetsrniljö. Kanske det är därftir som
arkivteorin inte ndmnvärt {tirts framåt heller, de flesta
har varit till&eds med proveniensprincipen som teo-

t/l-sida
l/Z-sida
l/4-sida

max 210 x 297 mm
170 x 130 mm

85 x I30 mm
Småannonser 85 x 30 mm

Cunnel Andersson tiltträdde i december

I 996 tjänsten som folkrörelsearkivarie vid

och sprids till allrnänheren i elektronisk form och det
är absolut nödvändigt ftir vår yrkeskår att delta i utvecklingsarbetet.Tiaditionell yrkeskunskap kommer
alltid att vara nödvändig men den komrner alltmer att
genomsyras av ny teknologi.

På min någotprovokativa fråga om arkiwetenskap

i

Eskilstuna sedan I februari. Bror-Er.ik Ohlsson
arbetar med ett stadshistoriskt projekt.

Anna-Christina poängerar det arbete som initierats
vid Riksarkivet under namnet Infotek-Red, som just
syftar till att se över redovisning och forteckningsar-

är en vetenskap som står på egna ben svarar de båda
ett rungade ja! Ärkiwetenskapen är till sin natur an-

Ewa Königsson är ny stadsarkivarie

Cöteborgs stadsarkiv. Hon har sedan hösten
94 varit verksam vid stadsarkivet i Cöteborg.

retiskt fundamentVi behöver dock ett mycket större
teoretiskt ramverk ftir att uweckla arkiwetenskapen
som sj dlvständig disciplin.

Både Anna-Christina och Terry tror att vi kommer att klara av ett långsiktigt bevarande av elektroniska dokument, men ingen tror att det blir billigt eller
lätt. I dagsläget är dock inte frågan om autencitet och
migrering löst, varltir papper eller mikrofilm behövs
{tjr bevarande i ett långt perspektiv.Terry är dock
övertygad att vi på sikt kommer att kunna lösa även
detta problem, men det krdvs att vi samfillt slår våra
kloka huvuden ihop och hittar smarta lösningar. Även
i detta å11, poängterar han, har vi stor nytta av grundläggande teoretiskt 2$sgs. o..

lnsida
Baksida
lnstick

5.900:3.500:2.300:-

600:-

6.300:6.600:9.000:-

(soo:-vid sättning)

För annonser i fyrfärg tillkommer 20% på ovanstående pris.
Priserna förutsätter att annonserna levereras som heloriginal på film.

Annonsackvisitör
Harriet Kvist, ffn 08-772

99 21

Mobil 070-491 I 8 62, Fax 08-772 99 35

Tema

Arkiv

*

19

Anonyma arkivarier
raddningen för mang a I
vanliga hederliga svenskar tänker
Nör bjöd du hem en arkivariesistT "' Trodde vat det!Många
arkivarie' Men från ord till
att: "Någon borde göra något!" då de ser en kartongstaplande
vars verksamhet går ut på att
handting ar steget som alttid långt' Men nu finns en ny förening
vörnar de utsattas integritet:
hjölpa personer med arkiveringsbesvär, och som dessutom
Fören i n gen Ano nYm a Arkiva ri er!
titl ett vanligt Svenssonliv'
Virka Stime* har tröffat Nlsse, 35, som berättar om sin vög titlbaka
lTextl Fredrik N. Fascikel
VS: Nlr insig clu att du hadc blivit
k

i

Nisse: Jaa.
VS: Du kände ingen moralisk tveksamhet
inör din florsäljning, att du utsatte andra

er'-

vrrie?

Nisse: Aaa, de va r'ä1 etter ja }.r:rde suttit
och lvssrat p:i Staflan Srneclberq och
g:inget rlist:lr i ett helt år. Man piverkrs
rler litr rltrrrl trc-'t.. Scn blev det :rtt ja

fiir att

hrlrnadc i rrkir,lliljiiel nred kapsl:rl och
krrtortger i ijvcrf.löc1 l)e va appsolr-Lt inte

samma

s:r svss

hdr

clli nrcd arkivcring?
Nisse:-l r,r.1.rf iirj, I.irr rrr.'l tii rri' Iiir ilrF'
inen eiicl rtåt ät s:r gick-j:r ijver ri1l tvngrc
qreicr. k:rpslar' å klltonger rl sirlt'
VS: N;ir insäg r1u att dr-t behijvrie hjrjlf ?
Nisse: L)e rra tros {irt'st lrir min ir-u k1:rgarle irr-er.rllJa l:r 1le1lnes strunrpor och
d:rrrtirltritrs:rr i kapslar....\4cn de c

t:rk-

hå11

somjag.Vi träffac1es en gång i

r.eckan påTre Backar, ett skllmt stä11e, och
pratade kapslar och fasciklar- En de1 så1des
under bordet, men det var bara d'^ riktigt

sr-irt atr fli teg i sänt.

VS: ()cli rrlr du vril satt i ar kiven

b1i arkivarier?

Nisse: Nej, det kändes rltt då. Alla n-rina
vämer var också arkivarier, i olika stadier
av arkivering visseriigen, men helc klart åt

invigcla som forstod signalerna Ett exempe1:' Jag vi11 köpa en r:redlemsnå1l" var en
ornsktivning for'Jag behöve r en il,v omgång kapslar!". Inga pengar lades direkt på
bordet. utan oftast hänvisades ti11 någon i
sryrelsen

Lös om

hur

lor

SdJlskapet

Emil Hildebrands

V'ärtner.
VS: S:1 du illcrlrr:riltsrt:rlt Sällsk:rpct El'lV
speiade en r-iktig ro11 tbr att i.ri itr rtt'a ttrlitt-

Nisse blev

tiskr r:ritt praktiskt.Anrc-1ir finns i F(rA.
fri från arkiverandet!
\r. rr.k I t 1;1111,111111q i [:r'])...
tti'kur i .rt kir I'r.rtl'. hqt;:
VS: \r.:r Llc.r'tl.t'tc tttttltt. ttl
irrnersr inne r:idda tör donr'
v.rr
jat
ll1;r
Ocl'r
alkir-errltlc
Nisse: -la
Nisse: Jr. r..rrör irttcl Äss:i ere ju dct ocksl att
rtagorr vliuratlt-'"kiip:r en tnctllculifall
hrinda
liclerl
i
k.r'rdtr
I'rerlr
vs:\'rrcl
nrvcket
så
fir
jr-r
Mrttl
clcl
cu
all ..-ki,.r. Llet b1e'

VS: llek1ar-,r?

\rlll

Nisse:,|ra, rekhnl 6'ittr lClA och l{otrsntlr vrr tlo1l} tvf, st(ir'\t I
,eri.rrr". Stn:i serier, rvp inrlisk nlall:eklalu och reklarlr tbr
r l
ltrofrisr' r.'r fi ck de1:r kapsel. Fast iueltiigen ere r':il tr'tt se;:i'' "
VS: Hur ntvcket :irkiver:rcl.- dr-r nlir tln höl1 på sorn lncsri
Nisse: Aa:ih. c1e blev viil en 150 2()0 kepslat otl c1:r§en'
VS: En hel del av dirla kirpslar arkiverade dr-r hctr.tll]a'uppenbarligen. vrl tick dr-r a1le kapslar ili'in?
Nisse: Ja köpte stora partiel krpdar sonl jr scn s:i1c1e virl:rle
tog
på "I{:rpsc1-l'}1attur " utanlör R iksarkivct' nlellanskilln:ider.r

karto nq.^r?

.jrg ut i kapsJar åt nig sjiilv.
VS: I)u finansierade allts:i ditt arkivetantle tör herunabruk
sciroln irtt sä1ja sjiilv?
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I

och
Nisse: l)e kunrle hotlt ineLl att sltritl:r r-Lrilgcl i ctls rrkirmiigliga
de
nrcd
ibl:rnd skrek de "H:ir konrner l1lall1lerl
kartongcrttal" si all:r hörcle!
VS: Urs:ikta clet personliga i fi'rgan. tletr hatle du möqliga

Nisse:-Nä:i. tfet rrar sitrt de

sa

ör

att iörtreclra el]

s:I

lllvckct

sonr nröj1igt!

fick dr-r uoq cit d:tg' och söktc Llig till Fiirenirrs''tr
Anorl ur:r Arkir':rrier (FAA).
Nisse: De vilr ett stort steq ätl t:i Dc1s att erk:inu;r fir sig sjriir:rn
irtt 111:]11 h;rr problerl.i. c1e1s att gå ut rllecl sin:r prolrlern till

VS: Men

dra...

s:i

)

FALK vönner!
FALKS ADRESS

Att: Annika Holmberg

Genom ett beklagligt missförstånd blev det ingenting på vår sida

Sollentuna Kommun
I 9l 86 Sollentuna

i

föregående nummer av Tema Arkiv. När nu våren är på vä9, hoppas vi på
att vi får full fart på Tema Arkiv och att vi får ekonomin i balans. Mera
därom finns att läsa på annan plats i tidningen.
[Text]

Iorsten Bäck, Ordf. FALK

FALK:S

styrelse 1996 - I997

ORDFÖRANDE
Torsten Bäck
Malmöhus Läns Landstin0
Box I . 221 00 Lund
Tfn 046-1 5 33 45. Fax 046-1 8 47 57
E-post: torsten.back@

kanslim.ltskane.se
VICE ORDFÖRANDE

i!;';#å

V^#)#:ii,:åi:i;;##i§?,;:,#ir::,';;;:ffiif

Arkivftireningarna har under ett års tid haft en gemensam kommitt6, som har
utarbetat reklamrnateriai att användas vid aktiviteter som ODL - mässan och liknande.

Vi

hoppas kunna premiärvisa utstdllningen

lnger Johansson
Göteborgs Stadsarkiv
Box 2l 54' 403 I 3 Göteborg

Tfn 031-701 l9 56. Fax 031-13 09 96
E-post: ingerjohansson@
adb-kontoret.goteborg.se

i Helsingborg.
SEKRETERARE

FALK:s styrelse

l)
2»

arbetar

Annika Holmberg
Sollentuna kommun
I 9l 86 Sollentuna
Tfn 08-92 l6 45. Fax 08-92 16 44
E'post: annika.holmberg@
sollentuna.se

just nu med remissvar om:

Allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar tillhörande
kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor
Förslag till ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA -FS I 994:6) och
allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

KASSÖR
Jan Östergren

Malmö Stadsarkiv

VS: Hur blor. rlu elllott:lgcll
Nisse: Det

I)om

r,.rr

inte llls

sa

pri FAA?
hcrnskr sonr ja hadc trotrl

:ttt clo1n ftjr-sto.'l rr.iig och ;rtt rrkivering i
nrittliga rrärrgder ti11 och nred kuntle \-:Ira nvttigt!
Jag lick tr:rppa necl min rrrkir.elinq sLLCCL--\sivt tills
-jag r,:rr nere p:i en si si där tio kapslal onr tlaqcn.
sa

VS: K:indc

clu inte av niigre abstinensbesr-rir?
Nisse:Vi löste clet si :rtt min fru flck bi;rcla tast nis
i s:ingcn p:i kv.il1arna, iör att-jag intc skulle g:i necl

i krill:rlen och :rrkiver:r.
VS: \'ar- clet inte en otlick irpplevelse lor tlin fi:u?
Nisse: -To. rle I r :rr clet siikert. D:ir l;ig.jaq och rnsgadc tlacig:l och lopldc .rtt hon skr-rlle ge rrrie ert
litet vnka iiscik.-1orns1:rg i'ltnrinstone. Men hon rr:rr
sr:indrktiq och höll Lrt.
VS: Och rm iker du nurt i skolorn:r och ber:itt:rr
iiir skolbanr orn hur det lir-att r,;rra :rrkir.alie. iil dcr

i

FAÅ:-: resi?

Nisse:-lo.-j:rg bruk:rr dela nt lite pr:op;rs:rntl:rilate-

lirrl ti-:rr FAA n:ir.jee rir ute,-jrrg tt.cker det är rlet
nrinsrrr.jrg k,rrr giir:1. När jag 1'rar bcr:ittat hr-u: tlet
ej ti11. rII 1l)rul kanske stil i e'n k:il1arc nred
rnilsvid:t hr11or urccl k:rpsllr och p:rckar och vikcr
och packar och r-ikcr':i sist rnen inte ruinst knytcr
:rrkivknut:rl s:r nr.rn trlil a11de1es stcl i tlngrarna, du

VS: Vad säger du ic1:rg ti11de ungdomar sonr tvcker
rtt clet verk:rr "bal1t" och "hältigt" :rtt arkivera?
Nisse: Lvssle pir en gamrnal och sliten nran - Börja
intel Pröva inte en erda k:rpse1.sä är du p:i clen siikra
sidan. Fast jag vet ju hur ungar lir, scr r1or.n err
kaltong så rniiste dom qen:rst öppna ilen och sroppa
ned srker i den
VS: Då tack:rr vi dig för deri h:ir Iin:i interrlun
Nisse. r,arsågoc1 en chokladask....
Nisse: Härlist en All:rdin. dcc blir F5Cl()l)lS:121
Virka Slime 1änrnlr Nisse, sont starr rnerl ett s:r1igt
lccndc över sin nva "leverans" till arkir.,et. Fr:igan
jnilnnel sig snart: Ar Njsse r-erkligen lri li'rin sitt
ukivcrancle? Han hrr dct trolisen buttre nu. efter
att c1e r.iirst:r trrångstarrkar"rr:r behandlats bort.
Virka Slinre kan brra konst:rter:r ltt Fiireningen
Anonvma Arkivarier otvir.elaktigt S.11cr ctt bchor,,
ocl'r efter att ha ilrött Nisse k:rn vi se irtt cle gjort
n1.ttr rlcrl sin.r beha:rdlingar och tcr.rpicr. I{;innerdu n:tgon sorn lir rrkilalie or:h hlr det svril't? Clör
clin r':in en tjiinst - ring FAAI ...

k:rn

bntk:rr clorn sittr r1:ir-och va alldeles blek:r i svnel.
Di k:irrner-j:re art jag gör u;iqorr rrytral

* Viyka Slime ir

netllL,msrtdnirry

i det illustnt Hildc-

brandssillskaltet. DLtnt,t drtikt:l t:or tttliird diir
orlt ui

n1,li,1en

ytti'li:naArkir 4,(ktc dtt ,trtikt:ht-fiirtjitndt'

sltridtts tilL ('tt störrc lisckrets.

art

Stora Varvsgatan I I N: 4
2l I l9 Malmö
Tfn 040-1 0 53 I 2. Fax 040-97

5l
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Minicall 0740-52 20 60

övnrcn

LEDAMöTER
Marianne Betts
Stockhölms Stadsarkiv
Box 22 063
I 04 22 Stockholm
Tfn 08-508 283 40.
Fax 08-508 283 01.
' Eva Königsson
Eskilstuna Stadsarkiv
631 86 Eskilstuna
Tfn 0I 6-I 0 25 96. Fax 016-12 59 47

,

E-post: eva.konigsson@
eskilstu na. se

FALKS MEDLEMSREGISTER

Att: Eva Königsson
Eskilstuna Stadsarkiv

631 86 Eskilstuna

o

Riks möte med cheferna
för fol krörel sea rkiven

ll
1

lTextl Owe Norberg

ii
iI

Fulöd

I

den ,ågot pompösa rubriken på

).*'#**i'l.':=§r.ä#ä

il
]l

formuleringar

att han ändrat tidigare
eftersom den hade ansetts forlegad från flera hå11.
Nog om detta, det var två späckade dagar och en
års blygsamma

ii

li
il
I

kväll vi hade att
l

iI

se

fram emot när vi

il
li

L-O Welanderberättade om det senaste årets arbete
vid enskilda byrån och presenterade RÅ:s nya

konGrensen).

folkrörelsearkivarie som efterträder Lars Rumar,

Efter en kort

våTkonsthälsning av Riksarkivarie
Erik Norberg tog Margareta Ståhl podiet i besittning.

Hon berättade om den landsomfattande fan-

ii

inventeringen som initierats av LO in{tjr deras 100årsjubileum.250 st LO-avdelningar och distrikt har
engagerats i inventeringen och varje avdelning har
bekostat fotograferingen av "sina" ånor. Hittills har
mellan 4-5 000 ånor fotograGrats,vilka nu läggs upp

ii

I
Ir

ii
l1

I
l;

li
I

I

i en databas.
Margareta håller på skriver texten till den stora bok

som komrrrer att publiceras infir jubileet, där upp
emot 300 ånor och standar kommer att avbildas. Hela

il

bildmaterialet (förhoppningsvis inklusive

li

avfotograferade fanor som ftirvaras på arkiv och

ti

museerlandet över) hoppas man kunna ge ut på

ll

il

de

CD-

n

infor kvällens studiebesök påVin- & Sprithistoriska
museet.

Dag nummer tvåhandlade om minnesinsamlingsarbete och lokalhistorisk forskning. Christian
Richette från Nordiska museet om det arbete inom
rninnesinsamling som museet metodiskt ägnat sig åt
i över femtio år. Henrik Zip Sane heter en kollega från
Danmark. Han har under flera är ågnat sig åt forskning i den egna institutionens källmaterial. Detta har
resulterat

i en mycket diger avhandling om stations-

samhället Farum och dess sociala struktur, mobilitet,

I ö rgen Sv i d ön vidKulturdepartementet berättade

foreningstillhörighet m m.
I aIlt wå mycket väl använda arbetsdagar som vi
tackar i firsta hand Lars Rumar {tirl

om den översyn av statLig bidragsgivning till kultur-

l
li

a KoMpLETTA tNREDNINGAn

ii

t Hos oss får Ni allt I Från planering titl
I

ti

I

I
I
I
I
I
I
I

ii
Li

22 *: Tema Arkiv
I

ll

vil-

ken i fortsättningen kommer att ägna pressarkivet
odelad uppmärksamhet.Alla vi inbjudna gavs tillfålle
att vittna om det som timat i bygderna under det
gångna året innan vi gick ti11 våra hotell och bytte om

ROM.

li

li

på utredarnas förslag.

Riksarkivet. (Några av oss passade dessutom på att ha
ett styrelsesammanträde i FA innan vi gick vidare til1

il

i:

benämning på de tidigare grundbeloppen), vilket
skulle ge en säkrare koppling mellan statLig och regional finansiering.Till hösten blir konturen skarpare

trätTades på

ii
ll

sektorn som man arbetar med. Det är möjligt att det
föreståndarbidrag som idag ges till de regionala
folkrörelsearkiven kan ersättas med stödenheter (ny

röe

ARKtv, BUTIK & LAGER

KOMPAKTSYSTEM

Stabil
konstruktion,
enkel installation.
ARKIV & LAGER AB
=:r:Y
Alternativt stål
r-rrrroövÄceru zt-zs
602 28 NORRKöp;NG eller trähYllor

2OOO

installation!

'IHrEi!a

r r r r..Tfn

011-10 25

45' Fax011-102506 .. r r r !

t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,

e

A*ivforbu"d

Fanutstallning
pa folkrörelsearkivet
i Mölndal

KANSLI
Box 3l 7, I 0l 26 Stockholm
Rigmor Hagström
Tfn 08-454 65 08. Fax 08-21 55 60.

onorönaror
Bertil Jansson, ABF

Tfn 08-650 39 54

vrcr onorönnroe
Erik Atrhur Egervärn

Tfn 046-30 44 19. Fax 046-1 4 64 48.
SEKRETERARE
Cunnar Klasson
Boh u sl ci n s fören i ng sa rkiv
TfnO522-37O I l. Fax 0522-65 65 05.

lTextl Moj-Lis Dahlgren, Monika Pett

rnssön

Affffiffi*il,*+ä****å+*ä**

Anneli Alriksson
La ndsorganisationen
Tfn 08-796 25 00. Fax 08-24 52 28.

med uppsättningen av Mikael Bergqvist, vars åfars far var den kände ånmålaren

övnrcn leonn,tören

AxelW Bergqvist. Mikael har ärvt lormågan och även han målar ånor.

Fol krörel serna s a rkiv

= Berith Sande

för

Vii rm la

n

d

Tfn 054-l 5 36 42. Fax 054-l 8 90 77

Vi har länge tänkt att göra en utställningen och det har visat sig svårt att ff en
lämplig lokal som ger tillräckligt med rymd och ljus.Vi kan nu efara det stora
intresse som utställningen rönt.Vi har även inbjudit elever på högstadie- och
gymnasienivå, därfor har

vi använt

oss av

Fax 0l 9-61 I 8l 20.
" Cuno Bernhardsson

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Tfn O9O-77 87 00. Fax 090-77 90 00.

pedagogik i våra texter.

Utställningen har hittillsvarit mycket uppmärksammad i både

' Yvonne Bergman
Folkrörelsernas arkiv, Örebro län
Tfn 0l 9-61 I 29 00.

press och

lo-

kalradio och vi har haft många besökVi rekomrnenderar andra arkiv att göra detsanrma så inte denna viktiga de1 av vår historia åller i glömska.

SUPPLEANTER

. Stefan Fax
Föreningsarkivet i Jämtlands lön
Tfn 063-460 I 8

. Sickan Jernberg
Kooperativa Förbundet
Tfn 08-43 l0 00
* Kurt Larsson
F ral s n i ng s a rm dn s a rk iv
Tfn 08-663 I 7 00. Fax 08-660 99 20

TL

c5L

5III

J_l

.e:1] tG G

FAs konsulent (25% tjänst) Maria Larsson träffar
ni pa tfn A46-30 44 l9 eller fax 046-14 64 48,
d v s på Skånes Arivförbund.

o

Arkiv & Dokument -97
Vartannat år under 9T-talet har man hittills kunnat finna några styrelseledamöter i
hör
Arkivradet med irrande btick och obefinttig fritid' Någon gång imars har man kunna
djupa utandningar. Arkiv & Dokument har varit.

I

upplaga genomfordes utan större
missöden.utställning och seminarierbesöktes, människor möttes och, forhoppningsvis
fick de som var där med sig någon kunskap
eller kontakt värd att bevara i minne. Rapporter finns
på annan plats i denna tidning'
Detvarf ärde gången somAÅS och Svensk Informations- och Mikrografiorganisation, SIMO, arrangerade denna mässa. Organisationen for planering och

bolag, Arkiv & I)okr.tmeut i Sr-erige All' och en stor
del av flor:rrbetet utfordes av en inhvrd prqektleclare'

genom{tirande firändrades i och med årets evenemang. Föreningarna har gemensamt bildat ett aktie-

sr.nprinkter.

991

ärs

Arkiv & l)okur-rtent har vuxit. Det är ett stort atlb:ide arbetsmässi gt och ekor-r oru iskt.
Nu vidtar planerir-rg lor framtida Ärkir' &- Doku-

sar-rde.

:iterkonl ttrc-r rn:issan 1 999'
N{en hur r.ar egentligcn 799J års upphga? En
tr-rinn're1plats Iirr kr-rnskrpsstjkare? En siivancle tillstäl1r.ring sonr går på rr.rtin? l)u sour var där gc oss l)ina

nr ent. N4ed stiirsta säkerhet

o

ATB
\9 CJ

Gffi
;* Kian Steen
>- Cul Mafius

p

Arsmöte och
val av hedersmedlemmar
AS:irsniöte lnno -97 htills

cfaensson

clen

5 rnlrs i World Tr:rcle (lcrrter, Stoi:khohri. underArkir. & Dokutleut.Tl:otr

Anna Garin Paavo

en tär'nligen r.iilbesökt nrässa r-al iir.'.1-

lernnrarna sollt st:lltnnarle kvar på :irsrllötet .rlrl'Lti
r'äkn:rc1e.

Ilessa har beviljats medel
ur Leif Paulsens stiPendie

fond. De kommer att
besöka Nordisk Arkiv*
kongress i T[ondheim i

augusti.Årrangör är
Norsk Arkivråd.
24

,*: Tema

Arkiv

Sh'relsens r,erksan'rhctsberätt.-1sc och .'kotl.ltlrisk:r
berrittelsc lades ti1l handiinqi,lrn:r eti:r r-i.. irrrik frår.r
revis o rerna. D c-n 11,q:i e trcl c' s n'rel..- 1' : r r I t.r.l.- s :l llsvars fi'ihet och r-al for:ittades. De n tilltr'-i.i:rn.1e sn.relse rr har
en r-rv ledaur ot : Per G ranrtll. U u rkes.1.-p-r.lrtelllen tet'
Arsrt rö tet avslnta dc-s tlre

Kristine

Sanclahl. f

c1

11

r-rll

l-

h

edel stlrecllenrnlar'

orillil'rnie orh

lvgiie ndc srl'rel-
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nya heclet'sure c11e tttttt,iltt.t lcrr':ir:rdes, sorn sig bör. nred

seled,rtno t,

o
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0l 27 Stockholm
Kansli: Annika Pettersson
TfnlFax 08 4l I 49 30
Box 390, I

Besvarade Remisser

oRDFÖRANDE
Olle Ebbinghaus
Lignagatan 5 . 117

34 Stockholm

SIDA

AAS

Tfn 08-698 54 95. Fax 08-698 56 39.
Mobil 070 753 I 5 30.

har under våren besvarat två remisser.

E-post: olle.ebbinghaus@sida.se

VICE ORDFORANDE

iksarkivets föreskrifter om arkivlokaler (RA-FS 1994:6) föreslås
bl a bli mer funktionsinriktade istället lor detaljreglerande samt möjligheterna till undantag från bestämrnelser i fofattningen vidgade.AÄS var positiva i sitt remissvar, men påpekar samtidigt att {tidattningen biwis är långt ifrån
enkel att tillämpa och efterlyser en handbok på området.

En arbetsgrapp inom STGs TK 129 Dokumentation har under en tid arbetat pä ett
forslag till svensk standard ftir arkivkartonger och aktomslag. Förslaget består delvis av tekniska krav på materiai och metoder ftir provning, vilka for en lekman är svåra att forstå.
Även mer begripliga deiar av standard{tirslaget fannAÅS en smula otydliga. I det stora hela
är dock forslaget bra, och en standard på området efterlängtad.ÅÄS tillstyrkte. ...

Anki Steen
Luftfartsverket
Tfn 0l l-19

2l

39- Fax 0303-810 33.

2:E VICE ORDFÖRANDE
Mikael Dahlin
Mariebergs Arkivbyrå
Mobil 0l 0 678 02 99.
SEKRETERARE
Eli Hjort Reksten
Li nköpi ng s u n iversitet
Tfn 0l 3-28 28 32. Fax 01 3-28 28 25.

KAssöR
l\4irja Sandström

Postfastigheter
Tfn 08-781 I 4 89. Fax 08-30 98 52.

övRrcA

.

lronuörin

l\4alena Appell

Scania Partner
I tn 08 553 828 35. Fax 08-553 854 38.
' Birqitta BjÖrkman
Riksrevisionsverket
Tfn 08-690 4Q 64. Fax 08-690 4l 01.

'

Per Cranath
UD

Tfn 08-405 50 22.
, Eija Österberg
NUTEK

Köp e,tt bättre
aildvsyst@rm av
c

Tfn 08-681 91 70. Fax 08-l 9 68 26.

övRrcA

. Lennart Bångvall
Reqeringskansliet
" Britt Strandberg
Telia
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Rikspolisstyrelsen
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NÄRlNGsLrvETs anrtvnÄo,
Box 92003, I 20 06 Stockholm
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Besöksadress:

Hammarby Kajväg 30, Stockholm
Kansli: Yvonne Dahlqvist
ffn 08-772 99 25. Fax 08'772 99 35-

Pa utbildningsfronten

allting nYtt
har nu kommit nöstan halvögs i sin nya giv, fem temadagar eller
dygn i ett i förväg fastöltt årsprogram.Den traditionella grundkursen
har utgått, för att återkomma i valda delar vart eller vartannat år'
Nla

HEDERSLEDAMOT
Ago Pärtel, spånga
Tfn 08 36 99 08.
ORDFÖRANDE
Margareta Linday
svenska Handelsbanken
Tfn 08-701 13 26. Fax 08 701 27 89.

vrcE oRDFöRANDE

lTextl Bo Solem

Cdran Henriksson

örebro

ld

n

Tfn 0l 9 6l

s företagsarkiv
I 29 00. Fax 0l 9

6l

I

SEKRETERARE
Anders Perlinge
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk
Forskning inom Bank och Företagande
Tfn 08'661 70 55. Fax 08-665 34 57.
E-post: anders.perlinge@sfehf.se

KAssöR/vERKsrÄLLANDE LEDAMoT
Sten Lov6n
SAF Service AB

Tfn 08-762

6l

i

har ju utgett oss {tir att vara en rikstäckande organisation, men det måste medges att
våra aktiviteter genom årens lopp varit starkt Stockholmscentrerade. I år har vi lagt alla
kurser, utom en, utanltir Stockholmsregionen. Dessutom har vi i haft formånen att {å
skicka kursinbiudningar ti1l medlemmar i våra handelskammare i mellansverige och

81 20.

55. Fax 08-762 62 10.

UTBILDNINGSANSVARIG
Bo Solem
Kosrni;s AB
Tfn 026-l 5 I 8 47. Fax 026'15 22 40.

Visternorrland.
Bo Linclströrn. sotn är suppleant i NLA:s sryrelse, sarnlade 20 21 n.r:rrs sex ledantle lcverantörer
och ett 25-tal cleltagare till ett ilygn i Göteborg sonr vi klliade "lever;rntörsdygnet" lirets lörsta aktir-itet'
Inom r.ar intrcssesldr 1,i11 viju verka ftir en rationell dckun'rcntbantering.Arkiverine utgilr erl viktig
beståndsdel i denna hantcring. Båda trtgör viktigr beståndsdel:rr i den totala infunn:rtionstt:atesin Vilket
stöd kan leverantörcrna qe oss i v:ir vetksalnhet när det

Bo Lindström

hö11 lortjänsttu11t

gälJ

cr återsökning, rcgistrering, scrnurtr g rtlln

i setniuariet och tillät aldtig leverantörer11a att sr'är-r ut

?

Iör

i d.^n eqna "språkv:irld" sonl kännetecktlf,r dåt:lteknokritcr
Ärets levcrantöreL var Frontec Norr, Lule:i: l)igital eqtriprnent, Stockholnr; Teanl'Ware. Kista; Ic1:

nr-vckct

Svsterns

AB, Linkiiping: Intelligo Ats. Stockholm och slutligetl Doc E,ve, Linköping I '-r-er'LtrtiirrNLA kan q::irna ikläcla siq rollen sottt Iätrken trrellau leveratrtiir tlclt anvitr

OVRIGA LEDAMOTER
" Håkan Axelsson
Näring sl ivsa rkiv i Norrland-NlN
Tfn 061 l -801 05. Fax 061 1-282 60.

da{arna gar. mersrnak oc}r

Fia Ewald
Tfn 054- I 5 47 22. Fax 054-19 40 57.

tillslnrrnans nretl rnirtrg:t alrclra skeptiker, att vi h:rnrnlr i någon

,

a1lt

clare.

Sonr grtmtr:il "källararkivarie" st;iller rn:rrl dock fr-ågarl: Vad blir kvar till eitervärlden?Jag belärar.
slaus

''elcktronisk g1önlska" Lcve-

rnf

rantörern;r ger inuen tröst i dagsläget.
I Uppsaia tr:illadetles vi dcn 1 7 april p:i Hotel1 Gillet lirr att diskutera arkivekonomi. Ett r':il lung
er::rnde arkiv är inte eu kostttatl.ut.tn etr resurs. En "brokig" sanrling loreläsarc hrd.^ eruagerrts iör att
iilreläsa p:i olika tetlan Irred aukrtvtttitrir till rrkivekorlorrli.
Bo I{orsås, Kor:srräs AB cav en livhrll beskrivrling onl tle criirenhcter hau h:rft genorlr iren i di
1.915€' xlf,ir.projekt. Prtlektct;rrbetcts torlrtcr. lrrser och problen. hln polirl$eracle vikten av tiir:rttk-

SUPPLEANTER

ring i organisationen och projektlcdrren. .ttlsr':r. Nllttlg:r projektplrner lliggs oita llred a1lt1ilr opti

'

Sivert Custafsson

Bofors AB

Tfn 0586-81 5 51. Fax 0586-857 37.

"

Cöran Johansson

Riksarkivet
Ifn 08 737 64 I 3. Fax 08-737 64 74.

.
,

Robert Stenberg
0571-222 89

lngrid Jonvallen

Esselte AB

ffn

08-734 38 24.

Fax08-270651.

,

Bo Lindström
Search & Find AB
Tfn O8-751 84 40. Fax 08-752 05 30
* Thomas Kult
6ullspångs Kraft AB
Tfn 0lg-21 80 62. Fax O19 26 24 23
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, l\.4argareta Linday
Ordförande
, Cöran Henrikson
Vice ordförande

,

Sten Lov6n

sör
. Anders Perlinge
Sekreterare
Kas

"

Bo Solem
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Kurt Novotny
Ri k sför s a kr i n g sverket
Tfn 08-786 90 92. Fax 08-411 27 89.
REVISORSSUPPLEANT

Alexander Husebye
en Stock hol m s Företa Os m i n ne n
08-772 99 00. Fax 08-772 99 35.

Fören

rfn

in 0

mistiska tidsplaner.
Stig OloiHjelnt ochTholtls\\'arrci:rhl ti-an f)okutneuthnset i Stockholrll q:rv en bcskriurinq av
deras :nocle11 tö:: att tl hancl ottt lrkir. [rr rttirsi.]å sonr br qger pir att erbjuda organis:rtioller och löretag
eflcktir. lagring och itersöknirtq u' ilrtortlrrtiotl sorl1 lll.iste flnllls uuder läng titl Marl tllrr hli;: otll
oLrtsourcing av arkir,. l\,4:rn betll.rr ottilst elld.lst iör unl'ttjacl perso:'ral ocir lokalbehov vicl varjc tidpunkt. dt't finns flexibilitet irtfiir Ix'a hgar. ttirorclningat och IT-1ösningar. Siikerhet och sekretcssregler
uppf\,l1s och clet finns mirjlighet till hlbricllösniuqar ntellrtr eicktroniska och Å'siskr arkjr' N4ateriaL:t

i stora berqrunt. N'latrqir stor:l L)arker och statliga insittttioner utsör kundkretsen'
Intiir (lucl är r.i alla surå.lätrtruitlsar. KentJeansson trån MD Shredders A-B i Kalmar hrr konulit

kan Iijrvaras

pä clen geniala id6n att sköta destruktron i nrobila anläggningar.l\4an kör runt i Sverige nred Iastbilar
utrust:rde tred en tuqq sonl tuggar bl a arkiunatcrial. Stora kmv ställs pä s::ikerhet Onl krrrr':lcrl r-il1

överr,:rka proccssen kan hart övervaka den direkt i bilcn eller kanske via etr tv kanrer't '!)rll tlrrrri
uppnronteracl i bilen. Dc allt viktiliare miljökraven är också argulllent som Sltredciers :rrtilr' En 'lcl
av det tuggade papperet anviittcls sorn strii vid en de1 travcamper. Ett ied i nriljöt:ink:n'lct -rr '1tt 'rrlI
ordna transportväsarna till kunden. sä f,tt lllan slipper tornkörning.
()rn vi talar om or.rtsourcing (där andra tar hand orn clitt .u'killl.rtcri.rl) r'i 'rr,f rIr l{ \'bcr* pr skogs
koncernen SCA:s N4erloarkiv iTirnrä ett levande exempel pd raka lllots:ltsell' I)'t r'::kr: slorret Merlo
iTinrrå utanftir Sundsvall bvggdes sorn somnrarbostad ftir lirrlriljelr Biltr-rot 1\!5 H:ir h:irskarJan
tillsamnrans med sirr kollega lngrid Lejdstrand. N"lerlo är sedatr 195 I S(-A:s ;:tltr'rlrrkn- l r:entral:rrkir''et och omgivancle depåer bevaras id:rg c:a 5()00 hvllmeter arkir'hn.lling'ir'
Den öretagsinterna arkivserr.icen riktar sig rnot enheter urecl totrlt 5lL ll

,rrlit'lllila Förutont tr'rditionella lrkivhanteringsuppgilter sorn inventering,gallring och törtecknins hrr-lan rtrsr':rr ftir en
nrängd varierande qänster såsonr ptessklipp, kostnadt-r tii'r perion:1. lLlk:1er' säkerhet, miljö'
arbetsnrateriel. transporter, destruktion och aclnrinistrativa mtiner. (,ör g,irrn f irlltörelser nted ertcrna
alternatiri Det är nyttigt med en urskiljbar budget fir arkivet. ))en bristr arkilekotlonritr uppnås mecl
erl totalsvn p:I öretegets sanrlade dokumentharlterins Medr-eterlhet och knnsk:rp är hörnstcnrr n'ir
man vi11 pår,erka.
Höstens aktiviteter påbörjas i september, ett chefsseminariurtl kotltrtler äg:r ruln i Stockholnl Vi
arki-t"t i piaktiken, vi hamnar clå nåqotrstans i södra Sverige Äret avslutas
fortsätter i oktober

-.,1

nred det traditionella NlÄ-dygnet
Väl r'nött på våra n-va resmål! "'

i decernber(Trosa).

Archive Guide on
European Banking and
Business History
lnom organisationen Centre for European Business History (CEBH) i Frankfurt
a.M, förbereds just nu ett arbete med attta fram en mycket omfattande
arkivguide. Denna kommer att rymma kortfattad och väl strukturerad
information om ett stort antal bank- och företagsarkiv i Europa.
lfext) Anders Perlinge, NLA
n särskild grupp med kontaktpersoner från

alla länder har bildats och kommer att
utökas med ytterligare representanter. För
Sveriges del är undertecknad kontaktperson {ör bankarkiven. Ännu en svensk kontaktperson
i,r efterfrägad vad gäller firetagsarkiven.
Ett ftirsta inledande möte hölls i Amsterdam den
18 mars 1.997,dår några preliminära riktlinjer framlades. Bland de svåraste frågorna att lösa är givetvis
vilka kriterier som bör gälla for att ett arkivbestånd
skall finnas med i den tänkta guiden.
Vid mötet samlades man kring ftiljande: 1. bankens,/foretagets verksamhet bör ha en nationell inriktning,2. det historiska arkivet bör omhänderhas av
arkivarier (och inte enbart vara {tirvarat på en obemannad depå utan forskarserwice),3. arkiven bör vara
tillgängliga for seriös forskning och 4. arkivalierna bör
vara minst 30 år gamla.
Informationen kring alla dessa arkiv avses insamlas genom enkäter som utsänds från CEBH i Frankfurt a.M. till europeiska banker och {tiretag, till vilka
adresser och kontaktpersoner ftirmedlas genom
arkivguidens kontaktp ersoner i resp ektive land.
Enkäten kommer att innehålla bl.a.loljande punkter : ftiretagsnamn, adress, kontaktp erson, telefon,
email-adress, historik (max 200 orQ, arkivpresentation

(max 200 ord), publikationer och

ev. användarvillkor.
europeisk
arkivguide
är språket
Eftersom det är en

engelska.

Tanken är att arkivguiden så småningom skall
publiceras. Insamlingen sker primärt ti1l en databas,

varifrån sedan CD-ROM, Internet-access eller sedvanliga tryckta publikationer kan tas fram land for
land.

Denna europeiska arkivguide (EAG) kommer
naturligwis inte att bli lika omfattande eller innehållsrik som de nationella arkivguider som Itirekommer,

i Sverige t.ex. NationellaArkivdatabasen (NAD) eller SvenskArkivguide.
EÄG avser heller inte att "konkurrera" med de
nationella guiderna, utan sftet är helt enkelt att på
ett internationellt gångbart sätt ti"llhandahålla en översiktlig och annars tämligen svåråtkomlig information
for de forskare som önskar veta någonting om ett
foretags eller en banks arkiv i något annat europeiskt
]X1d.
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AH§^'/Server
$er dig fler saln-

j

1

\\,t

\\i I

ordnin$svinster!

eus:

AHS' är eLtav marknadens ledande system för
ärendehantering. Med AHS'/Server kan ni er§udas
ännu enklare och snabbare funktioner för registrering
av dokument, handlingar och händelser.

Genom att koppla Microsoft Word till AHS'kan diarie-

föring ske direkt vid lagring av dokument. Med kopp
lingen mellan Microsoft Exchange och AHSt/Server
kan ni dessutom direkt diarieföra er E-post.
Samordningsvinsterna blir d2irmed betydande. Inga
dokument glöms bort eller hamnar "mellan stolarna".
Kraven på offentlighet kan enklare uppfyllas med
snabb och säker åtkomst.

VilI du veta mer om ÄHS Produktlinje ochleller alla
andra möjligheter som ryms under ALP Datas paraply? Välkommen attta kontakt med oss.

IA

"§

A

ALP Dnrn r LrruNöprnc AB
lndustrigatan
Tel 013 -

35 85

5 582 77 Linköping
00 Fax 013 - 35 97 00

info@alp.se http://www.alp.se
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Ätts för windows
MS Word och MS Exchange

