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förvoro men lite plots? Lundio tötpcrckning ger
dig dubbelt så m&ngcr hyllmeter, doldo bokom en snygrgr
fosod i foner elier lcrminot.
Konstruktionen ör liko enkel som den crr effektiv; klqssisko
Lundio-hy1lor stäl1s rygg mot rygg p& vogncrr som i sin tur
sötts på rols. Du f&r hyllsystemets o11o godcr egenskoper
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behov med ett ov morknodens störsto sortiment crv tillbehör. Lundio totpcrckning possor liko bro inne på kontoret
som i orkivet.
Lundio tillverkos cry mossiv norrlöndsk furu. En hyllsektion kcrn böro upp till 600 kgr och ett enskilt hyliplcrn kloror
helcr 180 kg trots crtt de ör upp tiII 1,2 m l&ngcr. Hy1lor som
vöger flero ton {lyttor du latt och ljudlOst med hondkroft
vio hondtcrg eller rott eller med eldrivning.

För nörmstq forsöljningskontor ring 08-623 98 00 el1er
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er&

in på wwwlundqristinred.se
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utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är
föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektorn (AAS),
Föreningen

arkiwerlsamma i Landsting och Kommun (FALK)

oo

och Folkrörelsemas Arkivförbund (FA).

Ansvarig utgivar€:
INGVAR sÖDERSTRÖM

0

ordförande i föreningen Svensk Arkifidskrift
Tfn: 08-96 42

lt . Fax:08-96 36 52.

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

Chefredaktör:
ASA OLSS0N.

/oTema Arkiv

.

640 50 BJöRNLUNDA
Ttn/fax:0155-24 6t 67

I

E-posl aspa@swipnet.se

i

Öster-l4alma

från internationella händelser eller förebilder. Detta gör att en
internationell dialog blir allt vikigare. Ett exempel på detta är

Redaktionsgrupp:
ANNACARIN PAAVO (AA5)

Tfn: 08-506 941 36

.

Fax: 08-506

g4t 2t

årets stora konferens i Sevilla, som refereras på annan plats i
tidningen. Den svenska representationen var som vanligt stor. En
och annan tyckte att den var iögonenfallande stor. Detta är
knappast någon isolerad företeelse. Det är likadant på praktiskt

E-post: annacarin.paavo@scb.se

I\4ICHAEL FRANKIUS (FALK)

Tfn: 08-657 43 00
E-post: michael.frankius@dokumenthuset.se

HANS RAMSTEDT (FALK)

Tfn: 090-16 13 97

r

Fax:

090-16 11 04

E-post: hans.ramstedt@umea.se

suslr\Nr gÄcrMm

GAs)
Tfn: 08-1+57 56 00

E-post: susanne.ba*man@linq.com

PERNILLA FRIBERG (AAS)

Tfn: 08-459 84 66

Arkivfrågorna har alltid varit internationella. Det mesta vi gör i
våra organisationer och arkiv, har antingen hämtat sina intryck

taget alla områden, vare sig det gäller vetenskap, miljö, eller som nu, arkivfrågor.
För
många är dessa i nternationella konferenser dessutom en välkommen

chans för många

att få samtala med varandra. Någon har i ett annat sammanhang gt
sa
att det bästa
sättet för svenskar att få tala med svenskar är på en internationell
konferens. Då finns
inte de vanliga hindren för samtal på hemmaplan, plikten, stressen
och tiden. Därför
är möten av detta slag viktiga för den personliga utvecklingen, man lyssnar på
de
internationella strömningarna och samtidigt finns det plats för samtal.

E-post: pernilla.friberg@skb.se

På hemmaplan harArkivens dag genomförts

INGRID sÖDERLUND

Tfn: 08-401 00 63
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se

BRITT-MARIE LVENDITIO (NLA)

Tfn: 08-783 83 07
E-post: britt-marie.venditto@ihb.se

ANNELIE IOHANSSON (FA)

Tfn:08-545 475 62.
E-Post: annelie.johansson@tam.a.se

-

nu förtredje året iföljd. Intresset var
som vanligt stort.Tusentals intresserade har fått upptäcka vilka skatter
som göms i
våra arkiv. Många arkiv kombinerade sin dag med olika samarbetsarrangemang

med

andra organisationeri föreningar och museer. Det har varit berikande och givit plats
till
samtal och erfarenhetsutbyte. Själv deltog jag i ett sådant arrangemang, där
ett stort
antal organisationer på folkrörelseområdet samverkade. 0rganisationer som
normalt
inte träffas och tidigare inte har samverkat särskilt ofta. Slutomdömet var
entydigt,
det var lyckat, där{ör att det gavs plats för samtal.

rrRsltt söotnttm fA
Tfn: 08-508 283 42
E-post kerstin.soderman@ssa.stockholm.se
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AAS stipendiater

i Sevilla:

Utanför kon g ressloka en
I

C

.;f

Karin Arvidsson, Björn lordell, Börje Justrell och Ulrika Grönquist inne i kongressbyggnaden.

Text och foto: Karin Arvidsson, Rinkeby stadsdelsförvaltning, Ulrika Crönquist,
Regeringskansliets arkiv- och dokumentcenter och Annika Rodhe, Stockholms stadsarkiv.

Försök att föreställa dig 2 997 arkivarier samlade i
en kongresslokal i väntan på den spanske kungen.
Tänk dig sedan tre andra arkivarier, uppklädda
dagen till ära, som kommer inspringande genom
I september

reste

vi till den 14:e internatio-

nella arkivkongressen i Sevilla. I kongresshallen inleddes dagarna av olika huvudtalare som tilldelats var sitt ämne att resonera
kring. Därefter presenterades andra perspektiv på dagens ämne av talare från olika
länder. Uppslutningen kring dessa huvudsessioner var näst

4

intill mangrann

och från

bakdörren precis före kungen, en liten gråklädd
man, utan vare sig slips eller krona.
Dessa tre är Arkivrådet AAS stipendiater och
artikelns författare.

tolkbåsen skickades arkirtermer på ryska,

endast berördes av den sydafrikanske tala-

kinesiska, tyska, engelska, spanska och fran-

ren. Det blev snart uppenbart att frågorna

ska genom

luften til1 delegaternas hörlurar.

Begränsade delar
Den första dagens ämne var "elektroniska
arkiv i en global kontext'l Elektroniska
arkiv var i fokus, medan globaliseringen

endast berörde begränsade delar av arkivvärlden.
När vi senare resonerade med arkivarierna Berthe Aminoso från Madagaskar och
Sahadatou Nancina från Niger, ryckte de på
axlarna inför problematiken. Någon dator

q§*

Annika Rodhe och Karin Arvidsson framför kongressbyggnaden i Sevilla.

fanns inte i Nigers huvudstads stadsförvaltning, och Nancina trodde därför inte att
digitala handlingar inom en överskådlig

som har den mest öppna, professionella,
mogna, ödmjuka och framgångsrika
inst2illningen till sitt yrke och att arkir,teo-

framtid skulle bli något bekl.rnmer för
stadsarkivet. Däremot lyfte hon fram bristen på accessionsutrymme i sitt 108 kva-

rin har sitt ursprung i Kina.

dratmeter stora (l) stadsarkiv som ett angeläget problem.
För Madagaskars delegat var det enskilt
största problemet
att överhuvudtaget få resurser

från myndigheterna för att bedrir,a
arkiwerksamhet

inom kvrkar-r.
Hon var den enda
deltagaren tr'ån \ladagaskar, ett land med
drygt tio miljor.rer inr'ånare, vilket kan jämföras med Sr-eriges cirka 150 deltagare.

Kinesisk propaganda
Ämnet för den andra dagen var arkir,teorins utveckling och västvärldens arkir,teori
dominerade dagen. Detta ensidiga perspektiv kunde ha modifierats av talaren från
Kina, men vad som hade kunnat bli ett
intressant inlagg visade sig till stor del vara

i det närmaste propaganda. Vi fick nämligen lära oss att kinesiska arkivarier är de

Arkiv ochW

vi kunnat ana att kombinationen av arkiv

Under den tredje dagen behandlades arkivens roll i ett samhälle där miinniskor har
allt mer fritid. Även då fick vi erfara hur
arkiv kan användas i nationellt propagana

vl
visade sig
vara

intresserade kvinnor i en strid ström till
programredaktionen. Det blev uppenbart
för oss att vi i vår vardag inte till fullo
insett arkivens betydelse som nations- och
identitetsskapande faktor. An mindre hade
och TV kan innebära mer berömmelse,
lycka och framgång för en arkivarie än ett
strävsamI arbete på en arkivinstitution.

dasyfte. Från

Breddat perspektiv

Moskvas arkiv-

mycket stora

Tiots anteckningsblock och pennor i högsta
hugg och ett febrilt skrivande var det emellertid inte under sessionerna i den frrllsatta

resurser laggs på

kongresshallen som engagemanget för den

väsende där

marknadsföring
av arkivet och på
arkirpublikationer, berättades om hur kunskapstörstande tonåringar, som fördärvats
av Holly,vood-producerad våldsfilm, söker
sig till arkivet f<ir att lära sig att älska sitt
land.
I ett senare samtal med Miran Novac
från Maribor i Slovenien fick vi ett nytt
uppslag om hur arkiven kan populariseras.

Fem minuter i veckan framträder Miran

Novac i nationell TV och presenterar arkivmaterial med anknytning till aktuella samhiillsföreteelser. Enligt hans egen uppgift
kommer beundrarbrev från arkiv(arie)-

internationella arkil.världen vaknade hos
de tre stipendiaterna. Det var på de mindre
seminarierna och i samtal med arkivarier
från andra delar av världen som vi insåg att
vårt perspektiv tidigare varit snävt.
Den struktur vi dittills tagit för given
med ett arkivregelverk, institutioner och
välutbildade arkivarier visade sig inte alls
vara självklar frjr många av kongressdelega-

terna. De hade själva skrivit ihop sin arkivlagar, rest över halva jordklotet för att skaffa sig en utbildning och var ofta en av få
arkivarier i länder med långt mycket större
befolkning än Sveriges. Det största problemet för dessa ensamma tappra yrkeskollegor
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:ir handlingarnas såikerhet. De
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mot insekter, värme, fukt,
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återspeglas

i arkiven i framtiden,

j

måste gemensamma ansträn8-

brist på arkivkartonger.

ningar göras för att slå vakt om
arkiven i tredje världen.
Sahadatou Nancina från Niger

Viktigaste frågan

måste få en större arkMokal.

Mot bakgrund av detta beslöt vi
att fråga delegater från olika

Berthe Aminoso från

delar av världen vad de tyckte var
den enskilt viktigaste frågan att
diskutera under en världskongress om arkiv. Från svenska
arkivarier och andra arkivarier

variekollega, (ingen av oss hade
möjlighet att nappa på erbjudandet om oavlönat arkivarbete i
Madagaskar). Nharreluga Rafael

ordbävningar, översvämningar,
politisk oro, krig, diktaturer och

tlq s

mänsklighetens hela historia ska

från västvärlden var i de flesta
fall svaret "elektroniska arkiv".
Från andra delar av världen
uttrycktes andra önskemåI. De
ville diskutera bristen på arkivlokaler, pengar och behovet av en
stärkt yrkesidentitet. I några falI
svarade de tillfrågade att det viktigavar inte i första hand vilka
frågor som diskuterades, utan
möjligheten att möta yrkeskolle-

Madagaskar behöver få en arki-

Simon från Riksarkivet i
Moqambique behöver hjzilp med
att bevara sina 2 400 kassettband
med insamlad muntlig historia.

Avslutningsfest
Innan arkivarierna lämnade
Sevilla för att spridas över hela
världen samlades de till avslutningsfest på ett stort torg mitt i
Sevilla. Rödvinet flödade

till en

fantastisk måltid under en stjärn-

ger från hela världen.

klar himmel. Den vilda dansen

Kritik mot konferensen

ville aldrig upphöra och vid tretiden på morgonen kom alla fordomar om arkivariers dåliga takt-

Under den sista dagen reste sig
en spansk delegat som

kritiskt

känsla på skam. Så slutade arkiv-

sammanfattade kongressen med

konferensen [ör de tre AAS-sti-

att det varit alltför mycket propaganda, för lite analys och nyska-

pendiaterna och för världens
arkivarier.

pande teoretiska resonemang.
Delvis instämmer vi i kritiken.
De stora föreläsningarna i plenum förmådde inte utmana vår
spr på arkir,världens tillstånd.
Däremot kunde vi utanför kongressalen, i korridorerna, på luncher och bussresor, flnna nya

perspektiv och vi ställdes inför
en arkir,'värld som vi dittills inte

Läs här vad några av delega-

terna tyckte var den enskilt
vikigaste frågan att diskutera
under en internationell arkivkongress:

Kristina Sandahl, Landstingsarkivet i Stockholms låin:
Långtidslagring av digitala arkiv.

ägnat mycket tankemöda.

Vår kritik mot konferensen
i att den i alltfor hOg grad

ffi*mu**,

består

behandlade de problem arkivarier i västvärlden möter. Många
stora ord sades om det mänskliga
' :"'1

)il;tffa,,qq .ni..,

Den vackra och berömda katedralen La Giralda

6

kulturarvet och att arkiven är en
global angelägenhet, men kongressens faktiska innehå,ll motsvarade inte de stora orden. Om

Börje |ustrell, Riksarkivet:
Hur vi ska hantera arkiven i en
värld där teknologin och den nya
ekonomin ger helt nya förutsättningar.
Peter Horsman, Archive school,
Amsterdam, Holland:
Framtidens yrkesroll, framför allt

§&villa
med tanke på hur man ska organisera sig internationellt

i arkiv-

öppenhet för id6er från andra
delar av världen.

DESAYtJIt/#§

organisationer.

Mats Burell, Regeringskansliets
arkiv- och dokumentcenter:
Arkiven i lT-samhiillet.
Ivan Szekely, arkivkonsult från
Ungern:
Det viktigast är mötet i sig. Alla
har olika problem, och det vikti-

Miran Novac, Landsarkivet
Maribor, Slovenien:

i

beakta arkir,perspektivet redan

heter av ekonorniska och sociala

ör

problem och drrr. hetrdcl.c
arkir'.verksan'rheten,

nt

ed arkir.a-

rier i andra länder.

-{?YSYi.4*i}*
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Evellm Wareham, Riksarkivet

till

Berthe Aminoso, Kyrkoarkiven i
Madagaskar:
Viktigast är att diskutera erfaren-

*t1 #dh*t*V;* d-

, Ti:rr.r*"rf,

baserat på vetenskaplig metod.

Vi behöver diskutera hur vi kan

diskussion.

å;frt$

Det viktigaste är att diskutera
hur arkivarieyrket kan hrijas från
att betraktas som ett hantverk
(att sortera papper) till ett yrke

inte de enskilda frågorna
utan det faktum att man möts
gaste är

$l"tllt,iJi"rs

Nya Zeeland:

när digitala handlingar skapas så
att vi kan bevara elektroniska
arkivhandlingar till eft ervärlden.
Olle Ebbinghaus, Mariebergs

arkivbyrå:

"rl

Vi bör diskutera vilka straregier vi
kan använda för att stärka 1,rkesidentiteten hos arkivariekåren.

ML Loef, Provinsarkivet i
Nordholland, Holland:
Pengar. Oavsett viika problem
man har är pengar alltid lösning-

Zdenka Semli-Rahj,
Landsarkivet i Maribor,
Slovenien:

en.

Att diskutera utformningen av

\.
,.&
Bild ovan: Karin Arvidsson och Ulrika Grönquist utanför ett
caf6

i Sevilla.

Bild nedan: Ulrika Grönquist och Karin Arvidsson utanför
Archivo General de lndias.

internationella standarder. De
Sahadatou Nancina

från

som utvecklas

i dag är alltför

Stadsarkivet i Niamey, Niger:
Hon ville inte uttrycka en egen
åsikt eftersom ICA hade bestämt

präglade av anglo-amerikansk

vad hon skulle tala om på kon-

landen.

arkivteori och kan inte appliceras
på exempelvis slovenska förhål-

gressen.

Indrek Kuuben, Estland:
Nharreluga Rafael Simon,
Riksarkivet i Mocambique:
Arkir,lokaler är ert stort problem son-r behiiver diskuteras.
Det är sr.årt att tä pengar ti11
ti11räckligt stora i.Lrkir-lokaler. Ett
annat problem är att hitta och
bekosta nriLLkr

.r

r: tiir

.11L1u"

n-

damå1.

Öppenhet och tillgänglighet till
arkiven, och arkivariernas roll i
att påverka utformningen av den
moderna arkivbildningen, så att
handlingar kan bevaras för fiamtiden.
Charles Gibson, Riksarkivet
Belize:
Det finns inte någon specifik

i

Björn |ordell, Stockholms stadsarkiv:

kongress är att utanför kongres-

Kongressen bör behandla arkiv-

sens sessioner

politiken, framför allt med tanke
på tredje världen och Kina.
Standarder måste skapas med

käga,tan

det viktigaste med en

i plenum möta
arkivarier med liknande intressen
och erfarenheter för att få hjälp
med sina konkreta problem.
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"Kongressen visade

teoretisk mo gnad"
Text: Håkan Lövblad, Rikarkivet,

@
f,
I

emat lör arkivkongressen i Sevilla var
"Arkiven i det nya millenniet"s informationssamhälle'l Ett ganska givet tema kan ryckas.

Foto: Harriet Kvist

Guanter satte likhetstecken mellan ett dokument
och ett monument och detta utgör en lämplig brygga till arkivteorin.

En kongress som denna riskerar naturligtvis, trots

ett övergripande tema, att bli en ganska splittrad
upplevelse. |ag tycker därför att det var glädjande
att uppleva att kongressen visade på en gryende teoretisk mognad inom den internationella arkivariekåren. fag har därför valt att koncentrera min artikel på denna dimension.
Kongressen speglade det senaste decenniets inter-

nationella diskussion i de tre aspekter som jag tänker behandla, nämligen den teoretiska grunden för
arkilvetenskapen, arkivens mandat och arkivariens
roll. Det kan vara lämpligt att inleda med det jag
benämner arkivens mandat. Det är nämligen denna
aspekt som har stimulerat den teoretiska debatten.

Och utgångspunkten är givewis när digitalt
representerade handlingar borjade betraktas som

arkivhandlingar. Det nya som utpekades under kongressen var dels audiovisuella handlingar som snart

enbart kommer att existera som digitala representationer, dels medicinska system i vid bemärkelse.
Dessa multimediasystem sågs förena en oral tradition med den byråkratiska dokumentationen och
marknadens produkter. Det mesta, men inte allt,

Handlingen är kärnan
Den teoretiska grunden i arkiwetenskapen, precis
som i andra vetenskaper, utgörs av dess ontologi och
kunskapsteori. Ontologin, frågan om arkivens natur,
och kunskapsteorin, frågan om hur man utvinner
kunskap ur arkiven, kommenterades av flera talare.
Kärnan i ontologin är givetvis handlingen.
Ana Maria de Almeida Camargo, Brasilien, gjorde
en etymologisk harledning genom att påpeka att
substantivet handling utgar från verbet handla. Hon
menade att centralt för en definition av begreppet

handling är den orala manifestationen för minnet.
Desantes Guanter delade denna syn när han
påpekade att utmärkande drag för handlingen är att
komplettera minnet och kommunicera dess innebörd. Fransmannen Bruno Galland menade att en

definition av begreppet handling med universell giltighet är en nödvändig förutsättning för en utveckling av arkilwetenskapen.
Almeida Camargo ansåg dessutom att en fortsatt
autonomi mellan arkiv, bibliotek och museer är en
förutsättning för den professionella utuecklingen.

digitalt representerat och länkat samman.
Tekniska lösningar

Dokument och monument

Nfi

Kenneth Thibodeau, USA, menade att ett problem
är att de tekniska lösningar som skapas inte utgår

monument av olika slag som till exempel statyer

ifrån handlingen. Han tog som exempel objektorienterade IT-system i vilket objektet inkapslar ett

i en annan bemärkelse var att arkivinstitutioner inte bara ansvarar för handlingar utan även för
och minnesmärken. Och ägnar sig åt insamling av
minnen och dokumenterar aktivt möten, kongres-

beteende. Kunskapsteoretiskt innebär detta enligt

ser, fester etcetera. Ett konkret gränsöverskridande

håll måste bevaras.

mellan arkiv och museer. Spanjoren f M Desantes

8
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honom att handlingens kontext, struktur och inneSydafrikanen Verne Harris kritiserade denna, som

Wvilla
',r).i§Sr

han benämnde, "evidensfundamentalism" genom

att hävda att en handlings kontext är obegränsad.
Han påpekade visserligen att aktiviteten alltid ftiregår dokumentet, men menade att en handlings processuella värde bara är en kategori, visserligen strategisk sådan, bland andra som fantasi, förfalskning
och mysteri.

Kovändning
Luciana Duranti, Kanada, ansåg att den enda möjligheten är att bevara möjligheten att återskapa ett

elektroniskt dokument. För mig var Durantis ftiredrag lite grand som ett bombnedslag. Hon förefaller

i det nya millenniet ha övergivit sin tidigare rigida
positivistiska hållning och förenar sig numera med
bland andra Thibodeau som en funktionalist. Hon
verkar även ha övergivit sin tidigare deterministiska
kunskapsslm med teorin som ensidigt överordnad
praktiken. Hennes nuvarande kunskapssyn, möjligen
under inflytande av arbetet i INTERPARES-prgektet, omfattar teori, metodologi, praxis och historio-

grafi och med återkopplingar mellan dessa nivåer.
Harris representerar den postmoderna kritiken
genom sitt hermeneutiska betonande och problematiserande av kontexten i syfte att nå den egentliga
innebörden i ett arkiv.

att åka till Sevilla.

Arkivariens roll

dessa nyfikna är det enligt honom mycket svårt att
kommunicera arkivens system och s1,ntax.

Arkivariens roll utgår givetvis från den teoretiska
grunden och arkivens mandat, men även ifrån
användarna av arkiven. Tysken Herman
Rtimschöttel gjorde den intressanta anmärkningen
att det förra seklet i stort sett inte innebar någon
metodisk förändring av arkivariens arbete. Han förutsåg att byråkratins upplösning skulle

bli en utma-

ning för arkivarien.
Österrikaren Leopold Kammenhofer fortsatte på
det spåret genom att hävda att utbildningen av arkivarier måste vara forskningsöverskridande och processorienterad för att kunna hantera frågor om

i en alltmer organisationsöverskridande värld. Han menade att kärnan i arkivariens arbete är bevarandet av de delar av kulturarrret som arkiven svarar f<ir och att detta måste prioriteras genom att enklare uppgifter automatiseras.
Maria Madalena Garcia, Portugal, betonade arkivariens politiska ansvar när det gäl1er att medverka
bevarande och gallring

tiil

ett bevarande av arkiv i diktaturer, i synnerhet
fran politiska polisen och politiska motståndare.

Håkan Lövblad har också fått AAS stipendium för

tiöst skulle kunna karaktäriseras som nyfikna. För

Claudia Salmini, Italien, redogjorde för att en
svårighet för användarna är att arkivförteckningarna i Italien representerar ett arbete sedan medeltiden. Olika begrepp har använts och regionala och
lokala variationer i förtecknandet har resulterat i
fragmentariska förteckningar. Ett neo-förtecknande
är enligt henne enda möjligheten att förbättra situationen.

Kongressens budskap
Kongressens budskap till världens arkivarier, i de
avseenden jag har valt att behandla, skulle kunna
sammanfattas på följande vis. Arkivarien i det nya

millenniet får inte låta sig förvillas av den tekniska
och samhälleliga uwecklingen och dess artefakter,
utan hålla fast vid den processuella förutsättningen
för arkiven. Arkiven måste vidmakthålla möjligheten att härleda handlingen till en verksamhet och
dess omgivande kontext. Den professionella utvecklingen fordrar verktyg som till exempel generiska

definitioner av centrala begrepp och en fortsatt
självständig arkiwetenskap befruktad av andra

Användningen av arkiven
Ibrahima Lo, Senegal, påpekade att majoriteten av
användarna inte är forskare utan lite mindre ambi-

blir att prioritera och
metodologiskt utveckla bevarandet och kommunikationen av arkiven.
vetenskaper. En utmaning
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Att nå nya arkivbrukare

Iulia Chee gick i sitt anförande ett steg
Iängre, och talade sig varm för att skapa en
ny generation "historieambassadörer" (heri-

Orr rutnnuantoNEr,r,A konferenser kan man
tycka en hel del. Arkivkongressen som pågick
under en knapp vecka i Sevilla i slutet av september spretade åt alla de hå11. I det rika
utbudet av föredrag intresserade vi oss särskilt for den del som handlade om arkivens

till skolatt
använda
det
elever på alla nivåer. Lär dem
tage advocates) genom att vända sig

rika utbud av primärkällor som våra arkiv
har att er§uda!

utåtriktade arbete. Vad hade representanter
från olika arkiv i världen att säga i det ämnet?
Iulia Chee, Singapore, sade i sitt anförande,
att eftersom arkiven under så lång tid betraktats som passiva bevarare, giiller det nu att inte

Viktiga kulturbärare
Simon F.K. Chu menade att i en tid av nedskärningar för många arkiv, så är det viktigt
att ge vårt yrke ett gott rykte för att bli tagna
på större allvar. Genom "Quality manage-

baravara mer aktiva utan att även skapa en
uppfattning i det allmänna medvetandet om
oss arkivarier attvara aktiva, att, med andra
ord, skaka av oss vårt förmenta "arkivdamrd'.

ment" kan vi få en medveten och engagerad
personal för att den vägen skapa goodwill.
Även Julia Chee ansåg att vi behöver ett större antal brukare som ser arkiven som viktiga
kulturbärare för att anslagsgivarna på allvar

- Arkiven måste förändras med tiden från tid till annan gliller det att vi omdefinierar vära roller och förändrar våra strategier.

ska få

Utred brukarnas behov

deras egna villkor.

I samma andetag framholl han även att
framgång inte enbart ska mätas i antal besökare på arkiven.
Kvaliteten zir alltid viktigare än kvantiteten.
Simon F.K. Chu, Hong Kong, sade att det
är viktigt att inse att kvalitet inte enbart är att
se som en kostnad utan rentav som en investering eftersom det skulle ge arkiven en kon-

-

kurrensfördel.

10

vi

från arkivens sida lyckas visa upp olika
aspekter på den lokala historien, finns också

En marknadsanalys är det viktigaste instru-

mentet för att kunna marknadsföra arkiven,
fr amholl Philip Maarschalkerweerd,
Nederländerna.
- En sådan analys tillhandahåller grundelementen för att kunna närma sig kunderna på

upp ögonen för vårt arbete.

Alexei Kisselev, Ryssland, menade att om

blir mer intresserade av den nationella historien. Arkivens roll
chansen att människorna

"Un dia en el archivo" är en handledning för
spanskspråkiga skolbarn om hur ett arkiv
fungerar och arbetar, utgiven av kulturutskot-

tet i Andalucia.

- Vi bör sträva efter

som förmedlare av en nationalkänsla visade
sig inte helt oväntat vara extra viktig hos
f<ireträdare för yngre nationer som,

att nå nya användare

av våra arkiv.

Ibrahima Lo, Senegal, menade att vi, för att

i den här

fallet, Singapore och Senegal. Den ryska statsbildningen är förvisso inte ny, men den kan
t?inkas ha fått ett nytt innehåIl efter
Sovjetunionens fall.

nå nya anviindargrupper av arkiven, behöver

utbilda både amatörer och forskare i hur
arkiven är uppbyggda och vad de innehåller.
Det är först den vägen som brukarna kan få
en större n1'tta av vad arkiven har att erbjuda.

Bidrag om management
Den i samband med Sevilla-kongressen
utgivna "American Archival Studies: Reading
in Theory and Practice" (The Society of

På jakt efter

utblick

nya målgrupper
Text: AnnaCarin Paavo

Hun rÅNcan vI porENTrELLe användare som
surfar runt i cyberrl,rnden och som kan tiinkas
vara intresserade av det rika material som finns
vå,ra svenska arkiv?

American Archhisis) har avslutningsvis två
bidrag om marnagement med resonernang
som ligger helt i linje med det ovan presenterade. I det ena bidraget, "Redefiaing

s : ;:,
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målgrupper,
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minologi och om hur arkiven är ordnade, ta till
sig den information som möter dem på arkivens
hemsidor?

Archival Identitl': N{eeting User Needs irr
the Information Society" skriver Randall C.
Jimerson att arkir.arierna, för aft undvika att
bli irrelevanta i det moderna informationssamhtillet, kommer att bli trrungna att
pmdefiniera sin professionella roll och iden-

Korrekta och prydliga
Många av de hemsidor med arkivanknl,tning
som jag har besökt, är korrekta och prydliga
och ger grundläggande information om hur
man kan nå arkivet, föreningen eller vad det
nu kan vara man söker. För det mesta finns
också en beskrivning av den aktuella verksamheten, arkivbeståndet, kontaktpersoner och
dylikt. Det ar glädjande att se att många har en

Xttet.

i, D. koIrrro", vidare att behöva

exempel barn och ungdomar?

Kan en person helt utan kunskap om arkivter-

r-^

.- --r

till

rl;

skaffa sig

it:til:t.t::i,.',,.

riya pla:rerings- och marknadsföringskunskaper och medvetandegöra arkivens bety-

John J. Grabowksis "Keepers, Users, and
Funders: Building an Awareness of Archival

presentation av sin verksamhet utlagd på
Internet. Men, handen på hjartat, är sidorna
särskilt lockande och intresseväckande för
andra än de redan arkivfrälsta? Är de roliga,

Vaiue'l propagerar förfaftaren för behovet

spännande och annorlunda?

delse

för att möta brukarnas behov.

I det andra bidraget på samma tema,

av att skapa ett medvetande hos allmänhe-

ten om vädet av arkiv om de ska kunna få
det stöd deras pke fc;rrjanar. Och att de
behöver arbeta tillsammans med amatörhistoriker och professionella historiker för
att kunaa skapa det medvetandet.
Tillbaka i arkir.lunken på hemmaplan
finns det aI anledning att i vardagspraktiken fundera ör'er det i Sevilla sagda. Är det
redan öppna dörrar man på olika hål1 i världen försöker slå in? lnte ml.cket av det som
sades var nytt, men handen på hjartat, basta
kollega: Återstår det inte fordarande en hel
del dörrar att öppna på vår egen bakgård?
Text: Kerstin Martinsdotter, arkivarie på
Stadsarkivet i Malmö och Ame Jätelius,
"medföljande make" och joumalist

i

Vill vi överhuvudtaget nå nya
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För många är den nuvarande hemsidan kanAlla nya sätt att han-

ske den första versionen.

tera information har sina barnsjukdomar. Man
måste få pröva nätets möjligheter och begräns-

ningar, lära sig de basala funktionerna och
göra de första trevande försöken. Men nu när
tekniken mognat något och Internetvanan
ökat, är det kanske dags att fundera på hur
man kan utveckla sina hemsidor?

Siden Saxo
En institution som gjort en satsning på att nå
nya målgrupper är Statens Arkiver i Danmark,
bland annat genom historiemagasinet Siden
Saxos sidor som man {inner på adressen
http://www. sa.dk/lak/saxo.htm.
Texten foftsätter på sid 12
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Pappersversionen utkommer en gång i kvartaiet och nätsidorna är delvis en traditionell presentation av tidningen med blänkare om dess
innehåll och smakprov på artiklar, bokanmiilningar och en "frågelåda", dit läsarna kan
skicka frågor med historisk anknytning. Men

diir finns också något man kallar specialsidor
där man på ett lättsamt sätt försöker levandegöra historien och öka intresset för arkiven.
Till exempel är ambitionen att försöka ta upp
aktuella händelser och knyta ting och handlingar i arkiven till dem. Där finns just nu en
biografi över den i Danmark mycket populare

Text: Björn Lind h, Rikarkivet, bjorn. lindh@rikarkivet.ra.se

författaren Morten Korch, med länkar till arkivalier där han förekommer. Både en fotografisk
återgivning av arkivalien och en avskrift, vilket
ger en känsla av autenticitet.

Hånesande detaljer
Sidorna om Den sidste heks berättar bland
annat om rättegången mot Anne Palles 1692.
Hon blev dömd för hiixeri och avrättades 1693.
"For hun blev halshugget og brandt, fik Anne

vin. Den kostede 8 skilling, og
blev - ligesom alle de andre udgifter - opfart i
amtsregnskabet, som i dag findes på Rigsarkivet" (Siden Saxo, Landsarkivet for Sjelland,
Lolland-Falster & Bornholm). Även dessa sidor
kryddas med information som leder oss till
arkiven förutom att vi förses med hårresande
en halv potte

G CA (International Council on Archives f lnt.rrrtionella arkivrådet) är arkivarier[ ,u, internationella organ. Av hävd har <iet
i huvudsak varit nationalarkiven i medlemsländerna som varit hul-udaktörerna i den
internationella arkiwerksamheten. Det har
företrädesvis varit riksarkivarier från Västeuropa eller Nordamerika som dominerat i
exekutivkommittdn, det styrande organet.
Även i övrigt, i sektioner och kommittder, är
det arkivarier från de båda nämnda områdena

Frågesport
Siden Saxo bjuder också på en historisk exposd
över gamla hundnamn, kungliga födslar och
dop, bilder från Titanic och en historisk fråge-

sport där du kan testa dina kunskaper inom en
rad ämnen för att nämna några exempel. För
barn har man speciella barnsidor med bland
annat frågesport anpassad för barn, en sida där
man 1är sig skriva gotisk skrift och den interaktiva sidan "Lav dit eget riddervåben'l Lagom

till jul förra året hade de också speciella julsidor med julhistorier, julkalender, jultomtens

I samband med ett skifte på generalsekrete-

intensivt arbete med att forma en ny och mera
funktionell arkivorganisation.

I

den gamla organisationen fanns ett organ

där s§,relsen till den allt dominerande delen
bestått av företrädare för den tredje världen,
CAD (Commission on Archival Develop-

lova.

ningar i vilka u-ländernas nationalarkiv har
ingått, att fördela en inte särskilt stor summa

till arkiven; genom att ge dem en chans att
förstå vad arkivens innehåIl kan användas ti1l.
re

gionala avdelningar.

Exekutivkommitt6n består i dag av följande
medlemmar:
I de tolv ordförandena i de regionala avdelningarna
I ordföranden i CITRA
Rundabordsorganisationen)
den blivande kongressarrangören 2004
(Österrike) genom sin riksarkivarie
I ordföranden i CEP (Commission on the
(

I

Evaluation of the Programme)
t9 en företrädare var för medlemskategorierna B (arkidöreningar), C (enskilda arkivin-

Tredje världen

ment). CAD har haft till uppgift att koordine-

Besök gärna de här sidorna och låt er inspi-

t2

rarposten och inför det nya seklet har det hos
många aktiva kants viktigt att reformera organisationen och göra den mera global. Inte bara
till namnet utan även till gagnet. Det har
under de senaste två åren och även bakom
kulisserna under kongressen i Sevilla pågått ett

historia, litteraturtips och så vidare. Om de
sidorna dyker upp även detta är vägar jagifie

reras. |ag tror det är liknande initiativ som
behövs för att locka framför allt yngre besöka-

och följaktligen finns i dag sammanlagt tolv
re

som varit de tongivande.

detaljer om hiixerier och omgivningens syn på
dem.

u-världen till godo.
Den nya organisationen har upphöjt medlemmarna i CAD, det vill säga ordförandena i
de regionala avdelningarna, till ordinarie medlemmar av exekutivkommitt6n. För att åstadkomma någon form av paritet har två nya
branscher tillskapats, en för Europa i allmänhet och en för OSSEIänderna. Den tidigare
centralafrikanska avdelningen har lagts ner

stitutioner) och D (individuella medlemmar).
Ordförande är under perioden 2000-2004
den spanska riksarkivarien, Elisa dos Santos.

ra verksamheten hos de tio regionala avdel-

pengar för seminarier, publikationer etcetera

Koordinera verkamheten

i

avdelningarna samt att i största allmänhet
verka för att resultaten av aktiviteterna också
skulle komma de mindre bemedlade arkiven i

Under exekutivkomn-rittin och r-r'red generalsekreteraren som ordförande t-inns numera en
utökad CPM (Commission on the
Programme Management), som har ti11 upp-

gift att koordinera de olika programmen

I
oo

f0 r att reformera lCA
inom ICÅ. tranrrör aLt kommitteernas r-erksamhet. Kornmiss-ole: har 16 medlemmar
med var sitt ansi ai.omrade och är inte geografiskt sammrns;tt utan består a\-"experter"

porter från diverse möten kommer inte längre
att finnas kvar i pappersutgåva utan endast
publiceras på nätet över ICA:s hemsida.

på sina respektrr e .rmråden. Tre kommissio-

Skiftande kvalitet

närer har L-r1 .rtrg:r C-\D:s gamla uppgifter att
koordinera ler<:rn-rheten hos de regionala
avdelningarni r -r-r ji-iden.
I övrigt är ::.ra:irqarna inte särdeles märkbara. Sektionerr: rlnns kr ar i oförändrat
skick, liksonr et: el:;L (omnitteel med spe-

En vidare märkbar förändring är planerad

för

framtiden. Nästa kongress, i augusti är 2004,

narmöten med föredrag av ibland ganska skiftande kvalitet har dominerat. Ganska liten
plats har lämnats åt diskussioner och många
av oss har väl också tvekat att ta till orda på ett
främmande språk i en jättelik plenisal med
hundratals åhörare, även om vi haft något
väsentligt att säga.

Annorlunda uppläggning

cialuppdraginr.m:nf,r:nationsteknologi, lIl

Inför Wienkongressen planeras alltså en helt
annorlunda uppläggning. Tälen i plenisalen
skall i princip begränsas till kongressens

aI

öppnande och avslutning. I öwigt skall

:ir#;;:ä;'.uf'
ferenserna med töreträ.i.:ic

kongressdeltagarna arbeta i mindre

grupper och workshops som skall
arrangeras av sektioner, kommittder

ti.r

och regionala avdelningar. Dessa får

nationalarkiren nrcd [(r'r. -]:n.

nu i uppdrag att under den fi.raåriga arbetsperioden ta fram ett antal
ämnen för seminarier, presentationer av egna program och "papers"

kvar som en relatirl siäh s.:ardis
del av ICA med egen st.:e-s: .,ch
programverk5Jnrhrt :....,r. j.
stora kongresserna

farde

sor

halls r art

år.

Publikationer slås ihop
Från och med lr-il1 konrrer en lörändring att ske beträn::d.. It- {:, publikationer. Archivurrt. (ont *t\ :.. rlt ir . r't !lng ont
året, och Janus, som ut^omr-Lit klartalsvis
med ofta stora förseninqar. kommer ått slås
ihop till en enda kr.artalspublikation med
namnet Archivum. Den skall utges på santtliga
fem arbetsspråk inom IC.\: enselska, franska,
tyska, spanska och ryska. Bulletinen som

utkommit med ojämna mellanrum med rap-

lrr
rII

I 1I

av olika slag som skall ventileras
under parallella möten.
Det har i och för sig alltid funnits
kommitt6- och sektionsmöten under
kongresserna som varit öppna för allmänheten men ofta har de annonserats
dåligt och många "vanliga" kongressdeltagare

kommer att äga rum i Wien. Vissa av oss som
bevistat ICA:s kongresser har inte alltid varit

har kanske dragit sig för att besöka dem. Nu
skall det alltså bli annorlunda. I samband med
anmälningarna till nästa kongress skall man,
förhoppningsvis, få noggranna uppgifter om
allt som skall pågå och dessutom kanske få

nöjda med det relativt stereot)?a program
som alltid presenterats. En myckenhet av ple-

registrera sig för ett antal seminarier eller
workshops som man är intresserad av.
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Yimei öfverström, arkivarie från Kina, har här skrivit lite om öppenhet och
sekretess i arkiven.

,,V

ao

agen ti ll öppenheten är
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te utan hinder"
qei 0. Iverllpm,
den som

gr,a. oppenner r arKlven. uen

del av handlingar måste visa sin
identitet och

sven-

tryckfrihetsförordningen garanterar medborgarnas rätt att ta
ska grundlagen

del av allmänna handlingar. Dessutom får

myndigheter inte efterforska förfrågarens
identitet eller s1,fte med förfrågan.
Så är inte fallet i många andra länder, till
exempel

i Kina, som jag kommer ifrån.

Den kinesiska arkiwerksamheten har en
lång tradition bakom sig. Att ha tillgång till
arkivhandlingar har länge varit ett privilegium för makthavaren och vissa grupper.
Vanligt folk har varit utestängda från sin
egen historik. Men kampen för ett rättvist
samhälle har aldrig getts upp.
Kinesisk arkivlag

År

1988 trädde den första arkivlagen

i Kina och

i kraft

de arkivhandlingar som upprät-

tades före 1949 däFolk Republiken grun-

för alla. Dessutom
fick kinesiska medborgare möjlighet att ä
tillgång till arkivhandlingar som upPrättats
efter 1949, dock med vissa begränsningar.
För det första, generellt öppnas arkiv 30 år
efter den sista anteckningen. För det andra,
dades, blev offentliga

T4

tionellt kallas det "Principles of access to
public records") har en stor betydelse i den
demokratiska processen. Denna princip
garanterar medborgares rätt att delta i styrandet av ett samhälle, att förhindra byråkrati och korruption.

vill ta

verige ligger Iångt framme när det

beskriva s),ftet.
Skillnaden i
öppenhet mellan

Den svenska öppenheten i arkiven är en
forebild för andra länder. På grund av
politiska, ekonomiska och kulturella skillnader länder emellan är det inte så sjalv-

Sverige och Kina

beror på olika
statsskick och
Yimei Öfverström

lagstiftningar.

klart att den passar andra länder. Till
exempel

i Kina, där i tusen år enligt den

lnte ovillkorlig

konfu cianska systempolitiska modellen,

Realistiskt är öppenheten inte ovillkorlig.

arkiwerksamheten varit ett verktyg för
makthavaren. Dels för att skydda sina egna
intressen, dels för att kontrollera folk.
Samtidigt finns det fortfarande en del
personer som är omedvetna om sina rät-

Förutsättningen för att öppna arkiv är att
innehållet i arkiven inte skadar statens
siikerhet, enskildas integritet eller affärsverksamhetens, industrins och forskningens intressen

i ett land.

Enligt den kinesiska arkMagen ska handlingar beträffande ovannämnda områden
ha forlängd tidsgräns till 50 år eller ännu
längre.

Den svenska öppenheten
Principen att alla medborgare ska ha rätt
att ta del av allmänna handlingar (interna-

tigheter att delta i den demokratiska processen. Även i demokratiska länder är
motståndet mot öppenheten i arkiven
fortfarande stort, till exempel är den svenska öppenheten ganska okänd inom EU

där svenska medborgares rättigheter
inskränks under EU:s regler. Med andra
ord är vägen till oppenheten inte utan
hinder.

Jakten på det försvunna dokumentet är över
Outsourca din dokumenthanteringsprocess

§

i

I

{

:
i'i

&

I

Arkinetru heter lN:s kompletta
arkiv- och dokumenthanteringslösning. Våra arkivariekonsulter

avtal skrivna på vykort och vilka du
kan gallra bort. En smart lT-lösning

hela dokumenthanteringsproces-

sen och ordning i arkivet. Telenor,
Telias marknadsbolag, Telia Mobile

hjälper dig att avgöra vilka doku-

gör att du kan lagra stora mängder
dokument både fysiskt och digitalt

ment som är viktiga, vilka som

och snabbt återsöka dem via

våra kunder. Kontakta oss så

måste sparas, hur du gör med

lnternet. Arkinet" ger struktur åt

berättar vi mer.

Kundtjänst 020-99 80

80

www.ingoodcompany.se

och Räddningsverket är några av

lN

-

ryn

det rikstäckande outsourcingföretaget
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Meorr Kunovns

ar om arkiv!
Professionell hjZilp med dokumenthantering!

Kurser & utbildningar
Konsulttji.nster & entreprenader
Batäll giima uår brosclryr!

Jm Appelquist
tfn: 08-698 06 04, e-post: jan.appelquist@sipu.se
Olle Ebbinghaus
tfn: 08-698 06 05, e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se
Sten
tfn : 08 -69 S 06 0 1, e-p

kmder
o

v : sten.leander@sipu.se

Elisabet Lenni

tfn 08-698 06 08,

e-post: elisabet.lenne@sipu.se

Amika
tfn: 08-698 06 03,

Pettersson

e-?ost: annika.petterson@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB

Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamar_
bete är instiftad 1995 till minne av förra ordföranden för Folkrö_
relsernas arkivförbund, som omkom i Estoniakatastrofen.
Fonden syftar till utökade och fördjupade kontakter på arkivområdet mellan Nordens och Balticums alla länder.
Stipendium ur fonden kan enligt stadgarna sökas av ,institutio_
ner,_ föreningaq organisationer. företag och enskilda personer
med anknytning till arkivsektom inom någon av Nordens och
Balticums olika nationer".
Stipendium ur fonden utlyses härmed för sjätte gången ledigt
för ansökan. Ansökan sker på särskild blanken, Jo-"..kri..ru.
från nedanstående adress. Hela eller delar av siipendiesumman
kan sökas. Airsökan skall vara inne till fondens styrelse senast
under februari mänad 2001.
Beslut om stipendium fattas senast under maj månad och sti_
pendiet utdelas i samband med Folkrörelsernas Arkivförbunds
årsstämma under försommaren.
Stipendiesumman för är 2001 uppgår till 20 000 kr Blanketter
rekvireras från följande adress, dit också ansökningar ställs:

Madli Kurdves Mlnnesfond

Box 70338, 107 23 Stockholm

Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06
Hemsida w.sipu.se/mrieberg

MTNNnsFoND

02

- ingår i SIPU

c/o ArkivCentrum, örebro lån
Ntkolaigatan 3 ,7OZ tO örebro

Tftr?019-6112900. Fax: 019-61I 81
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laserskrivare för mikrofilm i rullformat
SPECIATI§TER PÅ:

Furuhyllor
Kompolithyllor
Kontorskompokter
Posthonterinqssystem

Sköp och bäklivllor

'

Stålhyllor'

Utstöllning: Ynglingogoron I 4

8ox23234, 104 35 Stockholm
Tel O8-34 tO 65 . Fclx 08-32 32 63
info@a rkibra.se . www.orkibro.se

Skriver ut
dokument
direkl på
tI
arkivbeständig
mikrofilm for
långtids- och
såkerhetsförvaring.
AIla slags
dokument
kan skrivas ut
med perfekt
mikrsfilmkvalitet.
Max gralisk upptösning på 12.000 Dpt vitket råcker tiil 400
äkta DPI för ett A0-format.
Fungerar sgm en vanlig skrivare iett näfuerk och styrs
Senom ett Web-baserat grånssnitt.
Ersåtter en konventioneli dokument-kamera/scanner genom
att kombineras med trisiående scanners.
Vålkommen afi se Polycom och andra produkter inom
dokumenthantering på vår utstållning i Västerås,

ffiffi trW$$qm"m$åHmq &ffi
§p€cialister inom gralisk dokumenthantering sedan 1g7s
f el 021 -1 25292 E-post: mail@kmm.§e Hemsida : wyrw.kmm.se
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land annat med de
orden, där han citerade en icke namngiven
finsk arkivarie, inledde den
danska riksarkivarien Johan
Peter Noack de nordiska arkiv-

dagartaifuhus den24-26

Arkivverkens databaser
erna gav ett brett underlag för

teknolo giske udviHing".
Århus bjod på ömsom sol,

att kunna orientera sig om
uwecklingsläget i de olika lan-

I

år demonstrerade

ömsom regn, och den som

derna.

händelsevis längtat efter dan-

bland annat Riksarkiven sina

till både frukost,
lunch och middag blev inte

arkivdatabaser.

Invigningen gick av staPeln i
Erhvervsarkivet medan konferensen som sådan hölls i ändamålsenliga, men kanske något

var av förklarliga skäl flest,

Danska Riksarkivet Presenterade också ett Program som
tagits fram för att testa att de
filer som överlämnas till dem
är i rätt format. Det tYcks som
om arkiwerken i de olika länderna delvis lagt tYngdPunkten på olika delar av verksamheten, och kanske kan man

men även de övriga större
nordiska länderna var relativt
väl representerade. Gladjande
nog fanns även en del deltagare från Färöarna, Grönland
och Island på plats. Island och
Reykjavik står för övrigt som

undvika att alla uPPfinner
hjulet på var sitt håll genom

värdar för nästa uPPlaga av de
nordiska arkivdagarna 2003.
På förmiddagarna hölls

dokumenthantering. Ur arkivsynpunkt var det inga direkt

gemensamma föreläsningar
medan eftermiddagarna ägna-

presenterades och bilden

des åt en rad parallella semi-

18

exempel.

Föreläsningarna och seminari-

opersonliga, Århus Kongrescenter. De danska deltagarna

Britta tonell Ericsson och Peter Sivervall

sökning, för att nämna några

"Arkivet i den informations-

besviken.
Clada svenskar i
fors och Jakob Boivie.

och principer och förutsättningar för registrering och

maj. Temat för dagarna var

ska bakverk

vimlet. Från vänster: Magnus Ceber, Maria Asp, Örjan Rome-

den offentliga förvaltningen

narier med olika teman: arkivens internettj änster, arkivteo ri i utveckling, utveckling av

erfarenhetsutbYte av det här
slaget.

lngen "paketlösning"
Flera föredrag handlade om

upp\4ande scenarier som
känns igen från tidigare seminarier jag bevistat. Det finns
många företag som slåss På
marknaden om att sälja sYstem
för ärende- och dokument-

.I

l-

NS

himmel

i

GfilJuI

I

trrh

I

ting ska avställas dler arkiveras ur

ffr helt enkelt acceptera det resultat
som blir foljden... Som det är i dag
registreras alltfor manga handlingar

I

(framfor allt e-post) inte alls, påpekade såviii han som andra föredragshållare. Om dessa kan fångas upp

I

systemet, men någon elegant och

verkligt långsikrig "pakerlmning"

för elektroniskt berarande tycks
iinnu ingen ba hnserar
EigilÅnd€rsen ftän

lfiljo-

og

Energiministerkt i Danmark
bekriiftade den bildeL llan berättade om den totala genomgång de
gjort av dohrmentha nkrin gsa

inom ministriet och i samband
med det har de gått igenom, testat
och utvärdera flera system- Man
har mötts av tclrniska problem, fel i
program, fOr svaga trätverk, för
svaga datorer men odrså av interna,

organisatoriska problern- Åndersens
slutsats var att inget qvstem på
marknaden hiiller måttet för en

rationell ärende- och dokumenthantering kombinerat med arkive-

genom att handläggaren använder
en mycket enkel rutin är en del lrrnnet.
Kanske hade man hoppats att den

elektroniska revolutionen skulle
medföra att kvalitdn på dokumenthanteringen höjdes i stillet för tvärtom?

Till exempel tillhandahåller

med f<ireläsnin garna är språkförbistringen. fag kan se värdet och char-

extremt enHa for handl^ggarc att

men i att inte viilja engelska som
konferensspråk. Visst ska vi nordbor
försöka förstå varandra utan att ta

vå. Trots derura förs:imring av doku-

J

rITIr

&araxmms§g§$wrmmå$mmx

1/1-sida (215 x 280 mm)

Hans erfarenhet var också att de system som ska anv?indas måste vara

registrera dokumenttitel, diarienum mer och om det fu en utgående eller
inkommande handling trodde
Andersen var en rimlig ambitionsni-

L

Storlek

middagar nog så givande som sjiilva
konferensprogrammet. Ett problem

åir

I

av dokument om de är ldassificera-

Språkförbistring

^

I

de på ett bra sätt.

Tre knapptrydaringar

Högst tre knapptrydaringar

L',

Annonspriser i SEK under 2000

Som alltid är diskussionerna med
nordiska kollegor på luncher och

handläggarna beredda an göra,
enligt Andersen. Ått i princip bara

$rhih

rätt elektroniska hjälpmedel en helt
oöverträffad möjlighet till scikning

ring.

anv:inda, då de åir väldigt ovilliga att
registrera och Hassificera dokument.

@.tma

7/4-sida (87 x 111 mm)
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3 600
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Bakida
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Småannonser (87 x 30 mm)
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9 900
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10 000

Annonsackvisitör
Harriet Kvist, c/o Stockholms Företagsminnen, Grindstu,167 33 Bromma.Tel 0g-634 Og 50.
Mobil 070-497 78 62. Fax 08-634 99 35.

vägen 48-50

genvägen över engelskan, men nog
hade i alla fall jag behövt ä en del av
de danska ftiredragen tolkade till

Dekorfärg PMS 130 o CMYK O-27-tOO-O

svenska för att verkligen kunna tillgodogöra mig alla intressanta tankar.
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Ett faktum värt att ttinka på inför
kommande konferenser.
Text och foto: AnnaCarin

havo

I

brl

iinxh,wr

!

mentens klassificering forespråkade
han inte en central registratur - man

I

GsttNgtt

I

hantering. I basta hll fungerar de
f61 dagligt bruk och så långe ingen-

I
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Betydelsgfuflt centry.i
I

rex,.cnr.,.:samLun

Senast hölls denna veckolånga kurs

Sverige är två banker medlemmar av

organisationen the European Association
G for Banking History (EABH), som har sitt
säte i Frankfurt am Main: SEB och
Nordbanken. Organisationen anordnar årliga
konferenser på skilda teman och väten2002
är platsen Stockholm och temat

blir "Centres

and Peripheries in Banking" med de två bankerna som värdar.
Det blir ett forum
för möten mellan
forskare från
Europa och USA,
ledande personer

sp

från medlemsbankerna och arkivarier
i bankerna. Dels presenteras aktuell akademisk bankhistorisk forskning, dels sker ett
informationsutbyte kring arkiv- och doku-

i april i

London på temat "Archives & Records
Management in Business". Det var ett innehållsrikt program som presenterades för de 18
deltagarna från elva Iänder - Sam Litzing från
Nordbanken och Anders Perlinge från
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning
(det vill säga SEB:s historiska arkiv) - och
många olika aspekter och problemområden
betades av under

till att
till

Dr. John Orbells,
ING Barings, ledning.

på hemmaplan ,,:;;o,':*:I "'

mentfrågor med särskilt fokus på bankverksamhet. Detta syftar ytterst till att låta forskningen inspirera till praktisk nytta i dagens
verksamheter. Ordförande är Sir Evelyn de
Rothschild, N. M. Rothschild & Sons Ltd,
London.
Årets konferens genomfördes under två
dagar iWarszawa och hade 120 deltagare från
241änder. Huvudtemat var "Towards a Global

within the Evolving
Economy" och inte mindre än 18 föredrag
presenterades inom sex olika ämnesområden.
Nästkommande konferens hålls i maj 2001 i
System? European Banks

slovenska Ljubljana.

Kurs för arkivarier

Man arrangerar även utbildningar för bankoch fciretagsarkivarier i samarbete med brittiska Business Archives Council (ungefär motsvarande svenska Näringslivets Arkivråd).

20

för dg europeisl

Alison Turton vid
the Royal Bank of Scotland, just i färd med att
göra en ny utgåva av en föredömlig hjiilpreda:
"British Banking. A Guide to Historical
Records", som planeras utkomma i februari

genom föredrag om elektronisk dokumenthantering i the BOC Group.
Kursen var på sedvanligt sätt Praktiskt orienterad och syftade till att inspirera och uppmuntra till fortsatta arbeten på hemmaplan
efter ibland relativt handgripliga tips och
idder.

Föreningen firar tio år
EABH bildades 1990 och har på kort tid
under 1990-talet hunnit bli ett betydelsefullt
centrum för de europeiska bankernas satsningar på sin historia. Inte minst viktigt har
detta varit med anledning av de många frågorna kring krigsåren. Här har man ansett det
vara självklart att satsa på framstående, oberoende historiker för de böcker som tagits fram.

Ämnen som penetrerades

Organisationen har därmed kunnat bidra till
att förmedla kompetens och dessutom kunnat
betona vikten av att de historiska arkiven
bevaras och sköts på ett professionellt sätt.
Förvisso har man dock fått utstå viss kritik i
medierna, som hävdat att journalister bättre

Bland iimnen som penetrerades var direktiv
för historisk arkivering i Europa, varvid bland
annat betonades betydelsen av integrering

skulle sköta forskningen och att historikerna
skulle vara "köpta" av bankerna och företagen.
Men, de som påstår detta har inte förstått att

med den dagligen löpande dokumenthanteringen på en viss nivå i verksamheten. Olika
metoder att göra arkiven tillgängliga behandlades från flera perspektiv: policies om öPpen-

historikerna har en integritet och att banker
och företag faktiskt har ett intresse av att få
sin historia belyst på ett så vetenskapligt och
öppet vis som möjligt. Mediernas mål och

het, publikationsverksamhet, utnyttjandet av

intressen är dock helt andra än historikernas
och så bör det nog förbli, trots den förbistring

2001.

elektroniska media (CD, DVD, Internet),
museer, jubileumsaktiviteter (som fortfarande
är den viktigaste drivkraften för många företagsledningar till att ta hand om företagens
historiska arkiv).
Men även dokumenthantering i löpande
verksamhet belystes.

Till exempel genom

str.r-

diebesök i ING Barings "pappersarkiv" och

som ibland kan qmas. Men budskapet är helt

klart: arkiven behövs för framtiden!
Några web-adresser:
http ://www.bankinghistory. de
http ://www.businesshistory.de
http://www. euroarchivesguide. org

:

Arkivhumor

m
ia bankarkiven

*

ä

Härskna skämt och nyskjutna hugskott av
Michael Frankius

I

Alltför djupt tittande i arkiv kan teda till ARKO_

HOLISM.

-

h

I
I
I
I

AIDS-patienternas journaler förvaras i ARKHIVET.
Krigsarkivets författningssamling är bara KRAFS.
Kvinnliga arkivarier går ktädda i RAFS-SET,
lT-arkivarie EMA|I HTLDEBRAND.

r9 Fruktad

a

rkiva rieyrkessju kdom

: HANDLINGS_

rönuurutrrc.
r9 Letande i kaosartat arkivbestånd: ANARKIVISTIK.
@ Världens äldsta arkivinstitution: NOAKS
ARKIV.
r9 Forcerad åldring: UPPRETAD pfnslOttÄR

I
I

Extra stor arkivkartong: RyMDKApSEL.

Grävande i gamla papper: ARKOLOGI.

t9 Arkivarie: HANDLTNGSfUÄruntSXl.
F.

*

*

{,,
* _*_/

,9 Liten spritbutik: KOMPAKTSYSTEM.

E
E
E

+

I
I

Arkivpersonal: HILDEBRATOfAn.
Carderob: STASSARKIV.

:-

Ett klassiskt botemedel
för utbrända arkivarier:
kat Fasni
0van: Anders Perlinge,
Stiftelsen för Ekonomisk
Historisk Forskning (SEB:s
historiska arkiv), utanför St.
Marys College

i

London, där

arkivkursen hölls i apri.

Till höger: Sam Litzing,
Nordbanken.

n

Arkivalium

@

- Uppiggande sedativ, verkar milt

förvirrande
- Lindrar vid ämbetsvärk, gallrings_
besvär och lös diarieavföring
- Motverkar rutinförgiftning
och handlingsförlamning
- Verksamt mot arkoholism
Dosering: En eller flera kapslar
intages vid behov.

Varning: Överdossiera inte!
Ordinerat av;
Dr Emil Hildebrand

'.-'}rtrattet
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arkivari e med rötter i norr

[T

gränsvetenskaper och har på senare år
Cuno Bernhardsson tycker om att pröva på olika
bland annat studerat agrar- och skogshistoria'

Text och foto: Hans Ramstedt

tr
C
$

as interYiuade

Cuno Bernhardsson en

ar" i april i är. Vr pratade om arDetet Pa
foit ror.trearkivet i Umeå och om hans

uppviixt, men även om arkivsituationen i
Västerbottens län.
Det är ett stort Problem att det finns så få
utbildade arkivarier ute i kommunerna och
att länets små kommuner har svårt att satsa
på arkiv. Lösningen skulle kunna vara att det
på de större orterna skulle finnas depåer med
utbildad personal och att kommunerna skulle ha möjlighet att köpa tjänster. I andra län

22

har man med framgång satsat På ambulerande lösningar.

Lokallösningar
Det har under årens lopp funnits flera olika
förslag till lokallösningar för arkiven i Umeå'
Försvårande har varit att arkivinstitutionerna
gärna vill vara placerade nära den hu."'udman
de arbetar för. Återigen finns det dock ett
förslag som syftar till att skapa ett informationscentrum på Gammliaområdet där

rytt

Västerbottens museum och Folkrörelse-

arkivet är belägna.
Sedan 1976 är Folkrörelsearkivet inrymt i
nuvarande lokaler som man hYr av
Västerbottens museum. Fram till 1984 var
Folkrörelsearkivet organiserat indirekt under
museet. Numera har man en självständig
organisation med landstinget och Umeå och
Skellefteå kommuner som huvudmän'

Arkivnätverk
Sedan 1996 flnns ett samarbete

i det

så

kallade

Arkivnätverket i Umeå där Cuno är mycket

aktiv. Det är

viltig

att "trampa upp,,

vägarna mellan arkivinstitutionerna

i

Umeå med ett ökat samarbete så att man
vet vad men häler på med och vad det
finns på respekive arkiv. Detta till fromma för

forshingen och arkivhantering-

Hittills har man giort en arkivguide
5611 finns pfi nätet, anordnat en arkivutställning 1998 oö kommsl snart att ha

I

I

vanligtvis av två kategorier:
Lokalhistoriker och studenter. Många
studenter besöker arkivet när de skriver
uppsats. Amnesvalet hänger ofta ihop
med vilka projekt som är aktuella på uni-

Arkivarie av en dump
Varför blir maa arkir-arie? Det är kanske
som det är i lilet- Der slumpil sig, säger
Cuno. Det böriade duk med en historie-

versitetet i Umeå.

Nya media
Även om det ännu inte är så vanligt börjar nya media också göra sitt intåg inom
folkrörelserna. Dock undviker man på
Folkrörelsearkivet att ta emot material
lagrat på nya media. Man uppmanar i
stiillet organisationerna att skriva ut

Cuno har satsat hårt på ait bli en bra
arkivarie och en god infbrmationsför-

fust nu har man anskaffat nya datorer
och personalen har påborjat ett antal
datakurser i bland annat ekonomi och
Internet.

l9i0-

och l960-ta1en. I
Cunos fall Faxiihen och piteiilren. Efter
ett antal år i L-meå och Lppsala med
arbete på Dialek:r- och tblkminaesarkivet

i Uppsala (nrrmg12 SOFI-arkiv) var det
dags att flytta till Lmea 1978.

5 000 arkivhildare
Folkrörelsearkir-et har sedan det startade
1970 v'art otroligr I dag har det närmare

att efter omarbetning f<ira fram den som förslag
Förslaget är nu ure på internationell remiss, med senaste svarsdatum 200012-31.
Det svenska standardiseringsorganet STGs
arbetsgrupp AG l29ll Arkiv- och dokumenthantering - som deltar i det internationella
standardiseringsarbetet - tror att det vore vär-

till ISO-standard.

Nu har också Folkrörelsearkivet fått en
egen hemsida. Det finns id6er om att på

sikt för bland annat skolor lägga ut
dokument på nätet. Man har gjort leveranser till NAD, men det finns fortfarande närmare 1 500 föreningsarkiv som
inte är inregistrerade ännu.

defullt fcir många att ft tillgång till, och kunna

inldusive moms). När standarden väl har fastställts avses den att översättas till svenska.

der. Företagsarkivet har med stöd från

Svensk handbok

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF den
starkaste basen i Skellefteåområdet. I

ISO arbetar också med en engelskspråkig så
kallad Technical Report, det vill säga en tillämpningsanvisning till ISO-standarden. STG

I

avser att med anledning av den nya standarden
ut en svensk handbok (med arbetsnamnet

I
I
I

Hörnefors, som ligger 3,5 mil utanför
Umeå, finns dock en arkivdepå.

Mitt intryck efter samtalet med Cuno är

de1 av uppsökande

verk-

samhet.

Cuno bevakar speciellt politiska partier, idrottsrörelser, byarkiv och enskilda
arkiv. Han tycker också att han har en
läggning för att ta hand om forskare.
Forskarna på Folkrörelsearkivet är

sen finns att köpa

I
I

I
I
I

I
I

ge

Känner sig hemma

till stor

som ISo-standard. Den engelskspråkiga remis_
från STG (pris 400 kronor

För åtta till tio år sedan började man
bygga upp ett företagsarkiv med en självständig organisation. Id6n kom från
Folkrörelsearkivets chef Karl-Ivar Åsan-

5 000 arkivbildare. Cuno beränar om de

består

ge synpunkter på, förslaget innan det fastställs

Företagsarkivet

svårigheter rrrao stöter på när man ska ta

hand om föreningsarkir.en. Det finns ofta
ingen ordning vid killan och materialet
kan ligga i plasqpåsar, plastsäckar och
koffertar. Arbetet med att sam]a in arkiv

I

hällssektorer. Då denna t)? av standard efterfrågades även i många andra länder beslöt man

Sina

landsälvarna pä

I
I
I
I
I

nellt komplement till ISO 9000-serien. I arbetet
med den deltog representanter från alla sam-

rötter har Cuoo bland "kraftverksfolket" som ihtude längs norr-

I

I

Vad händer på Folkrörelsearkivet?

sällskapets utmärkelse tör biista skogshistoriska uppsats.

I
I
!

lnternationell remiss

intresse som selare uB'omuntrades i sko-

deratagrat- och skogshistoria. Och 199g
tilldelades Cuno Sr-en_ska skogshistoriska

I

för planering och organisation av dokumenthantering inom både företag, myndigheter och
organisationer.

lan.

på olika gränsreterskaper. Under de
senaste åren har Cuno bland annat stu-

I
I
I

Records management komma ut. Något som iir
intressant för alla som arbetar med arkiv- och
dokumenthantering. Standarden ger riktlinjer

Den bygger på en australiensisk standard, AS
4390, som frirst togs fram för attyaraett natio_

medlare. Detia har han astadkommit

I

UNorn 2oo1 AVSEs en ny ISO-standard betitlad
ISO 15489 Information and documentation
-

informationen på papper.

genom att gä olika unir-ersitetskurser,
delta i seminar-ier cr-h i-nte minst pröva

I

I

en.

ordnat tre Ärkivens Dag-

I
t

Ny lS0-standard

att han faktiskt har en hel del gemensamt med mig. Vi har båda kommit från
icke traditionella akademiska hem,

tidigt haft ett brinnande intresse för historia, och av en slump hamnat i arkivarieyrket - där vi båda känner oss
hemma.
Kanske är det dock på torpet i Ångermanland på somrarna som Cuno känner
sig mest hemma. Att titta på landskapet
och prata med gubbarna.

I

Förvara på kontor), avsedd för både offentlig
och privat sektor, som kommer att innehålla
praktiska råd om dokumenthantering samt
aktuell lagstiftning på området.
Skulle du sjiilv eller den organisation du
arbetar i vara intresserad av att delta aktivt
standardiseringsarbetet,

i

I

t
I
I
I
I

I
I

i

I
I
I

eller påverka innehållet

de planerade publikationerna, är du välkom-

I
I

men att höra av dig till projektsekreteraren
Karita Thomd på STG, tfn 08-13 62 63. STG:s

I

I
I
I

hemsida har adressen www.stg.se.

I

Texl Michael Frankius

I
I
I
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lluatt
institutionsvärlden och de oetablerade
arkivarierna - annars riskerar arkiwärlden
att dräneras på talang och kompetens.

Annika Rodhe och Ulrika Grönquist har
här skrivit en debattartikel om att det
behövs ett ökat erfarenhetsutbyte mellan

"Vem satsar en krona På en
proj ektanställd arkivari e7"
Regeringskansliet' ulrika'gronquist@adm'ministry'se
Text: Annika Rodhe, Stockholms stadsarkiv, annika.rodhe@ssa.stockholm'se och Ulrika Crönquist,

^C
§
!p

tockholms arkivariemarknad får
,urj. ar ett tillskott pa 30 n1'utbilda-

sig för en nlmtexaminerad arkivarie. En

ae arkivarier. Den överväldigande

jekt, i huvudsak inom offentlig förvaltning;
ställningen på arbetsmarknaden är svag

av dessa anstiills i projektsvikariatsform. De rör sig mellan korta
anställningar inom framför allt statlig,

-"joritet"n
el1er

kommunal och landstingskommunal förvaltning. Ett fåtal anstiills inom privat sektor, och även där dominerar korta anställningar. I denna grupp utveckias framtidens
yrkesutövare och vår uppfattning är att
utvecklingen inte sker i samverkan med
den traditionella institutionsbaserade arki-

person som rör sig mellan olika korta pro-

och ingen arbetsgivare lägger resurser på

Det sker dock ett

vidareutbildning
veckling.
Kontakten med
mer erfarna arkivarier är sporadisk. Det kollegiala samtalet sker

Makä och resffirser
är en furistverm för

de

i

Arkivsamf undets temadag

arrangemang.

bildade yrkesutövares slmvinkel.
Den åsikt om arkiwärlden som vi formulerar har sin utgångspunkt ur ett visst
perspektiv. Det är arki'u'världen som den ter
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och kunskap

mellan arkivarier
inom den oetablerade gruppen.

prmjcktamstååB$eåm

hur.udsak med kurskamraterna och medlemmarna i SEHV på pubkvallar och andra

arkivarierollens förvandling. Syftet med
deltagandet var att ge en bild av arkivariel,rkets framtid, såsom den ter sig ur n)4'1t-

-**:l'äi,,;1[::]"

och kunskapsut-

variekårens.

Den arkil'vetenskapliga ämnesföreningen
vid Stockholms universitet, Sallskapet Emil
Hildebrands vänner, SEHV, inbjöds i våras
att deltaga i Arkivsamfundets temadag om

ta del av den arkiwetenskapliga debatten
och kunskapsutvecklingen inom arkirTrket
möter betydande svårigheter'
Erfarenhetsutbl'tet med den etablerade
institutionsvärlden är mycket begränsat.

En tudelad arkiwärld
Den nl.utexaminerade arkivarien möter en
tudelad arkiwärld. Mellan de etablerade
institutionerna och de oetablerade nyutexaminerade yrkesutövarna råder näst intill
vattentäta skott. Med institutioner avses
här inte enbart arkivinstitutionerna, utan
även de etablerade arkiv'föreningarna.

Makt och resurser är en bristvara för de
projektanställda arkivarierna. Den som vill

resurserna hos de

Kunskapstörsten
är stor, men

tillfiilliga arbetsgivarna

för att släcka denna törst är näst intill obefintliga. Vilken arbetsgivare satsar en enda
krona på en arkivarie som under tre månader ska förteckna arkivet? Den som har
svårt att få tillgång till en telefon och ett
rum ovan jord kan knappast vänta sig att
fä gäpäkostsamma seminarier och utbildningar.

Sektorstänkande
Den genomsnittliga medlemmen i SEHV
delar de villkor som beskrivits ovan. Valet
av organisationsform har inte fallit på

ffiuatt
nåson a\ de traditionella arkivföreningarna. utan

en lirrening som saknar hierar_
kisk st:,iktur Lr.h som sträcker sig över
p,,:

Stocri:lrr-:r. :lia arkii-sektorer. Det traditio_
nella sektorstänkandet mellan
statlig, kommunal och privat
sektor anses ranligen prägla

arkirt-älden-

inte några utmejslade former, utan existe_
rar endast som en tankekonstruktion.

Födorade frir arkivvärlden

Efterföljande debatt

Tialangfulla arkivarier riskerar således att gå

Vår bild av arkivyrkets nuläge och eventu_
ella förvandling delades inte av alla.
Anftirandet väckte debatt, såväl i anslutning

ftirlorade ftir arkiw?irlden. Deras nya kun_

- -en

.

- -t
afklv-

kommer
att

Det ter sig dock
främmaode och
irrelevant när man inom loppet äv ett år
har awerkat korta projeltanstälLningar,
med såväl kommunala som statliga och
privata aöetsgivare. Ånstiillaingens längd,

eras på talang

arbeauppgifter och lön iir det som fäller
avgöranda, inte vilkeD samhåillssfär arbets_
givaren tillhör. Detta gör att de traditionel_
la arkivforeningarna på sikt kan få svårt att

rekrfrcra de nyutexaminerade arkivarier_
na-

Hierarkisx I är-ld
Den ancr.. iir..n :tl arkiurärlden består av
institutiriit.r:l r .,-id bernärkelse. Där finns
makt och :..u:!i: att formulera arkivteorin
och skapa ., ilk,:,r :or arkir.utvecklingen. Det
är en hiera:k:,I r ar:ld. där den medeiålders
mannen don-: i:ir de ör.ersta positionerna. Kommun|k::irrn. samarbete och rörelser sker meilan

yrkesrollen iin mot det forna kallet som
arkivarie.

i::.ritutionerna. Inom

denna r.ärld är se<:orsränkandet i hög grad
levande, och rcir:i:heten rlellan sektorerna
är låg.

En hotad yrkesidentitet
Den tudeinine \ i Lr\-an beskrivit kan på sikt
tbr tillgången på arkivarier.
En alltmer patallande tendens är att talang_
fulla arkii.arier på proj ektanställningar
få konsekven:er

rekrr-teras bort tiån arkir.yrket av arbetsgi_
vare sont identitrerat arkivariens kompetens, utan att tör den skull vilja anställa en
arkivarie.
Den nu nvanställda projektledaren får

flytta upp ur källaren, r,älkomnas som en av
medarbetarna och lår släcka sin kunskaps_
törst i otaliga påkostade utbildningar.
Identiteten med arkiryrket är clärmed i stor
fara och lojaliteten riktas snarare mot
arbetsgivaren, medarbetarna och den nya

skaPer och nya

p.r.p.kti,kom-

i referat av temadagen.

till godo,
eftersom de troli-

den negativa uppfattningen vi framförde

världen

gen inte

vill åter-

till

en värld

där deras kompetens och erfarenheter inte
togs tillvara.

Möjtgen kommer arkirperspek_
tivet den nya arbetsgivaren till nyfta under
en tid, men i takt med att
Fkesidentiteten
fcirsvagas, försvagas också kunskaperna och
intresset för arkir&ågor. Om det är många ar
sedan man senast hade kontakt med en

arkivkollega, åir det sannolikt atr yrkestiteln
"arkivarie" blir allt mindre relevant.

En uppluckring behövs

Vi beskriver en arkiwärld som kan komma
att dräneras på talang och kompetens. För
att hejda en sådan utveckling behövs en
uppluckring av tudelningen mellan institu_
tionsvärlden och de oetablerade arkivarier_
Vi tror att möjligheten att utvecklas

i

pket tillsammans med kolleger med olika
bakgrund och olika antal år i pket, är viktig
för yrkesidentiteten och lojaliteten. A.lla har
något att vinna på en öppen kommunika_
tion och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan
de två sfrirer som beskrivits ovan. Vi efterly_
ser ett forum där resurssvaga grupper kan

få ta del av utvecklingen inom yrket och
delaktiga i arkivdiskurs. Den trögrörliga

bli

institutionsvärlden kan influeras av nya
id€er baserade på erfarenheter från friltet.
Den stora gruppen av arkivarier utanfor,
karr

som

Kritiken riktades mot flera områden, där_

vända

na.

till anfdrandet

mer aldrig arkiv-

ft

dra n),tta av decennier av samlade
erfarenheter från institutionerna och den
senaste utvecklingen inom såväl det natio_
nella som det internationella arkiwäsendet.
Den mörka bild av dränering av pkeskå_
ren skulle möjligen kunna vändas i en posi-

tiv utveclding. Den som för en tid lämnar
arkivariep'ket kan genom ett forum hålla
kontakten med arkivariel.r.ket och så små_
ningom återvända med bibehållen yrkesi_
dentitet. Mötesplatsen som vi skisserar har

ibland anförandets Stockholmsfixering och
om projektanstiillningar.
Det anfrirdes att bilden som tecknades
inte var generellt giltig, utan endast hade
bärighet frir frirhållandena i Stockholm. I

brist på kunskap om förhållandena i öwiga
landet, då SEHV är en Stockholmsbaserad
förening, kan vi inte annat än instämma.
Det är situationen i Stockholm vi beskrivit.
Dock innebär det inte att bilden inte kan
vara relevant. En liknande utveckling kan
mycket väl ske i andra delar av landet,
framför allt dar det utbildas arkivarier.
Vidare kan bilden vara relevant också ftir
att beskriva andra maktrelationer, såsom
den mellan den ensamma kommunarkiva_

rien eller verksarkivarien som antagligen
upplever samma känsla av utanförskap och
marginalisering gentemot de etablerade
institutionerna i Stockholm.
Den negativa beskrir,rringen av projekt_
anställningar riktar sig inte mot anstiill_
ningsformen som sådan, utan mot den
situation projektanställda arkivarier ofta
upplever. Projektanställningen kan vara en
god möjlighet att utuecklas i yrket genom

möten med olika arbetsplatser och arbets_
uppgifter. Det krävs dock att den projekt_
anställda ges möjlighet att bli delaktig i
arkiwäsendets utveckling.

Arkivarieyrket förändras
Det finns många nyutbildade arkivarier
vill vara med och förändra yrket.
Genom att bereda möjlighet för alla att
vara med och formulera framtidens arkiv_
som

diskurs,

blir framtidens arkivarier bättre

rustade att möta samhällets krav på den
pkeskår som ska bevara en viktig del av
mänsklighetens kulturarv.

Fotnot: Deltog på Arkivsamfundets tema_
dag gjorde även pernilla Friberg.
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'i'io!ålgatån 3,702 10 Örebro
'.,9-72 01 95 Fax 019-611 81 20

'

-:-;

::; inv.nla,nu'

E-Post nla@nla.nu

Ordförande:

Livlig debatt om att

Margareta Linday

\'

agatan

26,619 35 TROSA

Tfn: 0156-123 41

I-:':s::

AAS reg istratorssemi nari um :

margareta.linday@swipnet.se

Text: Ewa Holmström, arkivarie på Kriminalvårdsstyrelsen

Huruvida man kan och får hYra en
registrator var en av frågorna som
diskuterades när AAS hade registra-

lnnvnlor ms
Box 390, 101 27 STOCKH0LM
Kansli: Annika Pettersson
T{n/Fax:

torsseminarium i NorrköPing den

08-411 49 30.

11-12 oktober.

0lle Ebbinghaus
Mariebergs ArkivbYrå AB
T{n:

08-698 06 05

.

Fax:

08-698 06 02.

hälsa aIla vzilkomna.
Konferensens första föreläsare var

E-post: olle.ebbinghaus@siPu.se

Marianne Betts, arkivarie i TiibY
kommun, som berättade hur man

praktiskt går tillväga vid utlämnan-

tukivörbuud
lnrNrÖneul'lo

FoLKRöRELsERNAs
Box 317, 101

26 SToCKHoLM

Kansli: Rigmor Hagström

Tfn: 08-412 39 00

'

Fax

08-412 39 90.

rantörer,

exempelvis sekretess och betydande
hinder vid arbetets behoriga gång'

Att hyra en registrator
Efter lunch ställde Jörgen Svärd, från
bemanningsföretaget Olsten, frågan
om man KAN hYra en registrator,
vilket han med all kraft menade att
man kan. Dock diskuterades det

Selektiv upphandling

Inledde konferensen gjorde E1i
Hjort Reksten från AAS med att

0rdförande:

man ingått ramavtal med sex leve-

skall utlaimnas och när. Häns1m skall
tas till utlämnande vad det gäller

det av allmänna handlingar.
Vanligtvis är det den som har handlingen i sin vård som gör utlämnandet, såvida arbetsuPPgiften inte är
delegerad. Registrator är dock oftast
den person som lämnar ut allmänna
handlingar. Marianne tog vidare upp
många bra saker att tänka På, bland
annat var någonstans handlingen

Andre talaren för dagen var |an
Lundh från statskontoret. Han
berättade om statskontorets UPPhandling av system och tjänster för
elektronisk dokumenthantering.

mycket vilka krav man kan ställa På
en "Nisseregistrator".

Första steget i uPPhandlingen var
att ta fram en referensmodell, dar
bland annat verksamhet- och stödsystem, informations- återsökning
och elektronisk arkivering fanns
med. Efter detta arbete hade de gått

Efter detta Pratade Per Furberg,

jurist från Lagerlöf och Lehman, om

ut med en förfrågan om vilka som
är intresserade och därefter gjort en

man FÅR lov att hyra en registrator'
Svaret blev att visst får man det, men
denne skall inte göra exakt samma
arbetsupp gift er som mlndighetens
registrator, till exempel lämna ut all-

selektiv upphandling.
Upphandlingen resulterade i att

männa handlingar' Att hYra in en
registrator är inte detsamma som att
vara anställd inom mYndigheten'

0rdförande:
lnqvar 5öderström
Myrväsen 1, 19i 63 S0LLENTUNA
Tfn: 08-96 53 22 o Fax:.08-96 36 52
E-post

ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet se

AAS vitt Önsko

fötjonde Personer
vötkomno som
nuo medternmor:
AnnaAndersson

F

L

(

Högrell
Jenny Sylvan
Dag

SylviaLundewall

6öranLindqvist

</o Eva Lindelöw Sjöö
Sandvikens kommuns centralarkiv

'

Fax: 026-27

Mobil 070-646 73 60
E-post: eva.lindelow.sjoo@sandviken.se

0rd{örande:
Ame Fryk6n
Helsingborgs stadsarkiv

Tfn: 042-10 61 10

'

Fax:

042-10 50 65.

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

BirgittaErikson

Hel6nErikson

STOCKHOLM

Yvonne Dag6rus

STOCKHOLM

PerKristoffersson

ST0CKH0LM

Gunilla Nygren

LULEA

Cun Nordquist

STOCKHOLM

FALK vitt Önsko

fötjonde Personer

Margareta KemPer

HÄRNÖSAND

LUND

Kerstin Wahlfort

TÄBY

HEDEM0RA

Malin Larsson

Skandia Försäkrings AB,

KARLSTAD

MariaBörjeson

ST0CKHOLM

Katarina Zingmark

Per lsraelsson

STOCKHOLM

LennarlPloom

STOCKHOLM

Strängbetong AB, Sten Söderberg

lröne Rawitscher

SOLNA

LenaThuresson

SANDVIKEN

Ericsson Business Consulting,

Maria Malmgren

UPPSALA

Margaretha

Nilars

Helena Nyberg

STOCKHOLM

Cun Strååth

Kristi lohansson

JÖNKÖPINC

lanWahlbäck

Maria Högwall

STOCKHOLM

Maud

Lidfors

EllinorÖsterlund

SanjaThorell

CÖTEBOR6

Benny

Larsson

SusanneSundbtad STOCKH0LM

AinoTillman

IÖNKÖPIN6

Margareta

Crill
Dag lsacson

Eva Hulting

JÖNKÖPIN6

Lovisa

JÖNKÖPINC

6öranSandberg

Ylva

VALLENTUNA
N0RRKÖPING

NLA vitt
önsko fötjonde
vötkomno som
nuo medternmor:

vötkornno som
nuo medternrnor:

Magnus Hjärtström UPPSAI'A
LINKÖPINC

MALMÖ

Marita Bjelkendal

6ÖTENE

ST0CKHOLM

LIDINGÖ

Zdeslav Buzancie

EKERÖ

HÄRNÖSAND

SOLLENTUNA

Lybeck
Flor6n

Johan

6ÖTEBORC

STOCKHOLM

39 80

FALKENBERC

Tom 6reayer

Jari

Monica Sandberg

ST0CKHOLM

Sandra Bergsten

HELSINKI

Britten Custafsson JÖNKÖPING

LINKÖPINC

Eva Kaneklev

Anna-Lena 0lsson

Paschalia Mouratidou

811 80 SANDVIKEN

SOLNA

ARLANDA

YvonneJohansson STOCKH0LM-

FALK

Tfn:026-24 11 80

HÄRNÖSAND

Cun Berggren

Christina Karlsson

Ektröm

Kiell

ÅMÅL

Mattias Hammarlund

JÄRFÄLLA

Kungliga OPeran AB

MARIESTAD

Exertus AB, Bengt Larsson

ÖSrfnSUno

Allgon Systems AB,

SKARA

Kerstin Wahlfort

TYRESÖ

Gyros AB, Mathias Brandhammar

NoRRKÖPINC

Chaos Systems AB,

SKUTSKAR

Tomas Sandström

ffireningsforum

hyra en registrator
Per-Ove Åsplund från NEXTSTEP ledde en paneldeban om

frir- och nackdelar med att hpa
en registrator. I paaeldetraften
ingick, förutom förgen Srärd
och Per Furberg, ären Birgina
Arvidsson, regisrrator från
Linköpings unil.ersiter och Aaki
Steen koncernarkivarie fr ån
Luftfartsverket. Efter en iivlig

debatt, både fiån panelen och
seminariedeltagarna, var alla
överens om att visst kan man

hpa en registrator, men vilka
krav kan man stiilla på denna
Nisseregistrator? Att det finns ett
behov av att kunna hyra in en
registrator vid arbetstoppar,
sjukdomar eller semester, var vi
alla överens om.
Den sista talaren på dagen var
Ewa Larsson, arkivarie från

Länss§relsen i Västra Götalands

iän. Hon berättade om deras erfarenheter om att ge handläggarna

behririghet att sjzilva kunna registrera åtgiirder och fll sökillgång

tiil diariet. Detta var ett bra

sätt

att få en ökad förståelse for diariet
och dess funktion.

Konferensens andra dag
AAS:s ordförande Olle Ebbinghaus holl samman konferensens

andra dag. Monica Grolich, fran
PPM, rapporterade från
Stockholms nätverk för registratorer. Totalt är de 80 stycken som
träffas två gånger per år. De har

framfört önskemål om en handbok for registratorer och om
utbildning för registratorer. Hon
berättade att det finns cirka
3 000 registratorer i Sverige.
Vidare fortsatte Birgitta
Arvidsson från Linkopings uni-

Besök FALK:s hemsida
Sou rrorc.lnp FRAMKoN,I.NI l 1,
bland annat i ett utskick i januari
i år, har sn'relsen beslutat att koncentrera aIl intbrmation ti1l medlemmarna til1 tbreningens hemsida. Adressen dit är rrrrrv.faikarkiv.org.

Vi arbetar just nu aktilt

n-red

en översyn ar- her-nsidan i'ör att
den ska bli den intbrmationskanal
som vi behör,er.
relsen. utsert

\-i har. inom sty-

I lrik..

Cr..Lai:on

och Håkan Cu.1;r..61'1

rll

.e r,\er

l-remsidan. Då r.i är tacksamma

för kommentarer av alla slag är ni
välkomna med sl.npunkter till

Håkan, Ulrika och vår webbredaktör Klas-Erik Karlsson.
Adresser

till

stl,relsen och webbre-

daktören finns naturligtuis på
hemsidan.

versitet, där det finns ett nätverk
för registratorer i
Linköpingsområdet. Än så länge
är de fyra stycken, och träffas för
att utbyta erfarenheter med
varandra.
Eft er förmiddagska

flet fortsatte Jiri Kolat skrivrnaterialexpert
från Riksarkivet, att prata om de
svenska standarderna

fdr arkiv-

boxar och aktomslag. Han berättade att aktomslaget är det

vikti-

gaste eftersom det ligger närmast
handlingarna. |iri hade med sig

exempel på aktomslag och arkivboxar av olika utformningar.

Projekt om diarieföring
Susanne Strangert

fiån

Stockholms stadsarkiv pratade
om projektet "Kartläggning av

Under det senaste styrelsemötet,
den 23-24 oktober, diskuterade vi
att göra ett traditionellt pappersutskick till aila medlemmar som
skulle innehålla årsmötesproto-

kollet från i år, ändrade stadgar
samt information från styrelsen.
Eftersom vi vill satsa på hemsidan
som vår huwdkanal kom vi öve-

ring samt bättre kunna utöva
tillsyn och rådgivning, men även
kunna planera bättre inför framtida mottagande av diariefriringssystem. Vid årsskiftet 2001
skall projektet vara klart och en

rapport vara skriven.
Sist på programmet var Anneli
Rönnblom som talade om Tid.
Aaneli ville få oss att ränka över

hur vi vill leva vårt liv. Hur
använder vi vår tid? Finns det
något mönster hur vi lever vårt
liv på jobbet eller hemma? Ar det
vi sj2ilva som bestämmer över

statliga myndigheters diariefö -

vår tid eller är det någon annan?
Med dessa filosofiska funderingar avslutades årets registra-

ring" som har initierats av

torsseminarium.

rens om att i stället frir utskick
uppmana er genom Tema Arkiv

samtliga kommuner i Uppsala
län. Mer information om konfe-

att besöka hemsidan. Här finns

rensens innehåll kommer att presenteras i senare nummer av

nu, bland mycket annat, ovan

nämnda handlingar samt styrelse-

protokoll från styrelsens möten
fram till och med september i år.
Märkesår

Vår huvudkanal

Riksarkivet. Anledningen till
projektet är att arkirrmyndigheterna skall få ökad kunskap om
statliga ml,ndigheters diariefö -

För närvarande arbetar styrelsens
konferensutskott tillsammans
med representanter från Uppsala
stadsarkiv med 2001 års FALKkonferens som ska äga rum i
Uppsala den 30-31 maj. Det blir
ett märkesår eftersom FALK firar
25 är och Uppsala stadsarkiv

firar 30 år. Konferensen kommer
att arrangeras gemensamt av

Tema Arkiv samt naturligtvis på
vår hemsida, så håll ögonen
öppna! Inbjudan till densamma

kommer att skickas ut i början av
februari nästa år.
Hälsningar från styrelsen

i

FALK

gen0m
Eva Lindelöw Sjöö, sekreterare

lnformation från föreningarna
hittar du på deras hemsidor:
FA: www.arkivcentrum.t.selfalfa.htm

AA5: www.arkivradet.orgl

NIA: www.nla.nu
FALK: wwufalkarkiv.org
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ffireningsforum

Nya redaktionsmed lem mar
Avskyr att finna gasoltuber i arkivet
Namn: Pernilla Friberg

vet:

Ålder:28 år
Varför arkivarie: Är

plastf ickori osystematiska

ett dokumenthanterings-

register och nya kartonger

projekt som innehåller allt

obotl ig arkivromantiker

med fullständigt okänt

från nya mallar och för-

och hoppades med yrkes-

material som någon ställt

valtningsmodell till dessa,

valet på att få tillbringa så

dit

mycket tid i arkivet som

Tycker om att finna i
arkivet: Andra människor

dokumenthanteringssys-

Och fritiden då: När jag

möjligt... En syn som i

en

och

-

Gasoltuber; gamla

ingen vet bara vem.

hela företaget involverat

i

gemensamma rutiner till
införskaffande av ett

för sig har modifierats lite.
Det där janusansiktet -

letande och finnande det

tem. Hoppas på att det

inte går och mufflar i sko-

som de söker efter.

blir tid till att motverka

gen så läser jag böcker;

"En blick på framtiden

Gör på iobbet iust nu:

lukten av gamla plastfick-

äter mandelmassa, spanar

och en på historien"fasci-

Jobbar som arkivarie på

or i arkivet när projektet

nerar mig mycket ...

Svensk Kärnbränsle-

har gått över i förvalt-

Avskyr att finna i arki-

hantering AB. Just nu är

ningsfas nästa år.

in- och vaktar en och en
annan fyr och fikar. lbland
i kombination...

Namn: Annelie Johansson

itlden 44 är
o

Familj: Tre siameskatter

d

Arbetsplats: Förste arkivarie
på

TAM-Arkiv, anställdes

1985. Arbetar med utåtriktad
verksamhet: insamlingar av
yrkesminnen, publikations-

Namn: Kerstin Söderman
Ålder: 37 år
Arbetsplats: Föreningsarkiven

verkamhet, utstäl lni n gsproduktion med mera samt fungerar som bildarkivarie.

Tidigare arbeten som arkivarie:

Utbildning:

Stockholms Företagsminnen och

Ku

lturvetarli njen

120 p med etnologi som
h

uvudäm ne, arkivvetenskap

40 p, information/marknadsföring 60 p.

Fritid: Medryttare på Nasi,

Nordiska museet.

elva åri islandshäst. Bilden är

Utbildning:

från en långritt i spanska
Pyren6erna i somras.

socialantropologi Stockhol ms Universitet

FK historia, etnologi och

och Södertörns Högskola. Arkivvetenskap

L989 / L990 Stockhol ms
28

i

Stockholms län

Un

iversitet.

ffiterat

Gamla Riksarkivet
Nu nra St-r;rl,s F.rstIcgtrsvrRK

son-l

äger Gantl; Riksarkivet bestämt sig för att
genom .ti regerinssbrev föres1å en renove-

ring ar Garrla Riksarkivet. Kanske kan
potentiella hlrc'ssäster lättare se möjligheterna med huset sedar.r.
N,{an har letat hvresgäster under lång

Huset måste restaureras/renoveras och
genomgå en mindre ombyggnad bland

annat på grund av olika mlardighetskrav
som brand, säkerhet, klimat och inte minst
installationer.
- Många andra hus från den tiden bland annat det franska nationalbiblioteket

rätt hyresgäst efter renoveringen, säger han.
Nu är man alltså bara på forslagsstadiet.
Om regeringen går med på det hela kan
projektering komma igång under våren
2001, byggarbeten våren 2002 och att det
står klart efter ytterligare ett år, alltså 2003.

tid. Det tinns gott om spekulanter, men
varje gane har det dykt upp ett hinder.
Exempelr'is vill ingen skriva hyreskontrakt
tr,å år i fbrväg, då man måste projektera
och renovera innan hyresgästen kan flytta
in. Riksantikvarieämbetet har haft

- haE liksom Kungliga

Hitta rätt hyresgäst

netto) kommer att kosta cirka 100 miljoner
kronor (med erfarenhet från tidigare kalkyl) beroende på åtgärdernas omfattning.

invändningar mot olika förändringar av

Han säger dessutom att det är viktigt att
man tar h:ins1n till husets kvaliteter och viiljer renovering/restaurering och hy,resgäst

Man har även diskuterat att eventuellt låta
Riksarkivet disponera några hundra kvadratmeter som museum.

det byggnadsminnesmärkta huset från
1891.

Biblioteket i viss
mån, förändrats, säger Hadi Lotfi på
Statens Fastighetsverk. Vi får inte göra
större ingrepp än de nödvändiga.

med hänsyrr

0mbyggnad av säkerhetsskäl
Restriktionerna är många då mycket fortfarande är original. Det finns inte så
många hus kvar från den tiden med den

specifika järnkonstruktionen med mera.

till vad som

är bäst för huset

och dess förutsättningar. Huset passar f(ir
verksamheter med behov av många bokhyl1or, samlingar,

utstiillningslokaler och min-

dre cellkontor.

-

Kommer att kosta 100 miljoner
Ombyggnaden av bruttoytan på 7 000 kvadratmeter (4 000-5 000 kvadratmeter

Så detta märkliga, anrika och speciella
gamla hus som tjänade kulturen, tycks trots
allt få den nygamla, kulturella användning

som det är värdigt och som många av
dagens arkivarier hoppas på.

lag är säker på att jag kommer att hitta

Text lngrid Söderlund

Sveriges första biologiska arkiv
Nu nen

MAN GENoM samma företag som byggde Riksarkivets
depå i Arninge, byggt ett nytt landstingsarkiv i Flemingsberg i

Huddinge, cirka två mi1 söder om Stockholm. Personalen och
arkiven kommer att flytta in under hösten 2000.

da personalen med mera, kommer de att förvaras i en särskild
lokal. Det är en speciallokal som från början inte var planerad
att, men nu kommer att upp§41a, Riksarkivets arkivlokalsregler.
Däremot har man hela tiden haft lokalkrav på ventilationen (som
blev dyr) och en sluss.

Klafi i oktober 2001
arkivet kommer att höra Sveriges första bioiogiska arkiv med
preparat från människor som inte är arkivhandlingar men redan
är och kommer att vara av mycket stort värde för den framtida
forskriingen. Det arkivet kommer att börja byggas nu under hösten 2000 och när det är relativt klart under våren 2001, kommer
hela Landstingsarkivet att invigas med pompa och ståt. Det biologiska arkii.ets tilltradesdag är för närvarande planerad ti1l den 1
oktober 2001.
Ti11

Många av preparaten innehå1ler formaldehyd och för att skyd-

Omfattande verkamhet
Institutionen kommer att bilda det ena av de tre benen i den
omfattande verksamhet som kommer att pågå i området, utöver
det 1972 byggda Huddinge sjukhus med dess senare NOVUM
forskningspark och det under 1990-talet inrättade Södertörns
högskola.

- Forskartrycket och behovet av att leverera är mycket stort
från alla hå11, säger arkivchefen Kristina Sandahl.
Text lngrid Söderlund
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Brist pö tedigo orkivjobb
I

- en mgt!
-

i landets
dagstidningar en undersökning om till-

söka jobb. Det är knappast troligt

gången på lediga jobb i olika yrken, gjord

rekryteringsfronten under semesterperio-

I september i år presenterades

under

och

även om det traditionellt råder stiltje på

juli månad av arbetsmarknadsmyn-

den så fanns det bevisligen åtminstone
Under perioden augusti

& Jobbet. Under parollen "Bli inte arkiva-

-

oktober 2000

har det synts ovanligt många annonser om

rie" hävdades att 410 arbetslösa arkivarier
just då sökte noll Iediga tjänsterl

lediga arkivarietjänster

Hur man kommit fram till de siffrorna är

-

närmare 20

flesta glädjande nog är fasta tjänster.

många arbetslösa med akademisk arkivut-

Sanningen är snarare att det i dag

till

r

Västerås stads nya arkivarie heter

från och med den 11 oktober

Gmilla

Hjelm. Hon kommer närmast från

.

Migrationsverket (tidigare Statens
invandrarverk) har fått personalförstärkning på arkiwårdens område med
oktober.

och

med råder brist på arkivarier; åtminstone

bildning inskrivna vid landets arbetsför-

som heter Anefte Brännkärr.

Monika Jansson som började den 16

stycken på bara tre månader, varav de

en gåta; dels lär det knappast finnas så

Från och med den 1 september har

Nacka kommun en kommunarkivarie

Sollentuna kommun.

några lediga arkivarietjänster ute även då.

digheterna i samarbete med tidningen Du

§ffi§iili

medlingar - för i så fall skulle nästan

på sådana som har några års yrkeserfaren-

varenda högskoleutbildad arkivarie i landet

het.

.

Rikpolisstyrelsens (RPS) nya chef för

Dokumentationssektionen, tillika

verk-

arkivarie är från och med den 23
november Magnus Hiärtström. Han
kommer närmast från Uppsala stadsarkiv.

En vögvisore titt
skonsko orkiv
t9 Skånes Arkivförbund
satsar på den utåtriktade

ffi
t5/3

verkamheten och är
föregångare när det gäller arkivpedagogik. Nu

har man producerat den

till

Tema Arkiv nr 1/2001.

första vägvisaren

Deadline måndagen den 5

skånska arkiven. Maria

februari

de

Larsson har svarat för
sammanställningen av insamlande uppgifter samt

L5/3

Tema Arkiv årsmöte
Stockholm

redigering av texterna.
I boken presenteras 56 olika arkivinstitutioner -

22/3

NIA årsmöte

29/3

Arkivsamfundets temadag om

statliga, landstingskommunala och kommunala

r

Den 4 december började Michael
Frankius som dokumentkonsult på
Dokumenthuset AB i Stockholm. Han
kommer närmast från Landstinget i
Västmanland.

. Katarina Ekelöf börjar den 1 januari
2001 som Postens nya chefsarkivarie.
Hon kommer närmast från Stockholms
stad.

.

Bo Johansson, 1:e arkivarie påTAMArkiv, börjar den 1 januari 2001 som
1:e arkivarie på Landstingsarkivet i
Stockholm.

.

Landstinget

i

Västmanland har

anställt Marina Brokås som arkivarie
från och med den 1 januari 2001.

arkiv samt föreningsarkiv. De har fått bidra med
form, ritningar med mera.

egen text och illustrationer på en sida vardera.
Presentationerna är överskådl iga med adressupp-

gifter och öppettider väl synliga, och kompletteras

AAS årsmöte

med roliga symboler för de faciliteter som erbjuds,

@ Prenumerationspriset förTema

4-5/4

Arkiv & Dokument

till exempel antal forskarplatser, fikamöjlighetel

Arkiv höjs från och med den 1 janu-

Sollentuna

tillgänglighet för handikappade med mera.
Boken har en läcker design med inplastat

ari 2001. Det beslutades när Svensk
Arkivtidskrift hade styrelsemöte

i

2l-22/5

FA årsmöte

30-31/5

FAlK-konferens

enkel att slå upp i. Formatet är behändigt och

Uppsala

omfånget, 58 sidor, gör att boken är lätt att bära

fyra numme6 blir 230 kronor. För

med sig. Det enda jag saknar är en Skånekarta

prenumeranter utanför Sverige blir

med de olika arkiven inprickade, men det är en

priset 300 kronor. Senast priset höj-

marginell anmärkning.

des var 1996.

20-23 /

I

Nordisk arkivkonferens,
Uppsala

omslag och ringrygg som gör den slittålig och

Text: Annelie Johansson, Foto: Äsa Olsson

30

Höjt prenumerationspris

30/3

början av oktober.
Det innebär att priset för helåf

r

rl

Ovärderliga 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
. Med hjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort antalhandläggare tillgång till forteckningsbasen
. I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på intemet 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 fått ett mycket positivt mottagande.
Frågor angående kursen besvaras av Birgitta Losman 0108-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller
Sisrun Hreidarsdottir 03 l-61 l0 26. sierun.hreidarsdottir@stadshuset.sotebors.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
03t - 6t322s

Bertil Axelsson

Produktansvarig

bertil.axelsson

@

adb-kontoret.goteborg.se

Bo Thal6n, stadsarkivarie

Kommuner, landsting och
folkrörelsearkiv

bo.thalen

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok
lars.hager

@

031 - 701 19 60

adb-kontoret. goteborg.se

@

wima-dok.

018

-

30 4172

se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tjänster och
Arkiwå'rdsprodukter.

En demo av vär rntranåtversion htttar du på
www.Yisualarkiv. goteb org. s e

ADB . KONT

ET.

GöTEBORG

POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olssonn Tema Arkiv
Öster-Malma
640 50 BJÖRNLUNDA
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\äa då?
Ärende- och informationshantering...
Produkten ÄttS trar sedan den såg dagens ljus 1988 utvecklats till den ledande produkten
flor ärende- och informationshantering inom offentlig sektor. Anledningen till detta är vår
lyhördhet ftir användarens behov samtidigt som produkten integrerats med öwiga verksamhetssystem som nlttjats inom organisationen. Vi har alltid legat i framkant avseende tekniska
lösningar och tidigt löst användarnas krav på enkla men ändå kraftfulla tillämpningar som
anpassats till varje enskild organisations verksamhet. ÄffS finns i dag som både klient/
serverlösning och IntranäVlnternetlösning - med samma grundfunktionalitet i båda miljöerna.

er?

K'n'lak'la'ss

Vill ni veta hur ÄHS kan hjälpa just

lt

,

ÅfiT

trÅ

tl

lndustrigatan 5

58277 LINKÖPING
Tel 013-35 85 00
www.alp.se . info@alp.se
Solution Provider

