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Lundio. Hyllklqssiker sedcrn L947 '

ger
Ir4ycket ott förvoro men lite plots? Lundio tÖtpockning
aig a"nf"lt så m&ngo hyllmeter, doldcr bcrkom en snygg

fosod i foner eller lominot.
Konstruktionen Ör liko enkel som den Ör effektiv; klossiska
Lundio-hyllor stÖlls rygg mot rygg på vognor som i sin iur
sötts på råk. D, får hyllsystemets ollo godo egenskoper
plus iyckon crv ott få plots med mycket mer p& mindre yto'
inuti kompoktorkivet onposscr du IÖrvoringep efter dino
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behov med ett crv morknodens stÖrsicr scrttment rrv tillbehör. Lundio tÖtpockning possor likcr bro inne på kontoret
som i crrkivet.
Lundio tillverkcrs crv mossiv ncrrLondsk iuru' En hyllsek
tion kon böro upp tilI 600 kg och ett enskilt hyllplcrn kloror
helo 180 kg trots ott de Ör upp ti11 1,2 m långo' H1rl1or som
lÖtt och ljudlost med hcrndkrcrft
med eldrivning'
eiler
vio hcrndtog eller rott

.rag., fl..J ton flyttcrr du

"'

g& in på wwwlundqvist-inred se
För ncrrmstcr försöliningskontor ring 08-623 98 0O e1ler
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Arklv
utges av {öreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är

föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (Nl-A),
Arkivrådet för a*iwerkamma inom statliga sektom (AAS),
Föreningen arkiwerlsamma

i Landsting och Kommun (FALK)
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Tema Arkiv

och Folkrörelsemas Arkivlörbund (FA).

Ansvarig utgivare:
rncvnR söornsrRöpt,

Nyss firade

ordförande i föreningen Svensk Arkivtidskrift
Tfn: 08-96 42 11
E-post:

in

.

Fax:

gvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

det ska vi göra i det här numret. Layoutmässigt har den gått

från klarhet till klarhet; ett första nummer i gråskala men med

Chefredaktör:
ÅsA olssoN, doTema Arkiv
Öster-Malma

.640 50

positivt innehåll och nu i sprakande färger och än mer proffsigt

BJÖRNLUNDA

innehåll. De tio årens historia berättas i det här numret och

Ifn/tax:0755-24 67 67
E-post: aspa@swipnet.se

speglar 90talets händelser. En tidning måste hela tiden
utvecklas och vara lyhörd för medlemmarnas/läsarnas önskemå1.

Redaktionsgrupp:
MICHAEL FRANKIUS (FALK)

Tfn: 021-18 08 36
E-post: {rankius@t€lia.com

HANS RAIISTEDT (FALK)

Tfn: 090-16 13 97

.

Fax:

vi ett millennieskifte med fyrverkerier och framtids-

tro. För en tidning kan även ett decennium vara värt att fira och

08-96 36 52.

090-16 11 04

E-post: hans.ramstedt@umea.se
SU5ANNE BÄCKMAN (AAs)

Tfn: 08-457 56 00
E-post: susanne.backman@linq.com

Yrkesrollen har förstärkts under åren tack vare den snabba tekniska utvecklingen,
som har underlättat mycket tidigare rutinarbete. Utbildningen har förbättrats och
förnyats. En första professur i arkivvetenskap har inrättats. Det är lätt att få arbete
inom yrkesområdet, ja ibland är det till och med svårt att få sökande till tjänster.
Alla är inte anställda inom offentlig eller privat verkamhet utan flera arbetar som fria
yrkesutövare i egna konsultföretag.
Samarbetet över yrkesgränserna- arkiv- bibliotek och museer har förstärkts, och
det har bildats ABM-grupper.Vi har ockå förstått vikten av att marknadsföra oss.

PERNILLA FRIBERC (AAS)

Tfn: 08-459 84 66
E-post: pemilla.friberg@skb.se
INcRID sÖDERLUND
Tfn: 08-401 00 63
E-post:

in

grid.soederlund@swipnet.se

BRITT-MARIE LVENDITTO (NI-A)

Tfn: 08-783 83 07
E-post: britt-marie.venditto@ihb.se
ANNELIE IOHANSSON (FA)

Tfn: 08-545 415 62.
E-Post: annelie.johansson@tam.a.se

1998 ulystes Arkivens dag för första gången och allmänheten fick möjlighet att
besöka och ta del av arkivens utbud. På mässor och konferenser syns vi ockå.

Arkiv&Dokument har årligen en mässa med seminarier och utställningar. På
Bok&Bibliotek i Göteborg årligen ställer Rikarkivet med flera arkiv ut.
Vi deltar även aktivt i nordiska och internationella arkivkonferenser. Uppsala blir

20-23 september i år värd för en nordisk arkivkonferens med temat Arkivens framtidvisioner och problem.
En

tidning måste ju bära sig ekonomiskt och då är alla våra trogna annonsörer

värda ett stor tack och en eloge. Annonsörer kommer och går men några som varit
med hela tiden är Lundqvist och Arkibra.
I den första ledaren som skrevs i nr 1991:1 av Kristina Sandahl, då ordförande

KERSTIN sÖDERMAN (FA)

Tfn: 08-508 283 42
E-post: kerstin.soderman@ssa.stockholm.se

AAS och av undertecknad då som ordförande

i

i

NLA, var rubriken Med sikte på framti-

den; förändring, förnyelse och förbättring. De orden får stå kvar som uppmaning för

de kommande tio åren tycker

Annonser:
Haniet Kvist, do Stockholms Företagsminnen
Crindstuvägen 48-50

.

Tfn: 08-634 08 50

Fax:

.

167 33 BRoMMA

08-634 99 35

E-post kvist.4k@swipnet.se
Produktion:Ventura

Crafiska AB, Sundsvall

Läyout & illustration: Stefan Mickels

Tryck Acciden$ryckeriet,

Sundsvall

lssN 1102-3597
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Helår (iyra nummer)

230 kronor. Kontakta Åsa Olsson, se ovan.

Omslaget:Tidigare utgåvor avTema Arkiv. Foto: Åsa 0lsson
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"Arkiven har Arkivens dag
alla da gar"
-

I

tan, ttara

Latss"a, mana

LönoecsN DEN 11 NovEMBex arrangerades Arkivens
på
dag för tredje året i rad. Ett arrangemang som
förhoppsom
tradition
en
blivit
har
nägrafäar
ningsvis är här för att stanna. "Bästa Arkivens dag..
år"
frirriUE' och "Det går bättre och bättre för varje
har flera arrangörer menat, andra vittnar om besökare som uttryckt - Den här dagen missar vi aldrig!

år hade Arkivens dag som övergripande tema
"Skola, bildning och folkbildning", ett tema som

I

många arrangörer valde att arbeta med' Publiken
bjöds på ett rikt urval av material, som kändisars
och politikers betyg, äldre läroböcker och skolhusritningar men även material från söndagsskolot

läsecirklar och studieförbund' Några arrangörer
valde också att lyfta fram arkiv - skola projekt
sig
genom att presentera elevarbeten som baserade
på material ur samlingarna.
I några län samarbetade man kring andra teman'
som exempelvis fönköpings län som presenterade
"Industriarkiv och minnen", medan åter andra
skapade egna teman till sina arrangemang'
Medelpadsarkiv i Sundsvall erbjöd bland annat

i

AKiviteter lockar folk
Efter första årets nyhetens behag med att erbjuda
öppet hus och visa magasinen, är bilden entydig:
Det är viktigt att bjuda publiken på något! De

institutioner som Presenterar arrangemanget
utifrån ett samlat tema och bjuder på exempelvis
än
utställningar och föredrag, lockar fler besökare'
tematiska
De
hus'
öppet
ett program med enbart
media i
arrangemangen är också något som lockar
inte
är
hus
öppet
hålla
Att
större utsträckning.

4

verksamhet och rikhaltiga innehåll'

Bra bevakning

I år var mediabevakningen god om man

ser

till

att
landet sorn helhet. Storstadsregionerna har svårt
nå ut i media, utbudet är rikare och fler aktörer
vilket gör det svårt för
Media i öwiga
allmäinheten'
till
ut
nå
att
arkiven
§tort'
arrangemanget
uppmärksammar
landet
måLlinriktat
arbetat
arrangörerna
har
hålt
På flera
med att förse radio, tv och press med inspirerande

slåss om mediautrymmet,

Skola, bildning, folkbildning

utstiillning och föredrag om "Populärmusik
Sundsvall l92o-rg7o" och fick 600 besökare'

längre en nyhet, och de tematiska presentationerna
gör också att media lättare förstår arkivens

f<irslag, teman och tips.

Nord Nytt sände exempelvis

wå inslag som baserade sig på arkivmaterial som
arkivariekollegorna i Umeå hade letat fram och
presenterat.

-

en bra lösning
att Arkivens dag får ett gott resultat
sig
visat
Det har
sliiktdär arkivinstitutioner tillsammans med lokala
etcetera
studieförbund
och hembygdsföreninga6
genomför ett större arrangemang i någon otr1ntlig

Samarbete

iokal som bibliotek, folkets hus, rådhus eller dylikt'

Det publiken går miste om är "arkivet bakom
och
kulisserna", men kan i stället erbjudas föredrag
genomatt
svårt
vara
kan
som
Något
utstiillningar'
är
föra i trånga arkivlokaler. Samordningwinsterna
ekonomiska
och
personella
att
genom
tydliga
också
resurser samlas i fråga om bemanning' annonsering'
kostnader för föredragshållare med mera'
I Oxelösund kunde 500 besökare riiknas in' Här
komsamarbetade Föreningsarkivet i Sörmland'
under
annat
bland
biblioteket
och
munarkivet
på
temat idrott. I Tiollhattan bjöds publiken
Hus
Folkets
i
wå
dagarna
under
arrangemang
Kulturhuset och på Innovatum Kunskapens hus'

%kivens dag

11 NOVEMBER

En rad arkiv samarbetade tillsammans med det

lokala föreningslivet och företagare på orten och
kunde bjuda på föredrag, visningar, utstiillningar,
film- och videovisningar, kaffeservering, boKörsiiljning med mera. Arrangemanget lockade inte

mindre än

830 personer.

ARKIVENS DAG

Besökenkäter
1999 var

något av ett mellanår för Arkivens dag,

många institutioner valde då att göra en paus. Årets
arrangemang blev betydligt mer lyckosamt, både
vad gäller deltagande institutioner och

publiktill-

strömning. Drygt 300 arkiv, bibliotek, museer och
ftireningar medverkade på ett eller annat sätt. Ännu
saknas rapporter från några län, men besöksantalet
pekar på att omkring 20 000 personer valde att delta
i något arrangemang under Arkivens dag.
De besöksenkäter som delades ut på många håll

visar att drygt hiilften är förstagångs besökare. En
kvinna över 50 år är den genomsnittlige Arkivens
dag besökaren, vilket motsvarar den ordinarie
bilden av en svensk kulturkonsument. Enkätsvaren
visar även skillnader på hur informationen om
Arkivens dag har nått besökarna. Aldre har fått
information genom program, annonser och tidningsartiklar, yngre också via nätet. Vill vi nå fler
)rngre, som är den åldersgrupp som i mindre
omfattning besökt Arkivens dag, är Internet en

medieform som bör utvecklas för kommande
arrangemang.

som tidigare. I år tillsammans med våra danska
kollegor som valt att lägga sin Arkivens dag vid
samma tidpunkt som den svenska.

Arkivens dag

-

alla dagar

Vilken betydelse har då Arkivens dag på kort och
lång sikt? En synlig eflekt av Arkivens dag veckorna
direkt efter arrangemanget är en ökning av antalet
nya besökare, liksom en ökning av leveranser av
arkivhandlingar. Genom att erbjuda öppet husarrangemang med utställningar, föredrag och
visningar kan vi möta publiken på ett nytt sätt. Vi
ger också måinniskor som till vardags inte är våra
trogna besökare en möjlighet att bekanta sig med
vår verksamhet. Genom Arkivens dag har vi tillsammans skapat en positiv bild av arkiven. Denna
positiva bild är det viktigt att vi tar fasta på och
arbetar vidare med.
Genom de särskilda satsningar som görs på
tid att genomfdra.
Om arbetet inte skall upplevas som allt for betungande kan arkiven viilja wå strategier. Den ena är att
fOrlagga publik verksamhet, speciella satsningar
som exempelvis bokutgivningar, invigning av
utstiillningar etcetera, som man ändå skulle ha
genomfört, till Arkiven dag. Den andra, om det blir
för mycket arbete för en dag, är att sprida ut arrangemanget under året och satsa på en löpande
programverksamhet. Arkivens dag kan kanske bli
många hall tar Arkivens dag ofta

Här för att stanna
Stiftelsen framtidens kultur har bidragit med stöd

till Arkivens
medel

till

dag under de första åren. Stiftelsen ger

nyskapande kulturprojekt, men efter tre

ar kan vi konstatera att Arkivens dag är en del av
arkivens verksamhet och vi måste fundera över
hur arrangemanget kan genomföras och finansieras
i framtiden.
En lösning som diskuterats iir att alla län bidrar
med en mindre summa för att täcka kostnaderna
för gemensamma affischer, hemsida etcetera. En

annan att arkivföreningarna i landet tillsammans
går in och finansierar den fortsatta verksamheten.

Vilken lösning som iin viiljs kommer Arkivens
i november precis

dag att arrangeras vid samma tid

avslutningen på årets utåtriktade verksamhet.
Genom en Iöpande programverksamhet och det
faktum att arkiven är öppna året om, kan vi
profilera våra institutioner och samlingar i vardagen
och låta allmänheten förstå att; "Arkiven har
Arkivens dag - alla dagar'l
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iVästerbotten

Text och foto: Cuno Bernhardsson, Folkrörelsearkivet

Arkivens dag, för Västerbottens del lika
med arkiven i Umeå och Skellefteå, sträckte
sig över en längre period, från den 21 oktober till den 18 november, med utspridda
aktiviteter kring historia/kulturhistoria och
arkiven i Västerbottens län.
I år var det så lyckligt att Västerbottens
Kurirens (VK) loo-årsjubileum sammanföIl
med att undertecknad håller på med arkivläggningen av tidningens grundare och
portalgestalt Gustav Rosdns arkiv' Särskilt
en bildsamling som är mycket omfattande'
Gustav Ros6ns levande barn, nu i 80-90årsåldern, bjöds

till

Umeå den 20-21 okto-

ber för att bland annat göra en arkivinspektion i pappa Gustavs och brodern
Stellans fotspår (Stellan var chefredaktör
förVK i 37 år).
Den 2l oktober hade VK ett stort seminarium om dagstidningar och press, med
deltagare från bland annat Expressen och
Arena. Ett flertal tillf?illen gavs att infor-

i Umeå' cuno@bemhardsson'net

mera om arkiv, Arkivens dag och
Västerbottnisk historia.
Samma dag hade VK en kvarts sida om
syskonen Rosdn och Folkrörelsearkivet
samt en helsida om "Spölrskeppet strandade på ön'. Det var en

kulturhistorisk artikel

om strandning och vrakplundring av ett
handelsskepp utanför Holmsund 1810' Hela
artikeln byggde på material som finns på

mikrofilm vid Forskningsarkivet i Umeå'

för
Nytt

den 24 oktober i samband med 60-årsminnet av den största beredskapsolyckan i
Sverige under andra världskriget som

inträffade i Armasjärvi 1940. Undertecknad
var iddgivare och sökte fram arkivmaterial
och personer som minns, och från arkiven
hämtades gamla filmbilder och tidnings-

läeg.

reportage om
Off entli ga

Arm§årvi-

föreläsningar

Arbetet med att marknaddöra våra arkiv
intensifierades i Umeå genom att vi den
november hade offentliga företisningar
på stadsbiblioteket' Fyra arkiv sEillde upp
med föredrag:
Arkivarien Staffan Lundmark, DÅtlM'
talade om jojk-upptecknaren Karl Tir6n
8

och spelade upp vaxrulleinspelningar från

Armasjärviolyckan
Nästa större arkivsökning/underlag
inslag i media var rePortage i Nord

Även VK hade den 28 oktober ett stort

1910-talet.

Arkivarien vid stadsarkivet i Umeå,
Katarina Boddn talade om "Arkivfrnd vid
Klabbole kraftverk'.
Undertecknad visade "2o fotografier ur
Gustav Rosdns fotoarkiv 1898-1942"' lag
använde mig for första gången av tekniken

att med hjälp av dator och videokanon
projicera CD-ROMJagrade bilder på duk'
Det gav föreläsningen och bildhanteringen
helt nya och spännande möjligheter'
Arkivchefen vid Forskningsarkivet, Mats
Danielsson, berättade om "Arkiven på nätet

-

om databaser och Internetresurser"'

Arkivens dag
På Arkivens dag

holl man i Skellefteå öppet

hus vid arkiven på Nordanå, Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet. Problemet i år

var att man samtidigt hade en minneskonferens för den i Västerbotten kände kulturhistorikern Ernst Westerlund som konkurrent. Ett 40-ta1 besökare fann dock vägen

till.....
Företagsarkivet i Westerbotten, Skellefteå
avd. De har sina kontorslokaler inte långt
från den aula där Ernst Westerlund seminaNågra av besökarna som passade på att

6

titta på bilder i fotoarkivet'

riet höll till. I pauserna kunde därför
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Kartkonservator Sylvia Carlsson Obbola demonstrerar hur man renoverar kartor.

Gammal dokumentärfilm

tjänste- och arkivlokaler, där man förvarar
cirka 3 000 hyllmeter kommunarkivhandlingar från Umeå och inkorporerade kommuner. Axplock ur samlingarna visades

Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå
avd. hade drygt 60 besökare. Det stora
dragplåstret var en gammal dokumentärfilm som var gjord iVästerbotten sommaren 1912. Att det fanns en gammal film

också. De marknadsförde sig genom ett
liingre besök av Radio Västerbotten med
en intervju som gick ut i sändning under
fredagen den 10 november. Ungefär 50
besökare kom. Stadsarkivets personal kiinde

upptäckte jag under arbetet med Gustav
och Stellan Rosdns bildsamling. fag borjade
söka den i Stockholm, först på ALB, men
hamnade till slut på SVTs arkiv där det

sig lite besviken på ortstidningen som hade

seminariebesökarna kila in på respektive

på plats för att svara på frågor om de

arkiv. Och den person som visade Företagsarkivet fick en del ryttiga kontakter vad
gäller eventuella framtida leveranser.
Noteras kan att hon vid tidigare Arkivens
dag knutit kontakter som medfört betydande leveranser av företagsarkiv från norra
Västerbotten.

samiska språken och kulturen.

Öppet i bokbinderiet
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skellefteå,
hade cirka 30 besökare. Några satt och forskade under dagen, men för övrigI var det
en jämn ström. Folkrörelsearkivet i
Västerbotten har ju sin arkiv- och bokbinderiverkstad i Skellefteå. Bokbinderiet höll
öppet i år och där var fler besökare iin i
sjiilva arkivet.
Skellefteå Museums informationsrum
och arkiv var inte öppet

i år på grund av

Ernst Westerlund seminariet.

DAUM

i

Umeå

Tiots att Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå ligger en bit utanför
stan, hade de 28 besökare. Dubbelt mot
förra året. Att DAUM ökade sitt besoktstal
torde bero på Staffans Lundmarks föreläsning om Karl Tir6n några dagar tidigare,
men framför allt att han kvällen den 10

visade sig att filmen fanns. Västerbottens

Museum och Folkrörelsearkivet köpte
genast två VHS-kopior. Dagen innan arkivdagen, fick jag berätta om filmen och om
Arkivens dag i Nord N1tt. Samma dag hade
jag även besök avVästerbottens Kuriren.
Ett lite extra dragplåster på arkivdagen
här var den kartkonservator som ställde
upp och visade hur man renoverade åildre
kartor.
Forskningsarkivet vid Umeå universitet
hade satsat på föreläsning och då ett ämne
som alltid intresserar västerbottningar:
1809 års krig. Arkivet hade bjudit in Martin
Hårdstedt, doktorand i historia, som ftiredragshållare. Besökarna fick ta del av alla
de databaser, webbresurser och

mikrofilm-

samlingar som finns att tillgå. Bland annat

lovat besök, men inte kom.
Västerbottens Museums bildarkiv med
sina omfattande samlingar; mest känd är
fotografen/författaren Sune |onssons samling, är det arkiv som genom åren haft de
flesta besökarna. I år kom det minst 75.
Utrymmena var fyllda till bristningsgriinsen, många av besökarna satt kvar en längre stund och tittade på bilder. Bilder fran
den egna stadsdelen eller byn går bäst hem.
Flera besökare gjorde bildbestiillningar.

0.P Pettersson
Som sista punkt på den arkiv- och historiesatsning som gjorts under oktober och

november i Västerbotten hade Ola
Wennstedt, arkivchef på DAUM, en ftireläs-

ning om den mycket kiinde Vilheminaupptecknaren O.P Pettersson.
O.P Pettersson gjorde en mycket omfattande uppteckning på ett par tusen sidor

november fick vara studiogäst i TV 4
Botnia och tala om Arkivens dag och då

visade de upp den halvmiljoninvenstering

som svar på ett antal av dåvarande

speciellt de samlingar som DAUM har.

som gjorts i en A0 scanner.

Landsmålsarkivens utsända fr ågelistor.

hade man gjort en utställning av en upp-

Visade nya lokaler

och redigera uppteckningarna.

tecknawäska, och man visade en video

Stadsarkivet i Umeå kommun hade för for-

om ett sågverk Professorn i samiska vid
Umeå universitet, Olavi Korhonen, fanns

sta gången öppnat sina

DAUM fick uppdraget att sammanstiilla

Förutom att man visade sina samlingar,

portar för besökare

i sina nya lokaler. Här visade de sina nya

OlaWennstedt holl ett mycket intressant och
givade foredrag,

&ir naturtgtvis SOFl-arkivens

handlingar i ett historisk perspektiv holls fram.
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;r1ätkivens dag

Avstamp för att bevara

arkiv och fö
text och toto:

lte

a
0

lnnen

Carlsson

I småländska Gnosiö snurrar hiulen
och här har de alltid snurrat. I slutet
av 1600-talet lärde sig bygdens söner
järnhanteringens konst vid gevärsfaktoriet i Jönköping. När de så småningom vände åter till sin hembygd satte
de upp smedjor och tråddrag. Numera

är företagandet och tillväxten siälvgenerande. Gnosjö är i dag en av de
snabbast växande regionerna i
Sverige, och slås bara av Stockholm.
Det är inte tu tal om något annat än
att Gnosjö andan lever.

Då Jönköpings läns arkivförbund valde "Industriarkiv och minnen'som tema för Arkivens dag, var

och utveckling. Berglund pekade bland annat på
det värde som ftiretagsarkiven har för förståelsen

det rätt självklart att förlägga huvudarrangemanget

av vår gemensamma historia. Mgn att forskningen

och invigningen

till

Gnosjo.

På Gåröströms industrimuseum kunde diirför
intresserade lyssna till tal och åhöra företagsmin-

nen. Professorn Bengt Berglund vid Chalmers
hogskola talade om arkivens betydelse för forskning

bör anlägga ett större perspektiv på företagsarkiven, Det handlar om att se arkiv som en forskningsresurs även för forskningsfiilt utanför de rent
historiska, exempelvis teknik, medicin, sociologi
med flera. Berglund sade också att man i detta
sammanhang inte bör glömma bort alla de barfotaockså

forskare som på olika sätt befordrar forskningen
med kunskaper om industrisamhallet.

Industriminnen lever
Att bygdens industriminnen verkligen lever i
Gnosjö går det heller inte att ta miste på. IGing
Gåröströms industrimuseum finns en grupp entusi
astiska pensionäret både tidigare företagare och
anställda, som arbetar aktivt med att ta tillvara och
iordningställa iildre maskiner från betydelsebärande
företag på orten. Det stora problemet är hur man
i framtiden skall levandegöra minnet' En efter en

ftirsvinner de gamla trotjänarna och några ersättare
går av f<irklarliga skäil inte att finna. Den stora uppgiften blir diirför att finna tillvägagångssätt och
former som l)&er in dessa människors kunskaper
och erfarenheter i framtiden.
"Andan lever"
Hur man skulle kunna göra detta hoppas
fönköpings läns museum och l2inets arkivförbund
kunna undersöka i Gnosjö inom ramen för ett
Lars-Åke Magnusson, ordförande i Hylt6nska stiftelsen, i samspråk med museivaktmästare Sture Björn'
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projekt som man kallar "Andan lever". Det övergripande q&et är att ta fram en metod för hur man

Releaseträff för bankbok
bygger upp regionala näringslivsarkiv och

ökar småföretagarnas förståelse för att
bevara arkiv.
Länsstyrelsen och landstinget

i

Iönköping har redan beviljat medel, och
om Delegationen för Industrisamhiillets
kulturarv också stöder projektet räknar
man med att kunna sjösätta det till våren.
Så för ansvariga på orten och andra berörda var invigningen av Arkivens dag i
Gnosjö också ett avstamp för att arbeta
vidare med att bevara arkiv och företags-

minnen i länet.
Lyckad tillställning
Sammantaget var Arkivens dag i
fönk<ipings Iän en mycket lyckad tillställning. I varje kommun fanns minst ett,
oftast flera arrangemang. Sammanlagt var
närmare 30 institutioner inblandade den

här dagen och totalt var drygt 2 000 personer ute ftir att titta på arkiv och lyssna till
företagsminnen,
Jönköpings stadsarkiv lockade drygt 500
personer till Rådhuset och utstiillningen
"Kommunala bolag förr och nu'. Till folkrörelsearkivet i Norrahammar kom närmare 250 ftir att lära mer om industrier och
sliiktforskning i Täbergsdalen. Folkrörelsearkivet i |önköpings lan hade utställning
och föredrag om Folkets Husföreningar.

Knutstorp Sparkling
Ett av de mera sofistikerade inslagen den
här dagen var visningen av Knutstorps
Herrgård med tillhörande gårdsarkiv och
vinkiillare. För den som inte vet det så
tillverkades hlir en gång i tiden Sveriges
första mousserande vin under namnet:

Text Pernilla Friberg

Det rådde en stämning av skolavslutning
när Nordbanken på sjiilvaste lucia inbjöd
till releaseträff för boken "Våra föregångare

-

Från många storbanker

till nordisk stor-

bank".
Boken har tillkommit efter att Nordbanken den senaste tioårsperioden målmedvetet låtit ordna, förteckna och placera
det omfattande källmaterial som har följt
med i förvärven i cirka 170 år och från ett

Anledningar till att spara dokument på ett
individuellt plan är bland annat att vi vill

vill skapa en kontinuitet
i det vi gör och bevisa att vi har rätt. Ett
företags anledning att spara dokument
Iiknar de ovan men företaget ansvarar
också för att bidra till den offentliga
visa att vi finns, vi

meningen, menade Hans.
- För ett företag är trovärdigheten viktig
och trovärdigheten skapas genom en nyan-

80-tal banker.

serad bild om hur företaget har kunnat

Efter en stunds trevligt mingel samlades
det 30-tal personer som var där till en kort

hantera framgångar och motgångar, sa
Hans de Geer.

föredragsstund.

Bakom boken
Ett etapp mål

-

Boken är extra viktig

i en tid

av samman-

slagningar av banker från olika liinder och

med olika företagskultur. Då är behovet
starkt att hitta sin identitet bakåt i histori
en, sa Peter Forsblad Vice

VD för

Nordbanken i sitt inledande tal. Peter
Forsblad poängterade att bokens utgivande
är ett etapp mål i ett arbete som ständigt
måste fortgå.
Alexander Husebye, VD for Föreningen
Stockholms Företagsminnen sa bland
annat att:
- Nu börjar det roliga för Nordbankens
arkiv. Nu kan man börja anviinda och få
n1.tta av allt det tunga jobb som man har
lag ned på att ordna arkivet.

De som jobbat fram boken är Sam Litzing,
Peter Forsblad och Siv Lundberg för
Nordbanken. Göran von Knorring, projektledare och tillika redaktör för boken och
Kajsa Larsson, bildredakttlr, bägge från
Föreningen Stockholms Företagsminnen.
Cecilia Medin har gjort layouten.
Sam Litzing - arkivansvarig i
Nordbanken - har från Nordbankens sida
lett arbetet med att få ordning på arkivet.
Han berättade att det har visats ett stort
intresse både från bankens ledning och
från anställda på olika stiillen med att få
ordning på arkiven. Arbetet bö{ar nu ge
resultat så att man kan identifiera huvudgrenarna i ett stamträd med ett 80-tal

Knutstorp Sparkling.

Stapla papper på hög

Listan över deltagande institutioner
skulle kunna göras lång, med det är framför allt bredden och det lokala engagemanget som hugfäster minnet av Arkivens
dag 2000 i ]önköpings län.

vid Handelshögskolan i Stockholm som tog
vid och talade insiktsfirllt om hur man på
individ- och företagsnivå motiverar att

banker över hela landet.
Boken är ett tjusigt resultat av hur
forskare och arkivarier har gått samman
för att intressegöra arkirnnaterial och
historia. Boken är en rik kiilla för den som
är intresserad av källmaterial och analyser
kring bankväsendets uppviixt fram till

man skall "stapla papper på hög'i

dags dato.

Efter detta var det Hans de Geer, professor
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Text: Hans Ramstedt. Foto: Katarina Bodän

u har stadsarkivet i Umeå fl1ttat in
i nya kontors- och arkivlokaler i
före detta Västerbottens regemente'

vi skrev om iTAm +les)Arbetsmiljön har blivit trevligare, Iokalerna
rymligare och s2ikerheten för arkivhand-

I

20 (som

lingarna har avsevärt ökats.
Under september månad 1999 inleddes
arbetet med att iordningstiilla stadsarkivets
nya lokaler i kasern B (numera Hus 2)'
Kontorslokalerna om cirka 200 kvadratmeter är placerade på plan 2 och arkivlokalerna om cirka 980 kvadratmeter i k?illarplanet.

stadshuset påbörjas och monteringen av
såväl gamla som nya hyllor i de nya lokalerna. Samtidigt påbörjades nedpackningen av

arkivhandlingar. Successivt fllttades arkivhandlingarna över till de nya lokalerna och
packades upp. Under sePtember slutfördes
sj

?ilva

fllttningsarbetet.

Förberedelserna och själva genomförandet har till största delen utförts av arkivarie

Robert Fribäck (numera länsmusdet i
Luleå) och arkivassistent Kristina Mikaelsson'
Robert och Kristina som varit projektanställda har även i viss omfattning haft hjiilp
av stadsarkivets ordinarie personal,

från

manträdesrum är rymliga och ger bra förutsättningar att växa i.
Även besökande forskare kommer att
märka stora förändringar. Ett speciellt forskarrum har inretts med ett mindre
Umeåbibliotek. Vi behöver inte som tidigare boka lokaler for forskare. Våra möjligheter att ta emot större grupper vid besök har
också underlättats.
Arkivlokalerna ger oss bra möjligheter
att viixa i. S?ikerheten för arkivhandlingarna
har avsevärt ökats. Det ffsiska skyddet är
h<igt och klimatet kan kontrolleras' Vi har
nu också bättre möjligheter att ta emot och

och med att försvarsmakten nu nästan
helt har lämnat regementsområdet och

kommunens arbetsmarknadsavdelning och
sommararbetande skolungdom.

förvara arkivhandlingar med awikande
format.

olika företag har gjort sitt intåg har området bytt namn till Umestan och ägs av ett

Vad har vi upPnått?

Gjorda erfarenheter

Vi har med de nya kontors- och arkivlokalerna uppnått flera förbättringar for verk-

Arbetet med att planera och genomföra
flytten till nya lokaler har gett oss flera n1'ttiga erfarenheter.
. Planeringsarbetet för de nya kontorsoch arkivlokalerna måste få ta tid. Om

I

kommunalt bolag.
Flyttningsarbetet

I mitten

av maj

förra året kunde demonte-

ringen av befintliga tätpackningshyllor
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samheten. Arbetsmitjön har på flera sätt
blivit både säkrare och trevligare.
Kontorslokalerna med pentry och sam-

Bilder från Umeå stadsarkivs nya lokaler i en kasern på det
nedlagda Västerbottens regemente.

i stadsarkivets nya lokaler

möjligheter hade funnits skulle vi ha
behövt en projekanställd fll,ttledare som
enbart arbetat med tiIl exempel kontakter
med konsulter, entreprenörer, flyttfi rma,

hantverkare och besiktningsmän. Eftersom

vi inte hade möjlighet till en sådan lösning
och vi samtidigt hade ett ordinarie arbete
att utföra blev fllttningsarbetet påfrestande.

. Det är också viktigt att man från början
och under hela arbetet med att iordning-

stiilla de nya lokalerna är och kan vara
delaktig i processen. Detta för att givetvis
undvika eventuella missförstånd och för att
bevaka vissa frågor.

. Ett viktigt inslag i arbetet tillsammans
med anlitade konsulter och entreprenörer
är att vara mycket tydlig. Man måste vinnlägga sig om att man arbetar

mot samma

mål och att olika arbeten inte kolliderar
med varandra.

. Under hela arbetet är det viktigt att
man dokumenterar alla viktiga frågor som
kommer upp. Dokumentera sådana uppgifter som datum, ansvarig, samråd och iakttagelser.
. Att hålla

ordning på ekonomin är också
viktigt. Tä noga reda vad som ingår eller
inte ingår i en upphandling.
. Besiktningar är viktiga moment.

gerade på ett tidigt stadium. Håll sjiilv
kontakt med dem.
. Ett annat tips handlar om hyllor. I
efterhand kan vi konstatera att flyttarbetet
hade underlättats om vi hade kOpt in nya

lokaler i stället för att komplettera med de
vi redan hade. Detta visade sig bli ett
omfattande pusslande och många hyllor
kunde inte monteras i takt med att vi
behövde packa upp.
. Mycket positiW med sjäIva flyrten var

Konsulter ordnar sjiilva egna sådana. SIäII
krav på att få ta del av dessa. Men gör också
egna besiktningar och se tiIl att dessa kommer konsulter tillhanda. Besiktningar ska
utföras på såväl målningsarbeten, olika tek-

Arkivförteckningar säger ju inte allt. Vissa

niska installationer som på tätpackningshyllor.
. Se till att brandmyndigheterna är enga-

att

att vi samtidigt kunnat göra en detaljerad
inventering av arkivbeståndet.
räddningsaktioner av skadat material "som
dykt upp" har också skett.
Sammanfattningwis har det varit lärorikt

fl)tta ett kulturarv av denna omfattning
och vi är glada över våra nya frirutsättningar.
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@!ortrettet

"Tema Arkiv behövs lika mycket i dag

Text och foto:

- Tema
fi bort

Arkiv skapades bland annat för att
arkiv-

de vattentäta skotten m€llan

föreningarna.
Det säger |an Appelquist, arkivarie och
ägare till Mariebergs Arkivbyrå, när jag
träffar honom för att teckna ett porträtt aY

honom med anledning av Tema Arkivs
tio-års jubileum - Jan var niimligen med
när Tema Arkiv "blev till'l

menthantering i synnerhet. Att skapa en
gemensam arkitidskrift var en sådan id6.
Det var på ett möte med AAS som fan
Appelquist tog upp frågan om inte arkivföreningarna skulle tjäna pä att gä samman
om en gemensam tidskrift. Ian var då kassör i AAS styrelse och han ansåg att en
gemensam tidskrift för föreningarna var ett
sätt att få åinnu bättre redaktionellt material
med bibehåIlna annonsintäkter.

fan skrev ihop stadgarna och drev på formandet av föreningen - som fick namnet
ser

ni

i

dag... Läs mera om Tema Arkivs historia på

sidan 14-15.

Med sikte på arkivarie
Intresset for sliiktforskning har gått som en
röd tråd genom fans liv, något som vi åter-

kommer till många gånger under intervjun.
Det visar sig att |an inte bara har varit med
och bildat Tema Arkiv - nej, han var också
med och bildade Sveriges
Slåiktforskarförbund, där han iir andre vice

t2

I

unga år fattade Ian också beslutet om
- han skulle bli arkivarie! Ian

yrkesvalet

började nämligen intressera sig för sliiktforskning redan som tio-aring.
Släktforskningen gjorde att han tillbringade

tid i arkiven.

- |ag slogs då av hur krångligf det var att
hitta information i register och liggare och

lunch. Det märks med en gång att jag har
träffat en person med många idder om
samhället i allrnänhet och arkiv och doku-

Arkivtidskrift'l Resultatet

ordförande. Jan är dessutom ordförande i
StorStockholms Genealogiska Förening.

mycket

Vi träffas en blåsig januaridag över en

"svensk

Friberq

jag tänkte att det måste finnas andra, bättre
sätt, säger han.
Ian ville vara med och göra någonting
för att förändra detta, och arkivarie var då
rätt yrkesval. Ian utbildade sig därfor "med
sikte på arkivarie". Han läste

Kulturkommunikationslinj en, föregångare
på Stockholms universitet. Arkivutbildningen gick |an 197s79.Dävar arkil'utbildningen på en termin
och utan några "djuplodningar", som han

till Kulturvetarlinjen,

uttrycker det.

har heller ingen status.
Men hur skall vi bete oss för att förbättra
arkivariel,rkets status?
- Det handlar om flera olika saker,
menar Ian. För det första handlar det om
utbildningen. I dag finns ingen ordentlig

utbildning f<ir att bli arkivarie.
Arkivutbildningen kunde vara frikopplad
från Historiska institutionen och den borde
vara längre - i form av en linje.
- Jamfrir till exempel med jurister eller
civilingenjörers utbildningar. En annan sak
som iir viktig då det gåiller att få en status är
arkiqrrofessuren. Att vi har en arkivprofessor har redan nu ått genomslagskraft. Det
lir också viktigt att hamna på rätt plats i
organisationen och att synas

-

arkivarier

hör inte hemma i källaren.
yrkets status måste vi
också bli bättre på att ta betalt, säger Jan
och ler. Hur mycket man tar betalt kan

- För att förbättra

ibland vara avgörande för vilka som lyssnar
i en organisation och hur.

0vanligt "drömyrke"
När jag konstaterar att det inte kan vara så
många som har velat bli arkivarier vid så
unga år, ser fan nöjd ut och säger att han

Arkivportal på nätet

har hört talas om frra stycken. lagfrägar
varför han tror att det är så ovanligt att
arkivarie är ett "drömyrke". Han ser

Ett sätt att synliggöra yrket kan vara genom
en allmän arkivportal På nätet, menar |an,
men tillägger att det inte är helt enkelt...
Man måste bestämma sig for vilken inriktning en sådan skulle ha - Ian berättar om

bestämd ut när han svarar:

två tänkbara:

- Barn och ungdomar vet inte att arkivarie är ett yrke eller vad en arkivarie gör barn väljer sådana yrken som de ser i det
dagliga livet, som till exempel polis, bibliotekarie och journalist. Man v2iljer inte ett
yrke som inte s).ns och det som inte syns

- Alternativ ett är för arkivfolket -

men

detta är ej statushöjande om bara arkh{olk
vet om yrket. Alternativ två skulle vara för
allmänheten men då blir det gärna histo-

riskt material av t)?en "månadens dokument från 1600- talet" och dagens doku-

%rtrettet

som för tio år sedan"

ment blir inte intressanta. Men det är svårt
att göra en såian portai bra, det kostar
pengar, säger ian och suckar.
S1äktforskr.ringsgrunden gör att han hela
tiden tänke r på om materialet han har

framför sie har något värde för forskningen
om kanske 100 år. Jan är fortfarande släktforskare. Han n.cker att det är viktigt att vi
som arkir arier har forskningsanknltning
och han bibehaller denna kompetens

genom att rbrtsätta s1äktforska.

Köpte RA:s första dator
När lan som \Trsre slaktforskade i arkiven
tänkte han att det var konstigt att det var så

lite som lar datoriserat. Därför har datorer
och datorernas möjligheter hela tiden funnits med som en viktig komponent, både
under utbiidningen och under yrkeslivet
däretter. Jan läste, förutom ämnena på
Kulturkommunikationslinjen, även ADB
och informationskunskap på universitetet.
År'samma anledning gav han sig även i kast
med att läsa numerisk analys fast just det
var lirc r al tufft, säger han.

-

Intresset för datoriseringen har fått
fbljd att iag alltid har varir på hugget

till

beträltande nr- datorteknik, säger fan.
För Tema -{rkivs läsare kan jag nu avslöja
att Jan var med och kopte in Riksarkivets
första dator i98.1. Han anstälides på den
nybildade avdelningen "Nya medier,,för art
jobba med dessa frågor. Före jobbet på
Riksarkivet jobbade han med samma frågor
på Stockholms landstingsarkiv t97 9 - t9B4.
Efter Riksarkivet blev det SIpU, där han
borjade jobba 19s6. SIpU var då en statlig

ml.ndighet som 1992 ombildades till bolag.
och med bolagiseringen kom Mariebergs

I

Arkivbyrå till.
Konsulterande arkivarie
Hur passar en arkivarie som konsult, frågar

Det var Jan Appelquist som kom med id6n
om att arkivföreningarna borde ha en
gemensam tidning vilket resulterade iTema Arkiv,

jas.

- Utmärkt, säger fan. En arkivarie skall
göra bedömningen om vilka dokument
som skall sparas på vilka medium och så
vidare och göra upp planer för detta. Det är
någonting som man gör tämligen sporadiskt i verksamheten det vill säga; det är
inget vårdande. Vårdarbetet är en mera

kontinuerlig insats. Det är inte självHart att
det är arkivariens roll att vårda. Vem som
gör detta och hur - beror på ml.ndighetens
och företagets kultur. Det kan vara en
sekreterare, registrator, arkivarie eller ITtekniker.

- Men

nytt spännande projekt.
|an saknar också undersökande journa_

listik. Han skulle vilja

se en återkommande
artikel som på ett djuplodande sätt granskade hur arkiv och dokumenthanteringen
verkligen går till ute i verkligheten.
- Det vore också bra om även
Arkivsamfundet var med i Tema Arkiv. Det
skulle ge en ännu större tyngd åt tidningen,

säger |an.

]an själv har aldrig skrivit i tidningen.
Han har i ståillet "varir med i bakgrunden
och sett

till att förutsättningarna

är positiva

det är inte alla arkivarier som har
den där "konsultativa" känslan som man
behöver som konsult. Många arkivarier har

för det skrivande ordet". En viktig insats
som vi tackar honom förl

myndighetstonen i sig i stiillet för att lyssna
och försöka skapa en positiv förändring,
menar lan.

Arkiv behövs lika mycket i dag som för tio

Efterlyser "inside information',
Arkiv har en trogen läsare i Jan _ han
läser den alltid och tycker generellt sett att
den iir bra, men visst finns det saker som
Tema

han tycker kunde vara annorlunda. Till
exempel så efterlyser lan mera,,skvaller,,
eller kanske "inside information,i alltså
mera upplysningar om vad folk i branschen
håller på med. Var dom jobbar, vad de jobbar med - om de till exempel startar ett

Jan understryker att han tycker att Tema

år sedan.

- Tema Arkiv behövs frir att skapa en
vikänsla, säger lan beslutsamt. Utan Tema
Arkiv skulle vi gå tillbaka till de vattentäta
skotten mellan föreningar och sektorer.
Tema Arkiv har gjort att arkivarier pratar
med varandra, samarbetar och framför allt
att de vandrar mellan sektorer som de inte
gjorde förut. Förut var det bara de högre
cheferna som b1'tte sektor. Nu behöver man

inte vara rädd
sidan

i

Tema

- man har sett den andra

Arkiv, och sett att de oroar sig

för exakt samma frågor.

13

I

Tema Arkiv
-

tio år

en ti llbakablick

Text lngrid Söderlund, i redaktionen sedan 1993, Foto: Åsa Olsson

Tidskrifuföreningen bildas

(TA)
F t.. grävningar i Tema Arkivs
k arkiv och uppgifter från gamla
lkt medarbetare, kan man beskriva

Något protokoll från föreningen Svensk

Arkivtidskrifts årsmöte då den bildades

Tema Arkivs utveckling på ftiljande sätt:

1991, har inte gått att få fram. Men av

Det började som en ganska enkel tidning
med svartvita bilder, producerad av amatörer. Men via tider med en hel del administrativa problem och ekonomiska kriser,

protokoll från september framgår att det

utvecklades den

frirsta numret var på gång och det hade
utkommit till oktobermötet. Som modell
hade man Arkil{orum som - liksom NLAs
tidning Arkivinformation - hade lagts ner

gare

som sjiilvständig tidskrift och uppgått

till dagens betydligt snygtidning med fl1t i administration och

i

Tema

går bra. De som för f(irsta gånger kommer

Redaktionen bestod av Ingela Algotsson
som ansvarig utgivare och Tommy
Forsman, båda hade tidigare varit med i
Arkivforums redaktion. Från Nl.A kom
Harriet Kvist från Sveriges verkstadsförening samt Ann-Marie Lenander-Fåillström

dagens Tema Arkiv, får nog ett v?ildigt

modernt intryck av arbete med arkiv.
Diskussioner inleds
Redan i slutet av tggg framförde Ian
Appelqvist på ett AAS-möte att han inte
var nöjd med AAS tidning Arkivforums

från Stockholms företagsminnen

utformning.

Ann-Marie Lenander-Fällström erbjöd

|an Appelqvist föreslog vidare att man
skulle slå samman de många arkirtidningarna till en ny. Janne kan därmed sägas
vara den som kom med id6n till det som

Företagsminnens resurser

Klippa och klistra
Tema

Arkiv

Redaktionsmedlemmarna gjorde layouten genom att klippa och klistra text och
bild för hand. Sedan lämnade man ett

bli Tema Arkiv.
Ordförande Åsa Lestadius tog kontakt
med de andra arkirdtireningarna som först
inte var intresserade. Först ett år senare
hörde Näringslivets arkiwåd av sig och var

heloriginal till tryckeriet.
Man stoppade sjåilva alla de fardiga tidningarna i kuvert och etiketterade med
adressetiketter. Och Ann-Marie Lenander
körde sedan dem med sin egen bil till pos-

Ihder

rg92 upphorde man med

helorigi-

nalmetoden och övergick till att låta firman
Neo Media göra originalen.
Nya medarbetare
I början av 1994 lämnade Ingela Algotsson
sitt redaktörsskap. Samtidigt avgick också
Harriet Kvist och Anne-Marie Lenander
Fällström, vilket innebar en stor förlust,
då det var de som hade kunskaperna och
erfarenheterna av hur tidningen skulle
produceras. Redaktionen kom att bestå av

i stort sett nya medarbetare. Ingela hade
ensam haft kontrollen över hela produktionsprocessen. Hon skrev dock ned ruti-

nerna och arbetsuppgifterna fördelades
mellan personer som var intresserade av
respektive uppgift. Och man hittade en
ersättare till Ingela i Lars Häger. Men både

ten.

Stockholm), ny ordförande. Diskussionerna
mellan främst NLA och AAS fortsatte och
närmade sig under hösten 1990, alltmer en

Allt i sann, ideell andal
För annonsförsäljningen anlitade man
AAS förre annonsförsåiljare Rolf
Götherström. Han lyckades nästan för bra

Harriet Kvist och Anne-Marie Lenander
Fällström återkom senare. Anne-Marie som
ekonomiansvarig och Harriet som annons-

fardig, ny tidning.

med att sälja annonser till Tema Arkiv.

ackvisitatör.
Neo Media tog även över annonsförsäljningen under denna period. Valet visade sig
dock inte vara så bra, framför allt när det

intresserade.
På AAS årsmöte t9go, blev

Kristina

Sandahl (som då arbetade på länsstyrelsen
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till

för etikettering, distribution och lagring av
tidskriften, vilket man tacksamt tog emot.

senare skulle

SIMO arrangerade Arkiv & Dokument för
första gången den 18-20 mars i World Trade
Center i Stockholm. Men CD:n hade nätt
och jämt börjat användas och vad Internet
var, var det väl nästan ingen som visste.

Arkiv.

en annonsförsiiljning och en ekonomi som

i kontakt med arkiwärlden genom att läsa

Annonserna strömmade in och man var
tvungen att refusera en del.
Det hiinde i ovriS mycket under 1991 på
arkivfronten: Arkivlagen kom och vi fick
vår nuvarande riksarkivarie Erik Norberg
fran och med den 1 september. AAS och

i

Tema Arkiv jubilerar

- i år är
det tio år sedan det första
numret kom ut.

giillde att siilja annonser. En hel
del strul uppstod och vi hade
genom Lars Häger en livlig
korrespondens med dem för att

ville ta över som hulrrdredaktör annonserades uppdraget
ut. Tillsätt-ningen drog ut på
tiden och Owe var med ytterligare ett nummer. Men sedan
tilltradde vår nuvarande
redaktör, Åsa Olsson.

över huvud taget få produktionen att fungera.

Fyra medlemsfören ingar

Fler personer än de nämn-

På tryckeriet tryckte man inte

bara tidningen, utan satte även
på adressetiketter utifrån de
samkörda, f,rra medlemsregis-

tren. FALK blev nämligen medlemmar
under 1994 och FA rggs. Samma år (från
och med 1/95) började Tema Arkiv att
tryckas i färg.
Under arkiv- och dokumentmässan i
mars 1995, gjorde man ett temanummer på
mässans tema (500 extra exemplar utdela-

de) för att locka till annonsering och/eller
prenumeration/medlemskap. Man sålde för
60.000

kronor annonset vilket var långt

över normalresultat, men under de följande

numren var resultatet oroväckande dåligt
för att inför 4lg5 vara acceptabelt.
Utvecklingens tid

Vi lärde oss av våra misstag och i slutet av
1996 sades den kvarvarande annonsförsäljningen med Neo Media upp. Vi tog reda på
mer om hur det ska gå till när man producerar en trycksak och b<irjade stiilla högre
krav på vara utomstående medarbetare. Vi
hittade en bra annonsackrisitör i Harriet
Kvist och vid samma tid tog Ventura
Grafiska AB i Sundsvall över produktionen.
Vid årsmötet 1997,1ämnad.e de båda

kommit och gått i
redaktionen och stpelsen och
vi tackar dem alla för deras
lika värdefulla insatser. Våra
möten har hållits på olika platser under
olika perioder. Under åren då Harriet Kvist
var med hö[ vi till på hennes arbete på
da har

huvudredaktörerna Lars Häger och Mats
Nafsund redaktionen och ersattes av Owe
Norberg som ansvarig utgivare och hur,udredaktör. Han kom från FA och arbetade
redan i redaktionen. Han var ganska ny på
just Tema Arkiv-arbetet, men erfaren
genom sitt arbete på folkrörelsearkivet i
Västernorrland med mera och kom att
driva tidningen vidare på ett bra sätt. På
årsmötet beslöts även att ändra arbetsfördelningen radikalt, så att redaktionen bara
arbetade journalistiskt, medan man inrättade en separat styrelse med Margareta
Linday som ordförande, som tog hand om
alla förvaltningsfrågor. Detta avlastade
redaktionen/stpelsen viildigt mycket som
därmed kunde koncentrera sig på att producera tidningen.

Nuvarande form

Arkiv fick sin nuvarande form i och
med nummer tl9g. t99s var ju Kulturhuvudstadsåret då man även började med
Arkivens dag som ju blev en riktig succd.
Vid årsmötet 1999 avgick Owe. Då ingen
Tema

Sveriges Verkstadsindustrier och därefter på
stadsarkivet. Numera träffas vi hos

Arbetarrörelsens arkiv.
Denna vår Tema Arkir,werksamhet har
kanske inte bildat ett arkiv av riksintresse.
Men arkivbranschens utveckling är viktig
för oss och kan för efterkommande följas
om arkivet är komplett, vilket det inte är
nu. Så sniilla gamla Tema Arkiv-medarbetare, skicka in allt ni har i TA-väg i era skrubbar och skåp dar hemma och på jobbet till
Björn lordell på Stockholms stadsarkiv.
Han kommer så småningom att ordna upp
Tema Arkivs arkiv.

Fotnot Omslagsbilden visar tidigare utgåvor av Tema Arkiv som nu ska arkiveras på
stadsarkivet i Stockholm. Några nummer
saknas dock; frän 1992 m 4, t9g3 m 2 och 4
och t994

tr 2,3 och 4.
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Text: Susanne Bäckman

Anrrv * DoruNlsir

BöRJAR

XMLtema

rr,r en årlig

Erik Åsbrink, före detta finansminister, f<irsöker svara på frågor som hur stor kraften

tradition och liksom tidigare består årets
upplaga av en mässa och en konferens.
Mässan är en integrerad del Information

i IT som samhällsförändrare.
Varför vi behöver XML, och om dess
bakgrund och framv2ixt, berättar Daniel
Björkman från konsultforetaget IMPROVE'
Greg FitzPatrick och Pär Lannerö från
är

Management & e-Business Software.
Konferensen cirkulerar i år kring bland
annat följande ämnen: informationssamhället, informationshantering med XML,
e-handel och begrePPet "Content

Metamatrix AB fortsätter på XMl-temat
och beskriver XML och metadata och hur
man söker i XML dokument.
Hur ser framtidens samhiille ut, där

Management".

Den 4-5 april på Sollentunamässan går
arrangemanget av stapeln, för tredje året i

fokus flyttas från det materiella till det
immateriella och informationsteknologins
snabba utvecKing innebär genomgripande
för2indringar diskuteras av Maria-Therese

rad i samarbete med ExPoNova.
Vad finner arkeologerna?
Bland många spännande konferensföreläsare hittar vi Lars Ilshammat historiker,
journalist och IT-debattör. Han diskuterar
vad arkeologer kommer att finna när de
utforskar vår tid om 500 år. Hur mycket av
den digitala information som vi hanterar

Hoppe, forskningschef vid Institutet för
Framtidsforskning i KöPenhamn.
I nternationella föreläsare

även lyckats locka hit internationellt namnkunniga föredragshållare,

i

I år har man

dag kommer att finnas kvar i framtiden?

vilket innebär att flera av föredragen är på
engelska. Dr. Michael Lynch, VD för och
grundare av Autonomy san-rt doktor vid
universitetet i Cambridge, föreläser om
informationshantering, hur stor mängd
information man behöver för att fatta
beslut och vad avsaknad av information
betyder. Europachefen för AIIM
International, John Symon har arbetat med
dokumenthantering i över z5 år och han
delar med sig ar. erfarenheten i sin före1äs-

ning "from CaPture to Content'l
För närmare infbrmation hänvisas

till

www.arkivochdokument.se eller
wwwexpollo\:a. se

Arkiv & Dokument är den ledande mötesplatsen
för arkiv- och dokumenthanteringsbranschen
sedan 1991.

A*iv &

Dokument arrangerar

konferenser och mässor. Bolaget ägs av
föreningama Arkivrådet MS och SlM0.

d

Michael Lynch,VD för och grundare av

Autonomy samt doktor vid universitetet
i Cambridge, är en av de internationella
föreläsare som kommer till Sollentunamässan'
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ScandiLine

- extremt utrymmessnål förvaring
NordPlan ScandiLine är ett effektivt, lättarbetat
arkivsy§rem för maximal örvaring på minimalt

utrymmel I konventionella förvaringssystem är
hälften

I

" luft och

hälften förvaring",

ScandiLine utn;,ltjar

förvaringsutrymmet

-

du upp till dubbla
om takhojden tillåter

upp till fyrdubblal ScandiLine kan utrustas med
samtliga hyll-

och arkivlösningar i NordPlans

etta utrustn n gssorti ment. Systemet kan
enkelt kompletteras eller byggas ut efterhand
komp

I

i

som behoven växen
F=ör

mer infbrmation besök vår hemsida

wwwnordplan,se
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af om arkiv!
Effektiva redskap fdr elektroniskt arkivarbete

Professionell hj:ilp med dokumenthantering!
Arkivinformations-

Kurser 8c utbildningar
Konsulttjdnster 8c entreprenader

s.YStem

Webbklient lor
sökning

Bestöll gärna uår

brorhy!

Jm Appelquist
tfn: 08-698 06 04, e-post: jan.appelquist@sipu.se
Olle Ebbinghau
tfn: 08-698 06 05, epost: olle.ebbinghaus@sipu.se
Sten Lemder
tfn: 08-698 06 01, e-post: sten.lemder@sipu.se
Elisabet Lemd
tfn 08-698 06 08, e-post: elisabet.lenne@sipu.se
Annika Pettersson
tfn: 08-698 06 03, e-post: annika.petterson@sipu.se

Dokumentplan
Tilläggsregister
ftir personakter

imngonffi

*-,,t,&

Mariebergs Arkivbyrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm

Medlemi

I?Företapa

Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06 02
Hemsida w.sipu.se/muieberg
- ingår i SIPU

t7

I
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KONSTEN ÄTT
DRIVA ARKIVPROJEKT
-

e?z

i?urs st)w g€r k"*rnskap att bygga uidare på
Strategier' lT' Utbildning
€allring " Strukturering' Registrering

Vindsröjning

.

Dokumenthantering är komplext. Hur får man bitarna
att passa ihop? När är projekt den bästa arbetsformen?
Hur gör man? Vilka ska samarbeta? Hur fungerar jag i
projektgruppen? Det och mycket mer tar vi upp när vi
ger vår efterfrågade kurs igen den L5-16 mai 2001,.
Låter det intressant? Kontakta någon av oss så
berättar vi mer.

SPECIALISTER PÅ:

Furuhyllor
Kompolithyllor
Kontorskompokter
Posthonterinossvslem
Skåo och bökhvllor
' Stålhyllor'

Utstöllning: Ynglingogoton
l<atha rina
o8-61 B

1+

katta.pra ger@tel ia.com

okladl§

flTrtitt p

tur till monter 1:E16 och smaka på lite fräscha affårsvitaminer istället

fr
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. www.orkibro.se

Till dig som ska på Information ManagementArkiv och Dokument i Sollentuna den 4-5 april

Tä en

1

bax23234, 104 35 Stockholm
Tel O8.34 lO 65 . Fox 08.32 32 63

CenesoFT

www.carasoft.se

Alltfler vill dra nytta av våra arkivkonsulters kompetens. Vill du vara
med och göra det möjligt?
Ett växande lN söker fler erfarna arkivkonsulter

FOTOT=K - Syr#rie påear med klatf lör k*rekt
förvaring av fstagrefier, nesativ, glasplåtar m"m,

F*rvara FCTCTEK i st*plingsbara vlta plåtlådor
§*m är tillverkade i 1 mm vitlackerad plåt.
Kontakta Gss far trler ififormatian!
{
E

I

ffi&Enrå8

;!

ALLT IN{

Tel. 0513-175

g

En av våra specialistkompetenser är atl förenkla och effektivisera företags
och organisationers arkiv- och dokumenthantering. Just nu får vi många
spännande uppdrag och fler är på väg in. Därför söker vi nu fler arkivkonsulter. Placeringsort kan diskuteras.

74

T.,I

BILT}

Fax 0513-175 87

&reffi*ms§m€ercffiaä§*re

Du analyserar kundens behov
Som arkivkonsult är du projektledare med uppdrag att ta fram underlag för
ekonomiska kal§ler. Du leder arbetet och deltar själv i genomförandet,
vilket innebäratt du arbetar på plats hos våra kunder i olika delar av

Annonspriser i SEK under 2000

Iandet. Du medverkar också vid olika marknadsaktiviteter med våra säljare.

Storlek

Du föreslår lösningar
Med din breda erfarenhet och dina gedigna kunskaper kan du föreslå
lösningar inom hela arkiv- och dokumenthanteringsområdet. Du ser ett
företags eller en organisations dokumenthantering som en affärskritisk
process och är besjälad av viljan att förenkla för våra kunder.

L/7-sida (215 x 280 mm)
l/2-sida (180 x 111 mm)
l/4-sida (87 x 111 mm)

4 100

5 300

2 800

3 600

lnsida

7 300

9 500

Bakida

7 600

9 900

Din utbildning och erfarenhet
Du har arkivarieutbildning på högskolenivå och flera års yrkeserfarenhet
som arkivarie. Har du erfarenheter av projektledning och kunskaper inom
området digital arkivhantering är det meriterande. Det är viktigt att du är
inställd på långsiktiga relationer och är duktig på att kommunicera och
dela med dig av dina ideer och leda uppdrag mot uppsatta må|.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta kompetensområdeschef
Margaretha Hedqvist, 0565-503 77 eller Sara Carles, 08-452 61 04.
Skicka din ansökan med CV till lN, Sara Carles, Box 20038, 10460
Stockholm eller till sara.s.carles@telia.se senast den g april.
lN ät det rikstäckande outaourcingföretaget. Våru tjänsteområden är löner, personaltjänster, ekonomi, betalning, telefoni, suppott kring arbetsplatsen samt atkiv- och dokumenthanteing. Vi skapat lörutsättningar f& lörctag aft lokusera på sin kämvetksamhet,
medan vi tat ansvar föt dtift och utveckling av företagets alfärsstödjande funktioner
lN har cirka 1 OO0 medarbetare och omsäftet 1,3 miljatder kronot

ffin

Småannonser (87 x 30 mm)

lnstick

Sv/v

4-färg

7 000

9 000

700
10 000

10 000

Annonsackvisitör
Harriet Kvist, c/o Stockholms Företagsminnen, Grindstuvägen 48-50,767 33 Bromma.Tel 08-634 08 50.
Mobil 070-491 L8 62. Fax 08-634 99 35.

Dekorfdrg PMS 130 o CMYK 0-27-100-0
1000/o 90o/a 800/o 70o/o 60%

500/o 10o/o 300/o 20%

10%
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tA

recenserar

Kerstin Kokk, arkivarie på IOGINTO:s förbundskansli, har här recenserat FA och NLAs arkivhandbok
Sven Bodin' Tom
"Dokumenthantering i fåretag och organisationer - en kvalitetsfråga", författad av
Sahl6n och Carina Siögren.

"Vi är mitt uppe i den utveckling
som boken beskriver"

Text Kerstin Kokk
FA och NLA har tillsammans givit ut en
bok som behandlar modern dokument-

som kan uppstå genom olika lösningar, och

vilka krav man måste ställa på dokument-

hantering. Boken vänder sig till personer
verksamma i företag och organisationer,
och då inte endast till arkivarier, utan även
andra som på olika sätt stöter på frågor om

hanteringssystem och informationsbärare

dokumenthantering och arkiv, till exempel
IT-tekniker, informatörer, jurister och eko-

Boken är med sina 93 sidor lattillganglig,
överskådlig och välstrukturerad. Texten är
uppställd i två spalter och med sammanfattande faktarutor, och det är lätt att hitta
tillbaka till det man söker genom registret.
)ag har funderat en del på om det är ett

nomer.

lT-utvecklingen
Boken behandlar hur lT-utvecklingen

påverkar både arbetssätt, dokumenthantering och arkivbildning. Bland annat genom
att informationsflodet blir mer processorienterat och att medarbetare kan sitta på
olika platser i landet eller till och med i

världen och arbeta med samma dokument.
Författarna betonar vikten av att arkivarien är med redan från början när man

vder

datasystem för dokumenthantering.

Och boken är upplagd På ett argumentatilt
sätt som ger stöd för arkivariens aspekter
på dokumenthantering och hansyn

till

bevarande.

Boken diskuterar frågeställningar som
blir akuella vid digital dokumenthantering,
som vad som egentligen är ett original, hur
olika processer kan ge informationsförluster som innebär gallring, problem med att
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vid tångsiktig elektronisk arkivering.

Lättillgänglig bok

problem att boken vänder sig både till arkivarier och till yrkesgrupper som inte har en
arkivaries kompetens. Naturligtvis kan det
för arkivarien kännas litet överflödigt att

för
ftir att

läsa om sådant som är basala kunskaper
oss. Men samtidigt ger det underlag

på ett enkelt sätt förklara sådant som de
andra yrkesgrupperna inte har klart för sig'
Att sätta boken i händerna på de övriga
som man utformar det digitala dokumenthanteringssystemet tillsammans med, kan

bortglömd grupp både inom FA och På
arkivarieutbildningen. Vår arbetssituation

ge en gemensam kunskapsbas som minskar

och de frågor och problem som vi stöter
på i vårt dagliga arbete på folkrörelsernas

missförstånden.

centrala kanslier ser inte

Bortglömd grupp

säkerställa ett dokuments autenticitet, etce-

Det är mycket glädjande att FA och NLA
har valt att ge ut en bok som vänder sig till
arkivarier verksamma inom organisationer
och företag. Särskilt arkivarier verksamma

tera. Författarna beskriver vilka problem

inom organisationer har känts som en

riktigt ut som när

man arbetar på en arkivinstitution, och
borde uppmärksammas mera. På våra
arbetsplatser ?ir vi mitt uppe i den utveckling som boken beskrivet och vi behöver
all den kunskap och alla argument vi kan
få för att kunna vara med och påverka

utvecklingen på ett bra sätt.

aa

Två skrifter från OLFA:
I

mm igranternas kulturarv
ning i Norrköping, att erbjuda
säker arkidörvaring, att väcka

Sedan 1989 utges en skriftserie
av Östergötlands läns före-

ningsarkiv, öLFe, med s1fre att
sprida kunskap om föreningslivets och folkrörelsernas historia i länet. Den heter ÖLFA:s
skriftserie, och nummer 7
utgörs i sin helhet av en rap-

port, en slutredovisning av
projektet "Immigranternas

kulturarv. Projekt Norrkriping'l
Den är sammanställd och till
större delen författad av projektledaren Mona Hallström
med frirord av länsarkivarie
Börje Hjort.
Rapporten är föredömligt
viilstrukturerad. I inledningen
redovisas projektets bakgrund
och syfte (att inventera f<ireningar med immigrantanknyt-

intresse och slutligen, att doku-

mentera deras verksamhet).

Hiir sammanfattas även metoderna och svårigheterna.

den totala befolkningen

i sta-

den under olika perioder.

- förut-

om redovisning av invente-

Nästa kapitel behandlar allmänt föreningar med immigrantanknytning i Sverige,
deras betydelse,

är bland annat att den

struktur och

ringsarbetets resultat

-

sätter in

föreningarnas roll i ett historiskt sammanhang, inte minst
genom att ta upp de senare
årens forskningsresultat och

Första kapitlet som tar upp

organ isation. Därefter redogör

invandrarföreningarnas omdiskuterade roll i integrationsprocessen är skrivet av professor
Rune fohansson (Linkcipings

författaren för det aktiva föreningslivet i Norrköping och
illustrerar dess variation
genom en mer ingående skil-

ger konkreta kiillhänvisningar

universitet). Därefter f<iljer en
översikt över invandringens
historia i Norrköping från mitten av 1500-talet fram till i dag.

dring av tiotalet föreningar.

till arkivmaterial rörande

Skriften avslutas med en sammanfattning, en litteraturlista
och ett register över inventera-

invandringens och frireningarnas historia i Norrkciping.

Här får man bland annat reda
på under vilka omstiindigheter
olika grupper/nationaliteter
har invandrat till Norrkoping,
vilka organisationer de har bildat och invandrarnas andel av

de

-

diskussioner. För den som
f<irdjupa sig

vill

i ämnet är det

också värdefrrllt att författaren

Text: Katalin Gere

både nedlagda och aktiva

- föreningar

i

som uppdelas

olika kategorier för bättre överskådlighet.

Det som gör skriften till en
intressant och givande läsning

Boken om dagböcker
A i ÖLFA:s skriftserie
handlar om dagböcker, och
ingår i projektet Rädda dag-

Nummer

boken, som öLFA

drivit

sedan

tillsammans med
Centrum för lokalhistoria och
Folklivscentrum i Östergötland. Den vänder sig, enligt
1997,

baksidestexten,

"till

alla som

innehåll där huvudredaktören
Börje Hjorth tar upp många
aspekter på dagboksskrivandet.

Några av kapitlen är:
Dagboken förr och nu, Varför
skriver man dagbok, Varför är
dagböcker värda att bevara

för

framtiden? Här finns också
utdrag ur kända och okända

Olof Welander som skriver om
dagböcker i Riksarkivet och
från arkivchef Carin Tisell som
berättar om Nordiska museets
dagboksbestånd, samt en uppsats om dagböcker på nätet

forfattad av Peter Holopainen,
student i Samhalls- och kultur-

dels skriver dagbok, har skrivit

dagböcker samt en kort över-

dagbok eller bara iir allmänt
intresserade av dagböcker

böcker. Ämnet ligger författa-

analys vid Link<ipings universitet, Campus Norrköping.
Boken avslutas med en förteckning över dagböcker i

eller kanske tänker börja skriva

ren Yarmt om hjärtat, och han

arkiv, bibliotek och museer

delger läsaren sina egna, per-

Östergötland, samt en forteckning över tryckta dagböcker

-

dagbok, samt

till

alla som är

sikt över forskning kring dag-

nyfikna på dagböcker som
forskningsmaterial..."

sonliga erfarenheter från ett
mångårigt dagboksskrivande.

Skriften har ett anspråkslöst
format, men ett ambitiöst

Boken innehåller också
bidrag från arkiwådet Lars-

Om dagböcker

och arbeten om dagböcker

i
i

Borje

Hjsth

ÖLFA:s skriftserie nr

8

länet.
Text Annelie Johansson
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Lagringsstrategier för digital information
hos svenska myndigheter och företag
insamlats till ett examensarbete i informatik vid
Karlstads universitet med artikelförfattarna som
författare respektive handledare.

Denna artikel redogör för en undersökning av

lagringstrategier för digital information hos ett
tjugotal olika verksamheter. Materialet har

Text: Anders Olsson, webitek@spray.se, John Sören Pettersson . Karlstads universitet.

Q\
ft [
ffi

et finns i Sverige en mängd olika
rugu, och förordningar som offent-

,rgu verksamheter ar rorplktacte att
folja nar det giiller attlagra dokument.
Först och främst finns grundlagens tryckfrihetsförordning, som innehåller bestämmelser om handlingars offentlighet. Vidare

har vi arkivlagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkidörordningen som alla

i viss utsträckning kommer in på området
informationslagring.
För ett privat företag kan man identifiera
åtminstone tre skäl att ha en lagringsstrategi för den digitala informationen:
. Den juridiska aspekten - vilken innebär
lagar och förordningar som ställer krav på
arkivering.
. Den administrativa aspekten - företaget
har kanske egna behov av informationslag-

ring,

.

Den historiska, även kallad den PR-

mässiga, aspeken

-

företaget

vill bevara

information för att visa goodwill eller ftir
att spara dokument för framtida forskare.
Ett skiil som, att döma av den undersök-

ning som presenteras nedan, kanske borde
lyftas fram är:

.

Kvalitetssåikringsaspekten

- till exempel

enligt ISO 9000 - som ska garantera viss
kvalitet och standardisering hos ett företag.
"Kvalitetssystemstandarderna är uttalat
medium-neutralaifräga om val av informationsbärare, men varnar för att datafller
fordrar särskild eftertanke ur tillgänglig-

22

hetssynpunkt", förklarar Rolf Sjögren i
Arkivarien och ISO qooo (tsqe, sid. tz) och
använder detta för att påpeka, att konverteringar och lagringsmediers åldersbeständighet i stiillet är något som en organisations
arkivarie ska inneha kunskap om. Han
menar att arkivarien ska ge råd och bistå
med kunskap där ISO inte ståiller krav.
Likaså är den nya så kallade LlS-standarden, Ledningssystem för informationssäkerhet (SS ezn gg), inte mer detaljerad än
att anvisningar ges på ledningsnivå: "Risken

för försämrad läsbarhet hos media som
viiljs för lagring bör beaktas. Lagrings- och
hanteringsrutiner bör implementeras i
enlighet med leverantörsrekommendationer. Där lagring i elektronisk form viiljs,

iohn soren.pettersson@kau.se
Resultaten från intervjuer med ett tiotal
myndigheter visar att de allra flesta lagrar
e-post på papper, endast två lagrar elektroniskt. När det g?iller digitala allmänna
handlingar lagrar en stor majoritet elektroniskt och bara hos ett fåtal sker lagringen
analogt. Endast två verksamheter har i
nuläget möjligheter att genomföra konver-

teringar av sina databärare.
Företagen har inte någon offentlighetsprincip att rätta sig efter och kan därför,
efter de obligatoriska tio åren som
Bokftiringslagen kräver, göra vad de vill
med den lagrade informationen. De flesta
företagen galTrar dä sina arkiv, för att bereda plats åt nyare dokument. Men vissa
företag långtidslagrar för att på så sätt

bör rutiner som siikerstiiller läsbarheten

skapa egna arkiv för eventuella framtida

under hela bevarandeperioden finnas.

behov.

Detta för att skydda mot förlust på grund
av framtida ändringar av tekniken." (Del t,

de

sid

Svensk bank, Företag 2 Svenskt försäkrings-

68, 12.1.3)

Här följer en korrfattad kategorisering av

tio företag som intervjuades. Företag

1

bolag, Företag 3 Lokal reklambyrå, Företag

Undersökning i karlstadsregionen
Den undersökning som presenteras här har
utförts i Karlstad med omnejd. De flesta av
organisationerna är lokalkontor till organisationer på riksnivå, varför resultatet torde
ge en någorlunda bra bild av läget i landet.
Intervjuerna gjordes under september december 1999.

Vi redogör endast kortfattat

för undersökningen av myndigheterna,
eftersom Riksarkivets direktiv väger tung

för

dessa verksamheter.

4 Internationell IT-koncern, Företag 5
Dagstidning, Företag 6 Lokalt tryckeriföretag, F öretag 7 Internationell ekonomikoncerry Företag I Lokalt hrigteknologiföretag,

Företag 9 Sversk bank och Företag 10
Svenskt telebolag.
Dessa företag valdes

för att de arbetar

mycket med datorer, datasystem eller
digitala produkter. Avsikten var också att
täcka in skilda verksamhets§per.
Frågeområde I handlade om vilka måI

verksamheten hade

för attlagra sin information. Har det bara med juridiska aspekter att göra, eller finns det administrativa

gen anser sig gjort tilkäckligt när de arkiverat sina backupmedium och menar att de
håller i ett långtidsperspektiv. Detta är

eller PR-mässiga/historiska skäl?

naturligMs helt upp till varje f<iretag att
avgöra men ur historieforskningsmässig
synvinkel är detta negativt och för att verkligen försäka sig om att dokumenten inte
försvinner på grund av bristande bestän-

Uppenbarligen iir det vanligaste skäilet,
förutom det juridiska, att informationen
lagras för att användas i administrativa
s1.ften. Även om detta lilla urval inte kan
återspegla alla företags lagringsorsaker, kan

fungerar. Även om dessa kvalitetssiikringar
inte tar upp konverteringar är det absolut
en fördel ur arkirperspektiv att anviinda
dessa kvalitetssäkringssystem,

eftersom de

ger anledning att se över de delar av verksamheten som har att göra med informa-

tionslagring. Företaget behöver heller inte
se det som en extra kostnad utan som ett

dighet hos lagringsmedierna, hade konverteringar varit att föredra.
Frågeområde 3 bestod bara av en fräga,
nämligen hur viktiga e-postmeddelanden

sätt att visa konkurrenter och kunder att
man håller en viss standard för att uppnå
hög kvalitet.

hetsmässiga sklil", men detta kan närmast
jämställas med administrativa skäl, efter-

lagras.

Slutsats

som ingen lagrar information bara för att

rar sin e-post på server och detta bör ju
giilla för samtliga, eftersom alla f<iretagen
har en mailserver. Företag 4,7 och 8 har
utarbetade backuprutiner på samma sätt

det iindå ge en fingervisning om vad många
anser viktigast.
Två friretag (+ och s) har nämnt "siiker-

informationen ska vara "såiker" utan för att
anviinda informationen på något vis. Man
skulle kunna säga att företagen prioriterar
en siikerhetsmässig metod vid lagringen,
men att informationen ska användas av
administrativa eller juridiska skäl. Svaren
avspeglar det faktum att de båda företagen

De flesta företag har uppgivit att de lag-

ftir övrig information. Företag I
och z låter det vara upp till den enskilde
handläggaren att avgöra om ett e-postmedsom de har

delande ska skrivas ut. Endast företag 6 har

använder sig av kvalitetssiikringssystem,

utskrift som grundpolicy. Detta ska jamfti-

som stiiller krav på hur informationslag-

ras med de offentliga verksamheterna, där

ringen ska gå till för att den ska bli säker
och ordentligt gjord.
Endast två företag (ftiretag s och to)

pappersarkivera sina e-postmeddelanden.

anger också historiska skal

till lagring.

nästan samtliga valde att skriva ut för att

Uppenbarligen ?ir e-postmeddelanden

ner. Myndigheter viiljer papper för e-post

till

exempel, men i längden, med ett ökat
flöde av digital information, kan detta visa
sig ohanterligt. Samtidigt är det endast ett
fåtal som börjat införa konverteringsrutiner

för att säkra beständigheten vid langtidslagring av digitala medier.
När det gäller företag finns det inget lagstiftningsmässigt att anmärka på, eftersom
de företag som valt attlagra sin information digitalt också valt tillräckligt säkra lagringsmedier f<ir att klara sig i ett tioårsper-

som dokument inte lika viktiga som övriga

spektiv. Dessvärre iir det i nuläget inget

dokument för privata företag; e-post arkiveras inte på samma sätt som den övriga
digitala informationen. I framtiden ökar
troligen vikten av att bevara e-post. Ett

företag, inte ens de som lagrar för att tillgo-

Detta är från arkiverings- och historiesynpunkt en låg, men en inte alltför förvånansvärd siffra, eftersom det kan vara
mycket kostnadskrävande att ha eller bygga
upp ett historiskt arkiv, det vill säga om
man inte lämnar in sitt arkiv till en arkivin-

bli aktuell i framtiden när

stitution. Det är generellt sett endast stora

användas vid afftirshändelser".

och kapitalstarka företag som har råd att

Frågeområde 4: Använder er verksamhet
något slags kvalitetssiikring, exempelvis ISO

f<iretag svarade att

"lagring av e-post kan
säker e-post kan

dose historiska/PR-mässiga

måI, som

utfor-

mat någon strategi eller rutin för att siikra
informationens beständighet i ett långtidsperspektiv.

som bygger på ISO 9000 och företag z

Detta är en övergångsperiod mellan digitaliserad och traditionell verksamhet och
mycket är osiikert. I och med att det inte
finns några tillräckligt bra standarder inom
lagringsområdet, finns heller ingen lagstiftning som förbinder till annat än att informationen ska bevaras. Detta är en svår sits
för beslutsfattarna inom den offentliga sektorn och siikert hos en del privata företag

Samtliga verksamheter har någon form

använder också en egen kvalitetssäkring.

också.

backuprutin för sina dokument och

låter de enskilda lokala kontoren
sj?ilva bestämma om de vill certifiera sig,
vilket medfört att vissa delar av koncernen
anviinder ISO 9000 som kvalitetssäking.
Man kan faktiskt se på svaren till de tidigare frågorna, att speciellt företag 4 och 8
har vissa extra krav när det giiller backuprutiner och lagring av e-post, I och med att
de är kvalitetscertifierade st?ills också hårdare krav på att säkerhet och backuprutiner

bygga upp egna arkiv och ofta är det också
bara företag som funnits

i många år som

anser detta vara intressant.

Frågeområde 2 behandlade lagring av
den digitala informationen och vilka typer
av lagringsmedier som anviinds.
av

I nuläget kan både myndigheter och företag
bedömas ha tillfredsstiillande lagringsruti-

överför från hårddisk (på server eller PC)
till antingen magnetband eller optiska skivor. Detta iir ur lagstiftningsmässig synvinkel helt och fi.rllt tilhäckligt, eftersom informationen då finns tillgänglig och bevarad i

tio år. I nuläget finns inget företag som har
en utformad konverteringsstrategi om än
företag 10 hade en utredning på gång om
bland annat detta. Detta tyder på att företa-

9000?

Här har de flesta företag svarat nej, men
företag4 har certifierat sig med ISO 9000,
företag 8 använder en egen kvalitetssiikring

Företag

10

Om det fanns ett kvalitetssäkringssystem
som krävde detaljerade redogörelser

för

konverteringsplaner, skulle troligen fler få
upp ögonen ftir problemställningen och
fler åtgärder kanske skulle sättas in. Detta
skulle i så fall inte bara nå de organisationer (speciellt företag) som är kvalitetscertifierade, utan även andra organisationer
som

i dag utformar

egna kvalitetssäkringar

med utgångspunkt faan officiella standarder.
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Systemdokumentation
för arkivarier
För några år sedan initierade Riksarkivet
samarbete med Företagsuniversitetet en

i

En möjlighet

utbildning i qatemvetenskap för arkivarier.
S1f,et med utbildningen var, och ?ir, att höja
IT-kompetensen bland arkivarier. Nästa steg
kompetenshöjningen på IT-området blir att

i

niirmare studera dokumentationens betydelse
för förståelsen av lT-system. Vad är en bra
dokumentation och vilka delar består den av,
Vilka skillnader finns på drifudokumentation
och dokumentation som framstiills i samband med leverans till arkirrmlmdighet, Vilka
termer och begrepp är relevanta, är nägra av
de frågestiillningar som är angelägna att få
svar på.

Systemdokumentation för arkivarier, med
första kursstart i februari och därefter ett
flertal kurser under våren. Att döma av
anmälningstillströmningen kommer kursen
Dokumentationskursen är fördelad på två
delar, där den första delen innebär studier
på den egna kammaren via Internet för att
sedan (efter ungefär en månad) under två
dagar samlas för studier på plats hos
Företagsuniversitetet i Globen. På webbde-

len är tanken att man utifrån ett antal frågor ska finna svaren på Riksarkivets webb
(www.ra.se/ra) samt att man ska redovisa

Ändring i föreskrifter om räkenskaper
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1998:1) och allmänna
råd om gallring av räkenskapshandlingar, har ändrats

genom RA-FS 2000:2. Ändringen trädde i kraft den I
januari 2001 och innebär en anpassning till förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (ersätter förordningen om myndigheters årsredovisning med mera, SFS 1996:882) samt förordningen
(SFS 2000:60s) om myndigheters bokföring (ersätter
bokföringsforordningen, SFS 1979:1212) vilka trädde i

kraft vid årsskiftet. Som vanligt finns nämnda RA-FS
att tillgå via Riksarkivets webb, www.ra.se/ra. Under
året planeras en större överq'n av RA-FS 1998:1 (2000:2)
i syfte att göra den mer användarvänlig än vad fallet

i

dag'
TexL Peter Sivervall
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Efter kursens slut är man naturligwis
inte ett fullfi ädrat dokumentationsproffs,
men kan förhoppningsvis bättre ?in tidigare
förstå dokumentationen av ett IT-system
samt utifrån denna kunskap kunna stiilla
relevanta frågor om det man inte förstår.
Anmiilan till kursen görs via www.foretagsuniversitetet.se.
Text Peter Sivervall

Ny, gemensam databas På lnternet

I
I

I
I
I

T

I
I

I
I
t
I

introducerade
Riksarkivet den Nationella Arkivdatabasen' NAD,
på Internet (wrwv.nad.ra.se). I ett och samma sök-

I början av november

system

2000

blir det nu möjligt att både återsöka infor-

I

mation om arkiv och samlingar runt om i landet
och direkt via Internet beställa mikrokort från
SVAR, Svensk .\rkir information.

I

Sökdatabasen innehå11er inledningsvis S\nR:s
katalog över mikrofilmade arkit samt aktueLl

I
I

I
I
I

I
I
I

I

I

I

I

r

3

I

nade svaren och dokumentationserfarenheterna samt arbeta praktiskt med ett "doku-

I

I

I

dokumentation'
man
kommer
uppsamlingstilfiillet
Vid
inlämi
förväg
de
bearbeta
att
annat
bland
de egna erfarenheterna om

mentationscase".

säkert att ges ett bra tag framöver.

r

är

till detta ges nu i kursen

I

inlormation om de arkir sonl t'orrara' i
Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkilen Under
våren 2001 kommer databasen att kompletteras
med övrig information från den senasle utgåvan
av NAD på CD-ROM, NAD-9s, för att sedan uppdateras kontinuerligt'
Text: Martin BjersbY
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Nikolaigatan 3,702 10 Örebro

019-12 01 95 o Fax 019-61i 81 20
Hemsida: www.nla.nu o E-post nla@nla.nu
Tel

0rdförande:
Margareta Linday
Villagatan 26,619 35 TROSA

ffireningsforum

Arkivarier från hela världen
samlades i Stockholm

Tfn: 0156-123 41
E-post: margareta. linday@swipnet.se

Text: lngela Algotsson

lnnvnÅoerms
Box

390, 101 27 STOCKHOLM

Kansli: Annika Pettenson

Tfn/Fax: 08-411 49 30.

0lle Ebbinghaus
Mariebergs Arkivbyrå AB

.

08-698 06 02.

Fax:

det strategiska arbete som pågår.

ras med ett nja??? Vi hörde Niels

arkivarier från hela v?irlden i
Stockholm. Det var Sveriges tur

Bruebach från Tyskland, Susan

Delegaterna stannade ytterligare

Vi känner igen trenderna: privatisering, out-sourcing och braindrain. För att kunna möta framtidens frågestiillningar (de som
redan är här) krävs att kompetens
från flera discipliner samlas.
"Librarians, Archivists, Records

en dag för att dela med sig av

Managers and IT-competence."

hetsprincip modell Sverige är det
inte fråga om.

De visade också att framtidens
arkiv marknadsförs med framgång på webben. I länkarna
nedan kan ni läsa mer om det

Efter lunch fick vi traffa Philip A
Jones, Records Manager of the

intressanta arbetet.

year 2000.

Dagens inleddes med ett pass

Stöne öppenhet?

kändes bekant. Nedskiirningar,

från Nordamerika. Catherine
Zongora från Canada och Diane

Europa?" var temat

alt arrangera ett möte kring
den kommande standarden

"Information and documentation

-

Ordförande:

Tfn: 08-698 06 05

En vecka i november samlades

E-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

Records management".

till

sina erfarenheter

oss svenska

kollegor. Vi var cirka 50 personer
som samlades i Finlands-huset

den 17 november.

Healy från England och Philippe
Barbat från Frankrike. Ny lagstiftning är på gång i alla tre länderna, men det är nog bara att
konstatera att någon offentlig-

Privatisering

Records management

Folkrörelsernas

fukivfirbund

Den bild han målade upp
"På väg mot större öppenhet

i

Carlisle från USA berättade om
FOU$öRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Box

3U,

101 26 SToCKHoLM

Kansli: Rigmor Hagström
T{n:

08-412 39 00

.

Fax

08-412 39 90.

0rdförande:
Myrväsen 1, 191 63 SoLLENTUNA

.

Fax:08-96 36 52

E-posi ingvar.sode6trom@mailbox.swipnet.se

rier som övriga offentliga förvalt-

The Cultural Human Resource Council, Canada

ningar:

http://www.culturalhrc.cal

.

Behövs verksamheten?

Gowmmmt of Gnada, lnbrnuton managenrcnt hrum
- al porbl om infufinälionstnntefng I &nada

.

Kan verksamhetens service ges

http://www.imforumgi. gc.cal

National Archives and Records administration

-

the exhibit hall

FALI(

r/o

Eva Lindelöw Sjöö

Sandvikens kommuns centralarkiv

811 80 SANDVIKEN
Ttn:026-24 11 80 o Fax: 026-27 39 80
Mobil 070-646 73 60
E-posL eva.lindelow.sjoo@sandviken.se

Ordförande:
Ame Fryls6n

verksamheten?

Data protedion Act, UK
http://www.hmso. gov.ul/actyactsl998/19980029.htm

.Vad är viirdet av verksamheten?
Effekten var att arkiwerksamheten och dess mål kunde beskri-

lnlormation Comissioner

vas tydligare. Medarbetarna

http://www.nara. gov/exhall/exhibits. html

AL

av någon annan eller på ett

annat sätt?
.Vad vill vi uppnå med

http://www.archives.cal

(

De offentliga "Records
Managements"-fu nktionerna
granskades utifrån samma krite-

National Archives of Canada

{

slimmade organisationer, alla
verksamheter ska granskas.

Liinkar:

Ingvar Söderström
Tfn: 08-96 53 22

i

nummer två och frågan kan viil besvapass

http://www.dataprotection. gov.ult/

upptäckte att de satt på spets-

Freedom of lnformation Unit

kompetensen och var konkur-

http ://www. homeof

fi

ce.gov.uVf

oi/

Code of Praclice on Access to Governmelt lnformation
http://www.homeoff ice.gov.uly'foil/ogcode982. htm
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renskraft iga på marknaden.
Niels Bruebach berättade om

arkimrtbildningen i TysHand.
Dagen avslutades med att Jill
Caldwell och Mike Steemson
berättade om hur den australiensiska standarden mottogs,
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Konstgjorda artister underhöll på

gigantisk konferens
fastighetskontoret i Stockholms stad och
Text och foto: Cecilia Dahlin, arkivchef på Gatu- och
manaqement På ktraZeneca
Records
and
Archives
Mikael Dahlin, Manager for

inom området och därför inte behöver
vända blickarna utanför USA. En attityd
som också framkom vid de samtal vi förde

Att forlagga en konferens som handlar om
bevarande och säkerställande av information på en plats som Las Vegas - den ultimata symbolen for flyktighet och obestän-

med amerikanska arkivarier. Som svensk
konferensdeltagare var det därför intressant

är egentligen ganska absurt' Att
lyssna på arkivfrågor i konferensrummen
på ett llxhotell samtidigt som hotellets
övriga gäster matar de enarmade banditerdighet

-

na med

att konstatera att inga nyheter presenterades under konferensen utan att det är
samma diskussioner som förs i USA som i
nordiska seminariesammanhang. Nöjda
kunde vi också konstatera att ett flnt påpekande om att svensk arkir'tradition härrör
från femtonhundratalet -'den tid herrar
Cortez & Co gjorde allt de kunde för att ta

dollarmlnt är också en egendomlig

kansla. Ändå var det den verldighet konferensdeltagarna i ARMAs årskongress 2000
vistades i.

ÄiiivIÅ Interirationai är en amerikansk

amerikas ursprungsinvånare av daga - hade
en lätt dräpande effekt päväta amerikanska

sammanslutning för "Records Managers",
arkivarier och andra informationsinriktade
yrkesgrupper. Föreningen har närmare

samtalspartners.

10 000 medlemmar, varav cirka en !ärdedel
deltog i årets konferens. Trots sammanslutningens namn var antalet internationella
deltagare - bortsett från kanadensarna mycket få. De nordiska länderna representerades av endast tre delegater, en isländsk

Två professioner
Ämnet för konferensen var
kande

arkivarie samt undertecknade.
Likaså lyste det internationella perspektivet med sin frånvaro under seminarierna,
då den amerikanska hemmaplanen ständigt
stod i fokus. Man fick en känsla av att amerikanerna betraktar sig som världsledande

-

-

föga överras-

elektronisk långtidslagring' Dock

med ett "Records Management"-perspektiv'
I USA är, liksom i många andra länder,
nämligen arkiv- och dokumenthantering
de facto starkt separerade från varandra'
Den amerikanska arkivarien är en universitetsutbildad historiker som förvaltar de
historiska dokumenten medan "Records
Managern', som har en mer aff?irsinriktad

bakgrund, förvaltar de aktuella, juridiskt
giltiga dokumenten. Att denna uppdelning
av det som i Sverige är ett yrke, av de flesta
ansågs vara ett viixande problem, framkom
upprepade gånger under konferensen'
Vid diskussioner med våra amerikanska
kollegor såg vi också tendenser till motsättningar mellan yrkesgrupperna. Att hantera
aktuella handlingar, vilket också inkluderar
de elektroniska dokumenten, anses på
företagen som viktigare och ger "Records
Managern' ofta en bättre arbetssituation,
främst budgetmässigt, vilket väcker irritation hos de högutbildade arkivarierna' Som
utomstående betraktare kunde vi däremot
ana en beglmnande sammanslagning av de
två professionerna! Detta är något som
kanske borde beaktas i den svenska debat-

ten om framtidens arkivarieroll.
Lockande tävlingar

ARMA

2000 var,

åtminstone för en ovan

svensk, en gigantisk konferens - inte minst
utställningsdelen. Över hundra utställare

fanns på plats, varav många utgjordes av
internationelia företag. Om det är något vi
svenskar kan Iära av amerikanerna är det
deras sätt att arrangera kontaktl'tan mellan
utstä11are och besökare. En mär-rsd tärlingar
och lotterier fran-rlockade deltagarnas besök

i montrarna och detta på ett on'unget sätt'

I

Sverige k:rn nlan som besÖkare tveka att

närn-ra sig

montrar av räds1a att bli påtving-

ad en kanske ointressant och tidsödande
den-ronstration, något som man på grund
ar. lekinslagen

i

Las \regas

aldrig upplevde'

'.:..-

w

LasVegas, den ultimata symbolen för flyktighet
och obeständighet, var platsen för ARMAs
konferens om bevarande och säkerställande
av information.
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Cecilia Dahlin bredvid en Elvis look alike.

;å

r

narier som möjligt. Ett återkommande,
mycket störande inslag under seminarierna
var att merparten av åhörarna reste sig och
lämnade lokalen under föredragshållarnas
frågestunder, ett beteende som medförde

behållningen av kvällen var dock underhållningen middagsgästerna bjöds på. Cher,
Tina Tirrner och fay Leno äntrade scenen i
form av så kallade look-alikes. I Las Vegas
är allt konstgjort, även artisterna...

buller och avbrott för den kvarvarande
-

publiken.
Några av de ämnen som avhandlades
under konferensdagarna var hantering av
e-post, bevarande av webbsidor, hantering

Civande konferens
Att bevista ARMAs konferens i

Las Vegas

säkerhet. Flera av föredragen handlade om

var på många sätt en kulturchock. Framför
allt var det svårt att hantera amerikanernas
i det närmaste blinda nationalism, därav
den något raljatta tonen i artikeln. Det är

XML, som även i amerikanska arkivsammahang presenteras som en möjlig lösning
för bevarande av elektroniska dokument.

dock viktigt att poängtera att konferensen
som helhet var mycket givande, främst
tack vare de otaliga diskussionerna med de

Det förekom också seminarier av en mer
allmän karaktär som handlade om ledarskap, hur man driver projekt och hur
våra pkesroller kommer att föriindras i

övriga konferensdeltagarna. Att på detta

av

juridiskt bindande dokument samt IT-

framtiden.

sätt få möjlighet att iämföra den svenska

yrkesrollen med utländska kollegors ger
perspektiv på den verksamhet man själv är
involverad i. Ett besök på ARMAs årliga
kongress kan därför rekommenderas.

Mycket spring

Cher ochlinaTurner

För yrkesverksamma inom svenska arkiv-

Konferensen som helhet var mycket välor-

Under konferensdagarna arrangerade
ARMA också en gigantisk bankett som

bildande ml.ndigheter och företag är förmodligen ARMA ett bättre alternativ än
ICA:s konferens som är mer centrerad på
yrkesverksamma inom arkivml,ndigheterna. Nästa år kommer ARMAs konferens att
arrangeras av kanadensarna i Montreal.
Kanske blir den internationella tonen lite

ganiserad. Tiots det stora antalet deltagare
blev det aldrig några större köbildningar,
påfrestande tr?ingsel eller förseningar i det
fastställda programmet. Föredragen och
föredragshållarna höll överlag en hög klass

men tl,värr medförde konferensens storlek
svårigheter att kunna viilja de mest intressanta föredragen, eftersom många pågick
parallellt. Detta ledde också till ett ständigt
spring mellan konferenslokalerna, då åhörarna försökte hinna med så många semi-

AAS vitt önsko fötjonde

visade sig

bli en fascinerande tillställning.

Av programmet framgick det att en prisut-

delning skulle äga rum, att den skulle pågå
i frra timmar och arrangeras i bästa filmstjärnestil var diiremot oväntat! De många
pristagarna ledsagades till scenen av lättklädda damer där de höll tal som ibland

mer märkbar då?

var både långa och tårdrlpande. I svenska
arkivsammanhang skulle en motsvarande
tillställning vara en omöjlighet. Den största

FotnotBesök gärna ARMAs hemsida,

faLK vitt önsko fötjonde

völkomno sorn nuq medlemmor:

vötkomno som nuo medtemmqr:

MiKe MaTsh, SÖDERTÄUE

Jeanette Nyman, ST0CKH0LM

Rainer Naus, SÖDERTÄUE

Johan Lilliehöök, LULEA

Neta lohannesson, NORRKÖP|Nc

Robert Fribäck, LULEÅ

Anna HuIt, SÖDERTÄUE

Gun Karlsson, FINSPÅNC

lvlirja Liemula, SÖDERTÄUE

Cöran Johansson, LlDlN6Ö

Yvonne Hammarqvist, SÖDERTÄUt

Åse Ceschwind, J0HANNESHOV

lvlargarera KnrtarJonsson, SÖDERTÄUE

Elisabeth lngelsson, UMEA

Lennart Nyman. CÄVLE

Anne Persson, HOFORS

Eva Blomqvist, ST0CKH0LM

Carina Ilderman, H0F0RS

Marie Norell. ST0CKH0LI.'l

Anette Brännkärr, N0RSB0RC

Anita Björkhult, ST0CKH0LM

lmbi Meister, ENSKEDE

Per Matsson,TYRESÖ

Elisabeth Erikson, LYSEKIL

Veronica Burhed, CÖTEBORc

Naemi Nikolausson, 0RSA
Ewa lsakson,TlERP
Veronica Burhed, CÖTEB0RG

--

www.arma.org

NLA vitl önsko fötionde
völ.komno som hg'o medtemmor:
Sanja Thorell

Larsowe Roman
Valmet Fibertech AB
Liisa Malm, Dokumenthuset AB
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kalmar lndustries Sverige AB
Carasoft AB
Componenta Wirsbo AB
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Konferens i ny höstkostYm
Text: Per Lundin,

i Blekinqe

November inleddes med en FA-konferens,
den tidigare Förtroendemannakonferensen
hade fått iklada sig en ny höstkostym och
blivit en mer traditionell förbundskonferens.

ArkivCentrum i Örebro hade tagit sig an
värdskapet som lockade ett drygt 60-tal
deltagare från hela landet, både tjänstemän
och förtroendevalda.

Den första dagen öppnades av arkivets
ordförande Thord Strömberg och arkidörbundets ordförande Ingvar Söderström.
Sedan var det kvinnornas tur att ta scenen i
besittning. Historikern Gunnela Björk höll
ett föredrag med titeln "Kvinnornas Örebro

- en historia om lust och lidande", här gavs
publiken en intressant inblick i den verklighet som kvinnorna kämpade i, för att
erhålla rättigheter på ett flertal områden,
bland annat politiskt och fackligt.

Debatt om demokratin
Eftermiddagen ägnades åt föredrag och
diskussioner under temat "Den sårbara
demokratin - Om medborgardygder i en
modern tid". Demokratiutredningens
sekreterare Erik Amnå höll ett inlednings-

anförande och i den efterfoljande debatten
deltog Gun Hedlund och Ingemar Elander
från Örebro universitet samt kommunalrådet Staffan Werme från Örebro kommun.

lens aktivitet var landstinget, personifierat
av en festlig Sölve Persson. Deltagarna
serverades,

förutom god mat och dryck, en

rejäl portion spetsfundig och underhållande kabar6 av den feministiska gruppen

En ton av gemyt

Qulan.

Det andra blocket under eftermiddagen
berikades med ett samtal om bygderörelse
och närdemokrati kallat "Att utveckla

"Farligare än bungyjump"

demokratin'. Inledare var Akko Karlsson,
från bygderörelsen Hela Sverige ska leva,
som på ett levande sätt gav konkreta
exempel på hur man med en mycket lokal

kurs i modern dokumenthantering som
hölls på ArkivCentrum, dels ett föredrag av

utgångspunkt, kan påverka sin närmiljö
och genom lokal samverkan kan lyckas
med att få en kommun att "decentralisera'
sina beslut. Deltagare i den efterföljande
debatten var kommunalrådet |ohnny
Andersson från Örebro, statsvetaren Gullan

Gidtund från Örebro universitet samt Inga
Davidsson-Friberg, landstings- och kommunalpolitiker från Kumla. Diskussionerna
blev livliga både mellan debattörer och
publik, vilket medförde att den första
konferensdagens mer sakliga avdelning slog
an en ton av gemyt och kollegial samstämmighet inför kvällens supd. Värd för kväl-

Dag två av förbundskonferensen avlöpte
programmet i två parallella block; dels en

skattejurist Ylva Larsson.
"Föreningsuppdrag - farligare än bungy-

jump" var den något kryptiska titeln för
diskussionen. Det visade sig handla om
vilka juridiska konsekvenser som kan bli
friljden av att inneha ett f<irtroendeuppdrag
i en förening som kommit i konflikt med
rättvisan. I samtalet ingick även inslag om
folkrörelsearkivens insamlingspolicy och
avgiftspolitik.

Vid lunch avslutades FA:s Förbundskonferens 2000 i och med att ordförande
Ingvar Söderström framförde ett varmt
tack till arrangörerna, för en våilordnad och

lärorik konferens.
I

Gallring och bevarande i lEåldern
text

Susanne Strangeft

AAS anordnade den 29 november 2000 i
Södertiilje ett seminarium om gallring och
bevarande av digital arkivbildning.

Björn Jordell, Stockholms stadsarkiv,
beskrev hur det svenska arkiwäsendet
under de senaste decennierna långsamt
ändrat perspektiv från gallring till bevarande av arkiv. Mest tydlig har förändringen

varit beträffande den digitala arkivbildningen. Effekten har blivit att arkivbildare
och arkivinstitutioner stiillts inför nya och
annorlunda krav; Bevarandet av digitala

28

arkiv kräver omfattande resurser och att vi
sparar "rätt" information för eftervärlden.
Staffan Smedberg StoclÖolms stadsarkiv
skisserade gallringens id6historia.

Till skill-

nad fran den internationella debatten med
namn som Schellenberg, Booms och Cook
har metoder och kriterier för gallring inte
diskuterats i någon högre grad i Sverige.
Terminologiskt har vi i Sverige betonat den
faktiska gallringen medan länder som
TysHand, Storbritannien, med flera däre-

mot fokuserar på värderingen, eller den

intellektuella process som föregår gallringsbeslut och verkstiillande.
Per fansson, Riksarkivet, redogjorde för
den bevarande- och gallringspolicy som
Riksarkivet tagit fram med utgångspunkt i
arkivlagens bestämmelser om bevarande
och gallring. Policyn, som är övergripande
och kan tänkas få nationell räckvidd i
framtiden, redovisar systematiskt olika
kriterier för gallring.
Agneta Mann, Riksarkivet, beskrev arbetet inom Riksarkivets gallringsgrupp.

ffireningsforum

FALK-konferens:

Demokrati och Arkiv
- Förutsättningar

för såväl insyn som integritet.

Text: Eva Lindelöw Sjöö

Föreningen FALK, tillsammans med samttga kommuner i Uppsala län, arrangerar
årets FAlK-konferens som kommer att äga
rum i Folkets Hus i Uppsala den 30-31 maj.
Två jubileer i sammanhanget kan vara
värda att noteras, föreningen FALK firar 25
år och Uppsala stadsarkiv 3o år.
Konferensens tema behandlar arkivens

roll ur ett etiskt såviil som demokratiskt
perspektiv. Arkiven finns för att slå vakt om
demoluatin och garantera tillgang till
information för allmänheten och forskningen. I arkiven ska också den enskilde
skyddas så att obehöriga inte får tillgång

tvivel av stort viirde för forskare inom flera
vetenskapliga områden. Hur handskas vi
med detta material, vad bevarar vi och på
vilket sätt? Arkivarien ställs ibland inför
komplicerade ståillningstaganden för att
tillgodose forskningen med information.
Har vi som kommun- och landstingsarkivarier fbr stor respekt för vetenskapen
och lämnar utan betiinkligheter uppgifter
till vetenskapliga projekt? Eller ar vi alltför
nitiska när det giiller vår uppgift att bevaka
den enskildes integritetsskydd att inget
lämnas ut

till

forskningen?

till

känslig, sekretesskyddad information.

Intressanta talare

andra Thord Strömberg, docent i historia

vid Örebro universitet, under rubriken
"Demokrati utan arkiv - är det möjligt?'l
Maja Runcis, historiker vid Stockholms
universitet, om forskningen kring sin
avhandling "steriliseringar i folkhemmet"
och prästen Daniel Brattgård, Sahlgrenska

i Göteborg verksam inom Etiskt
Forum, om vem som har rätt till vilka upplysningar.
Under de två konferensdagarna kommer
även ytterligare kommunala och landstingskommunala frågor att behandlas som till
exempel de nyutgirma gallringsråden för
sjukhuset

socialtjänsten som kom hösten 2000.

Flera föredragshållare kommer att ge sin

Fullständigt program finns att ta del av

Ställningstaganden

s1,n

Kommuner och landsting hanterar i dag
huvuddelen av det individrelaterade material som skapas i offentlig verksamhet, utan

erfarenheter av arkivforskning som visar
vilka konsekvenserna ibland kan bli. I
raden av intressanta talare medverkar bland

konferensen.

Gruppen, som bildades förra året, tar emot
gallringsframställningar från statliga myndigheter och fattar beslut om gallring med
utgångspunkt från bevarande- och gall-

Bergens skolsystem, bygger på en indelning

plattformar (pesten) och komplexiteten

av olika formella gallringskriterier som

dagens system (koleran) kan lösas genom

rangordnas och poängsätts. Om resultatet
understiger ett visst antal poäng, kan hand-

den standardiserade och plattformsobero-

ringspolicyn. Hon menade att resultatet

lingstlpen gallras.
ledare för "Gallring zooo'i beskrev utarbe-

föredraget "Från pest till kolera men med
hopp om ett vaccin'l
Mikael Dahlin,Astra, beskrev gallring ur

tandet av en finsk gallrings- och bevarandepolicy. Projektets målsättning är att definiera principer och kriterier för bedomning
av värdet av olika handlingar. Syftet är att
ta fram riktlinjer för arkirverkets gallringspolitik samt att få till stånd en gallrings-

perspektivet digital informationshantering.
Astra bevarar dokumentation för forskning, kliniska provningar, produktion samt
för den egna kvalitetssäkringen. Som exempel på digitala utmaningar nämndes att
det amerikanska liikemedelsverket kräver

handbok för arkiwerkets tjiinstemän.
Fredrik Lllflrielm, KTH, redogjorde
målande för hur mångfalden av tekniska

att elektroniska haodlingar används för
ansökningar om liikemedelspatent och att
originalen bevaras i elektronisk form.

blivit en kvalitetshöjning genom att gallrings&amstiillningar kan bedömas mer
systematiskt och

likformiS.

Ibrkel Thime, Statsarkivet i Stavanger,
Norge, äir projektledare för den kommunala delen i arbetet med en nationell norsk
gallringspolicy. Projektet har bland annat
lett fram till en modell för bevarande som
bygger på en viirdering av funktion samt
handlingarnas informationsvärde.
Modellen, som praktiskt tillämpats på

på arkivens roll och redogöra för egna

|ari Lybeclq Finska Riksarkivet, projekt-

på FALKs hemsida, wwwfalkarkiv.org,

där det också gar bra att anmäla sig

ende specifikationen

till

i

XML (vaccinet) i

29

rI

+re.1.::-

r-futerat

Söpoorkiv kon ÖPPnos
införs i sekretesslagen. Den föreslås träda

9Säkerhetspolisens (Säpo) arkiv från tiden
för andra världskriget skall öppnas. Det
föreslår j ustitiedepartementets utredare
hovrättslagman Hans Frennered.
Förslaget innebär att alla, utan föregående sekretessprövning, kan läsa allmänna

handlingar hos Säpo som tillkommit före

i

annan fråga om sekretess hos Säpo, nämligen den huruvida personer får veta om

Företagsminnen.

det finns uppgifter om dem i arkiven.
En ökad öppenhet förutsågs i 1999 års

o SOFI, Dialekt- ofinamns och folkminnesarkivet (DAG) i Göteborg har fått en
ny chef. Hon heter Margareta Svahn

na debatten om Förintelsen samt ett behov
av att klargöra hur Sverige förhöll sig till
den tyska nazismen. Arkiven har stor bety-

slag om ändring.

delse för den historiska forskningen och

Justitiedepartementet kommer inom kort

opinionsbildningen och kan öppnas genom

att besluta om hur förslagen ska hanteras.

Bakgrunden till förslaget är den allmän-

29/3

Arkivsamfundets temadag om

3O/3

AAS årsmöte

4-5/4

Arkiv & Dokument

9/5

Uppföljning av AAS Records
Management-seminarium

v

20

NLA halvdagsseminarium om
chefsarkiven och deras sPeciella
problematik.

2l-22/5

FALK-konferens

15/6

Tema Arkiv nr

f

0-1Uf 0

2/2001. Deadline

AASArkivarieseminarium

den 1 februari.

r

Krigsarkivets 1:e arkivare på tillsyn-

om Aurelius har planer på en fortsatt utgivning.

började under hösten 2000.

Enligt uppgift finns det planer på en fortsatt,
konventionell utgivning om man bara kan få
tillräckligt med ekonomiska resurser till det. De
ska även fundera på en id6 om att lägga ut den
på Internet.
Redakionellt material tillTema Arkiv ska skickas till:

.

Borgholms kommun på Öland har

annonserat efter en arkivarie/biblioteka-

rie. Den som ska arbeta på ön heter

bhan Ölmebring och böriade den
1 januari.

.

Egentligen tarTA inte upp vikariat,
men stadsarkivet i Stockholm har sökt
för ett långvikariat på 16 månader. Det
tillsattes med Julia

fulund.

Den tjänst

som samtidigt utlystes tillsattes med
Åsa Olsson

c/o Tema Arkiv
öster-Malma
640 50 BJöRNLUNDA
Tln/lax: Ol55-24 61 67

den redan anställda Annika Rodhe.

. Rilsarkivet sökte i höstas efter en 1:e
arkivarie med sakområdesansvar för
Sveriges pressarkiv.

Ellinor Mellander

fick den tjänsten.
Artiklar bör sändas via e-post, antingen som textfil eller i
rtfJormat. Bilder bör vara pappenkopior i sv/v eller färg.

Nordisk arkivkonferens, Uppsala

22/11

Benny hade redan börjat närTA ringde

sområdet blev Karin Aström som

Gäma även uppgifter om artikelförfattarens arbetsplats,
befattning och e-postadress. Onskas bilder i retur skall

Arkivens dag

Karlsson {ör sina två arkivarietjänster.

en ny utgivning. Men då alltmer arkivinformation
läggs ut lättillgängligt på Internet, kan man undra

Bildtext fäster på bakidan. Dia går ockå bra. Namn och
adress på artikelförfattare och fotograf skall bifogas.

ll/ll

o Försvarsmakten, Högkvarteret,

och frågade i januari. Håkan började

måndagen den 7 maj

AAS Registratorsseminarium

februari med eventuell förlängning. Den
som ska arbeta med det är Katarina

gArkivguiden som utges avTomas Aurelius på
lnstitutet för ortshistoria, utkom i början av och i
mitten av gotalet. Den tyck utges med ett femårigt intervall, och i så fall börjar det bli dags för

E-post: aspa@swipnet.se

30-31/5

20-23/9

30

FA årsmöte

r Kungliga musikaliska akademien har
satsat på arkivet genom en timanställd
arkivarie i l-årsproiekt {rån och med

Operativa insatsledningen i Stockholm
valde Benny Björk och Håkan

talt.
form, ritningar med mera.

och tillträder tjänsten i augusti i år.

P[oner pÖ en
nu orkivguide

Med andra ord om den över huvud taget behövs
eller om den alternativt ockå ska läggas ut digi-

NLA årsmöte

kommer närmast från Stockholms

Thurell.

att en särskild undantagsbestämmelse

22/3

Den 15 januari började Anna Kalisz

som förste arkivarie påTAM-Arkiv. Anna

reform av polisregisterlagstiftningen. Enligt
utredaren är det förståeligt om föruänt
ningarna på sina håll inte anses ha blivit
infriade, men lägger inte fram något för-

1950.

o

kraft den 1 september 2001.
Hans Frennered har även utrett en

detta särskilt framgå. Honorar för publicerade adiklar
utgår normalt i form av fem ex av det nummer som
bidraget publicerats i. Redaktionen förbehåller sig rätten

till

redigering av insånt material. För insänt ei beställt

material ansvaras ej.

.

Matilda Ektröm böriade den

1 januari och

Pia Leminen den 1 mars

som arkivarier på Stockholms
Företagsminnen.

o Rikantikvarieämbetets nya arkivchef
med lT-kompetens till Antikvarisktopografiska arkivet (ATA) kommer från och
med den 1 mai att vara Ann Hörsell.

Ovörderliga hjälpmedel

för arkivet

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 iir enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
. Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
. Med lrjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort arfialhandläggare tillgång till fijrteckningsbasen
. I supportavtaTet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier
ii

?. Visuol Dokplan

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 0708-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller
Sigrun Hreidarsdottir 031-61 10 26, sigrun.hreidarsdottir@stadshuset.goteborg.se

fntresserad av våra produkter? Kontakta oss
Bertil Axelsson

Produktansvarig

bertil.axelsson

@

031

Kommuner, landsting och

Bo Thal6n, stadsarkiyarie

folkrörelsearkiv

bo.thalen

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok
lars.hager

@

- 613225

adb-kontoret. goteborg. se

031 - 701 19 60

adb-kontoret.goteborg. se

@

018

-

30

4t

72

wima-dok.se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 037 - 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.gotetrorg.se. Klicka på Produkter och tjänster och
Arkivvårdsprodukter.

En demo av vår rntranatversion htttar du på
www.visu alarkiv. goteb org. s e
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Märkt av stress?

Underlätta rutinerna för beslutshanteringen med den senaste funktionaliteten
för produktion av styrande dokument.
Anpassade mallar i Word utbyter
information med ÄHS så att produktion
av exempelvis föredragningslista och
beslutsprotokoll sker direkt trån ÄHS.

Fönr sammanträdet produceras
föredragningslistan genom att alla
färdigbehandlade ärenden automatiskt
söks fram och presenteras enligt en
given struktur.

Errrn sammanträdet uppdateras
beslutsprotokollet och genom ett val
från användaren skapas sedan nya
åtgärds-/händelserader i de ärenden
som ingår i protokollet. Det finns även
möjlighet att i dokumentet ändra
beredningsstatus i ärendet.
Exempelvis kan återremittering göras
direkt i protokollet för att få genomslag
iÄHS databas.

Besök oss pä lnformation A/lanagement
med Arkiv och Dokument den 4 och 5
april på Sollentunamässan för att se mer
av detta - och övriga rationella funktioner som finns i AHS.

Microsolt'
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