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utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är

föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (Nl-A),
Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektorn (AAS),
Föreningen

arkiwerkamma i Landsting och Kommun (FALK)
och Folkrörelsemas Arkivförbund (FA).

Tack för den

Ansvärig utgivare: I4ARGARETA LINDAY,
ordförande i föreninqen Svensk Arkivtidskrift
Villagatan 26

.

,

619 35 TR0SA.

E-post: margareta.linday@swipnet.se

chefredaktör: ÅSA 0LSSON, /oTema Arkiv

.

Öster-l4alma

50

640

BJÖRNLUNDA

Iln/fax:0155-24 61 67

Så är det över. Och det var de positivt inställda som vann. lnga

E-post: aspa@swipnet.se

flygplan trillade ne6 inget kaos utbröt

Redaktionsgrupp:
(MS)
SCB,

Arkivet

Tfn: 08-506 941 36 .

Fax:

konferensen ska äga rum i Uppsala den20-23 september

2001. Rikarkivet, Enskilda nämnden, har vänligen givit oss

MICHAEL FRANKIUS (FALK)

ett bidrag som ska gå till förberedelsearbetet.

Landstnget i Västmanland

.

Fax:

och plötsligt känns

Gruppen kring den Nordiska konferensen har bestämt att

08-506 941 27

E-post: annacarjn.paavo@scb.se

Tln: 021-17 45 64

-

allt som vanligt igen!

ANNACARIN PIÅVO

021-17 45 09

En administrativ grupp kommer att bildas för att ta hand

E-post: michael.frankius@ltvastmanländ.se

om alla praktiska detaljer. En programgrupp ska ockå finnas, som ska arbeta fram
HANS RAMSTEDT (FALK)

ett intressant och givande program.

Umeå stadsarkiv

Tfn: 090-16 13 97

.

Fax:

Finns det id6ef tips eller önskemål på olika teman, föredragshållare eller annat så
hör av er! (Se sidan 26)

090-16 11 04

E-post: hans.ramstedt@umea.se

Den nya redovisningslagen antogs i Rikdagen den24 november 1999. Nu sitter

SUSANNE BÄCKMAN (AAs)
LINQ

Justitiedepartementet och skriver anvisningar till lagen. Som tidigare nämnts, blir

08-457 56 00

T{n:

inte förändringarna så stora, men med en del kreativitet kan säkert företagens eko-

E-post: susanne.backman@linq.com

nomiska pappersflöde minska, till gagn för mer ur historiskt perspektiv intressanta

rrucnro söoERLuNo
Vårvägen

8

.

dokument.

146 52 TULLINGE

E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se

Det kan dock nämnas att enligt Bokföringsnämnden har redan problem uppstått
med hur man ska hantera elektroniska fakturori så fortsättning följer!

BRITT.MARIE LVENDIITO (NLA)

lndustrihuset HB

Svensk Arkivtidsskrift har haft sitt årsmöte den 8 mars 2000. Då var det dags för

Tfn: 08-783 83 07

mig att tacka för den tid som varit. Min mandattid har då gått ut. Det har varit en

E-post: britt-marie.venditto@ihb.se

oerhört intressant tid som började med årsmötet 1995. Efter det mötet satte ordINCVAR SÖDERSTRÖM (FA)

Myruägen 1

a.

191

63

förandena för de fyra ägarorganisationerna igång med omstruktureringsarbetet

SOLLENTUNA

TIn:08-96 42 11 ( Fax: 08-96 36 52
E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

Annonser: Harriet Kvist,
Grindstuvägen

/o

48-50

Tfn: 08-634 08 50

.

ska utvecklas.

Stockholms Företagsminnen

.

i67 33

Fax:

-

något som ständigt måste fortgå för att organisationen
Jag

BRoN{MA

vill tacka för mig och önska tidningen allt gott

framtiden och ett varmt lycka till

08-634 99 35

i

ru/^4

!

E-post: kvist.4k@swipnet.se
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Riksarkivarie Erik Norberg ger här
sin syn på framtida organisations-

och arbetsformer när det gäller arkivsektorernas relationer nationellt.

"Samarbetet mel lan arkiven
bör utveckl as vid are"

Text: Erik Norberg, Rikarkivet, erik.norberg@rikarkivet.ra.se.

.

iksom vår gamle lanus ständigt riktar blickarna både bakåt och framåt i
tiden, kan vi utnyttja årsskiftet till
några reflektioner över frågor som vi för
med oss från 1900-talet in i det nya århundradet. De blir av ganska övergripande slag
och utgår från de olika samhällssektorernas
arkivi ntressen.

Foto: Owe Norberg

Med 1900-talet, de båda världskrigen och
efterkrigstiden br;rjade expansionen. Den
stora utbyggnaden inom folkrörelse- och
företagssektorerna är en efterkrigstida ft)reteelse. Under de senaste decennierna har vi
också vant oss vid att hantera en minskande förvaltning i ständig förandring.
Detta är också den allmänna bakgrunden

tiil
De statliga myndigheterna
Det expansiva 1600-talet med 1634 års
regeringsform, 1635 års landshövdingestadga och 1619 års stadga om städernas frirvaltning betecknar inledningen till en förvaltning som var stabil men inte v2ixte särskilt kraftigt - med undantag av arkiven. I
slutet av 1 800-talet uppmärksammades
arkir,{rågorna på allvar. Det resulterade i att
Riksarkivet fick sin nuvarande form 1878,
och att det första landsarkivet, det i
Vadstena, inrättades 1899.

4

den av regeringen aviserade arkilrrtredning som troligen inleds under år 2000.

Den omedelbara bakgrunden var ett informationsbesök av riksdagsrevisorerna i
Riksarkivet våren 1998. Man ffie fram fem
frågor i den statliga arkiwården som skulle

utredning.
I omvärlden fortsätter strukturförändringarna men inte i samma lempo som i
början av 1990-talet, då först vissa affärsverk och sedan delar av andra verk som
bedrev affärsverksamhet bolagiserades.

I

fokus står my.rdigheter som Luftfartsverket, Statens färnvägar och Lantmäteriverket. Frågan om att lägga ut arkirdrnktioner som externa uppdrag dyker upp då och
då. Nyligen aktualiserades den

vid Läns-

styrelsen i Västernorrland. TiJl de frågor
som försvårar omläggningen hör de funk-

tioner som har att göra med myndighetsut-

behöva uppmärksammas ltterligare: arkivens tillväxt, digitaliseringen, avgift sfinansi-

övning.

eringen, EU-anslutningen samt kompetens-

Elektronisk arkivhanterin g

utvecklingen. Uttalandet fångades upp av

Inom informationstekniken märker vi

Riksdagens kulturutskott samt av

också, att en lång utredningsfas håller på

Regeringen som i budgetpropositionen

för

år 2000 förde fram sin avsikt att tillsätta en

att övergå i direkt tillampning.
Förvaltningen kan arbeta över större regio-

Arkiwerket. Konstnär B 0 Kälde

ner. M),ndigheter som haft stor del av sin
verksamhet knuten till regionala myndigheter verkar nu ofta som en enda mlmdighet med lokalkontor. Och det påverkar förhållandet mellan
den centrala och
regionala arkivorganisationen.

Elektronisk
arkivhantering
håller på att

bli

verklighet. Vid

gallring och kvalitetss:ikring. Regelverket

för exempelvis ADB-baserade diarier utan

kan om ett par år erbjuda en fastare grund

pappersstöd.

om intentionerna med den nya
Offentlighets- och sekretessutredningen
uppfylls.
En genomgående tendens är att leveran-

1800-talet

Centrala studiestödsnämnden, Skattemyndigheterna och Finansinspekionen arbetar
man med ärendehanteringssystem byggda
på scanning av originalhandlingar. För de
arkivansvariga tillkommer uppgiften att

flnna lösning på frågor som har att göra
med överforing av information från ett
medium til1 ett annat: informationsförluster,

Vi har under början av 1990-talet haft tendenser mot minskning av antalet anställda

serna kom-

arkir,,versamheten. Men tecken tyder nu på

mer snab-

en återgång mot nyrekrltering av profes-

ningar" samt ett intimare samband mellan
arkivmyndighet och arkivbildare. Under
detta år kommer de första databaserna att
stå på tur för leverans till arkivmyndighe-

sionellt utbildad personal. För arkivmyndigheterna innebär en successir,t ökande
professionalisering av personalen vid m1mdigheterna tillsammans med övergång till
teknikberoende lösningar, att den egna tills'ynsverksamheten blir alltmer övergripande till sin karaktär. En ny tillsynsroll [örutsätter helt enkelt att myndigheten har en
egen sakkunskap. Arkivmlmdigheten kan
då utveckla alternativa metoder och övergå
till tematiska och fordjupade tillsynsinsat-

terna. De rutiner som är uppbyggda med

ser tillsammans med ökade insatser på

tanke på sekvensiella filer måste då anpassas

mering, specialiststöd och utbildningsinsat-

mmades
ågorna på allvar

m'yrrdigheter som

Nyrekfiering av utbildad personal

bare.

Åtskil-

liga myn-

*'*'j:'nu'
arkiv som

i

tid sträcker sig in på 1980-talet. Detta kan
tolkas som ytterligare steg mot "on-line-lös-

i

nor-

5

Erik Norberg ger sin syn på framtida organisations- och
arbetsformer.

ser.

I vissa fall kan de traditionella tillsyns-

momenten ersättas av en övergripande systemtillslm. Och hos de myndigheter som
har arkivkompetens kan den löpande kontrollen utföras av myndigheten själv inom
ramen för en systematisk egentillsyn. I
detta ser vi paralleller till uwecklingen

också kommunerna upplelt bolagisering av
viktiga verksamhetsområden. För arkivintressenterna har dock kommunerna ett försteg, eftersom

tryckfrihetsförordningen

gä1-

ler så länge som kommunen äger en del av
företaget. Något motsvarande stadgande
finns ännu inte för den statliga sektorn.

inom revisionsverksamheten som den utövas av fu ksrevisionsverket.

Kommunerna
Kommunerna har haft sin del av förvaltningsreformerna. Viktiga ansvarsområden
har forts över från den statliga sektorn.
Inom kommunerna har verksamheten
påverkats drastiskt av den nya nämndorganisationen. Liksom den statliga sektorn har

6

Samarbetet bör utvecklas
Det mesta pekar på att samarbetet mellan
de statliga och kommunala sektorerna bör
ulvecklas vidare. Ingen har ensam resurser
nog for att på ett godtagbart sätt hantera
omställningen till elektronisk arkivhantering. Varken Riksarkivet, landsarkivet eller
kommunarkiven klarar detta på egen hand,
allra minst de mindre kommunerna. Med

gemensamma insatser kan vi få genomslag

för förbättringar, som är nödvändiga för att
såväI de statliga myndigheterna som alla de

kommunala arkir.,rnyndigheterna skall
kunna möta modern arkivteknik på ett
professionellt sätt.
Ett löpande samarbete finns mellan
landsarkiv och åtskilliga kommunarkiv.
Den gemensamma samrådsgruppen har
tagit initiativ till normer for Iångtidslagring
av digitala arkiv, en insats som ligger nära
det E-dok-projekt som bedrivits av bland

andra Riksarkivet i samråd med
Statskontoret. Detta samarbete måste drivas vidare, naturligwis också till konkreta
åtgärder för omhändertagande, förvaring
och utnl'ttjande.

Folkrörelsearkiven

stödfond räcker dessa tillskott inte tillnär-

När expansionen inom folkrörelse- och
föreningsarkiven inleddes under 1960- och
1970-talen var de traditionella huvudupp-

melsevis

gifterna inventering och insamling av
arkiv. En viktig grund för inrättandet av
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv var
att medverka i uppbyggnaden av denna
sektor. Då liksom senare har nämnden
ansett att säkrandet av viktiga arkiv tillhört
kärnverksamhetens innersta märg.
Samtidigt har under senare år allt större

kraft kommit att
riktas mot till-

till

att befästa foretagssektorns

arkiwerksamhet i samma utsträckning som
andra sektorer.

Framgångsrika projekt

lärt

i det internationella umgänget,
är att goda partnerskap är ägnade att främ-

Breda ansatser är nödvändiga. Genom

ja arkivens intressen.

insatser av olika slag har framgångsrika
projekt genomförts i Halland och

Från skiljande till förenande

Södermanland.

Allt detta kan omsättas på hemmaplan.

Andra är i vardande. Ett samarbete med
ursprungliga initiativ från Sveriges släktforskarförbund och landshövdingen har lett
till bildande
av ett regio-

Samtidigt som förändring i förvaltnings-

är den

gängliggörande
av arkivens innehåll genom

m är i säffie'sff
av konsolidering

publicering av
skrifter och

anordnande av
utställningar.
Folkrörelsearkiven tillhör de institutioner som fått sin ekonomi omprövad under
1990-talet. I den utsträckning finansiering
via landsting och kommuner sviktar blir
medlemsavgifter och leveransavtal allt viktigare. Liksom hos arkivmyndigheterna
kan det bli viktigt att redovisa antal forskarbesök och arkivleveranser. För många

rörande äganderätt mellan stater i väst och
öst, nord och syd. Uppbyggnaden av
gemensamma databaser underlättar arbetet
för arkivens tjänare och avnämare. Det vi

nalt företagsarkiv

i

Uppsala län.

Detta kan bli

ltterligare en
institution som kompletterar de redan viil
etablerade näringslivsarkiven

i Karlstad,

Stockholm, Örebro och Härnösand. Detta
är glädjande. I takt med privatiseringen får
vi riikna med att tung samhällsinformation,
som tidigare hanterats i den reglerade
offentliga sektorn, kommer att föras över
till ett område, där nlttoaspekter och

oss bast

struktur och informationsteknik knlter de
statliga arkivmyndigheterna närmare samman, måste också kontakterna mellan statliga och kommunala arkiv stärkas. Det
gemensamma offentliga regelverket och
hanteringen av de elektroniska arkiven är

i det samarbetet.
Likartat är förhallandet mellan de enskilda arkiven. En förhoppning är att de ideologiska förestiillningar som finns på ömse håll
en sjtilvklar hävstång

inom folkrörelse- och näringslivsarkiv under
de närmaste åren skall omvandlas från att

vara skiljande

till att vara förenande.

Det vore naturligt om de som i dag stöder ena parten även såg nyttan av att främja
även den andra. Alla utryttjare kan dra fördel av ett ännu mer professionellt och

enskilda personers intressen vid sidan av

balanserat bevarande av samhällskrafternas

gäller att verksamheten måste breddas, så
att arkiven kan agera som lokalhistoriska
arkiv. Det regijära statliga stöd som nu
utgår till tjugo regionala folkrörelsearkiv

bokforingslagen är det enda som stJn bevarandet.
Företagsarkiven tillhor den sektor som är
i störst behov av ltterligare konsolidering

kan ses som ett tecken på att dessa institu-

under de närmaste åren.

efterlämnade arkiv. Utomordentliga ansatser finns redan. Vi måste bygga vidare på de
goda kontakterna och komma ihåg att
hur,.uduppgiften inte i första hand är att
värna den egna organisationen utan att

tioner liksom länsmuseerna tillhör en fast
nationell struktur inom kulturområdet. Ett

Cemensamma mål

av de uttalade syftena med nyordningen

I det internationella arkivsamhället har vi

var också att integrera institutionerna

under 1990-talet uppler,t tecken på en

i

den regionala kuiturpolitiken.

Näringslivsarkiven
Det är en förhoppning att även företagsarkiven under det kommande århundradet helst i dess början - skall få del av motsvarande stöd. Enskilda nämnden har i enlighet med intentionerna i den 1993 inledda
aktionen "Rädda foretagsarkiven" uppmuntrat initiativ i syfte att bilda regionala

arkivprofession och arkivetik, som överskrider nationella gränser. Frågor rörande
tillgänglighet och upphovsrätt inom EU
eller Europarådet riktar pl<itsligt vår uppmärksamhet mot det förhållande att arkivinstitutioner i olika länder har gemensamma intressen att bevaka. Tekniken visar att
normering och slandardisering i ett internationellt perspektiv inom ICA eller i kon-

takt med andra internationella eller mel-

näringsiivsarkiv. Tendensen är också att liksom i fallet med folkrörelsearkiven omvandla tillfiilliga riktade bidrag till fast stöd.
Men även tillsammans med de betydelsfulla

Ianstatliga organisationer är det bästa sättet
att stå stark gentemot leverantörer av informationsteknik. Förestiillningen om ett
gemensamt internationellt, europeiskt eller

insatser som görs av Näringslivsarkivens

nordiskt arkivarv avdramatiserar konflikter

fiämja arkiven. Till samordnade insatser
inom arkir,'vetenskaplig utbildning och
verksamhetsinriktade projekt skall vi lägga
manifestationer som Arkivens dag. De
betonar gemensamma värden och stärker
profilen gentemot omvärlden.
Hur framstår slutligen våra egna frågor i
ett längre perspektiv? Om 1500-talet kan
betecknas som arkivrutinernas förrum,
1600-talet som den stora grundarperioden,
1700-taiet som lågvattenmärket

i skuggan

av slottsbranden, 1800-talet som en

upp-

ryckningsperiod i tecknet av Hans Järta och
1900-talet som en professionaliseringsperiod inledd av Emil Hildebrand, kanske
2000-talet kommer att bli den period då

arkivinformation från alla håll i gemensam
eller länkbar form blir medborgarnas tillgång.
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ur 0l
Hur ser föreningsordförandena på framtida organisationsoch arbetsformer. Vi bad dem att svara på föliande frågor:
l.Vilken är den viktigaste frågan inför framtiden för er förening?

2. Hur arbetar din förening för att stärka arkivens roll inför
framtiden?
3. Vad gör ni för att möta den moderna arkivtekniken - det

.M=B.JgE=[.,eIa.!,[Bd

vill säga elektronisk arkivhantering?
4. Vad tror du att den kommande arkivutredningen kan
innebära för er? (Se Erik Norbergs artikel)
5.Vad tycker du om gränsöverskridande samverkan mellan
olika arkiv?
6. Vad tycker du om att arkivkåren har fyra olika yrkesföreningar?

.(

rationell dokumenthantering och arkivering inom näringslivet. Detta görs bland annat

Det är en ny lag som gäller från 1 januari
2000. Den är så färsk, att anvisningar håller på

genom vår kursverkamhet. En annan viktig fråga är att försöka bryta den trend som

att skrivas. Det är för tidigt att se vad den nya

finns inom näringslivet att lämna ut sina arkiv på entreprenad. Detta leder till en utarm-

lagen får för praktiska konsekvenser.

1. Det är många frågor som är viktiga, för att nämna några så sy'ftar NLA till att främja

ning av kompetensen inom näringslivet. På sikt gör det hela näringslivet historielöst.

5. NLA stöder alla former av gränsöverskridan2. Cenom kurser, medlemsträffar där olika frågor tas upp till diskussion. NLA anser
att just det nätverk som man får tillgång till när man blir medlem hos oss, är en

de samverkan.Vi har ju bland annat tagit initi-

viktig del av verkamheten. Att vara arkivarie i näringslivet, innebär ofta ett

rens år 2001 i Uppsala.

ativ till ett samarbete kring en Nordisk konfe-

"ensamjobb" och då är nätverket ännu viktigare.

6. NLA ser mer än gärna ett fördjupat samar3. Se ovan. NLA ordnar studiebesök ute hos dels leverantörer och dels medlemsfö-

bete som kanske på sikt kan leda fram till ett

retag som har gjorl installationer av dokumenthanteringssystem. NLA har dessut-

samgående i en paraplyorganisation. Det skulle
ha den fördelen att vi tillsammans skulle bli stöne och starkare. Därigenom skulle

om ordnat med leverantörsträffar.

vi bli en större maktfaktor och få ökat inflytande både inom offentlig förvaltning
4. Nåringslivet lyder inte under arkivlagstiftningen utan under Redovisningslagen

1. Den vikigaste frågan för FAför närvarande

äl att

möta de förändringar som

och näringsliv.

den statliga myndigheten, RA:s roll.Trots alla

ständigt sker på folkrörelseområdet. Nya, folkligt förankrade föreningar och orga-

positiva uttalanden om folkrörelsearkivens vik-

nisationer uppstår ständigt. Deras arkiv måste tas till vara. De blir ett viktigt

tiga roll, i budgetspropositionema för de två

underlag för framtida kunskap om det samhälle vi lever i. 6enom att FA uteslu-

sista åren, har mycket litet av resurserna tillfal-

tande arbetar på ideell grund önskar vi därför att vi genom en konsulent kunde

lit folkrörelsearkiven. Jag förutsätter att FA ges

bistå våra medlemmars krav och önskemål bättre.

möjlighet att delta i en eventuell utredning.Vi
har mycket att bidra med.

2. För

FA,

som uteslutande består av föreningar, lokala och regionala arkiv samt

rilsorganisationer, är det viktigt att medlemmama inte glömmer bort att, trots

5. FA har alltid varit positiv till en gränsöver-

knappa ekonomiska resurser; alltid prioritera arkivfrågoma. Dessutom måste vi

skridande samverkan. De synergieffekter det

stärka den lokala kompetensen på arkivområdet.

kan ge är viktiga. I flera fall har denna samverkan skett på FA:s initiativ.

3. FA bedriver med ekonomiskt stöd från K.K-stiftelsen ett ambitiöst utbildningsprogram i syfte att stärka arkivens möjligheter att använda den nya tekniken.

6. Frågan antyder att vi skulle ha för många föreningar. FA - och NLA - är inte

Tyvän är flera arkiv så små att de inte har resurser att tillgodogöra sig lT:s möjlig-

yrkesföreningar utan representerar två viktiga grenar av samhällslivet, folkrörel-

heter. Det är ett stort problem för oss.

serna och näringslivet. FALK och AAS är däremot yrkesföreningar. Det be§der att

flera av FA:s medlemmar har medarbetare som, genom sin yrkesroll, tillhör FALK
4. Det förefaller som om den förväntade utredningen i första hand tar sikte på

8

eller AAS.

oo

o

1. Att fortsätta på inslagen linje, det vill säga att kunna erbjuda medlemmarna

i vår verkamhet att sprida kunskap som hjäl-

valuta för sin medlemsavgift. För AAS handlar det 0m att fodsätta kunna erbjuda

per våra medlemmar att "tämja" den.

intressanta seminarie6 utveckla mässan och konferenspaketet Arkiv & Dokument,
utveckla enskilda medlemmar i intressanta projekt med stipendier, vara med och

4. Jag har svårt att se att den skulle påverka

bidra tillTema Arkivs utveckling och arbeta med internationella och nationella

AAS verkamhet i någon större omfattning.

standarder inom området. De senaste åren har antalet medlemmar i föreningen

Men vi kommer givetvis att följa utredningen

stadigt ökat och det serjag som en bekräftelse att verkamheten är bra och fyller

med intresse.

ett syfte. Utmaningarna finns i ändrat klimat på våra arbetsplatser, som gör det svårare att rekrytera och behålla ideella krafter i föreningen och det ökade intresse som

5. Samverkan är något jag tror mycket på. Det

kommersiella aktörer visar för våra frågor - "konkunensen" ökar hela tiden.

gäller alla former av samarbete; både mellan
arkivinstitutioner; föreningar och andra aktörer

2. AAS arbetar i första hand med att stimulera och utveckla våra medlemmal

inom och utom vår bransch.

huvudsakligen personer som arbetar med arkiv- och dokumenthantering hos statliga
myndigheter. Förhoppningsvis leder det till en ökad kunskap om och medvetenheten

för"våra"frågor; yrkeskåren och resultatet av vårt arbete, det vill säga arkiven.

6. Är det inte fler än {yra? Det kan §ckas onödigt att en så liten yrkeskår organiserar sig i flera olika föreningat samtidigt har föreningarna delvis olika syften, arbe-

tar på olika sätt och olika medlemskategorier.Iill exempel ärAAS den enda före3. lT är en realitet och påverkar givetvis innehållet i våra aktiviteter.Vi har inga

ningen som återkommande sysslar med diarieföringsfrågor och har till följd av det

speciella aktiviteter för att "möta" tekniken. Däremot ingår det som en naturlig del

en hel del registratorer bland sina medlemmar.

Af

D.--g=,F,ry.14§j1+{F,Ä.[s)

1.Den viktigaste frågan FALK har att svara upp mot just nu är att visa för med-

5.Vi skall naturligtvis samverka med andra

lemmarna nät var och hur arkivfunktionen kan klara av att ta emot, hantera och

arkiv där vi själva kan hämta erfarenheter och

långtidsförvara elektroniska (digitala) arkiv enligt gällande krav och standarder på

kunskaper från andra som vi behöver och kan

format, koder med mera. Sårskilt gäller detta långtidsförvaring av avställda delar

tillämpa - och förstås vice versa. Regionala

ur databassystem.

/lokala nätverk kan här vara en bra lösning.

2, N4edlemmarna får hjälp genom FALIft konferenser, nätverk med mera att se hur

arkivföreningar får man inte glömma att vi fak-

man på olika vägar kan stärka arkivfunktionen genom att dels på ett bra sätt inom

tiskt är olika och har olika malsättning.
Jag tror att FALIG medlemmar jobbar mycket

Men om man talar om samverkan mellan olika

förvaltningen tydliggöra de behov som {inns med hänsyn till krav på ordning och
reda, dels visa att alla har glädje av bra arkivrutiner på olika stadier i processen,

mer förebyggande och framåtinriktat med han-

till

tering av allmänna handlingar, rationalisering,

exempel regiskering, ärendehantering, dokumentstyrning, gallring, arkivredo-

visning etcetera. Kan vi visa det för alla får arkivfunktionen en positiv respons

strukturtänkande, gallring etcetera än vad man

inom förvaltningen och därmed en högre status! Målet för FALK är att varje medmed att skapa förutsättningar för att allmänna handlingar han-

till exempel gör inom FA och NLA. Nästan hela
vår tid inom FALK går åt till utåtriktat fältarbete och vi har tyvärr lite tid över till

teras och förvaras så att de ärtillgängliga förtjänstemän och allmänhet med hän-

att bland annat utveckla vår depåverksamhet i form av arkivutställningar, förvalt-

visning till gällande regler (lagkrav etcetera) för offentlighet, sekretess och gallring.

ningshistorisk forskning och andra läckerheter.

3. Se även ovan. FALKs uppgift är att genom olika aktiviteter utbilda medlemmar-

6. I lilla Sverige borde det kanske räcka med en enda stor arkivförening eftersom
vi alla jobbar för samma sak i grunden. N4en iag tror att till exempel FALKs målsättning och olika särdrag för just FALKs medlemmar betyder så mycket att det

lem kan hjälpa

till

na för att dessa i sin tur skall kunna utbilda och/eller uppfylla en expertroll
hemma på förvaltningen.

åtminstone inom de närmaste åren inte finns något intresse {ör en integration av
4. Jag kan inte se annat än att FALK har ett mycket stofi intresse av att följa den

arkivföreningarna. Dessutom vill FALK utveckla kontakterna med sina nordiska

presumtiva arkivutredningen på samtliga punkter. Det är också viktigt att FALK får

systerföreningar, särskilt kollegerna i Norge och Danmark, eftersom vi åtminstone

remiss på en eventuell utredningsrapport så att vi kan lämna våra synpunkter och

som jag ser det faktiskt här mera gemensamt med dem än med övriga arkivföre-

att därmed

FALKs

"arkivverklighet" blir synliggjord och ventilerad.

ningar i Sverige.
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Regionala arkiv
- framtidslösning för landsting och kommuner?

Text: Michael Frankius

.:.

ränsöverskridar-rdesamverkanom
regionala arkir.funktioner kan vara

..

ett både praktiskt och kostnadsef-

fektir.t driftsätt för landstingens och kommunernas arkiu
lnom den kommunala sektorn är arkiven
en lågt prioritetad velksan-r1'ret, trots att vi
arkivarier - men t).värr a1ltför sällan politikerna r.et att en vä1skött arkivhanter"ing
sparar både tid och pengar åt både organi-

10

sationen och skattebetalarna. Så är det i
synnerhet i de många kommuner och
landsting som brottas med minskande och
åldrande befolkning och som därmed närmast konstant har dålig ekonomi. Där är
valet mellan servicehus eller kommunarkiv
lätt för beslutsfattarna.

Majoriteten av landets kommuner saknar
högskoleutbildad kommunarkivarie, det
finns bara i de större kommunerna. Inte

ens alia landsting har en landstingsarkiva-

rie. Man har bara personalresurser till
depåtjänsten - om ens det. Många småkommuner har i bästa fall en kontorsassistent
som mer eller mindre frivilligt fått arkivet
på sin lott och som har någon kortare
arkivkurs som enda specialutbildning. En
del kommuner har inte ens det. Dessa kommuner tänker sannolikt inte skaffa sig var

sin egen högskoleutbildad arkivarie, arbets-

kornmunen i länet som har anställt högskoleutbildauppgifterna räcker knappast till det - och även om
de skulle vilja ha det så finns det för närvarande ir-rga de arkivarier. Intresset för denna lösning är stort från
de övriga kommunerna, de kan därmed köpa den tid
att få tag på...
och de kvalificerade insatser (til1 exempel internutDold plats i organisationen
bildningar och arkiveringsplaner) som de behöver
från stadsarkivet och slipper bilrda upp sig med egna
Kommun- och landstingsarkivfur-rktionerna har ofta

organisationerna.
eller
en självständig enhet i en större fönaltning. Den
vanligaste konstruktionen är att arkivet är en av
många andra funktior-rer i kommun /landstingsstyrelsens kansli. För närvarande råder dessuton-r en
olycklig trend hos politiker och chefstjänstemän att
r.i1ja se arkivet som en
intäktsfinansierad serviceverksarnhet, trots att det
Ett
faktiskt harrdlar om en
o
o
en relativt undanskyn'rd plats i

Bara i några få fa1l utgör de en egen förvaltning

lagreglerad

resurser. Konstruktionen blir därmed kostnadseffektir,, i och med att "konsultarkivarie-tjänsterna" finansierar sig själva finns det utrymrne för att anställa fler

arkivarier utan att huvudmannens driftkostnader
ökar.

Det finns flera exempel på grannlandsting rned var

för sig srnå arkivresurser som mycket väl skulle
kunna samarbeta om arkivfrågorna, även om de
ännu inte i övrigt I'rar tänkt
sig
att gå ihop till en region
äf
av Västra Götalands el1er

tillsy,smyn- pa gang SOm
har

dighetsfunktion - man
vB !t' v
helt enkelt inte fått detta
faktum klart f-ör sig.
Då
r
Ett nvtänkande är dock på
gång, som samtidigt kan innebära både bättre fokusering och högre status på arkivfrågorna: gränsöverskridande samverkan - mellan landsting/kommuner,

Skånes t1.p.

I flera län är situationen

bättfg

den att det finns en eller ett

par kommuner som har välfungertrnde arkivfunktioner,

medan övriga kommuner - och ibland även landstinget - har otillräckliga egna resurser. Här skulle
"Västerbottenmodellen" mycket väl kunna användas.

kommuner/kommuner eller landsting/landsting.

Arkiv som kärnverkamhet
Lagen tillåter samverkan

En

Samverkan mellan landsting och kommuner är,

se,

åtminstone tekniskt, inte svårt att åstadkomma eftersom de vilar på samma lagstiftning och samma styrelseprinciper. Lagstift ningen tillåter samverkan i
form av antingen gemensamma nämnder eller kommunalförbund melian flera kommunala huvudmän.
Dessa samverkansformer är för närvarande "politiskt
korrekta", de rent av uppmuntras, och eftersom de
innebär möjligheter till kostnadseffektiva driftformer
så har de hög acceptans hos politikerna. På sikt kan
det komma att bli så, att mycket av den verksamhet
som nu drivs av landstingen i stället kommer att drivas av kommunalförbund mellan primärkommuner.
Det frirsta exemplet på detta nfänkande inom
arkivsektorn är Region Västra Götaland (se Bo
Thaldns artikel i TAm 3199), där regionen och
Göteborgs stad bildat en gemensam arkivnämnd, och
där Region- och stadsarkivet är egen förvaltning.

driftform där arkivmlmdigheten är en egen styreloch där arkivet utgör kärnverksamheten, har en
annan praktisk fördel för arkivariekåren: den ger
underlag nog för att kunna inrätta regelrätta arkivinstitutioner, med bra materielia resurser och som har
flera arkivarier anstälIda. Det är givetvis bättre och
mer utvecklande för oss som yrkesmänniskor att
arbeta flera tillsammans i en kärnverksamhet än som
ensamarkivarie i en sidoverksamhet. Till en sådan
arbetsplats är det dessutom betydiigt lättare att locka
kvalificerat folk.
Ett annat lämpligt område med nära anknytning
till arkivmprdigheternas ansvarsområde, och där
gränsöverskridande samarbete har påtagliga vinsteffekter, är kommunernas och landstingens IT-strategiska verksamhet. Det handlar om beslut med lång-

Arkivkompetenscentrum

siktig verkan, inte minst på arkivens informationsinnehåll, och om stora investeringar - men som i dagsIaget sköts förvånansvärt illa på åtskiliga hå11, med
stora ekonomiska förluster som foljd. En regional
arkivmyndighet skulle mycket vä1 också kunna vara

Ett annat exempel på samma grundtanke, men ur en
annan vinkel, är Västerbottens län (se artikel av
Katarina Hallgren iTAm 4199). Umeå stadsarkiv

styrorgan för den IT-strategiska verksamheten inom
kommunalförbundets område.
Säg "regional samverkan" och "kostnadseffektiv

avses ulvecklas

sikt

-

till arkivkompetenscentrum för -

på

samtliga 1änets kommuner. Umeå är den enda

kompetensanviindning"
iaktta reaktionen!

tili

dina iokala politiker, och

11

ffiuau

0rg a n isationsform er förg år

- men verksamhet består
Text Rolf Sjögren, stadsarkivarie i Norrköping, rolf.sjogren@norrkoping.se

Vrrre uppcrrrER ocrt urr*qltrmcax har
den kommunala arki\tjänsten och dess personal att konfrontera under överblickbar

framtid? Är de andra nu än 1999? Givetvis
inte - men talmystiken är stark, och kan
utnl,ttjas för att motivera några reflexioner.
Kommunerna står under ett starkt förändringstryck, och har så gjort sedan slutet av
1980-talet. Nya uppgifter, förändrade

arbetsformer och organisatoriska lösningar.
Inte minst ser

vi hur 1960-

)ttersta mål? Endast då kan man se på sin
verksamhets dagliga strävan, och orientera

hang när man endast avser förvara under
viss - vanligen angiven, mer eller mindre

sig med tillräcklig grad av integritet. När
man känner att man står på en stabil platt-

kort - tid. Den betydelsen har termen vis-

form, blir man trygg i sina uppgifter.

att på samma sätt devalvera dess betydelse.)

Att tjäna forskningen
|ag har en vanlig och okontroversiell (förest2iller jag mig) åsikt om det grundläggande

syftet med all arkirtjänst: dess yttersta s1'fte
är att tjäna "forskningens" behov. Nu är
problemet,
som vanligt,
att ingen kän-

på en
bli f man

och 1970talens ADBstöd har förvandlats tilI IT-

ner dessa

sina ffi+;u,Stfter HHti:

system i sam-

serligen i til1 exempei kvalitetssystemen,
men det är ingen ursåikt för arkivväsendet,

Jag är arkivarie
Har man som arkivarie, till exempel kommunarkivarie, kommit till klarhet om
yrkets mest grundläggande etik, blir dess
praktik i vardagen ofta mycket enklare att
hantera. Jag är arkivarie - inte informatör,
bibliotekarie, IT-systemerare, dokumentalist, etcetera. Min profession skiljer sig från
alla dessa däri, att jag som arkivarie skall
garantera autenticitet, kontext och bestän-

dighet för den information jag har i min
vård for att bevara, i ett evighetsperspektiv.
Detta är en enorm och helt avgörande skillnad, mellan mitt yrke och alla de andra,
som också har i uppgift att hantera infor-

verkan, ofta
med såväl organisations- och myndighetssom verksamhets gränsöverskridande funk-

ning. Allra
minst forskarna sj2ilva. Emellertid behöver
vi ingalunda vare sig förlamas eller förföras

tionalitet och konsekvenser. Mitt i turbulensen står (eller i alla fall bör stå) kommunarkivarien och måste orientera sig pro-

av detta faktum. Eller för den delen av de

fessionellt:

plicerade svar vi formulerar på de frågor
som uppstår runt dessa problem, är oeftergMiga krav på forskningsmaterialet att det
är äkta och ingår i ett känt sammanhang'

Som arkivarie har iag jtr alltid ett "utifrån"-perspektiv på den verksamhet jag

Därtill måste det vara tillgängligt.

dokumenterar sig, inte arkivarien.
Arkivarien skall inte "kompensera" för

19
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I

vilket är mitt uppdrag?
vad förväntas jag göra?
vad har jag kompetens för?

,9 hur prioriterar

jag?.

Stalld infor bland annat dessa frågor, av för
individen och professionen närmast existentiell karaktär, måste man söka sig

till

det mest grundläggande. Vilket existensbe-

rättigande har den egna verksamheten?
Vilket är dess grundläggande syfte? Dess

L2

andra problemen: vilken forskning talar vi
om? Och: vilka forskare? Oavsett hur kom-

Arkivariens mest grundläggande uppgift
är således att bevaka autenticitet, kontext
och beständighet för det material från verksamheterna som urskiijs för bevarandel
(Inom parantes vore det på sin plats om
arkir,.väsendet bestämde sig för att reservera
termen "bevara" för evighetsperspektivet,
och slutade använda den även i samman-

mation.

skall tillampa min speciella lnkesuppgift
för hur den

på. Verksamheten har ansvaret

undermålig verksamhetsdokumentation
genom att samla på egen hand, utan genom
att hjiilpa verksamheten att utforma sina
administrativa rutiner, informationshanteringssystem och organisatoriska Iösningar
på ett bättre sätt. lag måste som arkivarie
vara kompetent atl. argumenlera jnom

dessa fält, så att verksamheten förstår

mina

i digital form. Ny lagringsstandard! Ny

brett utveckla den kompetensen och erövra
den positionen i organisationen, tror jag är
en stor utmaning för kommunarkivarien
inför &amtiden.

standardiserad logisk systematikl Ny lagringsteknik! Etcetera! Och så visar det sig
som vanligt, att det nya innebär att vi, för
bibehållen tillgänglighet, inte behöver uppgradera/migrera den arkiverade informationen oftare än vart (i bästa fall) 10:e - 20:e

Komplex kravbild

år. Och detta givetvis utan någon som helst

Här någonstans - i skärningspunkten mellan verksamhetens krav på kommunarkivarien att innovatir,t bidra till en rationeil
dokument- och informationshantering, och

möjlighet att upprätthålla urkundsstatusen
på informationssammanstiillningarna!

arkivariens egna prioriteringar, speglande
professionens långsiktiga mål och egen
uppfattning om vad som berättigar dess

Med konsekvensen att det är fullständigt
omöjligt att lagra och återställa en viss
informationstillgång eller ett visst informa-

slmpunkter och anammar mina förslag. Att

eristens

- vill jag for övrigt forlagga

utgångspunkten för diskussionen om var
och hur man
1ämpligen

utbildar sig till

Som lok på laxen: Internet och cyber
space, den digitala flyktighetens klimax.

tionssammanhang, som gällde vid en viss
tidpunkt, i en viss situation, för ett visst
ändamåI. Om

de dffigffitmla
ig
rna - men
i analog form

arkivarie.
Framför allt då
vad man skall lära sig. Svaret är vare sig
entydigt, enkelt eller oföränderligt, och jag
tänker inte här ge mig in i den diskussionen. Nu nöjer jag mig med att peka på
komplexiteten i kravbilden på yrket, för att
förhoppningsvis bidra till att diskussionen
kan föras utan att slå över till ltterlighetspositioner.
Forskningens krav på autenticitet, kon-

text och beständighet, och verksamhetens
ansvar fdr hur dess verksamhet dokumenteras, ger mig som arkivarie vägledning när
jag står inför vår tids stora dokumenta-

tionsproblem: IT-systemenl Det skrivs och
pratas så mycket om att vi arkivarier skall
wänga oss ut och in för att rädda IT-systemens information. ]ag håller inte med! Det
ansvaret, och därmed den uppgiften, är
verksamhetens. Och alla vet att autenticitet,

kontext och beständighet i praktiken inte
samtidigt kan långsiktigt upprätthållas för
digitalt lagrad information.

den inte, då
den var

för

handen, lagra-

i analogt
tillgänglig
form. Det vill
säga i första hand på papper. Internet i sig
kan inte arkiveras, endast dess utryttjande.
Och det kommer attvaru svårt nog!
Di

des

gitala bevarandelösnin gar

Digitalt bevarande (enligt min definition av
bevara) av information med autenticitet
och kontext enligt vedertagna forskarkrav,

och med urkundsstatus i enlighet med juridiska krav, kommer inte att bli möjligt förrän den aktiva databaslagringen med obruten kryptering/signering är möjlig.
Eftersom den affärsdrivande marknaden,
det vill säga den marknad som skall betala
för utvecklingen, inte på länge kommer att
kunna kommersiellt motivera kostnaderna
för digitala bevarandelösningar (och då
förmodligen på grund av något teknologiskt genombrott som gör det irrelevant att
skilja på förvara under mycket lång tid och
bevara) kommer det att dröja mycket 1änge
innan det förverkligas. Under tiden (och
det kommer sannolikt att vara under

Revol

utionens banedörare

Det är stiir.rciigt lika patetiskt lrär clen cligitala rer.olutionens banelfbrirre g1äcljestr.ilandr- fi)rkunnar tltt den tekniska utr.eck
1ingen,

cllcr utr,ecklingen på mjr-rkvalusi

clan, nu har löst problernen nrecl bevarandc

mycket lång tid) är det en utmaning för
arkivarien att få sin organisation att inse
detta förhållande. Och därigenom acceptera kostnaderna för att producera, förvara
och tillhandahål1a analogt tillgängliga arkiv.
Endast så kan vi arkivarier under den över-

blickbara framtiden vara vår profession
trogen!
Alltså, kara kommunarkivarie: kämpa
med liv och lust för utveckling och implementering av verksamhetssystem som
underlättar och förbättrar informationshanteringen i digital form: skapa, registrera, lagra, distribuera, återsöka, sammanställa, visa, återanvända, galka, ja, allt vad du
kan komma på. Stall dig i spetsenl Led själv
projektenl Utnl.ttja sj:ilv de digitala möjligheterna! Men se till att bevarandet sker i
analog form, i första hand genom utskrift
på papperl

0rganisatoriska dimmor
Problemet för kommunarkivarien med
kommunernas nya organisationsformer,
som växt fram och utvecklats under 1980och 1990-talen, är att myndighetsbegreppet
förblivit oförändrat. Trots att det numera
oftast är huvudregel, i stället för undantag,
att förualtningsorganisationen i kommunen inte sammanfaller med myndighetsstrukturen. Konsekvensen har blivit att en
verksamhets dokumentation genereras av
både två och tre ml.ndighetet som var är

sin arkivbildare: en som bestiiller, en som
utfor och ofta l.tterligare en som bereder
övergripande frågor om mål, kvalitetsbegrepp, tillsyn, utvärdering etcetera.
Tilllimpningen av den enda egentliga arkivteorin, proveniensprincipen, i dess två former om yttre och inre proveniens, blir
komplicerad, om man inte kan se igenom
de organisatoriska dimmorna. Synen klarnar, återigen, när man begrundar och tar
fasta på, arkivarieyrkets speciella uppgift:

autenticitet, kontext och tillganglighet for
forskningens behov.
Organisationsformer förgår, men verksamhet består! Det är uppenbart att vi
måste börja inrikta oss på att i första hand
se verksamheten som arkivbildaren, inte
organisationsstrukturen. Att ta konsekvenserna av denna insikt, och lägga om arkivtjänstens såväl lttre som inre arbete i
enlighet därmed, är en stor utmaning för
kommunarkivarierna. Det måste därtill
göras utan att träda den offentligrättsliga
regleringen förnär. Och dessutom på ett
enhetligt sätt för hela den kommunala
sektorn.
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ffirtrattet
Under vinietten Porträttet har Tema Arkiv
berättat om några av de eldsiälar som gör
livet lite roligare för arkivarier och andra

arkivintresserade. Nu har turen kommit
en värmländska som gör mycket för att
förnya tänkandet inom sin sektor.

till

a

B en th Sande

-

oo

ständigt pa sprang

Text Cia Hipfl, arkivarie

erith Sande, chef för Folkrörelsearkivet för Värmland, har just
avslutat ett hektiskt år. Utöver att
fl1tten till nya Arkivcentrum inneburit ett
markant ökat antal besökare med aIlt extra

nå Värmlandsarkiv, cia.hiPfl .varmlandsarkiv@telia.com. Foto: Börie Holm6n

med Stjärnfors bruk förrän 1978 och hon
anser att denna period som forskare har
gett henne ovärderlig kunskap om hur man
gör ett arkiv åtkomligt för informationssökning.

detta firades med en officiell "fodelsedag"
med underhållning av bland annat
Frälsningsarmdns musikkår samt ett riktigt
kaffekalas som i forna dagar. Dessutom
visades en del av de fanor och standar som

Berith hinner dessutom undervisa, både
för Mariebergs arkivbyrå

på konsultbasis

arbete som det medföt passade dessutom

Folkrörelsearkivet på att f,ila 50 år.
Värmland ståtar nämligen med Sveriges
äldsta länstäckande folkrörelsearkiv och

kommundel där. Så för Berith innebar
denna period att hon fick arbeta med företagsarkiv, med förenings- och folkrörelsearkiv och med kommunala arkiv - samtidigtl

Antligen arkivarie

och som en av huvudföreläsarna på arkiv-

1978 var också året då Berith bestämde sig

utbildningen i Karlstad.
- Roligt och lärorikt, fast nog känns det
konstigt att vi som föreläser på arkivutbildningarna oftast inte har formell utbildning

för att satsa på arkivarieyrket. Under arkivutbildningen i Stockholm praktiserade hon
på kommunala arkiv, vilket hon haft n1'tta

i den fortsatta karriären. Efter avslutad
utbildning åter-vände hon till Värmland
av

på samma nivå som

vi föreläser på,

säger

Berith och skrattar.

föreningslivet bet)'tt för brukssamhällena.
Allt detta till trots är Berith inte beredd

till det arbete som chef för Folkrörelsearkivet som hon sedan hållit fast vid.
Men hon har även hunnit med att arbeta
inom andra sektorer i arkilryärlden. I början av 1990-ta1et var hon tjänstledig i flera
år och hann då med att starta och utveckla
Föreningsarkivet i Sörmland. Samtidigt var

träffar henne.
Tvärt om bubblar hon av nya idder och
projekt. Mer om detta senare i artikeln.
Men hur kom detta energiknippe på att det

hon också engagerad av landstinget i
Västmanland för att utreda och planera ett
folkrörelsearkiv där och dessutom arbetade
hon åt Skinnskattebergs folkhogskola med

var arkiv hon vill syssla med? Jo, berättar
hon,I9741äste hon ekonomisk historia vid
Högskolan i Karlstad och blev då stadig
kund på Värmlandsarkiv. När hon fått pro-

ett projekt inom dokumentation, turism
och kulturhistoria. Men det roligaste under
denna period var nog att hjalpa ti1l vid bildandet av Hedströmsdalsarkivet i Kolsva i

mer, såsom nätverk, byalag, kooperativ,

jektpengar till att skriva en utökad D-uppsats om arbetskraftsförhållandena vid
Stjärnfors bruk under 1800-talet, blev hon
så bofast på Värmlandsarkiv att hon blev

Västmanland. Detta arkiv började som en
donation av Kolsva järnverks arkiv till hembygdsföreningen. I dag finns en fungerande
arkivinstitution, i viss mån driven med ide-

länstäckande folkrörelsearkiv i Bergslagen
skall inventera föreningar och organisatio-

erbjuden ett vikariat och sedermera en
tjänst där. Men hon släppte inte kontakten

ellt arbete, som fungerar så bra att Köpings
kommun placerat sina arkiv från Kolsva

Folkrörelsearkivet förfogar över upp vid en
mycket uppskattad utställning På
Värmlands museum. Jubileet avslutades
med en temadag på Arkivcentrum om vad

av slå av på tempot när jag

L4

och

Nya sätt att arbeta
Men det iir när vi kommer in på folkrörelsesektorn som Berith blir riktigt exalterad.
- Marknadsföring, säger hon bestämt.
Det är oerhört viktigt att föra ut den kunskap vi besitter till de nya föreningar och
organisationer som bildas i dag. För det
finns en tendens att de "gamla" föreningarna inom politik, nykterhet, religion med
mera försvinner. Istället kommer nya for-

enfråge-partier... Hur når man dessa?
Här berättar Berith om Bergslagsprojektet, som i korthet innebär att fem

ner i tio kommuner. Man skall titta på frågor som hur de får ut sin information, hur
mycket de använder nya media och hur de
dokumenterar sin verksamhet.

Kommunerna är så kallade adolkningskommuner. Vad betyder det för föreningslivet? KJingar denna form av samvaro av när
företaget på orten lägger ned eller innebär
det tvärtom något n14t?

Man har hjiilp av en referensgrupp bestå-

till högskolor och
universitet i Bergslagen, från Sveriges iildsta
universitet, i Uppsala, tiJJ det yngsta, i
Karlstad. Tanken är att proiektet skall
m),nna ut i en rapport och Berith framhåller hur viktigt detta steg är för folkrörelsearkiven. Det är nltt att arbeta i nutid och
att försöka problematisera sin stiillning i
samröre med avnämarna.
ende av forskare knutna

Samverkan är viktigt
Berith framhåIler ocl«å hur viktigt det är
for folkrörelsearkiven att synas eftersom
dessa arkiv inte har någon lagstiftning att ta
hjälp av. Hon menar att om man inte arbetar utåt så forsvinner man. Och ett sätt att
nå ut är att samverka med andra arkivinstitutioner. Samarbetet på Arkivcentrum är
bra och viktigt, eftersom man kan ta hj;ilp
av varandras kompetens och kontaktnät.
Hon pekar också på vikten av ABM-projekt
och menar att vi har tryckt för mycket på
skillnaderna mellan arkiv, bibliotek och
museer, när vi ist2illet skulle koncentrera oss
på gemensamma beröringspunkter och
gemensamt framhäva våra olika kompetenser som en resurs

för ett bredare historiskt

bevarande. Här berör hon också VAMBIT-

projektet, som syftar till att bredda IT-kompetensen hos viirmländska arkiv, bibliotek
och museer. Ett projekt som hon menar

gjort mycket fdr att

så

Berith Sande framför några av de fanor och standar som visades påVärmlands museum
samband med Folkrörelsearkivets 50-årsjubileum.

i

tankar om samver-

kan på fler områden än bara inom IT.
Men vilka problem finns inom folkrörelsesektorn?

- Resurser, säger Berith och suckar. Vi
har en brokig karta över olika sätt att dra in
pengar. Visserligen har vi fått lite bättre status - och mer pengar - sedan staten 1998
pekade ut länstäckande folkrörelsearkiv
som länsinstitutioner precis som länsbibliotek och länsmuseer. Men i gengäld så
minskar kommunerna sina anslag.
Berith talar dock inte länge om negativa
saker. Istället pekar hon på de roliga inslagen i arbetet såsom kontakt med alla eldsjälar som brinner frir sin forenings historia

och det faktum att kunderna, det vill säga
arkivägarna, faktiskt sitter i folkrörelsearkivets styrelse vilket leder till en bra dialog
om arkivets ro11.
Framtiden
Framtiden för folkrörelsearkiven har vi
redan berört, men vad anser Berith om

arkivarierollen i stort?
- Minskad sektorisering och okad specialisering, säger hon bestämt. Att samarbeta
över sektorer och även utanför arkil.världen
kommer att bli viktigt även för kommunala
och statliga arkiv om vi skall kunna försvara våra positioner. Men samtidigt blir det

svårare som arkivarie att kunna allt och vi
kommer i framtiden att få se en tydligare
uppdelning mellan fälwerksamhet/tillsp,
kopplat till datakunskap, och tillgängliggörande. Men det är inte någon risk att arkivarielrket i traditionell mening försvinner
på länge. Den tid då allt finns på nätet eller
på ännu modernare medier ligger ännu så
länge otroligt långt fram.

lag tackar för mig, och lämnar Berith
kvart i fem en fredagseftermiddag. Då är
hon på språng igen eftersom hon har flera
mail att besvara innan helgen. Och är det
någon som undrar vad ombokad saldobalans är, så går det bra att ringa Berithl
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Arkivens dag
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Text: Maria Larsson, skanearkiv@swipnet.se

RuNr ou r LÅNDET var många på benen
under Arkivens dag. Till exempel i Gävle
lyckades stadsarkivet med konststycket att
locka över tusen besökare till arkivet.
Och Folkrörelsearkivet i Gävleborg ökade
besöksantalet fiån dryga hundratalet till
närmare 500 besökare. Det vittnas om köer
och ett stort intresse. I G?ivle hade man sat-

het att ge bättre service och information till
de besökare som kom.
Publiken bjöds på ett spännande och brett
program under dagen som utstiillningar,
föredrag, visningar, filmvisning, barnverksamhet etcetera. Speciella teman hade man
bland annat i Östergötland där besökarna
uppmanades att rensa vindar och kiillare på

sat rejält på marknadsföring och

aldre handlingar och många spännande

Folkrörelsearkivet hade tagit draghjlilp av
hockeylaget Brynäs (se omslagsbilden). Man
kan konstatera att de institutioner som satsat på marknadsforing och spännande pro-

Spännande och brett program

dokument dok upp. I Jönköpings län arrangerades Arkivens dag under temat
"Människor och sl?ikter'l Här tog arkiven
hj:tlp av lokala sliiktforskar- och hembygdsföreningar för att genomföra dagen.
Samarbete med forskare, amatörer som
proffs, är ett koncept som många tycker har

Det var inte bara i Gävle som publiken
strömmade till, på många håll i landet

visa på intressanta forskningsområden och

gram gav resultat.

ökade besöksantalet och många stannade
länge.

Vid andra institutioner där man inte

till folårets siffror upplevdes det
positivt
eftersom man då hade möjligandå

nådde upp

I

fungerat bra, att tillsammans med brukarna
dokument.
Media var också på hugget och arkiven
lyckades generellt bättre under 1999 att nå ut
till tidningar, radio och TV. Begreppet arkiv
är något som måste nötas in när det giiller

Endast två personer kände sig hågade att skicka in bidrag

att nå både nya brukare och journalister.

Arkivens dag 2000
Totalt sett höll. 232 institutioner öppet och
ltterligare ett 80-tal institutioner, föreningar
etcetera medverkade

i arrangemanget. Det

var något ärre iin under 1998, men många
mindre institutioner planerar att återkomma med ett nltt öppethållande i år.
Projektet "svenska arkiv i samverkan för
synlighet", där Arkivens dag ingår som en
del, arbetar vidare med att söka medel för
genomforande av Arkivens dag 2000, men
också för att utvidga samarbetet inom arkiv-

sektorn i fiågor som gäller utåtriktad och
publik verksamhet.
"Arkivens dag kan nog redan efter två år
betraktas som en god tradition", skrev en av
lokaltidningarna på Gotland efter årets
Arkivens dag. Något som många arrangörer
och besökare kan hålla med om. Vi kan bara
hoppas på samma goda resultat den 11
november 2000.

till bildtäv-

lingen som vi gick ut med iTema Arkiv nr 3/99. Och av två bidrag kan
vi inte göra en tävling. Så nu gör vi ett nytt försök. Har du någon bra,
ovanlig, spännande eller kanske rolig bild som har något med arkiv att
göra. Skicka in den tillTema Arkiv och var med och tävla om din Bästa
Arkivbild.
Första pris är ett presentkort på 500 kronor. Andra och tredje pris är ett
presentkort på 250 kronor (presentkortet går att lösa in i varuhus över

hela landet). Dessutom får fem bidrag hedersomnämnande.
Senaste den 31 maj 2000 vill vi ha ditt tävlingsbidrag. Clöm inte att

sätta ut namn och adress på bakidan.Och eventuell bildtext.Vinnarna
presenteras iTema Arkiv nummer 3/2000.
Adressen är:

fua 0lsson r/oTema Arkiv,

Öster-Malma, 640 50 BJÖRNLUNDA.
Märk kuvertet "Bästa Arkivbild"
Lycka
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till!

Två avTema Arkivs yngsta läsare....Vilken är din bästa arkivbild? Skicka in
den tillTema Arkiv och var med och tävla om presentkort.

Rubriken är en travesti på frasen "Säger du
snöripa så slår iag ihiäl dig!", hämtad från en
berömd skämtteckning av signaturen OA.

,,S

Den här artikel publicerades på Vestmanlands
Läns Tidnings (V[D debattsida den 12 november 1999, inför Arkivens Dag.
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så slår jag ihiäl digt"
Text: Michael Frankius

srunr JÅc, soM yrkesverksam arkivarie, ibland vilja ryta åt de fördomsfulla
människor man tyvärr ibland stöter på i
det här jobbet. Schablonuttrycken om arki-

dubbla informationsvärldar. Både i pappershandlingarnas gamla välkända, handfasta och visuellt läsbara verklighet där en
handskriven namnteckning har ett absolut

ven som dammhöljda gravkamrar för döda

bevisvärde. Och

SÅ

papper har vi som jobbar i branschen fått
htrra till leda genom åren. Sanningen är
den att arkiven snarare kan ses som parkeringsplatser - eller varför inte återvinningsstationer - för tillftilligtvis vilande information, som vem som helst när som helst kan
ta i bruk igen. Arkivens inlormationsinnehåll ar till för att återanvändas. Inte for att
bara stå där och - just det - samla damm.
Arkivarierna är experter på att leta fram
den information som andra söker, både på

papper och numera också i datorer. I ITvärlden kallas visst såna människor numera
för "informationsmäklare", och tar bra
betalt for sånt som är gratis på offentliga
arkiv.

Dubbla informationsvärldar
En utmaning för oss arkivarier, som stälier

mycket stora krav på vår kunskapsbredd -

vi måste numera både kunna läsa gamla
handstilar och göra datasystemanalyser, för
att kunna hjälpa våra olika "kundkategorier" - är just att vi för närvarande lever i

dumt då, som har hamnat i arkivet?'l Man

blir

så

trött...

Arkiven lever vidare

i datorernas nya virtuella
varld där information består av abstrakta
strängar som kan ställas samman hur som

Ordet "arkiv" kommer av grekiskans
"archae", som betyder "det högsta, de styrande'l Archeion var den byggnad där de grekis-

helst och sanningen därmed inte säkert är

ka stadsstaternas beslutande frirsamlingar

vad den s).nes vara. Frasen "papperslös

sammanträdde och deras nedskilrra beslut

informationshantering ger oss handlingsfrihet" är i högsta grad dubbeltydig...

forvarades. Det som skrevs då har överlelt
iinda fiam

till våra

dagar. Något

stort i mitt

arbete är därmed vetskapen om att det fak-

0lika status

tisk kommer att överleva mig. Ett arkiv som

Vi lever i dag i vad som kallas "informa-

jag tagit hand om och ordnat upp blir ett

tionssamhället'l Men olika delar av detta
samhälle har väldigt olika status i omvärldens ögon. Att skapa information - och
informationssystem - har hög status. Att
förpacka information har obegripligt nog

litet men ändå monument, över både de som
åstadkom det och mig som gjort det tillgängligt för efterwärlden. Långt efter det att vi
som lever nu är döda och borta kommer

den allra högsta statusen - se till exempel
inneyrket webbdesigner - men för dem är
informationsinnehållet egentligen sekundärt, "mediet är budskapet'l Att förvaita
ai1 denna skapade och förpackade information, att tillhandahålla och tillgängliggöra den för dem som vill och behöver
använda den, har däremot alltid haft 1åg

vi gjort och det nu som vi levde i.
"Känner du ej forntiden, förstår du ej nutiden, och kan du ej forma framtiden", sa
museimannen Arthur Hazelius en gång för
hundra år sedan. Mitt i prick. I våra arkiv
har genom åren samlats mängder av information om den tid som varit, som kan förstås och analyseras i dag och kanske med-

i sina organisationer och i
folks ögon: "-Jaha, vad har du gjort för

verka

status både

arkiven att finnas kvar, som vittnen över oss
sjalva, vad

till

att

vi kan undvika framtida miss-

tag. Därför: använd arkivenl
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Smart inredning
tar mindre plats.

Daulatord

... . ..

Med personligt engagemang och lång brancherfarenhet
hjälper vi Dig att inreda arkivutrymmen på ett kreativt och

effektivt sän.

Vi har lösningar för vaktmästeri, postrum, kopieringsrum,

Det är enkelt!

att arkivera
elektroniskt

arkiv och lager

-

stora som små.

Specialister på:
. Postsorteringsfack
. Diskar
. Kontorshyllor / skåp
. Klädskåp / Förvaringsfack
. Miljödiskar
. Arkivhyllor

. Lagerhyllor
. Kompaktinredningar

t

L

I

. InIn.
Besök vår utstäl1ning. Ynglingagatan 14!

3{

f{

35 Stockholm
Fax'.08-32 32 63

Postadress: Box 23234, 104

Tel. 08-34 10

och så hittar man allt så snabbt!
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WI NÄSS-DOK, WI NÄSS-FU LLDOK

www. ecedata. se/ docuwa re
docuware@ecedata.se

Jag tycker att DocuWare verkar intressant
Jag vill att ni:

Namn;

DET KOMPLETTA
ÄnEUDE. OGH DOKUMENT.
HANTERINGSSYSTEMET

Före1ag

!skickar informatlon om DocuWare
Gata/Box

!kontaklar oss omgående
Ikontakta oss

fÖr

ett nformationsmÖte

Postnr/adres
Te efon:

trGtrDATA
Skreavägen 17 31192 Falkenberg Tel0346-15950 Fax-17629
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BARDELI DATASYSTEM AB
08-594 806 20

Aktuellt från
Riksarkivet
0m gallring

-

Från utredning

Ri ks ark iv e ts rapp or t

till beslut

1 9 9 9:1

Rapporten är ett stöd för myndigheternas beslut
om vilka offentliga handlingar som ska bevaras

respektive gallras ut. Ger praktiska anvisningar
om hur gallringsutredningen hos myndigheten
bör gä ti1l och hur dess forslag bor utformas.
Den behandlar också Riksarkivets beredning
och beslut samt hur dessa beslut kan verkställas.
Best.nr 91-38-31604-8. Pris 84:- exkl. moms (105:-).
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FOTOTäK - Syrafria påsar rned klatf iör korrekl
förvaring av fotogratier, negativ, glasplåtar m,n'r"
Förvara FSTOTEK i otaplingsbara rrita pl*tlådor
sorn är tillverkade i 1 mm villackerad plåt"
Kofif€kfe sss foJ. rner infarrnation!

I

OrrEN,ruce

PurlrretroNen
Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm
Telefon 08-690 91.90 Fax 08-690 91 91
E-post: friaes. or der @ liber. se Internet: www. fritzes.
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Kulturarw'

-

ett arki VC rat lnternet
Text och foto: Susanne Bäckman

KuNcuca BrBLrorEKEr i Stockholm
pågår ett riktigt pionjärarbete. För drygt tre
år sedan startade ett projekt för att samla in

stryker lohan, och då spelar det ingen

alla svenska webbsidor på Internet for långtidslagring. I dag (augusti 1999) är man

publikationer och

PÅ

inne på sjätte svepet, berättar Johan
Mannerheim, en av medlemmarna i projektets styrgrupp och chef for Data och ITenheten på Kungliga Biblioteket, när vi
träffas i KB:s lokaler för en intervju om
projektet Kulturarvf.
Med början är 166l har KB samlat svenska tryckta publikationer och det finns
både viil utvecklade rutiner och lagstiftning
för hur leveransen av detta material ska ske.
I dag ser biiden annorlunda ut.
Biblioteksvärlden har upptäckt, precis som
arkir,.världen, att visst material endast skapas och publiceras i elektronisk form.

Självklart måste även denna informationsmängd tas tillvara och för att göra detta
realiserbart startades projektet Kulturarrd.
Ar 1997 gjordes det första svepet över
Internet för att lagra ner elektroniska
dokument, men redan då var man för sent
ute. Den första generationens webbtidningar fanns helt enkelt inte kvar på nätet.

Nyckelordet är publikation
Målet för projektet är att utarbeta och
pröva metoder för att samla, bevara och ti1lhandahålla svenska dokument, som finns
tillgängliga on-line i en sådan form att de
kan betraktas som publicerade. Publikation
är nyckelordet för vår verksamhet, under-
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på

vilket material som är att betrakta som värdefullt for kommande generationer. Man

ro11

vilket media det publiceras. Således är

det vår

har iståillet valt vägen att totalbevara den
svenska informationen, ett arbetssätt som

plikt att söka reda på elektroniska
se

till att de lagras för

framtida generationer. Genom Kulturarvl
läggs således grunden till en samling av den
svenska elektron iska utgivn ingen.

Proiektgruppen består av Allan Arvidsson, Krister Persson och Bengt Neiss. Tätt
knritna till projektet är en st1'rgrupp och en
referensgrupp, bestående av flra respektive
nio personer. I referensgruppen flnns bland
andra Riksarkivet och SIINET representerade. För det framtida arbetet är det viktigt
att statsmakten inser sitt ansvar, eftersom
frågorna hur detta arbete ska fortsätta att
drivas och hur materialet ska bevaras,
allra högsta grad är politiska.

i

Kulturarvf

,

i dag är ett utvecklingsprojekt, bor
vara ett permanent uppdrag i morgon.
som

är världsunikt. De dokument som sparas är
statiska dokument, dlmamiska dokument
med länkar, till exempel HTML-sidor och
förstås periodiska, både tidskrifter och

arkiv, databaser och konferenser, varav usenet- och diskussionsgrupper är exempel på
sådana.

En specialutvecklad sökrobot
Arhetet med att ladda ner information från
Internet betyder rent konkret att en specialutvecklad sökrobot letar igenom och kopierar materialet. Den senaste insamlingen tog
cirka två månader och lagrade ner sju miljoner webbsidor från 54 000 webbplatser'
Svepet omfattade 240 Gigabyte.

Urval och insamling
av det insamlande materialet till? Grundtanken är att göra insamlandet så automatiskt som möjligt.
Materialet är väldigt omfattande och oerhört dynamiskt med flera aktörer inblanda-

Hur går då urvalet

de. Genom att automatisera insamlandet
har man 1åga personalkostnaderna, då ett
manuellt insamlande är arbetskraftsintensirt. Dessutom blir dataminnen allt billigare och man behöver därför inte håLlla nere
datamängden på grund av kostnaden. Det

främsta argumentet för ett automatiserat
insamlande är dock svårigheten att skilja ut

tid-

ningar. Lägre prioritet har offentliga ftp-

I den

senaste svepningen har leverantören Netiab
låtit vidareutveckla roboten för att snabba

upp sökprocessen.
De clomäner sorn söks igenom och lagras är:

I

Allt r,rncler domänen .se
.9 Sr,enska siclor ur-rder domänen .nu
I Sver-rska sidor under domänen .com,
.org, .net ocl'r

.edr.r

Därutör.er largrirr mirtl ä\'en suec.lna extl'a
nea,5(ltn lilttt rlt.t u\\'l\ättllillgar il\ \\cll
ska litterära verk cller tttltirldska sidor om
Sverige, dar blancl arrnat utt11'ttacle svettsl<a

Krister Persson och Johan Mannerheim
Kungliga Bibliotekets datahall.

i

€

svarstid på wå minuter när all programoch maskinvara är på plats.

Surfade på gamla hemsidor
lag fick också koppla upp mig mot det arkiverade materialet via en vanlig webbläsare
och kunde ta del av och surfa runt på KB:s
gamla hemsidor. Det var till och med möj-

ligt att använda sig av sökverktygen Yahoo
och Altavista. Krister Persson, vars hemsida
fuän 1997 jag också kunde läsa och surfa i,

pensionärer står för en stor del. Det sker
dock inget aktir,t insamlande utan de sidor
man stöter på under arbetets gång, och
som är av särskilt av intresse, sparas.
Liknande bevarandeprojekt, i bland
annat USA, Australien och Kanada, gör en
prioritering bland det elektroniska materia1et, delvis på grund av copyrightfrågor, och

inriktar

sig på att spara

till

exempel vissa

Iet består av word, pdf eller liknande

filfor-

mat. För varje enskilt filformat har man
tänkt ta beslut om framtida konvertering.
Med all sannolikhet kommer man att utreda och pröva lagring i olika format.

Funktionalitet kommer att behöva vägas
mot innehåIl, vilket betyder att förlust av
dynamisk information i form av länkar,
rörliga bilder, ljud etcetera kan b1i aktuell.

tidskrifter och statliga publikationer. Den
närmsta motsvarigheten bland bevarandeprojekt finns i Internet Archive, en privat,
ideell stiftelse, med säte i San Francisco i
USA. De arbetar på ett liknande sätt med
att låta robotar söka reda på och spara

Ett arkiverat Internet
Krister och Johan tog mig ner till den nya
datorhallen, ett gigantiskt rum under jord,
för att titta på den nyinskaffade arkir.rnaskinen som inhandlats genom bidrag från

har arbetat med denna lösning att kunna
erbjuda användarna möjligheten att surfa
runt på den "antika" webben både i rummet
och i tiden. Skillnaden att koppla upp sig

mot nätet och det arkiverade Internet ska
vara obefintlig när Krister är klar med sitt
arbete. De lagrade webbsidorna och dokumenten kommer dock antagligen att ges en
karenstid innan de blir tillgängliga.
I dag har varken forskare eller allmänhet
tillgång till materialet på grund av svensk
lagstiftning kring upphovsrätten. Lagen om
pliktleveranser frfu 1993 täcker förvisso
även dokument som återges elektroniskt
men då endast såsom CD-ROM eller disketter, vilket gör att material som är insam-

man med problematiken att hitta lagringsformer som ska underlätta migrering i
hård- och mjukvarumiljöer i ett långsiktigt
perspektiv. Att spara på gamla datorer och
foråldrad programvara för att kunna ta del
av materialet är inget alternativ som man

Wallenbergstiftelsen. I arki-,,rynaskinen finns
för närvarande tre svep lagrade. Men i
framtiden ska alla svep få plats, berättar de
för mig. Arkir,rnaskinen har, tillsammans
med ett bandrobotarkiv, till uppgift att
hålla reda på webbsidornas olika delar och
göra dem sökbara i ett material, som ni
förstår, är gigantiskt.
Till arkivmaskinen kopplas en programvara som styr lagringen i ett hierarkiskt

lat inom ramen för Kulturarw'inte omfattas av pliktleveransen och därmed inte heller är offentligt. Sedan 1997 pågår en utredning om pliktleveranser av elektroniskt
material som ska vara ett komplement till

överväger. Tänkar att bevara originalen och

system baserat på användningsfiekvens,

skare.

sedan låta senare generationer skapa

programvara som kan läsa informationen är

sköter säkerhetskopiering och bevakar att

dock ej helt förkastade.
Det elektroniska materialet lagras i dag i
det format som det skapades, varav cirka
97 procent är html-, jpeg-, gif- och enkla

band i dåiig kondition kopieras och tas ur
systemet. På detta sätt kan man styra så att
material som används frekvent ligger lagrat
på hårddisk och har kortare svarstider än
mer sällan använt material som iagras på
tape. Man räknar med en genomsnittlig

information.
Lagring
Precis som inom arkiwäsendet stångas

textfiler. Resterande tre procenI av materia-

ovannämnda pliktexJag från 1993. I sitt
remissvar till detta lagförslag betonar
Kungliga Biblioteket hur viktigt det är med
tiilgängligheten till det elektroniskt insamlade materialet för både allmänhet och for-

I demokratins namn får vi verka för
att ett historiskt bevarat Internet ska vara
tiilgängligt för oss alla.
Fotnot: Mer information om Kulturamf,
med bland annat intressant statistik, hittar
du på Kungliga Bibliotekets hemsida:
http ://kulturar-w3.kb.

se
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Hur används

lnternet & lntranät
för att sprida information om arkiven
Text: Hans Ramstedt

Fön arr rÅ eN strn av hur man ute i kommuner och landsting använder sig av
Internet och Intranät för att sprida infor-

mation om sin arkiwerksamhet skickade
jag under 1999 ut en enkät. Frågor stiilldes
också om hur man använder e-postsystem i
detta syfte. Enkäten riktade sig till arkivfunktionen i trettiofem kommuner och
landsting. Urvalet gjordes så att både landsbygd/storstad och större/mindre enheter
representerades.

Femton kommuner och landsting har
svarat på enkäten. Av dessa är det bara nio
kommuner och landsting som lämnat tillräckliga uppgifter för att kunna användas i
en utvärdering. Det är alltså på dessa nio
som redovisningen baseras. De övriga uppger att man inte använder sig av Internet
och Intranät.
Tiots en liten svarsfrekvens har det känts
angeläget att Presentera resultaten.
Frågor som ställdes och svar som gavs

l. Om Ni anvtinder Intranät, Internet och
meddelandesystem för att sprida information - på vilket sätt anviinder Ni det och
vilket är i stort sett innehållet?
Alla använder i dag Internet för att informera om till exempel sin verksamhet,
öppettider, arkivbestånd. Bara några av de
som 1ämnat enkätsvar använder Intranät
och kommunens e-Postsystem som infor-

mationskanaler.
2.
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Vilka idder, visioner och förebilder har

Nihaft?
Ett gemensamt motiv har varit att använda
den nya tekniken för att lättare kunna sprida information till forvaltningar, forskare
och allmänhet. Man har arbetat själv, till-

att kunna se några effekter. En kommun
har uppgett att det har sänkt kostnaderna
eftersom man inte behöver göra utskick på
samma sätt som tidigare.

Hur har detta påverkat Er verksamhet?

sammans med en informationsavdelning

7.

eller deltagit i någon projektgrupp.

Aven här har det varit för tidigt att se några
effekter. Man kan dock redan i dag märka

3.

Vilka vänder Ni Er till?

Genomgående har man uppgett att man
har avsett att vända sig till allmänheten,
anställda, forskare och politiker eller alla

att det positiva i att man blir mer tydliggjord/synlig.
8.

Hur är det tänkt att man

ska

nyttja

dessa sidor?

som kan tänkas vara intresserade'
4. Hur bedömer Ni sjiilva åtkomsten och
sökbarheten till dessa sidor?
Här varierar svaren alltifrån att det är "alldeles för krångligt" till att det är en "enkel

användning". Svaren kan hanga ihop med
hur pass stort infl)tande man har haft på

utformningen av bland annat hemsidorna.
Hur mycket har Ni kunnat påverka vid
utformningen av utseende, innehåll, pla5.

cering och presentation?
Ungefär hälften av uppgiftslämnarna uppger att man själv har kunnat påverka
utformningen medan övriga upPger att
man inte har fått sina synpunkter tillvara-

Man vil1 med de olika sidorna kunna visa
upp mer av sin verksamhet, tjänster och
arkivbestånd. Det ska bli lättare att hitta
och söka information och även kunna st?illa frågor.

Vilka tjänster kan nås via dessa sidor?
Liksom tidigare är det en fråga om att lättare nå olika t)?er av dokument, som till
exempel arkivförteckningar, dokumenthanteringsplaner med mera. Med dessa sidor

9.

kan man också lättare få kontakt. Man ska
också kunna bestalla böcker, foton och

dylikt.
10.

Vilka möjligheter finns det för använ-

darna att nå Eri

tagna.

Man använder förutom telefonen också e-

Vilka

Vilka effekter har Ni kunnat
effekter hade Ni förväntat Er av detta tillgängliggörande av informationen?
Man svarar att det är alldeles for tidigt for

5.

se?

post.
11. Finns det länkar till externa verksamheter och information?

Svaren fördelar sig ganska jämnt mellan de som svarat att

deharlej har länkar till andra externa verksamheter.
12. Finns det

möjligheter till sökning? Vilket söksystem

anviinds?
Likaså här fördelar sig svaren ganska jämnt mellan de
som erbjuder/ej kan erbjuda möjligheter ti1l sökning.

Vilken hjälp har Ni haft tillgång till vid utformningen av informationen?
I de falI man har fått hjzilp är det av någon informations13.

avdelning (motsvarande).

l4.Har

den totala miingden

kommunikation och infor-

Rättelse om arkivutbildningen i Karlstad
På uppdrag av kursledningen

5. Det är inte helt sant att

har Alain Droguet, tf arkivchef,

"Värmlandsarkiv...tillsammans

Värmlandsarkiv, skickat en rät-

med Folkrörelsearkivet ansvarar

telse om de uppgifter som var

för arkivarieutbildningen".

publicerade iTema Arkiv nr

Kursansvariga har varit Bode

4/99 om kursen i arkivkunskap

Janzon och därefter Peter

i

Olausson som båda

Karlstad.Vi beklagar felaktig-

till mindre

mation ökat?

heterna.

eller större del ockå har varit

Det finns inget entydligt svar om någon ökning har skett
eller ej. Svaren fordelar sig ganska jämnt mellan ja och

Sidan 9:

tetet.

nej.

1.Vi har aldrig gjort anspråk på

6. Det stämmer inte att "alla

Har parallella kanaler (brev, telefon och informationsblad) minskat i samma takt som anviindning av IT
15.

ökat?

Nästan alla har inte kunnat märka någon minskning av
traditionella informationskanaler på bekostnad av IT.
16. Ser

Ni några nackdelar med anviindning av IT?

De flesta svarar här nej. Några ser problem med sökbarhet, sårbarhet och integriteten.

Hur ser framtiden ut betriiffande innehåll och distribution?
Framtiden ser positiv ut. Alla har - om man inte redan
har gjort det - planer på att lägga ut allt mer av infor17.

knutna till högskolan/universi-

att kursen är en "arkivarieutbild-

lärare hyrs in från

ning".Vi har kallat den "Kurs

Arkivcentrum till universitet".

i

arkivkunskap" 1-20 p och

27-40

p.

2. "lnstitutionen" skall vara

Lärare kommer ockå från helt

andra institutioner, myndigheter och högskolor/universitet.

"institutionen för samhällskun-

Flera lärare har varit verksam-

skap".

ma vid kursen alltsedan starten

3. "Folkbokföringsenheten...

1991.

huserar" inte ännu på
Arkivcentrum: först 2003 kan

Sidan 11:

en bokföringsenhet bli aktuell.

1. Allmän behörighet gäller för

4. Det är sant att det förekom-

1-20 p. Någon oklarhet förelig-

mit diskussion mellan institutio-

ger inte.

mation om sin verksamhet, till exempel arkivförteckningar, dokumenthanteringspianer och arkivbildarregis-

nen för samhällsvetenskap och

2. Studietiden är halvfart, dag-

kursledningen/lärarna om vill-

tid, onsdagar.

ter.

koren för kursens bedrivande

3. Praktikplatser utses i samråd

Resultatet av enkäten
De som använder Intranät och Internet säger sig ännu
inte kunna märka några synliga förändringar av informationsflödet.

Man ser uppenbara fördelar med att med Internet och
Intranät sprida information om sin verksamhet, olika
tjänster och sitt handlingsbestånd.
Förhoppningen är att dessa informationskanaler ska
bidra till att bättre synliggöra arkir,.verksamheterna ute i
kommuner och landsting.
Man ser också möjligheter till förbättrade kontakter
med olika nl.ttjare av arkiven.

men detta är väl ett helt natur-

mellan kursledning/lärare och

Iigt inslag i all kommunikation

studenter.Vi har haft praktik-

mellan institutioner, kursled-

platser på kommune6 lands-

ningar och lärare. Däremot har

ting, företag och flera arkivin-

såvitt vi vet varken institutionen

stitutioner.

eller kursledningen påstått att
det finns "risk för att arkivari-

4. Antal platser har varit max

eutbildningen läggs ned".

5. Periodiciteten har varit:

20/är.

Risken är lika stor och lika liten

A: hösttermin/vårtermin.

som för alla kurser, oavsett

B: hösttermin/vårtermin

ämne och lärosäte. Att poäng-

A-kursen och B-kursen körs

tera att Karlstadskursen särskilt

inte parallellt utan endera kör

Fotnot: Enkäten skickades ut under försommaren och

skulle vara i stöpsleven är helt

vi A-kurs eller B-kurs allt uti-

svaren skulle vara insända under september månad.

felaktigt.

från uppskattat behov.

Förhållandena kan givetvis ha förändrats sedan dess.
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Dags igen för
Text: AnnaCarin Paavo

IörssnEusrsp«rrre ruröt årets upplaga av
Arkiv & Dokument är i full gång. 6 000
kvadratmeter på Sollentunamässan utanför
Stockholm kommer den3-4 maj att fyllas
av Information Management med Arkiv &
Dokument 2000 och det parallella arrangemanget e-Business Software 2000. Arkiv &
Dokument upptog förra året 2 500 av dessa
kvadratmeter och proportionerna blir likartade i år.

-

1999 hade

Arkiv & Dokument
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foretag representerade på mässan och vi
hoppas givetvis på lika många eller fler i

åt

och det är en siffra man hoppas kunna
överskrida rejiilt i år.
Förra året var första gången Arkiv &
Dokument slogs ihop med Information
Management, vars målsättning är att presentera ett helhetsgrepp på företags och

förvaltningars informationshantering. En
fördel var givetvis att man kunde nå
många fler än man tidigare gjort. Olle
Ebbinghaus är ordförande i Arkivrådet
AAS som tillsammans med SIMO - föreningen för rationell arkivhantering, äger
företaget Arkiv & Dokument AB. Han

arrangemanget.

berättar att man i år gjort en specialsatsning för att locka företag med arkivan-

5 000 besökare förra året

knytning:
- Vi fick en del reaktioner från arkivarier

säger Kristina Wärmare, projektledare

för

Hon berättar att intresset hittills varit
mycket stort och på utställarsidan är mässan nästan fulltecknad. Det finns dock, i
skrivande stund, fortfarande några platser
kvar för hugade utställare som vill nå en
stor publik. Fler än 5 000 besökare hittade

till Sollentuna under två dagar förra

året,

som kände att arkir,perspektivet delvis
drunknade i allt det andra förra året' I år

vill vi förutom många intressanta utställare
också försöka satsa på aktiviteter som stärker arkivariernas identitet och yrkessamhörighet, säger Olle. Han är en aning hemlighetsfull men antyder att det även kan bli

något mer nöjesbetonat inslag under mässdagarna om allt går i lås.
Renodlade arkivfrågor
Det digra konferensprogrammet knutet till
utställningarna kommer denna gång att i
större utsträckning fokusera renodlade
arkivfrågor. Bland annat kommer arkivredovisningssystem att demonstreras och diskuteras liksom framtidens arkivredovisning. Att allmänna arkivschemats lämplighet länge ifrågasatts är ingen nyhet - men
hur ser alternativen ut? Vilka erfarenheter
kan dras från Riksarkivets utvecklingsprojekr INFOTEK-RED?
Det och många andra frågor vill Arkiv &
Dokument ta upp och diskutera. Några
l.tterligare axplock ur programmet är vilka
tekniker och metoder vi måste använda för
att digital information ska kunna läsas i
framtiden, hur hantering och registrering
av e-post kan ske på bästa sätt och hur
Internet kommer att påverka dokumenthanteringen.

Nordisk konferens september 2001
Brsrur

HAR rAGIrs orrr att den Nordiska

konferensen ska gå av stapeln den 20-23

I
I

Tryckning ar. material
Utflyktsmål

september 2001 i Uppsala.

Det har bildats två grupper som ska arbeta para1lellt, en progrämgrupp och en admi-

nistlativ grupp.
Den administrativa gruppen ska bland
annat arbeta med följande frågor:

I
I
I
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Programgruppen ska bland annat arbeta
med följande:

I
I
I
I

Upprätta nordiska kontakter
Engagera föredragshål1are

Dokumentationen
Schemaläggning

Budget
Kost & logi

Vi har

Annonser

konferensen, se nedan.

är.en arbetat

fram en målsättning för

Vilka som ingår i de olika grupperna är
inte i skrivande stund helt klart.
Tacksam för tips
Men vi tar tacksan-rt emot alla tips och idder.
\rad gä1ler programgruppen så är det Anders
Perlinge som är sammankallande. Anders
har e-mailadress anders.perlinge@ sfehf.se' I
clen administrativa gruppen är det jag som
är sammar-rkallande, med e-mailadress
margareta.linday@swipnet.se En fu11ständig
lista kommer i nästa nummer.

ry informerar
F

II
(t

insyn, rättskipning och förvaltning

M

samt forskning. Efter regelrätt utredande hos arkivbildaren ska ett för-

slag utformas och skickas till

Rikarkivet, som har att fatta beslut i
frågan och om det blir aktuellt med
gallring utfärda en föreskrift.

Om gottring

O,\1 CALTRINC

- frön utredning
titt bestut

0m gallring

r,R1\ uTRfDNtNC rJt_t
iirsrLr I
llllii;iir

r\,J:

- Från utredning till

beslut

i

Rikarkivets rapportserie
Rapport 7999:L
Handledningen

Rikarkivet utkom ijanuari med en
handledning med titeln 0m gallring

-

till beslut.
Handledningen bygger till stor del

på

Därefter får läsaren sig

det material som använts vid
arkivvård. Målgruppen för handledningen är främst statliga myndighe-

redning, alltifrån inventering av

ter men den kan med fördel användas även av andra som tillämpar

handlingsbeståndet

av informationsvärdet utifrån ett

arkivlagen.

antal kriterier

Målsättning
Var l]ärcle år hå1ls en Nordisk konferens
med inriktning på enskilda och näringslivets arkivfrågor.
2001 är det Sveriges tllr att genom
Näringslivets Arkivråd NLA anorclna
denna konferens. NLA tog initiativ redan
vid förra konferenstillfä1let att inbjuda alla
arkivorganisationer i Sverige att delta i

Rikarkivets föreskrifter och allmän-

till bedömningen

na råd om gallring av handlingar i

statliga myndigheters forsknings-

- främst offentlighets-

anordnandet.
De nordiska länderna har en likartad
lagstiftning vacl gä1ler arkiveringsfrågor
inom näringslivet. Därför är det viktigt att
:amias kring de frågor som är gemcnsamma. Det är också viktigt att dela med sig av
de erfarenheter som de olika länderna
bcsiiler. Vi har också ctt genten5antt intresse

Ng föreskrift
fron Riksorkivet

till livs hur

man ska gå tillväga hos en myndighet i samband med en gallringsut-

i

Hör gärna av er ti11 Anders eller mig - alla
tips och idedr mottages n'red tacksamhet!

Text: Peter Sivervall

pet gallring, vadör man gallrar samt
det regelverk som finns om gallring.

Från utredning

Riksarkivets fortsättningskurser

ISBN 91-38-31604-8

inleds med att redogöra för begrep-

för framtidsfiågor.

verksamhet, RA-FS 7999:7.

I

Att frän-rja nordiskt samarbete inom

arkivorganisationerna och näringslivet.
19 Att utr.eckla relationerna med de baltiska systerorganisationerna.
I Att tillvarata de olika ländernas erfarenheter kring digital lagring.

I

Att stärka arkir.ariens roll inom
näringslivet genorn utbildnir.rg och kun-

skapsutveckling.
Att ta upp framtidsfrågor och stimulera
till dehatt.

I
Viktiga frågor som kommer att stå på
dagordningen är bland annat:

Text: Margareta Linday
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nla

NÄRrNGsLrvETs AnrrynÅ0, NLq
Nikolaigatan 3,702 10 Örebro
Tel

019-12 01 95

.

Fax

.

Hemsida: www.nlu.nu

019-611 81 20

E-post nla@nla.nu

0rdförande:
Margareta Linday
Villagatan 26,619 35 TROSA
T{n:

0156-123 41

E-post: margareta.linday@swipnei.se

Namn: Britt-Marie LVenditto

Ålder: 34 år
Arbetsplats: arkivarie på lndustrihuset HB.
Tidigare arbeten som arkivarie: Karolinska lnstitutet,
Stockholms Brandförsvar och Handelshögskolan i Stockholm.
Utbildning: Arkivvetenskap 40 p,fil.kand. i arkeologi/antikens

0
c
d

s

kultur och samhällsliv, Stockholms universitet.
Familj: gift
lntressen: segling, resoL foto och god mat.

lnxtvRloer ms
390, 101 27 STOCKH0LM

Box

Kansli: Annika Pettersson

TfnlFax: 08-411 49 30.

0lle Ebbinqhaus
14ariebergs Arkivbyrå AB
Fax:

a

FALK'konferens Ör 2000
Notera den 17-18 maj i era almanackor. Då
är det nämligen dags för årets FALK-konfe-

FALK:s hemsido

rens. Den äger rum på Aros Congress

0rdförande:

Tfn: 08-698 06 05 .

o

-.o

08-698 06 02.

E-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

hor fott nU odress

Center i centralaVästerås.Och årets konfe-

renstema är dubbelt: "Samverkansformer &
FALK har fått en ny hemsida, både
vad gäller layout och adress. Den nya

Digital tillgänglighet".
Värdar ärVästerås stadsarkiv och
Landstingsarkivet. Inbjudan går ut per brev

till alla

FALK-are. Konferensen är ockå

fukivfirbund

öppen för icke medlemmar. Se även information på FALKs hemsida!
0m aftonen den 16 maj ordnas ett kvällen

lnxtvrÖRsu1,l o

före-arrangemang för tillresande deltagare,
då både föttema, magen och själen kommer

Folkrörelsernas

roLxnönELsrRruls
Box

317. 101 26 STOCKHOLM

Kansli: Rigmor Hagström

Tfn: 08-412 39 00 .

Fax

08-412 39 90.

adressen är http://www.falkarkiv.orgl.

Webbmaster är Klas-Erik Karlsson, Landstinget
Sörmland, klaserik.karlsson@lk.dll.se.
I och med den nya hemsidan kommer
Falkposten att avslutas för att

ersättas med information direkt
på hemsidan.

att få sitt...0ch på kvällen den L7 maj hålls
konferensmiddag påTidö slott, byggt av
Rilsarkivets grundare Axel 0xenstierna.

0rdförande:
lngvar Söderström
N4yrvägen

l.

191 63 SoLLENTUNA

.

Tfn: 08-96 53 22

Fax:

08-96 36 52

E-post: ingvar.sode6trom@mailbox.swipnet.se

tAU(
FALK
Elisabeth Holmstrand

/o

EST AB

Folke Bernadottes väq 445

256 57 HELSIN6BORG
TIn:042-29 37 60

.

Fax:

04?-29 31 80

Mobil: 0708-68 64 71

Katarina Lindström

SOLNA

Linda Erilsson

STOCKHOLM

Kenneth Thunvall

NACKA

Nils Mossberg

HÄRNöSAND

Kerstin Engström

6USTAVSBERG

Lars Berglund

STRÖMSUND

Lars-Erik Modin

LÖTTORP

Anna Larneryd

HÄRNÖSAND

Sten Ullerstad

ESKILSTUNA

Birgitta Nilsson

MALMÖ

Brita Engvall

STOCKHOLM

Åsa Haglund

SUNDBYBERG

Eva Lindquist

STOCKHOLM

Anna-Lisa Hjalmarsson

MATTMAR

Paul Bergström

VELLINGE

Viveca Nyström

FLODA

Lena Wiorek

STOCKHOLM

Mikael 0ttoson

Mikael Pedersen

STOCKHOLM

Ylva Berg

HÄRNÖSAND

Ullvi Ekwall

KRISTIANSTAD

Cun Schönbeck

6ÖTEBOR6

Annett Karlsson

KARLSTAD

Christina Hellman

HANINGE

SALTSJÖ-BOO

lna Nordlund

SICTUNA

Jennifer Post

HÄGERSTEN

Ann Mörnås

SOLNA

Karin Forslund

STOCKHOLM

0rdförande:

Annika Brandesten

SOLNA

Hans Hellblom

ESLÖV

Arne Fryks6n

Katarina futersson

HÄLLEFORSNAS

Annika Tergius

TORNA HALLESTAD

E-post: est.holmstrand@telia.com

Helsingborgs stadsarkiv
TJn:

AAS vitt önsko fÖtjonde Personer
vötkomno sorn medtemmor:

042-10 61 10

.

Fax:

042-10 50 65.

E-posl: arne.lryken@stad.helsingborg.se

FALK vitt önsko

fötjonde personer
vötkomno som
medlemmor:
Siw Wik

VANSBRO

Susanne Schuch

STRÅNCNÄS

Marianne Hansson

SVENSTAVIK

Gull-Britt Rödin

BOLLNAS

Anna-Stina Å lonsson

BOLLNÄS

Anita Björk

LINKÖPING

Jill Karipidou

KUNCSBACKA

Karin Löfgren

VELLINGE

Sirkka Virtanen

FA6ERSTA

ffireningsforum

oo

rnarrum

om fastighetsbunden teknisk dokumentation
Text: Katharina Prager

AÅS spprrxenrunr orr fastighetsbunden
teknisk dokumentation hölls den 24
november på Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s, konferensanläggning

som hade en tanke på att statlig egendom

Vikten av ett fungerade arkiv

na handlingar behöva byta ägare. Hansen

Efter lunchen drog Reigun Thune
Hedström, stadsbyggnadschef i Upplands
Väsby, igång sitt föredrag om byggnadsnämndens arkiv. Då hon för 14 år sedan

förmedlade även på ett mycket målande
sätt det stora forskningsvärdet i fastighetsbunden teknisk dokumentation, inte bara

samhet inom företaget täcks inte av ISO

i

vid ganska små förseelser i uppdatering
eller utftirande. Därför har man utvecklat
särskilda rutiner för att kvalitetsstikra ritningshanteringen. En fungerande ritningshantering har det största ekonomiska värdet för fastighetsförvaltningen.
Förvaltarbehoven giöms dock ofta bort

vid dokumentationsframtagningen, det är
därför viktigt att man vid ritningsframstiillning beaktar en vidare användbarhet än
bara byggprojektet. Bredberg tog även upp
frågan om decentralisering av ritningshanteringen och menade att det bästa är ett
centralt ritningsarkiv med kompetent personal som fungerar som informationscentral där alla kan hämta aktuell dokumentation. Om man inte kan eller vill ha ett centralt arkiv är det av yttersta vikt med
gemensamma rutiner och uppföljningar.
Lokala arkiv utan insgr och kompetens
leder snart till att ritningarnas värde urholkas, enligt Bredberg.

-

verksamhetssystem.

och dokumenterad verksamhet. AIl verk-

Stockholm och lockade cirka 35 personer.
Ulf Bredberg, arkitekt på AB
Postfastigheter, inledde med att poängtera
det stora kapitalvärde som välskötta ritningar har. Sedan AB Postfastigheter övergick till att arbeta med CAD-ritningar har
insikten om ritningarnas värde ökat samt
hur detta värde snabbt kan förverkas redan

Kvalitetssystem

9000 men tänkesättet ska råda överallt. Det
tar dock ett tag innan man krånglat sig ur
ej fungerande rutiner och for att klargöra
att kvalitet är något företagsövergripande
har de valt att kalla sitt kvalitetssystem för

tighetsägare att förstå att man inte utan
vidare kan avhända sig allmänna handlingar. Men lagstiftningen är så svag och otydlig
att tryckfrihetsf<irordningen hela tiden
ståills åt sidan med hänvisning til1 jordabalken. Hansen lyfte problematiken till den
nivå där den hör hemma - hos lagstiftarna.
När jordabalken kom 1970 var det ingen

och syftet är att utveckla en strukturerad

IS0 9000

skulle kunna säljas ut och därmed allmän-

att beskriva och förstå vår ekonomiska historia.

det av ett sådant började hon tillsammans
med skeptiska medarbetare bygga upp ett

Brist på standard

arkiv. Byggnadsnämndens arkiv ska innehålla sådant som visar att det allmänna fått
sina juridiska rättigheter siikrat, såsom
säkerhet, miljo, grundlaggning och geotekniska grundundersökningar.
Många byggherrar vänder sig till byggnadsnämnden för att få underlag tilI
ombyggnation och visst finns det mycket
att hämta där. Men liksom AB
Postfastigheter torde i princip alla fastighetsägare vinna på att bygga upp egna fungerande arkiv. Det har Upplands Väsby
kommun gjort. En översyn av alla avtal
ledde till att många kunde sägas upp och
vid eventuell rättstvist har man ordning på
sina beslut.

Lena Huring, kvalitetschef på ABB

Contracting, talade om vad ISO 9000 är för
något och hur man på ABB Contracting
jobbar med kvalitetssystemet.
Kvalitetssystemet bygger på att man beskriver de rutiner för hur man hanterar allt

från ax till limpa. Givetvis ska man beskriva
det man gör och inte hur det borde vara

frir stadsplane- och arkitekturhistorien,
utan även for bland annat möjligheterna

kom till Upplands Väsby fanns inget fungerande arkiv. Eftersom hon sedan sin tid i
Sollentuna kommun visste vikten och vär-

Jordabalken och annan lagstiftning
Näste talare, Lars-Erik Hansen från

Riksarkivet, hade åtagit sig den tunga
ämnet "Vad säger jordabalken och annan
lagstiftning om överlämnande av handlingar vid forsaljning'i Vi är många arkivarier
som grunnat på hur vi ska få allmänna fas-

Lars-Erik Modin från företaget Rit & Cad
AB, som under många år arbetat med
dokumenthantering som framställare av
teknisk dokumentation, talade bland
annat om IT-branschens brister på standards och vilka informationsförluster
detta leder till. Vidare talade Modin om
vad som krävs för att kunna utveckla goda
och fungerade dokumenthanteringsrutiner. Nämligen ett samarbete mellan dem
som producerar och reviderar, Iagrar och
distribuerar samt dem som använder
materialet.
Detta kändes som en bra slutknorr på en
fullspäckad dag. Den komplexa verldighet
som går under namnet "Kunskaps-samhället" kräver mycket av oss, något som seminariet verkligen belyste. |ag hoppas och tror
ag detta inte är första och enda gången
dessa frågor tas upp och att denna dag blir
ett bidrag i debatten om arkivariens yrkesroll samt inledningen till en diskussion
om fastighetsbunden teknisk dokumenta-

tion.
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Po jokt efter hgresgÖst
19 Statens Fastighetsverk

äger 6amla Rikarkivet

på Arkivgatan, Riddarholmen. Rikarkivet flytta-

I de ut när det nuvarande stod klart 1968, men
I
(huset byggI fortsatte att hyra sina gamla lokaler
I des 1891) för "lågfrekvent material"fram till för

I
I

I tet och Statens Fastighetsverk har sedan dess
I
I förgäves söK efter en ny hyresgäst till detta välI digt speciella, K-märkta hus. Genealogiska föreI
I ningen hyrde där en tid efter att Rilsarkivet
I flfiat ut för gott. Sedan har det stått helt tomt,

Hötsningor frÖn
en orkivhund
I

några år sedan. Då sade man upp hyreskontrak-

I

I men några visningar har ägt rum i samband
I
Riddarholmsdagarna.
I med bland annat
kunde
man dock tro att frågan var
I
höstas
I
I löst, då Röda Korset hade planer på att flytta in.
I
t Men Rikantikvarieämbetet ställde krav som för-

Till jul skickade ÖLFA ut hälsningar med

den här söta "arkivhunden". Den heter
Balthazar, är en dvärg-schnauzer och nio

I
I

månader. Börje Hiorth, på Östergötlands

föreningsarkiv i Norrköping, berättar att

senade planerna så mycket att man tackade nej.
Så nu är Statens Fastighetsverk åter på jakt

I

I
I efter en hyresgäst.Vem månde det bliva
I gång?

Balthaaar brukar få fölia med honom till
jobbet varje dag. Så visst är Balthazar en

I

riktig arkivhund.

nästa

Text: lngrid Söderlund

I

r Ewa lsakson har lämnat sin tiänst
som arkivarie vidVästerbottens museum och tillträtt en nyinrättad arkivarietjänst vid FöreningsarkivetVästernorrland. Under

1990talet arbetade

Ewa på SCB i Stockholm, det sista
året som arkivarie.

.

Erika Svahn har fått en tjänst som
arkivarie på SCB:s Arkiv, där hon hittills varit projektanställd sedan hon
avslutade sin arkivutbildning vid
Stockholms universitet.

. Rikarkivets 1:e arkivarietjänst på
Byrån för tillsyn och rådgivning

till-

sattes med Håkan Lövblad från
Rikförsäk-ringsverket (RFV) från den
1 januari 2000.

. Tjänsten som registrator/arkivarie
på Haninge kommun tillsätts med

tilt:

Åsa

i rtf-format. Bilder bör vara papperskopior i sv/v eller
färg. Bildtext fästes på baksidan. Dia går oclså bra'

Tema

Namn och adress på artikelförfattare och fotograf skall

Redaktionellt material tillTema Arkiv ska skickas

Olsson
Arkiv
öster-Malma
640 50 BJöRNLUNDA
Tln/fax:0155-24 61 67
E-post: aspa@swipnet.se

Artiklar bör sändas via e-post, antingen som textfil

Hannelie Meltin från den 1 aPril
2000. Hon kommer närmast från
Polismyndigheten i Stockholms län.

bifogas. Cärna även uppgifter om artikelfödattarens
arbetsplats, befattning och e-postadress'
Önskas bilder i retur skall detta särskilt framgå'
Honorar för publicerade artiklar utgår normalt i form av

eller

fem ex av det nummer som bidraget publicerats i'

. lndustrihuset HB:s (lndustri{örbundet) tjänst som arkivarie/Record
Manager, tillsattes med den nyaTema
Arkiv-medarbetaren Britt-Marie L
Venditto från Handelshögskolan från

den 10 januari 2000.
och konferens
Västerås

24-26/5

några arkivarier och registra-

Nordiska arkivdagar
Århus, Danmark

29-30/5

FA:s årsmöte

75/6

Tema Arkiv

nr 2/OO

Manusstopp mån 8/5

22/3

NLA:s årsmöte

27-27/9 lnternationella
arkivdagar

29/3

3-4/5

Sevilla, Spanien

AAS årsmöte

Arkiv & Dokument

ll/Ll

Arkivens dag

20-23/9

Nordisk konferens,

år 2001

Uppsala

Sol lentunamässan

L7-r8/5

FALK:s årsmöte

t9 Den 11 februari träffades
torer för att diskutera ett
eventuellt nätverk. Alla är

verkamma i Malmö och var
överens om att ett nätverk
behövs. Fler än de närvarande är intresserade, men

§vän

nådde inbjudan inte ut

till alla. Du, som läser detta
och är intresserad av att vara
med, kontakta undertecknad
snarast. Nästa träff blir den

11 april.
Birgitta Nilsson

Tel.:040-32 14 tB
Fax 040-32 15 00
E-post: birgitta.nilsson@
citytunneln.com

o Vårdkoncernen Prakti kertjänsts

tjänst som dokument- och arkivansvarig, tillsattes med Lotta

Kristensson som närmast kommer
från Manillaskolan.

.

Språk- och folkminnesinstitutet
(S0Fl) i Uppsala valde att tillsätta sin
1

:e arkivarietjänst på Folkminnes-

avdelningen med den redan SOFIanställda Bodil Nildin-Wall {rån den

1 november 1999. På hennes förra
arkivarietjänst ersattes hon med
Johan Ståhlberg.

.

Ulf Jönsson har fått en tjänst som
arkivarie på ARAB. Han kommer närmast från Landstinget i Stockholm.
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Ovörderligo hjälpmedel för orkivet

1. Visuol Arkiv

. Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter
. Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).
. Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter är enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
. Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
. I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2. Visuol Dokplon
För att kunna leva upp till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring är det nödvändigt att en
förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta
rationellt med upprättande, implementering och löpande uppdatering av dokumenthanteringsplaner.

Förteckno med Visuol Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fätt ett mycket positivt mottagande. Nästa kurstillfälle är 26-27 sept
Frågor angående kursen besvaras av Birgitta Losman 0708-2903 14, birgitta@kenfix.se eller
Sigrun Hreidarsdottir 03 l-61 l0 26, sisrun.h-reidarsdottir@stadshuset.sotebors.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta
Produktansvarig

oss

Bertil Axelsson
bertil. axelsson

@

031

Bo Thal6n, stadsarkivarie

Kommuner, landsting och
folkrörelsearkiv

bo.thalen

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok

@

-

613225

adb-kontoret. goteborg. se

031 - 701 19 60

adb-kontoret. goteborg. se
018

-

30 4172

lars.hager@ wima-dok. se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 6133 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tjänster och
Arkivvårdsprodukter.
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Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Öster-Malma
640 50 BJÖRNLUNDA

Äus

har till det nya millenniet utökats
med både ny och förändrad funktionalitet. En av
nyheterna är ett avancerat mallpaket i Officemiljö där
bland annat föredragningslistor och protokoll kan
skapas utifrån ärendehanteringssystemet. Länkar finns
också i AHS till de elektroniska dokumenten.

Under förra året lanserades den helt Intranätbaserade versionen av
ÄUS. Den har nu driftsatts hos ett antal kunder med stor framgäng.
mot
med
Flera av dessa lösningar är mycket
andra

iil

i
Funktionaliteten för den modul som hanterar bygglovsärenden har förändrats.
Den kan nu installeras som separat modul. Aven grundprogramvaran har fått ett
antal nya funktioner för att möta våra kunders behov.
Under våren 2000 kommer ytterligare produkter och tjänster att
området ärendehantering.

Besök oss 3-4 maj på mässan Information l\4anagement med
Arkiv & Dokument i Sollentuna där vi visar det moderna och
rationella ärendehanteringssystemet ÄHS. Ni kan även kontakta
oss för att på plats hos er gålgenom vad ÄHS kan innebära för
.just er.

f,'t

.(

ilfi? il1 tÅ
lndustrigatan
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582 77 Linköping tel 013-35 85 00, fax 013-35 97 00 info@alp.se www.alp.se

