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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor
i över 40 ör.
Böde Iogerhyllon, tötpockningen
och stölhyllon ör proktiskt toget
uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett
hyllforetog, sölier vi öven möngo
ond ro forvo ri ngsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor och sköp.
Men vi ör, och tönker forbli, ett
foretog som lever pö hyllorno!
I minst 40 ör till!

-

Vill du veto mer om vöro förvoringsmöbler,
skicko oss ditt visitkort! Eller ring!

Lundwist
inredningarT

Lundqvist lnredningor AB, Box

rönsÄUNTNGSKoNToR

TELEFoN:

sTocKHotl\A/

08-623
03r -86
040-r 0
019-27
0r 3-r 2
0r 8-50

KI§TA

GOTEB.ORG/ MOLNDAL
MALMO
oREBRO
LINKOPING
UPPSAIA

98 00
36 50
39 60
04 20
38 10
30 60

32,164 93 Kisto.

FAX:

08-35 79 80
03r -86 43 16
040-r 2 5438
019-27 04 r 8
0r 3-1 2 34 80
0r 8-50 30 6r

Terry Eastwood på lvlitthAgskolan
En helt ny forskningsdisciplin håi1er på att snabbt etableras vid svenska universitet - arkiwetenskapen. I ftirra numret av Temalrkiv kunde vi kortfattat presentera ämnets första professor, i detta nummer är det dags ftir professor
nummer n':i. Der är IIitthögskolan som till sin arkivutbildning i Härnösand l«ryter ett internationellt känt arkivnamn. Terr.' Easnr.ood. Han är sedan ett tiotal år tillbaka professor vid Universiry of British Columbia i Vancouver
där han är-en tbrrsärtningsr-is kommer att ha sin basverksamhet.

Till en början ska Easnr-ood fungera som gästprofessor vid Mitthögskolan och under en treårsperiod bygga upp err
högre serninarium n-red D-kurser och doktorandutbildning. Tänken är arr man sedan ska kunna bygga vidare med en
vid \ Iitthögskolan. Terrv Eastwood kommer att leda det högre seminariet vid 2-3 ve ckosammandragningar per läsår. Dessutorn kommer studenterna att ges möjlighet att läsa någon kurs vid universitetet i Vancouver de son'r vill ska r o r.n kunna avlägga en Ph.D. i Canada.
egen professur

I firra numret urlor-ades en artikel om A.nna-Christina Ulfsparre til1 detta nummer, vilket av flera skäl inte blev av.
Istdllet komn'rer r-i art försöka presentera bägge arkivutbildningarnas nya professurer och inriktningar på arkirwetenskap i årets sisra nummer av Temafukiv.

I detto nummer av Ten.ra,Arkiv presenrerar vi några artiklar om inrressanra arkivbestånd och dess innehå1l
järnr,ägen och textilindustrin. Dessutom en del rapporter och aktuella inlagg, t ex gallring
i ADB-srrtem och recension av senasr€ utgåvan av NAD-skivan.
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t/r

sida

'rlz sida
'tl4 sida

max 2ro x 297 mm

5.900

17o x r3o mm
85 x r3o mm

3.500

'|lo x loo mm

Småannonser

85 x 30

mm

2.300

lnsida
Baksida
lnstick

6.3oo

6.6oo
9.ooo
(r-5 sidor, för format över

6 sidor, begär offert)

6oo (helorg)

För annonser i fyrfärg tillkommer zolo pä ovanstående pris
Priserna förutsätter att annonserna levereras som heloriginal på film

8oo (vid sättning)
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N/ötet med CUSTAV

Du som byter adress:
Har du TemaArkiv som föreningstidning behöver du inte
skicka någon adressändring till
TemaArkiv. Det räcker att
du meddelar adressftirändring till
din forening så kommer tidningen
till din nya adress med automatik.

Detalj av ångloket Prins August, byggt t856 av Beyer, Peacock qCo, lv4anchester.
Forö:

tggi

under

HÄNS BLoMBERC/SvERrcEs JÄRNVACSNaUSEUM

pågår ett arkivprojekt på SverigesJörnvögsmuseum, Gövle. Katarina

Thurell har anstöllts som arkivarie, för att ordna upp och tillgöngliggöra museets om-

fatta

nd

e d o ku m e ntsa m

Ii

n

g.

[Text] Katarina Thurell, arkivarie, Sveriges Jörnvägsmuseum, Gtivle

utinmässigt ordnar och förtecknar jag
en samling clokumer.rt sorn 1åg

i ett ek-

skåp fl.I1t med hängmappar här på järnvägsmuseet. Längst in i en av lådorna ligger

någon lr,rtinmässig behandline. Som

i

ett

trollslag för{lvttas jag tili Europa vid 1800-talets rnitt.

GT

- Efter 2 års vistande vid Technologiska
Institutet under herrar professorer Bagge och

Stielers papper". Jag tar mig ar.r handlingarna
och finner snabbt att herr Stieler inte önskar

Ä..r-ar.r, anstäildes j ag som ärnrnontörselev
vid Ntlotala år 1836. Jag var l6 år och den

sex sprängl1.llda

4

mappar miirkta "Ing

j

Ten'ra

Arkir.
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TH EODOR STIELER

ADRESS:

Redaktionellt material:
TemaArkiv
c/o Owe Norberg

förste elev som ått förtroendet att sätta upp
en sjömaskin i verkstad, rätta in den och ftilja
den som maskinist, berättar Stieler.
- 1839: reste till England, nära ett år som
simpel arbetare i London. År 1840 blev jag
genom greve Adolph von Rosens inflytande
anställd som mekanisk ingenjör vid järnvägen i Manchester, fortsätter Stieler.

i Ilanchesrer blev klar for

Nör jrirnvägen

den unqe inqenjören rill Flankrike. Han kom

att stanna 1-rär i nio irr. Stieler blev sjuk och
fick sluta sin ansräl1r.rir.rg som chefsingenjör.
Sarnridiet korn ett erbjudande från Nils
Ericson i Sr-erige. \lannen som hade i uppdrag att qenon-it-öra uppbyggnaden av det
statliga järnr-ässnäter i landet. Så fort Stieler
hade kurerat sig, häIsade Ericson att han ön-

rill Sr.erige, såsom ansvarig
för en r.naskinar-delning i det statliga järnskade ingenjören
vagstoretaget.

Stieler

-siir-rds

ilig

rillsammans med major

C G Beijer tör :rtt på Lippdrag av Elicson
reckn:r kontrakt t-ör inköp av lok och vagnar.

De reste i'Ivsklirnd och England. Stieler mötte Charles Belcr, son-r 1854 tillsarnmans med
Richard Peacock h:rde srundat firman Beyer,
Peacock & Companr. i Gorton Manchester.
Kor.rtrakt recknades lbr de sex första ånglokens i S]:s hisrori;r. Något säger mig att
Stieler och Ber-er k;inde r-:rranclra sedan tidigare - kanske hede de träffats under Stielers
år i Manci-rester? FIur nära vänner vara de? År
1857 skriver Bever:
- J am bv mr-seli l-rome ar-rd then very quiet and u,hen lor: rerllrn to Manchester you
u.ill conre and stay rvith me. I n'on't allow
vou again to go into lodeings and make both

of us miserirble

b1- har.ins

to part late

at

night.

När Beyer

senare beklagar

att de

Tema

e11er

är det något annat han antyder?

Arkiv
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det av breven.

Stieler blev kvar i London som, av statsbanorna utsedd kontrollant, och med dagens
termer inköpare åt SJ. Han förhandlade
skickligt med engelska och ryska fir'mor, när

tel: ot8l3o

66 26.

"överste Ericson" sände ned beställningar på
räls och ånglok. Av och till r.istades Stieler i
Sverige, för att kontrollera inköpta maskiner
och materiel på plats. Han arberade flenetiskt
med ritningar och kontruktioner, r-nen blev
alltn'rer frustrerad av Nils Ericsons översittar'-

fasoner. T jänsten som maskindirektör i
Svelige kommer aldrig till stånd. 1859 tappade Stieler tålarnodet. Han krävde Ericson
på besked. Denne svarade att ingeniören
först skulle avge en rapport med en analys

över der.r svenska järnvägen. Det gjorde
Stieler, men uppfirlld av sin egen duglighet
blev hans rapport ml.cket kritisk. Resr-rltatet
lät inte väntir på sig. Stieler val inte tjnskvär'd
i Sverige. Nils E,ricson gar.honom inte för'längt fiirordnande.

Barnbildarkiv,

IåYOUTOCH ORIGINAL:
Neo tvledia AB

tel: o8l7oz 3o zo,[ax: o8l64z o8 4o.

I London befonn sig Stieler nu utan arbete
och fi4ld av bitterhet. Han beklagade sitt öde
i brev till sina vännen Otto E Car'lsund, som
i sin tur försökte att mildra hans upprörda
sinne rned ftirtröstansfulla ord. Man anar en
intrig. Stieler var yrkesskicklig och en god
förhandlare. Nils Ericson kände sig säkert
hotad. Det var nog många som stod i kö lor
att baktala Stieler - för att på så sätt vinna
Nils Ericsons gunst. Dessutorn verkar Stieler
ha varit en mån med haftigt hurnör.

TRYCI(
Crafiska punkten, Växjö r995

tssN
11o2-35g7

men ändå

Stieler återvänder så småningom tiil
Svcrige och h,rnkar sig f rem 'om ingerriör i
StockhoLn. Sina sista levnadsår bor han inackorderad i Vibl'hyttan i Castlikland.

rätten

Word-

måste

flnna sie i sitt öde som två "old bachelors",
var det då lror att de inte hade haft tid att gif:
ta sig,

Sensationslystnaden driver mig vidare i läsan-

"Rykte och äro, utom det am de äro tåfängIighet och flärd, äro ofta en skliande orätwisa.", sliriver han i en av sina antecknings-

normalt i form av

ex av det

5

MANU§STOPP!

Foro: HANs

BLoMBERC/SVERrcEs JÄRNVACSMUSEUM

Diskussionsämnet vid fikarasterna är numer "Vem v:rr

I london bef-ann sig Stieler nu utan
arbete och fylld av bitterhet. Han
beklagad.e sitt öde i brev tiII sin
vän 0tto E Carlsund, som i sin tur
försökte att nildra hans upprörd.a
sinne med förtröstansrulla ord..
Iian anar en intrig.

Stieler?".

Efter en vecka i tät samvaro
med Stieler inscr i:rg arr der inre

är ekonomiskt försvarbart art
lägga ned mer arbete på honom. Våra vägar måste gå åt

skilda håll. Men jag lovar
Gustaf Theodor att jag ordnar
upp och ltortecknal hans hand-

lingar mycket noggrant,
böcker. Dessa innehåller fc;r övrigt intressanta anteckningar om allt melian himmel och
jord; recept på tusch och homeopatisk rnedicin blandas med fransk poesi och religiösa
funderingar.
På järnvägsmuseet fängas dven arbetskam-

raterna av Stielers öde, de fastnar vid mitt
skrivbold, med några brev i handen och
glömmer bort a1lt annatl

6

så

att

dokumenten blir tillgängliga. Han pockar på
uppmärksamhet och vill bli återupprättad efter mer än hundra år i giömska.
Ett av de fursta ångloken från Beyer, Peacock
som Stieler beställde, "Prins August"
Enns utställt på järnvägsmuseer i Giivle, som
f-ör ör,rigt har världens största samling av

& Co

Beyer

&

Peacock-lok.

...

'lbma
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IO OKTOBER
Seminarium om insamling
av självbiografi skt material. Lund.

r5-r6 orrosen
a n na konferens
Tema Emigration. Cävle.

FA Förtroendem

r6 orroern
I

lVl

l\lC I nternational lnformation
anagement Conferens, London.

r7

oKTOBER

H Kvist AB Att förstå ekonomisk
information. Stockholm.
z8 orroern
l[\rlC Business Process and Workflow

Conferens, Amsterdam.

flera år har medlemmarna i styrelsen arbetat på att skapa en översikt av förekomst, regler och onnan information rörande företagsarkiven i Europa. Från barjan
Sedan

3

NOVEMBER

llVC CITEX, Dokument
management, Dubai.

var tanken att studien skulle omfatta hela Europa, men detta fick skrinldggas efter ett

tag och vi inriktade
kunde

vifi

oss

på den vristliga delen. lnte heller hela denna del ov Europa

med eftersom det

i

vissa lönder var helt

omöjligt attfå någon rapportör.

[Text] ov Anna-Christina Ulfsparre, ordförande itCA/SBL

T ffiffiry
&###
MARS

5

OtVIAT lnternational
conferens & Expo, Milano.

r4

APRTL

AllM Show and Conference,
New York.

tudien val enhetligt upplagd och
omfattade foljande kapitelrubri-

i

över foretagsarkiv

. Professionella foreningar och organisationer

. Professionella utbildningar
. Lagstiftning och officiella handlingar
sl<a-

PAS

i

fciretag-

arkivaliska problem som den nya situationen
har medltirt.

Sektionsarbetet har nu i stället vänt sig mot
Asien. Men Osteuropas länder och företagsarkiv kommer inte att lämr-ras helt och under
nä.ta Å,raårsperiod planeras err öpper möte
n-red de llesta länder ösrer om linjen SverigeFinland, Tyskland, Österrike, Schweiz och
Italien och norr om Grekland. Problemet
med en sådan konferens är att finna sponsorspengar som skali täcka samtliga kostna-

fubetet är nu slutfort och studien lorelig-

gerl. Rapport föreligger från 11 länder.
Bland dem som saknas finner vi Portugal,
Irland, Belgien och Grekland.

Det hade vorit naturligr att fortsätta med
Öst.uropa, men sektionens erårenheter med
i östländerna är att privatisering och

arbete

Tema

Arkiv
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r4-r5

denna del av Europa

anärlden äga rum innan man kan tackla de

ker:

. Historik och nuvarande läge
. Företag som upprätthöll sina arkiv
. Företagsarkivdepåer
. Förteckningar, översikter och register

. Typ av företag och handlingar som

förändringsalbetet

måste sätta sig och en stabilisering

der lor östländerna.

MAI

FALK:s konferens lT i praktiken.
That's lT. ls itl i Helsingborg

6-8 nucusrr
Nordiska Arkivdagar i Åbo

Tips ftir intresserade.
Du kan söka på internet. Alla stora

som är
Undvik dock
att
som arkiv
ro.ooo träffar
som
ger r5o.ooo! träffar.
IOr

FIer

Tips till kalendariet skickas till:

Under innevarande dr har sektionens ledningsgrupp mötts i Aten och efter detta möte
hade värden Greklands nationalbanks arkivarie Dr Nikos Pantelakis ordnat ett seminarium om bevarandefrågor i bankarkiv. Vid detta presenterades foredrag från mig och Teresa

7

TemaArkiv,

c/o Lars Häger
tValma Ringväg 64
756 45 UPPSALA
Fax: o'r8-3o4428

B

presentera intressanta företagsar-

kiv och göra srudiebesök.
.:
S

ekti

on

ens Steeri n g Co m m itte e

Irar t,nJcr vårcn ,'ckra t.trir ,rpptagen med att ordna tr.å öppna

tilr

sessioner under r,ärldskongressen

i

Peking i september.

Den förste äger rurn clen 2
i Sal 10 mellan ki
11.00 och l5 00 .l;r' :inrrrer
"Marketing Business Archives"

Septembei:

Tortella från Spanien (Banco di Spania) och vidare lästes iniagg från Tyskland (Bayerisches Sparkassas arkivarie Ingo Kruger) och Frankrike (Credit Lyonnais' arkivarie Roger Nougaret).
Den efterföljande diskussionen var mycket livlig.
För svensk del var seminariet mycket nyttigt eftersom
tillhandahållande av informationen från bankarkiv var
öppen på några håll, detta till skillnad från Sverige där
banksekretessen är absolut. Banco di Spania's arkiv är
t ex öppet fr;r forskning.

kommer att fliredragas och diskuteras.
Föredragshållare representerar Chase Manhattan
Bank, Ansaldo, Erhvervsarkivet och Business Archives
vid Glasgows universitet. Ordfiirande är Mr \7u Song

från Kina och kommentator Bruce Smith från
Australien.

Den 3:e september kl 14.00 startar det andra mö-

tet och vid detta debatteras "Documenting Labour
History" med ftiredragshållare från International
Social Institut i Amsterdam, Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek och någon från CIO. Ordfiirande är Mr

Förutom sjölva mötet besöktes bankens olika arkiv.
Ett vad jag kunde förstå rationellt och bra datoriserat
återsökningssystem användes.

Arkivlokalernas skick skulle fått riksarkivets lokalexpert att svimma.

Nästa årliga ledningsgruppsmöte äger rum i
Stockholm och då hoppas jag att det blir tillfalle att

Kirill Anderson från the Russian Centre of
& Srudy of Recoids for Modern History
Moskva. Som kommentator kommer någon från
Kina att stdlla. upp.
Vid detta andra möte skall val till kommande periods Steering Committee ske. Förslag till nominering
har skickats ut i {iirvdg. "'
Conservation

i

1

l(an beställas kostnadsfritt av

Anna Christina Ulfsparre,
Box zor6,

zzo oz Lund,
elle r
Ri

ksarkivet,

Box rz54t,

roz z9 Stockholm

2ooo hyllmeter

unikt banl<material
t

a

a rl< rven

Sedan nagot ar pågår en systematisk genomgång av Nordbankens historiska arkiv" Syfiet ör att göra

ett unikt historrskt materialtillgangligtfarforskningach samtidigt rensa de egna arkivenfrån material
som inte behavs far den dagliga verksamheten.

fText och

b

ild] tars l4öger

plockar f rarl
aIlt historiskt material

llord,banken

anske någon har frågat sig

var Hjo Bank förvarar
sitt arkiv, vad som hänHudiksvalls
Kreditbank elier vem som ordnar och
förtechr.rar materialet fiån Gota Bank.
Ett trertiotal bankiuättningar har numera uppgått i NB. NB har beslutat att

de rned arkir.et efter

allt historiskt material skall levereras el-

ler fön.,rras r.id arkivir-rstitutioner där
forskare kan ta del av materialet.
Under I Q9o kumnrcr invenreringrar'betet att ar,slutas och rnaterialet kommer att ler-ereras rill de arkiv solrr rlan
har slutir avtal med. Från början var
det n-rer-ringen att man skr-rlle söka ett
mycker lokalt samband mellan bank
och arkir.., men man hal beslutat att begränsa arkir.institutionerna till ett halvdussin. NB hal tagit på sig kostnaden
för inventering, lokalhvra för arkiven
och kostnaderna för att ordna och förteckna arkiven. Ärkir.ens storlek varie-

rar naturligtvis högst väsentligt. Hjo
Bank omfattar ett fåtal volymer:, Gota
Bank är mer än 500 hyllmeter.

Terna

Arkiv il96

Per Clemensson Jrån Landsarkivet i Cötebarg inventerar en del s')
Cotabankens arkiv, som nu är depanerat på Landsarkivet.

9
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Bank
1990

1990

Nordbanks

PXbaoken

Wmlandsbanken

1986

Sundsvallsbanken

Skmborgsbmha

Giitabåoken

tvn

Upludsbankeo

Giit€borgs Benk

Smålsndsbanken
1837

Inveteringsbanken

1989

1967

Hsdilsvdls
Kreditbmk
och

Kopprbergs
Enskilda Baak

PKbanken 1 juli 1974
Gefleborgs

Folkbank

Postbmkm

Sundsvalls

t9«)

Handelsbank

Jordbrukarbanken

Pmtgirol

1923

Ingi.* i dår.r.Dde Poirerket

frohljul;1974

Laotmaronabuken

Postsparbanken

Makulerade aktiestammar hör till vardagen i ett bankarkiv. t Gotabankens arkiv hittades t5 kubikmeter aktiestammar som destruerades. htlen först tog man tillvara ett representativt urual, förframtiden.

Bankinröttningar som hittills ingår i inventeringen är:
1go7-1956

Pl(-Banken
Postbanken

1974-1989
1g6a-1973

1905-1921

Postgi rot

1925-1959

Postsparbanken
Ska raborgsban ken

r

Cöteborgs Bank

1972-1g8g
r848-1971

Cöteborgs Handelsbank

192\-1949

1837-1971

Hjo Bank

19o7-1952

Smålandsbanken
Sundsvalls Handelsbank
Su ndsvallsbanken
Svenska Lantmännens Bank
Sveriges Kreditbank
Sydsvenska l(redit AB
Wermlandsbanken

Cota Bank
Cotlands Bank

1990-1992

Gävleborgs Folkbank
Cötabanken

udiksvalls Kreditbank
nvesteringsbanken
Jord brukarbanken
Kopparbergs Enskilda Bank
Nordbanken
NordBanken
H
I

r89o-r 92o
1967-1g88
1923-195o

1836-1g22
r

986-r 989

r99o-

990

1874-1917
r864-1 985
1917-1922
1951-1973
1913-1933

1832-1ggo

l

TemaArkiv kommer att ttilja arbetet

med

Nordbankens historiska material med stort intresse.
När arbetet är klart och arkiven har hamnat i en

10

883-r 959

r855-1

lemplig arkiv- och forskninssmiljö är avsikten att redogöra för r.ar respektive bank har depol.rer:ats och vilket material som finns.

"'
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And ra NAD:en ute
p
Ril<sarkivet håller vad det lovar

betrffinde Nationella

lats fo r utveckl

in

g!

arkivdatabasens utgivande på CD-skivo. Andra upplagan

ör ute och redan planerar man nösta upplaga. lvtålet att tillgangliggöra information om arkiv lyckas man med.
Titt och med en så krösen informationssökare som underlecknad finner mycket av nYtta och kunskap

i CD-skivan.

lTextlHåkan Axelsson

edan sist har antalet arkivforteckningar
okat betvdligt. Nu finr.rs mängder av olika institutioners representerade med sina
iörteckningar. Man kan nu inte bara se en
reqisteruppgih om ett arkiv utan dven läsa i detalj vad
som kan tlnnas i arkivet. Likaså har den topografiska
h jälpdaiabasen lrn'ecklats lor att kunna hitta fi'am i det
mvlier ,r. n.rn.rdishetsarkiv som finns" Fylligheten ökar

i'kivan.
För iran-rride n finns naturligtvis en hel massa att

verl-Jigcrr i,ntcrtti.rlerr

gör:r. 1 Hrin.rösand pågår registrering av kommunala
arkivibrte ckningar lrån tiden fram till ca 1950. Där

kon-rmer NÄD:en

att få ännu bärtre saluvärde. I

\rärm1ar.rd pågår inmatnirrg av förteckningar över fcire-

ninss- och iöretagsarkiv.

tutioner är noggranna. Andra synes vår vara mindre
intresserade av att följa den standard som utvecklats
för NAD. Ar.rtalet knasigheter är oroväckande högt.
Några inmatande arkiv kan inte följa kategoriindelningen och bl,rndar komn.runala och statliga arkiv i en
grupp. Andra kastar om siffrorna i topografikoden och
omöjliggör återfinnandet. Rerra stavfel kar.r kanske vara
svåra att hindra.
Jag lät några vana nätsurfare och databasFrcakar se
på NAD:en. De visste inre mycket on-r arkiv. Kommenrårerna var för bra för' att inte vidarebefbrdr:rs. "Vilket

trist mottagande man får när man öppnar. Var finrrs
alla fina informationstexter? Är det en fossil lrrån fure
interaktionen? Gör om la,vouten på sökmenyn - slopa
rullgardinen. Varfbr har inte alla poster samm.I äjup'?"

sott att clet inte kan görirs bättre.
l\Ir-cket iörbättrinssarbete består i att se till att de fiamtbr allt -,må - institutionerna som int.' av egen
kraft kar.r m;1t:1 in sina uppgifter har möjlighet att

Om inte arbetet med skivan skall vala förfelat inom
en snar framtid måste standardiseringen hållas uppe.

komm,r n-red. \riclare fir-rns det fortfarande gamla arkiv
som ir-igen uromstående vet om. Var finns Spännarhyttans arkivi Både Nationalregistret och REA saknar
-fro
ir.rte att skivan i sig letar reda på några
uppeifter.
arkir', det måste allt söras manuellt. Därtill 6nns ov,rnligt skickliga medarbetare i fuksarkivet som kan svsselsättas l:ir.rge. Inte bara enskilda arkiv finns att söka upp.
En hel sektor - landstingen - saknas så när som för

kan delegeras

Allt ar dock tnte

så

\rockholm och Örebro län.
Med tanke på marknadsföringen kan jag inte låta
b1i att reagera över det hopplosa namnet. Vem älskar
NAD? Vem vet vad det betyder? Låt någon utomstående n-red reklamkunnande döpa om skivan så att den
sä1jer sig. Kan den inte heta "Svenska arkivregistret"
eller något som säser vad det verkligen

Andra saker som riksarkivet bör

är?

om är kvalitdn på
posterna. Det varierar nu högst betiinkligt. Vissa insti-

'Iema

Arkiv 3/96

se

Decentralisera gärna inmatningen. Det är bevisat möj[igt. Dären-rot kan vi i denna skiva se att kvaliteten inte
ti11 respektive inmatare. Skärpningen
kan ske om det skapas en verklig databas. Nu produceras - om jag förstår saken rätt - skivan genom ett nytt

sammanställtringsarbete varje gång. Förra gångens
standardisering måste då göras om. Slöseri mecl tid.
verklig databas kan man vidare lösa den obehagliga frånvaron av koppling mellan registerposten och
arkivliirteckningen. Som det nu är finner man det sökta
arkivet uppräknat flera gånger på träfflistan. Men att
snabbt "zappd' från registerposten till den berörda förteckningen eller SVr\R-forteckningen är omöjligt.
N4ed en

NAD:en har snart satt sig. Det stora jobbet är gjort insamling av stora arkivinstitutioners uppgifter. Nu
återstår att finna långsiktigt hållbara former för utveckling och loralitd. Må NAD:en få ett långt och innehållsrikt liv i Riksarkivets "linje" och på så sätt undgä " alla projekts ftirestående nedläggning".

"'
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Firma

LJ Win

gqvist,

il
I

Fritsla N/ el<aniska Wäfväri
t Södra Alvsborg, nörbare bestömd i lvlark, hittar vi det som en gång var ett av Sveriges största textil'
företag - ftrma LJ WINGQVIST, Fritsla lvtekaniska Wa_fveri. Hela området ör kcint som Knallebygden
och tidigare var det "fabrikernas bygd" eftersom vi utmed Viskans och Häggåns dalgångar hittar
många textilfabriker t ex Kinnaströms Väfveri AB, Rydals lttlanufaktur AB, AB Ludvig Svensson, lVlarks
Pelle Vövare AB och många andra. Tack vare lVlarks kommun raddades Firma LJ WINCQVISTs arkiv

och det ftnns nu, tillsammans med ett tiotal andra fabriksarkiv, bevarat och förtecknat på
Kommunarkivet i Kinna.
lText] ll

lltsedan 1 820-ta1et har vävnadsförläggareverksamhet titövats i Fritsla. Jämte sitt jordbruk borjade då några lremmansägare lämna gan till
bvgder.rs befblkning fijr hemr,ävnad mot ackoldavlöning. Den till Fritsla inflyttade bokhållare l-ars

en

rik Ligmajer,

a

rkiva rie

detta avgjorde heia samhällets uweckling. Företaget
genomgick flera om- och tillbyggnader.
Exempelvis tillkom 1890 {?irgeri och blekeri, 1910
vattenverk, 1977 tlllbyggdes kraftstationen, heia väverikornpiexet moderniserad es

19 18 -

1922.

Johan Wingqvist bör'jade med sin vävnadsför1äggarverksamhet 1860. I fcirenir.rg med jor:dbruket drev han
denna verksamhet så framgångsrikt att han så småningom kur.rde förverkJiga sin dröm och 14 år senare
övergå till fabriksmässig tillverkning av vävnader. År
I 874 staltade han ett av landets fursta textilföretag, väveri lbr bomulls- och 1.llevävnader med 150 engelska
vdvstolar och maskiner. Under de foljande år'tiondena
utvecklades väveriet i snabb takt och kom trtt helt dominera samhället.
Invån:rrantalet i Fritsla var vid tillhon.rsten av företaget endast 400 personer mer-r ökade snabbt mer än
6,5 gånger tlll 2 651 persor.rer 1 899.
Detta skedde utan tvekan tack vare företaget där
mer än 900 personer var sysselsatta r.id sekelskiftet.
Till fabriken hörde aven en jordbluksrörelse vilken
omfättrrde ca 1 000 ha åkermark, betesmark och skogsmar:k nred hög bonitet. Dessutom ägdes ett sågvelk
och en snickeriverkstad. Produktionen på gården r-ar i
huvudsak baserad på uppftidning av slaktdjur och hästavel. Nästan a1la kringliggande går'dirr köptes upp', och

12

Lors Johan Wingqvist blev en :rv märkesmännen
inom sr.ensk industri och när han efier ett händelserikr liv ar.lecl år 1900. öic'reicli ail verksamhet genom
arv tiil hans son Birger \\'inqcli'ist och I'rans dotterson
IgnarAnddn. Under B. \\'-insqr.isrs tid forbättrades ar'betarnas bostadsförhå1lar.rden. Ett fblkblad inrättades
och en model'n v;rtrenledning ar-rlades. Efter hans död
1909 blev Igr-rar Anddn ensam ägare och förvaltningen

utövacles av hans

far.

re

geme ntsläkare

n

Lennart

Anddn.
Fabriken blev ett san'rh:ille i sarnhället. I)e flesta arbetarna bodde i fabrikens egna bostadsiästigheter, hatle
egen sjr-rk- och begravninsskassa, det fänns badanlaggning, tvättstuga, barnkrubba mm. Företaget klarade
den svåra kriestiden och som n-rilnga andra drog clet
nytta a\r expansionen strax elier andra världskriget.
lr.4en 1958 ir.rträffade en förödande storbrar.rd foljd av
en omfattande försäkringsprocess vilken tillsammans
med vikande konjunktur hindracle en återuppbyggnad.
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Dessutom dr,rbbades på 1960-ta1et är.en Firma

lj

\(/INGQVIST

av dcn inre rnationeila konkurrensen
med fiiljande nedrrång under 1970-talet.
I järnföre1se med andra tekoregior-rer drabbades

modligen ett av de bäst bevarade fabriksarkiven i
Sverige vad gdller

textilindustri och därmed borde det

vara mycket intressant fbr forskare....

Mark inte så hår't, snarare fanr-rs der en renclens mor
specialiseling och stabilisering, nren rrots detta :irerhämtade sig företaget aldrig. Delar av r.erlisamheren
lades ned 1971 och när-wå br-änder 1975 helr ödelade
r,äverikornplexer var epoken Fritsla N4ekaniska §/;iÅ.eri
avsluta

d

-

Företaget, r,ilket har gått inom släkten hela tiden,
fir.rn.s idag sonr handelsbolag med 5 anstä11cla.

'Iillsammans nred
de nuvarande ägarna Bo och Jarl
Anddn har clessa hand orn fastigherer, kraftstation,
spinneri, lantbrLrk och skog.

Köllor:
.

firma U \XTINGQVISTs arkiv beträffär, finns der
ca I80 hn ar:kivn'raterial. Fr.itsla N{ekaniska \(/afueri
var inte aktiebolae och därmed fördes inga protokoll
men det flnns anclra intressantir handlingar som den
äiclsra kopieboken flån i868-1875, korrespenclens och

Firma L, WINGQVIS! arkivmaterial r868-1976,

Vad

verifikationer innehåliande fakturor med vackra vyer
över fäbriker.r, hela F-serien med bi a handlinqar rör':rnde person :r1, bränder. täviin gshästar, avskrifter oc

j,r

lagfarter samt den mycksl omfattande G-ser:ien me<l
långa sviter av huvud- och kassaböcker. Materiaiet sorn
sträckel sis över mer än 100 åL (1868-i976) är fbr-

Tema

Arkir,

3196

Kommunarkivet Kinna

förening, r993

. Textilindustriinventering, Älvsborgs län, Marks
kommun, Tekomuseum Borås, 1988
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På spaning

e fte

r ord n

a

I

n
i FALKs arkiv

Vem är det som irrar omkring löngst ner

i

Stadsqrkivets mörkaste köllare ndr majsolen skiner utanför?

lvled roufågetsblick spanas det löngs hyllorna i skumrasket
in i hörnet, finns några hyllmeter arkivkartonger att

på

iokt efier liimpligt byte. Och dör, kingst

slå klorna i

-

FALKs arkiv!

[Text] Gunn el Jacobson,Sema Group Konsult AB, lvledlem

etta skall bli mitt första egna ordnings- ocl.r
förteckningsalbete. Mar.r kanske skulle valt
nå't rnindre utsatt än FALKs arkivl I den föreningen är jLr alla experter. Jag är ju datakon-

i

FALK

sult. \risserligen med diarieföringssystem som special-

område och med kunder som ställer frågor orn allt
som rör diar:ie r och arkivering. Hur hamnade jag har
nere i berqe r i kr-lan? Det beror först:is på N4ariarrne

ARKTVFÖNTNCKNINGSPRO GRAM FÖR PC
Stöder inmatning, utmatning, design och sökning.
Rutiner for arkivforteckning, etiketter, arkivbeskrivning, innehållsförteckning,
inventeringslista och titelblad.

Uwecklat tillsammans med erfarna arkivarier.
ARKIA är samordnat med den av Riksarkivet skapade Nationella Arkivdatabasen (NAD)
Programmet används idag av Riksarkivet, Landsarkiven
samt över hundra andra myndigheter, företag och organisationer.
Sp ecialp

Kontaktpersoner:
Jan-Eric Bruun

Kjell-Ove Persson
Göran Kristiansson

rodukt :

Sj

iilvhäftande etiketter

fo

r laserutskrift

Landsarkivet i Lund
Box 2016, 220 02 LUND
Tel: 046-19 70 00, fax 046-19 70 70

Betts på Stockholms stadsarkir.'. Utan N4arianne hade
jag inre börjat läsa arkivkunskap på Mitthögskolan i
Hämösar.rd, inte blivit medlem i FALK och inte insett
att clet hiir n-red arkiv är roligt!

vad som händer på arkivområdet. Och är det fortfarande - fi'ån 1996 i form av FALK Posten.

Nu

nör

jag ver mer om FALK är det lättale att lyfta

tram de delar av arkivet som bäst beskriver verksamheSå det ar r'ä1 bar:r att sätta igång med kursuppgifien.
Det 1.rär r-ar inte iättl Jag trodde att arkivfolk åtminstone hade ordning på sina egna papper och följde nå'n

r-er-r-r sorn tagit emot föreningens
post, ordfbr:rnden eller: sekreteraren. Det finns till och

ten och ge den-r egna rubriker i arkivförteckningen.
Men korrespondensen ställer till problem. De tidigaste kartongerna innehåller en salig blandning av allting och inga sökhjälpmedel finns. De senaste årens
har ärendelistor och wdlig numrering av handlingarna
även om de innehåller remissel och rapporter från
konferenser och projektgrupper blandat med allmän

med en arkivtörreckning, men den täcker inte

korresponder-rs.

sorts semensam princip... Jodå, här finns både or:dning
och principer. Ilen olika sådana beroende på vem som

varit ansr-ariq och

a1lt

gammalt. H:lr qäller det att hitta ett övergripande svstem för att underlärra årersökning i framtiden. Man
är r,äl titta etter lite närmare vad som döljer sig i kartongerna.

Efter en /iten sturrd är jag fast. Och imponerad. FALK
är en aktir iörening med eldsjälar. Här finns en livlie
bren'iirlinq n.relLar.r stvrelsens medlemmar - ibland
med n'Liil irn de beskrivningar av årstidsväxlingar, r.äder
och vir-rd. Här tlnns resultaten av ett omfattande och

viktigt

ren'rissarbete under åren och man kan följa

kampen fbr att bli remissinstans. Här fir-rns rapporrer
från konferenser och projekt som FALK deltagit i.

Här finns alla FALKs egna konferensrapporrer

-

många fortfärande med mycket marnymigr att läsa.
Och flera finns i överer.
Bara genorn rubrikerna får man en god översikt

över utr.ecklingen inom arkivområdet. Jag kär.rner
igen rapporten lrån Cöteborg 1995 om vårt digitala
kulturarv som verkligen låg i tiden och S,ilde ert romrum när den kom. Och som gjorde mig nyfiken på
ltireningen FALK. Jubileumsskriften från 1996 lägger
jag själv dit. Den blir bra arr ha som grund för historiken i inledningen till furteckningen.
Arkivet innehåller också årsmötes- och styrelsepro-

V:rd göra? Den på kursen r.äl inbankade proveniensprincipen ringer i öronen: den ursprungiiga ordningen skall bibehållas.
Häl har väl alla arkivarier befunnit sig nå'n gång,
kanske till och rned ofta. Det gäller att bestämma sig.
Så jag stänger av signalen och utgår fi'ån målsättningen rned mitt arbete rned FALKs arkiv: att skapa en
ordr.ring som kan under]ätta föreningens egna möjligheter att hitta i sitt arkiv i framtiden. Då blir det enklare.

C)rdningen i de tidigaste kartongerna brvts upp
och ir.rnehållet sorteras in under lämpliga lubrikel som
rör de centrala delarna av verksamheten: remisser och
yttranden, mediemsutskick, medlemsärenden, handlingar rörande FALKs konferenser osv, samt allmän
korrespondens.

De senaste kartongerna med korrespondens får behålla sin ordning och sitt innehåll trots allt. Ärendelistorna är här utmärkta sökmedel.

arkivförteckning till slut
och kartongerna står nu prydligt ordnade i stadsarkiSå FALKs arkiv

vets bergrum

fick

er.r

i Stockholm.

Arkivförteckningen finns i serie D2. Och jag fick
erårenhet av ordnings- och fbrteckningsarbete och
kursuppgiften blev klar

i

sid.

ooo

tokoll, intelnationella kontakter, medlemsforteckn-redlemsi nfb

rmation, räkenskapel och foton

: T*,
Medlemsutskicken från styrelsen måste genom åren
ha

varit ett bra särt att ute på fältet hålla sig ä jour med
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Personnamnet Dj i ngis lhhn
På förel<ommen anledning och

till allmän upplys-

ning får jag meddela att namnet Djingis Kahn inte
alls är felstavat utan givetvis syftar på en annan historisk person, nämligen Aksel " Djingis" l(ahn
Larsen (l(ahn med tysk stavning) , berömd häsrdressör och cirkusakrobat, som påstås ha dött år
r 9r4 i l(önigsberg. lVlan har försökt visa att Al<sel

härstammade från den store mongoihövdingen
känd som Djingis-kan (Chingis l(ahn), men efter'
forskningar i släl<ten ledde istället åt rakt motsatt

håll, till trakten av staden Flensborg. Det hor till
sal<en att Al<sels existens och ev samband med
Djingis l(ahn varl<en har uppmärl<sammats av historil<er iallmänhet eller lundaspexare i synnerhet'
Troligen har han fått sitt tillnamn på grund av endera sitt hästl<unnande eller sin allmänna människosyn. Hur förmäler inte historien. Han är heller
inte släl<t med Aksel "Tito" Larsen, vilket man ocl<så försöl<t bevisa.

Arne Fryksön

Nytt om tjönster
Kari Tarkiainen tillträder som ny riksarkivarie i
Finland. Hans tidigare tiänst på RA upprätthålls
av lngrid Eriksson l(arth.
Kjell Niklasson lämnar landstinget i Hallands län
för en tjänst på Astra Draco i Lund. Han tillträder
sin nya tjänst vid mitten av oktober. Hans plats
på landstinget återbesätts så snart som möiligt många har sökt tjänsten.
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Arkivrådet AAS
Box 39o ror zT Stockholm
Kansli: Annika Pettersson

tvledlemsmatri kel

tfn:/fux: o8-4't't 49 3o
Ordftirande:

Olle Ebbinghaus, SIDA

Niir detta ldses har alla medlemmar
förhoppningwis fttt den första utgåvan

tiil enkäten som bifogades matrikeln.
Vi i styrelsen skulle vara tacksamma

av Arkivrådet AAS medlemsmatrikel.

om ni kunde besvara de frågor som finns

Uppgifterna

i

matrikeln hoppas vi

kan bli mer komplema

till

nästa utgåva

som planeras hösten -98.

Nu nir vi börjar känna varandra lite
bätue ir det d^g" atr ta ndsta steg och ta
reda på vad medlemmarna tycker om

tel: o8-698 54 95 fax: o8-698 56 39
mobil: o7o-753't5 3o
vice ordförande:

dar.

Även i övrigt är vi intresserade att ha
kontakt med medlemmar som har åsikter och idder eller vill dela med sig av
kunskaper och erfarenherer.

ftireningens verksamhet. Det är skälet
sekreterare:
Eli Hiorth Reksten
Linköpings universitet
tfn: ory-28 z8 3zfax: o'p-28 z8 z5

Arkiv s{ Dokument -g7
Den 4-G mon 1997 kommer den farde
upplagan avÅrkiv & Dokument att hållas i §0'orld Tiade Center, Stockholm.

Arrangörer

är Arkivrådet AAS

Svensk Informations-

och
, och

Mikrografiorganisation, SIMO. Liksom
ddigare år kommer evenemanget att vila
på tre ben: utstäIlning, konferens och se-

minarier.

Arbetet med konferens- och seminarieprogram pågår och är för tidigt att

kassör:
tVlirja Sandström

presenrera. Däremor kan en uppmaning
riktas till er som har något att visa kollegor och andra besökare: Stdll ut!

Postfastigheter

tfn: o8-78t t489,fax: o8-3o 98

5z

Övriga styrelsemedlemmar:

För mer information kontakta Olle
Ebbinghaus eller, för bokning av monter, Nils Göransson, tel 08-754 86 00,
fax08-754 86 10. "'

Scania Partner

tfn:

o8-553 828 35fax: o8-553 854 38

Birgitta Björkman
Ri ks revi s

ion sverket

tfn: o8-69o 4o 64fax: o8-69o 4r or
Kristina Sandahl
Mariebergs Arkivbyrå
tfn: o8-698 o6 o5fax: o8-698 o6 oz
Eija Osterberg
NUTEK

tfn: o8-68t

y

7o

fax: o8-r 9 68 z6

öv{ga funktionårer:
Revisorer:
Lennart Bångvall, Regeringskansliet
Nils T Nilsson, Riksskatteverket

Lu,f

Revisorssuppleanter:
Dan Ekdahl, Rikspolisstyrelsen
lVarianne Alenius, Riksbanken

Pa u lsens sti pen di efo n d

Fortbildning, konfärenser, resor, projekt eller studier.? Hur vill Du utvecklas? Sök
stipendir-un ur Leif Paulsens stipendielbnd. Ställ Din ansökan till Arkivrådet

lVlon

C-lt4 Jaensson, SCB

AAS.
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Valberedning:
ica fVlellstrand, Sida
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Folkrörelsernas Arki,ftrbunds
Med onledning ov att ett stipendium for
första gången skulle utdelas ur N.'ladli
Kurdves minnesfond, var årets FA-stämma
foriagd till en av hennes tidigare arbetsplatser, Viskadalens folkhogskola. Vi anlände i
hallande regn - niigc.,t som rnåste ha med
grundsvattennivån att göra. Själva årsmötet

grupper, r,arf-öl undertecknad med spänning

väntar på rapporterna

till

r-rästa årsstämma.

Hå[1 ångan uppel

avlöpte utan större sensationer. Under Bertil

Vår meste och främste stän-rmoordförande, tillika revisor i arkivförbundet Lars Gustavsson avgick vid stämman från sin post
sorn revisor. Han är en av de sista ännu aktiva som deltog i furbundets första stämma år

Janssons eminenta lecinine antogs även styrelsens remissvar Lrtan några komplikationer.

vald

En forsvagning av det egna kapitalet med cir'ka 250 000 kronor f-ör att säkerställa ekonomin för en konsulenttjänst under ett verksar"nhetsår godklndes också, dock efter en
mindre debatt. Det viktigaste beslutet med
anledning av motionerna blev att tillsätta en
fbrstiirkt ekonomigrupp som skal1 arbeta
med det offentliga stödet till förbundet och
arkiven. Ett upprop har redan fur{iirdigats lror
att tjäna detta syfte. Protesterna (även våra)
mot sänkningarna a\. lönebidragen h:rr lett
till tillsättander ev en utredning som bör bevakas av ekonom igruppen.
\furksamhetsplanen upptog även rnånga
spännande arbetsuprpgifter fur övriga arbets-

1968, och han hyllades vederbörligen. Ny-

i styrelsen efter Ulla Sundin, Vuxenskolan, blev Gunnar Kiasson. Bohusläns f-öreningsarkir..

Efter årsmötet vidtog en och en halv dags
intensir.t kur:sarbete, enbart avbrutet av en
utmärkt middag - sponsrad av KF - och
nattli.gt Hill-Billv i ladan. Kursprogrammet
inleddes med en presentatiotr av LO:s fanplojekr, och ar. foikrörelsearkiven i Norrbotten och i Norrahammar. Våra nordiska
q,;r-rrr oclr \.lr.r \'änorgarriratitrner irronr arkin-ärlder.r franfbrde sina hälsningar. Det
första arbetspasset ar.slutades av l,ars Rumar

som beskrer- arbetet vid enskilda bvrån på
Riks,rrkivet.

[Vladli lfu rdves stipendiu m utdelat
Leino Pahtma
mottar Madli
Kurdaes stipen-

dium ttr
Gunilla Tborgrerus

hand.

Foro: OvFr NoRtsEftc

P å Folkr ö r el ser n as o rkivfö rb u n ds år'ssrämma utdelades for forsta gången ett stipendium från Madli Kurdr.es minnesfbnd ftir nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Fondens
styrelse hade utsett n å estniska arkivarier,
Enn Kiing och Leino Pairtma, att motta stipendiet på l5 000 kr'.

En av stipendiaterna,

Leino Pahtma, hade tagit
till Viskadalen ftir att
ftir sig och sin kamrats
räkning motta
stipendiet. Detta
delades ut vid en

sig

högtidlig ceremoni som avslutning på första stämmo-

dagen. Fondens ordförar.rde inledde med ett
anförande on'r fondens bakgrund och syfte
och gladde sis åt att det fbrsta stipendiet nu
skulle ges

till

två av N4adli Kurdr.es landsmän.

Gunillo Thorgren från kulturdeparrementet
ör,eriämnade däreftel stipendiet till Leino
Pahtma och uttalade därvid sina forhoppningar om att stipendiet skulle bidra rill okad
kontakt och ökad fbrståelse mellan Nordens
och Baltikums arkivarier.

Leino Pahtma fromhall i sitt tacktal hur
värdefullt det är för estländska arkivarier att
å möjlighet att komma till Sverige fiir att ddr
lära känna ftirhållandena och att bedriva
forskning.

Leino Pahtma ör 28 år och chef för publice-
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A
Kansli
Box 3r7,

årsmöte 1996
Kvällsp asset

i

n led d

es au departementssekre-

teraren Gunilla Thorgren som beskrev arbetet med den nya kulturutredningen och där.efter deltog i en debatt om våra möjligheter
att påverka den slr-rtliga r-rtformningen av propositionen i ämner. Som en högtidlig avslutning på dagen urdelades slutligen det fdrsta
stipendiet om i i 000 kronor ur Madii
Kurdves minneslond ar. Göran Henrikson.
Under ledrrinq ar'fi1 dr Kjell östberg diskuterades under iorsd:rgslormiddagen riktlinjerna lor der.r fian.rrida folkrörelseforskningen.

Konkret resulterade debatten i ett lorslag orn
att arkiven lännar in uppgifter-till ett centralt

Rigmor Hagström

tfn: o8-454 65 o8, fax: o8-zr

och en handikapphistorisk förening har redan bildats. Dagen avslutades som sig bör
med gallring. Berith Sande ledde en debatt i
ämnet där man kanske främst åstnade för
diskussionen om bevarandet av ADB-material. Här ett tips: Skriften Dieitalt iddarv kan
beställas från Göteborgs stadsarkiv.

miljo på alkir-en.
Där fick dock dirkrr.'ionen rrrgöra svarcr
på frågan. Vi en:rdes vid lunchtid om arr
NAD-skivan kommer art locka många forska-

nfattni n gsvis tv å mi n n esvö rd a daArkiven är alltid vdl representerade, men
flera av organisationsmedlemmarna borde

till våra arkir. och

lor.:rde r.arandra att mark-

nadslrora densamma.

Efter lunch presenterarde sig n.å r-rya medlemmar, Svenska Kenr.relklubben och Synskadades Riksfcirbund. Båda presenrarionerna

Sa m m a

gar.

i

6o

Bertil Jansson, ABF

tfn: o8-65o 39 54
Vice ordftirande

historisk informationsbank för sina medlemmar, medan Sven-Gustav Andersson talade
om wå museer som lyfter fram de synskadades historia.
Båda dessa exempel visade på betydelsen
av att samla det egna historiska materialet

55

Ordfiirande

var intressanta: Kristina Rosdahl, Kennelklubben, berättade hur man byggt upp en

register ör.er akruell fbrskling. Mest minnesvärd var dock debatren om forskarnas arbets-

re

ro z6 Stockholm

Berith Sande, Folkrörelsernas
arkiv för Värmland

tfn:

o54-t5

36

42,fax: o54-t8 9o 77

Sekreterare

Cunnar Klasson,
Bohuslän s fören in gsarkiv,

tfn: o5zz-37o tt,
fax: o5zz-65 65 o5
Kassör

Anneli Alriksson,
La ndsorga n isationen
tfn: o8-796 z5 oo,fax: o8-24 5z z8
Övriga av styrelsen
Eva Sjögren, Skånes Arkivförbund
tfn: o463o 44t9,

våra möten. Vare sig man sysslar med
hundar eller grupper av människor så utgör
man en levande del av vårt historiskt sett uni-

fax: o46- t4 64 48
Yvonne Bergman, Folkrörelsernas

ka organisationssverige. Ett kulturarv vd.l värt
att bevara. ...

tfn: or9-6rt zg oo,
fax: otg-tt 8t zo

delta

Börje Henningsson

arkiv, örebro län,

Owe

.

N

orberg, Folkrörelsearkivet
i Västernorrland

tfn:o6o-'t9 t477,fax: o6o-'t9 zt 36

ringsavdelningen på Estlands
historiska arkiv i Tarru. Han
forskar om estnisk kyrkohistorir på I600-raler. Enn Kiing är
32 är och chef fur forskningsav-

Fol

Suppleanter
Cuno Bernhardsson,
krörelsearkivet i Västerbotten

tfn: ogo-'n 87 oo,
fax: ogo-tt go oo
Peter Olausson, Sveriges

deIningen på Esrlarrds hisroriska arkiv i Tartu. Kiings specialiret är dcn sven.ka regeringens

tfn: o53z-t7o 55,fax: o53z-t6z 48

i

tfn: o8-643 4z zt

handelspolitik

Hembygdsförbund
Kjell Östberg, IOCT-NTO

Ostersjöområdet på 1600-talet.

De bagge arkivarierna kom

till Stockholm i början

arr sep-

tember där de stannar till i början av oktober. Huvuddelen av sir.r tid tillbr:ingar de på Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Göron Henriksson

'lema

Arkir.
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Lars GustaSson uar med redan far 28 år sedan
när Folkrörelsernas Arkiaf)rbund bildades. LInder ungefiir halua FA:s existens har ban uarit
dess reaisor och desy.rtom suingat oru/fi;randeklubban uid årsstämmorna. Vid årets stäm.ma
ausade /tan sig sina uppdrag.
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Anita lQtzner

FALK:s adress

valkomnar

Att: Annika Holmberg

till

FALI{:s konferens i Örebro.

Sollentuna Kommun
r.9r 86 Sollenturta

FoTo: ToRSTEN BÄC(

Ordforande
Torsten Bäck
IVlalmöhus Läns Landsting

tfn: o46lt5 33 45,
fax: o46lt8 47 57
Sekreterare

Annika Holmberg
Sollentuna Kommun

tfn: o8l9zt6

45,

fax: o8l gz t6 44
Kassör
Jan Östergren

IVlalmö stadsarkiv

tfn: o4o I to 53 tz,
fax: o4ol97 5t o5
vice ordförande
lnger Johansson
Cöteborgs stadsarkiv
tfn:

qt lTot t9 56,
qtl 1,og 96

fax:

Övriga styrelsedlemmar
IVlarianne Betts
Stockhol ms stadsa rl<iv

tfn: o81785$ 4o,
fox: o81785$ ot
Eva Königsson

Eskilstuna stadsarkiv

tfn: ot6lto z5 96
fox: o16l'rz 59 47
FALKS medlemsregister

Att: Eva Königsson
Eskilstuna stadsarkiv
53r 86 Eskilstuna

FALK-Vönner!
Så är hösten kommen efter en fin avslutnine, på sommaren. Nu iir det dags rrtt se, on'r
vi kan ler.a upp ti11 vårt konferenstema frår.t
Öreblo: "Ut rnecl Arkiven!". Såsom det redan
har meddel:rts i FAI-K - Posten var konferensen m1,6[s1 lyckad och det är nog en av de allra baista vi har haft. Tack Conny, Anita och
Era n-redhjälparel

Nästa FALK-konferens:

I'f ipral<tikcn.-I-hat's IT. Is it?
Helsingborq l9c)7 - 05 -14 li

blir biträdande landsarkivarie vid Landsarkivet i Lund.
Kjell Niklasson lämnar landstinget Halland, då han ätt ny tjänst på ldkemedelsforetaget Draco i Lund.

Mikael Frankius på landstinget i Västmanland är ny redaktör fc;r Tema Arkiv i stäilet fur Marianne Betts.
F

h:111s i

Progran'rrnet är trinkt att handla om hur vi
rent praktiskt skall göra ned den dieitala informationen och de datamedier vi kommer

till arkiven.
Det blii frågor om hur

att få

ocl-r i vilket forn'rat
for
att vi skall ktrnna
materialet sliail levereras
bevara, anr.ända ocl'r tillhandahålla det för
r,åra fbrsk:rre, politiker och tjänsternän.
Vi måste också Lira oss tala med IT-folket.
Detta innebär, att r,år yrkesroll kommer att

föränclras.

Nordiska Arkivdagor i Åbo
6-8 augusti I997 samlas Nordens arkivarier i
ÅL,o, da. man också kommer att diskutela
kommunala fi-ågor. Prograrn finns i Nordisk

Arkivnyt.

ALK:s Ko m p etensutv eckli n gssti p en diu m

Ärsrlöter beslur:rde att inrätta ett
Glörn

såd;rnt.

ir.rte sista ansölinit.rqsdasen

3l

ok-

rober.

FALks Arkivtur
Under några år har FALK visat arkiv i
Stockholm.
Sryrelsen beslöt i våras, att i år skulle visningarna bli i Sydsverige. Intresset ,har ry'vdrr

varit alltför dåligt, varför arkivturen i år blir
instiilld.
Sryrelsen tar garna emot förslag på arkiv,
som är värda ett studium.

Regionala nätverk
På många hå11 träffas r.åra rnedlernmar över
korrr murr - o. h landst i rrgsqr':in\crn.l.

Styr-elsen arbetar med art försijka hitta
former fbr att stötta denna samverkan. Jan
Ört.rgr"r, arbetar rnecl dett:r.

Personnytt
Torsten Böck

Lars Jiirwall lämnar \4a1mö Stadsarkiv och

20

L)
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Nyttigt og roligt hos FALK
På opfordringfra redaktionen skal undertegnede, som
dansk gast på FALK's årsmode og konference 1996 forsoge at videregive nogle indtryk til dette biads hsere. Det
er en vanskelig opgave, idet forskelle og kendte diskussioner altid vil falde lettest at referere.
Temaet: "Ut med arkiven", r,iI altid vare aktuelt, idet
markedsforingen af arkivets virksomhed over for de bevilgende mvndigheder og brugerne er afstorste betydning
for virksomhedens kontinuitet og kvalitet. Et genkendeligt argument var at kun ved at synliggore arkivernes ressourcer ( r'rrdier) for politikerne, forstår de hvor vigtigt
det er at tilf-ore arkiverne midler. Som reklamerne på de
svenske banesiirde skriger i sort på gul baggrund: "DEN

SON4INTE S}NS

SES

INTE. "

Vartsbven Örebro fremlagde således en meget visio-

nrr

og gennemarbejdet organisations- og virksomhedsplan, hvori Sradsarkir.et havde en central placering i kommunens sirn-rlede IT-plan.
Tankevrkkende var det - som dansker - at de fiem-

hvorledes arkiverne i Sverige forstår at synliggore sig selvfolgelig via den nyeste teknik. Et interaktivt program
orn bydelen Södermaims historie blev prcsenteret for os
i sin forste version - og fungerede perfekt. Herefter skulle
programmet afproves og suppleres af de kommende brugere - kvarterets indbyggere. Et imponerende og gennemarbejdet program var det.
Personalet på Örebro Stadsarkiv stod for en festlig og
flot afirikling af konferencens forskellige punkter. De fine
tableauer der opfortes inden de enkelte foredrag skrrpede opmerksomheden, rundvisningen i Museumsparken
og på slottet, festmiddagen på Dylta Bruk var en flot
ramme om modets indhold.
Jeg kan ikke forestille mig at det var muligt i Danmark
at beundre mere end 30 arkivarer ikladt folkedragt, for-

til en festmiddag - den kulturarv har vi ikke i
* desvrrre
Til lykke til FALK med foreningens forste 20 år og

samlet

Danmark

I

tak til alle for gastfriheden i Örebro.

modte politikere fia Stockholms Arkivnrvn, fremhrvede arkir.r'irksomhed som et demokratisporgsmål. Loven

uenlig hilsen Doris Frederiksen repr.

f

Sl-A.,

Danmark

om oflentlighed i fonaltningen vardsattes ojensynlig af
de folker.alere i Sverige.

NB: Täk til den kollega, som ga\r mig overskriften til det-

Konfirencens afsiutning var et fremragende udtryk for

Hilsen

fra

KAF

var i

opplevelse. Med sine historiske rotter rilb,rke til 1 100 tallet, sine vakre trebygninger, og ikke å forglemme den miljopolitikken som drir.es, hvor fblk i storre grad må bruke sykkel istedet for bil,
var imponerende.
Vi sor.r.r var giester på årsmotet ble tatt vel imot på hotellet av swret. I den vakre vårkvelden fikk vi en innforing i \X/adkopings historie, omvisning på hamnekontoret, og til sist omvisning på Orebro slott som ble avsluttet
med supe i middelalderstil. Det var en uforglemmelig
seg selr, en

opplevelse.

uUt med arkivet, hadde FALK satt som tema på konferansen. Hvem er vi, hva kan vi bidra med, vi som er
satt til å forvalte kommunenes historie. Hvorfor er vi så
annonyme i forhold til andre kulturbidragsytere? Vi må
bli mere synlige, ha flere visjoner, tor mere, få politikerne
med oss, gå inn i skolen. Hvilket syn har vi på oss selv i

Tema

Arkiv
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på stationen i Hallsberg

I

- Norge

Takk for sist. Det var med spenning og sror forventning
jeg reiste til FÅLKs årsmote og jubileum i Orebro 7 .-9.
mai. Innrn-klene har lätt festet seg skikkelig nå, og jeg vil
oppsummere litr.
Seive bler.r

te

arkivrollen? Det må synes på oss at vi er stolte av vårt
yrke. uAlkivar, så spennende,. El1er som Eva Sjogren også
sa, la oss {ä lese om arkivet i damebladene hos frisoren.
FALK hadde engasjerende og fine forelesere, som satte
tankene våre i virksornhet. Selve konferansedelen var bundet sammen på en morsom måte, og her har Torsten Back
og arrang@rene vart både oppfinnsom og dyktige.

Alt fra

runestenen som skulle illustrere fortidens teleåx som fremdeles er lesbar, ti1 sanger og .sketsjer var
Jeg lrrte

flott fremfort.

mye på konferansen som forhåpentligvis skal

komme norske arkivarer tii nytte. Den kulturskatten vi
forvalter må vi ikke gjemme bort i et morkt flernarkiv, og
ferdig med det. Den rnå opp og ut, eller som FALK uttrykker det nUt med arkivet.,, Dette er kultur, i likhet
med f.eks. museal virkson.rhet.
Til sist vil jeg takke for innbydelsen, og jeg vil onske
FALK og leder Torsten Back lykke til i de kommende år .
Med hiken
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Näringslivets Arikvråd
Box 9zoo3,
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izo o6 Stockholm

Besöksadress: Hammarby Kajväg,
3o Stockholm Kansli: Hillevi Maja
tfn: o8-772 99 z5 fax: o8-772 99 35

Hedersledamot
Ago Pärtel, Spånga
tfn: o8-36 99 oB
Ordftirande

m tillkom mit seda n presentationen
i Temo/Arkiv tf 96.

so

D i a r i efi r i n g / r e gi st r e r i n g

[\4argareta Linday,
Svenska Handelsbanken
tfn: o8-7ot 'r3 26, fax: o8-7ol z7 89

Leverantör/- Programvara Client

Operativ-

kontaktperson

system

Seruer

Gröns-

Databashanterare

Referenser

Vice ordftirande

tfn: o"t9-6r'r zg oo fax:
Sekreterare

Anders Perlinge, Stiftelsen för
Ekonomisk Historisk Forskning
inom Bank och Företagande
tfn: o8-66'1 7o 55 fax: o8-665 34 57
Kassör/Verkställande ledamo
Sten Lovdn, SAF Service AB
tfn: o8-762 6t 55, fax: o8-762 6z 58

lTT KOMPLETTA TNREDNINGAB FÖB AHKIV, BUTIK & LAGER
Hos oss får Niållt - K()MPAKTSYSTEM 2OOO
Från planering

till

installationt

Bo

tfn: oz6-t5

47, fax oz6-15 zz 4o

Övriga ledamöter
Håkan Axelsson, Näringslivsarkiv

Norrland-NlN,
tfn: o6'n-8or o5,..fax: o6rr-r88

fr*m
LtNDövÄGEN 21-23

i

602

Stabil konstruktion,
enkel installation
och drivning på alla
hjul som underlättar
förflyttning

28 NoRRKöP|NG

rrrr.r.rrr..r

.TT.

Tfn

01 1-10

25

45.

FaX 011-10
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55

Fia Ewald,

tfn: o54-t5 47 zz,fax: 054-19 40

57

Sivert Custafsson, Bofors AB
tfn:: o586-8t5 y, fax: o586-857 37

Cöran Johansson, Riksarkivet,
tfn: o8-77 64 t3, fax: o8-737 64 74
Robert Stenberg, Posten AB,
Koncernstab Juridik och Säkerhet

tfn: o8-7* to 5z,fax: o&-zl 99

73

Suppleanter
Bert Ekengren
tfn: o8-653 zo 7z
Bo Lindström, Search

tfn: o8-75t 84 4o fax:

&

oo

WINASS
Arendehantering

Find AB

o8-752 o5

jo

Kerstin Söderman, Nordiska
museets arkiv
tfn: o8-79 z8 z7 fax: o8-783 z8 or
Arbetsutskott
Margarete Li nday, ordförande,
Cöran Henrikson, vice ordförande,
Sten Lovdn, kässör, Anders Perlinge,
sekreterare, Bo Solem, utbildningsansvarig
Revisor

Kurt Novotny, Riksförsäkri n gsverket
tfn: o8-786 go gz fax: o8-4'r't z7 89
Revisorssu ppleant
Alexander H usebye, Stockholms
Företagsarkiv AB
tfn: o8-772 99 oo fax: o8-772 99 35
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stem

för Windows-miljö.
WnrrÄSS egenskaper:

- mycket enkelt att lcira och handha
- snabb sökning, söker på allt
- anpassas efter anvrindarens behov
- handhar alla typer av dokument
- lätt att integrera med andra system
- moduluppbyggt, viixa i egen takt
- sls/ men inte minst, nöjda anviindare
Ring grirna

Bardeli

för

mera information om WlNÄSSj

tem

AB

08-18 14 60
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Brett sortiment
Vårc arkivsorti ment omfattar

utrustning för arkiv och kontor till
såväl offentliga och civila förvaltningar som till industri.
Här ingår arkivskåp, hyllställ,
kompakta an läggningar och
system lösn ingar.

Kasten-Hovik har också ett
produ ktsorciment som omfattar
srällage och urrustningar för lager/

förråd och materialhantering.

Kontorskompakt
FLEXlmobile

Posthanteringssystem
:E--t<jl
1-;EF<=
I a;.=)

5>=

:--lF
Stationära hyllställ,
stål och trä

Kompaktanläggningar

E

Kontorspaternoster
Archimatic

CHASSlSmobile

E

-

E

o

ll:

Kontorsskåp

a

ii

KASTEN

-HavK

KASTEN.HOVIK AB
August Barks gaa7. 421 32 V. FROLUNDA. Telefon: 0j I -45 05 45, Telefax:

OJ

i,45 87 6l

Kasten-Hoviks distriktskontor (Telefon):

meluö

o4o-to t2 25

VARBERG 0340-734 00

HABO

036-433 20

önegno op-tzs7

ARKIBRA AB

suNDsvALL

Ynglingagaan

84
060-t5 00 90

I

=3 3.

5. Box 23234, I 04 35 STOCKHOLM. Tetefon: 08-34

I

O

65, Tetehx: 08_12 32 6l

Posttidning B
Tema Arkiv/Svensk

Box 390

'

arkivtidskrift

10t 27 Stockholm

.ril.

ndows hos

Vi har in
mer än 4

I

.,.alla med
41

samma höga

N
\Wö

säkerhetskrav!

.fi. I a^t

Ett bra system för ?irendehantering skall vara enkelt att använda,
hålla hög siikerhetsnivå och uppfflla alla gällande lagar och förordningar.
ÄHS tcir Windows motsvarar samtliga dessa krav. Genom systemets

flexibilitet och öppenhet kan det dessutom enkelt anpassas tifl befintliga
rutiner och datamiljöer och inte minst; modifieras eller uppgraderas till
kommande krav och behov!

AHs'1p"w;,*htw
.
.
.

Enkelt att lära och använda
Enkel anpassning till lokala krav
Passar de flesta datamiljöer och
databaser
Access, Oracle, Informix,
MS SQL-Server m fl

.

Uppfyller alla krav i gällande lagar och

förordningar

o Hö8 behörighets- och säkerhetsstandard

.

Koppling! mot olika windows-program
Excel, Word för\4/indows, .n

WordPerfectmfl
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Kan användas på olika datanivåer
Enanviindarsystem, nätverk, klientserver

.

.

Flexibel, moduluppbyggd programvara
Enkel modifiering, enkel uppgradering
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58277 Linköping
Fax 013 - 35 97 00
Tel 013 - 35 85
info@alp.se
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ÄnS ar ett av marknadens ledande system - idag levererat
450 myndigheter, organisationer och företag.
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