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utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är
föreningslidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (Nl-A),

Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga seldorn (AAS),
Föreningen arkivverkamma

i Landsting och Kommun (FALK)

ffidare

En !ång och

och Folkrörelsernas Arkil,förbund (FA),

Ansvarig utgivare:

ncvnR söoEnsrRöpr.
ordtörande i föreningen Svensk Arkivtidskrift
Tfn: 08-96 42 11 .

Fax:

innehållsrik resa

08-96 36 52.

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

För cirka tre år sedan fick jag ett erbjudande som jag inte
kunde motstå; att arbeta som projektledare på ett lT-företag

Chefredaktör:
ASA 0LSS0N, doTema Arkiv

säteri .

Erikbergs

374 96 TRENSUM

E-post: aspa@swipnet.se

där man särskilt var intresserad av vad min arkivariekompetens
kunde tillföra. Det här numret ska bland annat handla om

Redaktionsgrupp:
MICHAEL FRANKIUS (FALK)

människor som, likt mig, har valt att lämna det traditionella

Tfn: 021-18 08 36

arkivarieyrket för att arbeta i andra branscher.
När jag började på mitt nya jobb, sa vårVD att han skulle ta

E-post: frankius@telia.com
HANS RAI\4STEDT (FALK)

Tfn: 090-16 13 97 o Fax: 090-16 11 04
E-post: hans.ramstedt@umea.se

suslt

tN

E

sÄcm'4lt't

(AAS)

Tfn: 08-457 56 00
E-post: susanne.backman@linq.com
PERNILLA FRIBERC (AAS)

Tfn: 08-459 84 66
E-post: pemilla.friberg@skb.se
KARIN FORSLUND (AAS)

Tfn: 08-613 46 17
E-post: karin.forslund@rgk.se

med oss alla på en lång och innehållsrik resa. Och det löftet har
han hållit. Jag har under dessa år fått arbetsuppgifter både inom och utanför min
horisont, och ingen dag har varit den andra lik. Med tiden har jag fått större utmaningar och det sista halvåret har jag varit enhetschef för LINQs mjukvaruutveckling i
Stockholm med 30 personer under mig.
Men nu har den resan kommit till sitt slut. Den 23 mars i år lämnade LINQ in sin
konkursansökan hos tingsrätten, och det var en svart dag för alla oss 250 personer
som arbetade där. Konkursen hade föregåtts av flera månaders nedåtgång, både

i

vårt företag och för branschen i stort, vilket hade gjort att företagets investerare
valde att dra sig ur.

INCRID SÖDERLUND

Tfn: 08-401 00 63
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se
BRITT-MARIE LVENDITTO (NIA)

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

Det som jag kommer att minnas främst är alla underbara människor som jag har

träffat och arbetat med, de flesta med annorlunda bakgrund och utbildning. Jag är
ockå företagets ledning tackam som alltid har trott på mig och låtit mig växa i min
yrkesroll.
Under dessa år har jag alltid hållit kontakten med arkivarieyrket, som redaktör

ANNELIE JOHANSSON (FA)

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

KERSTIN SÖDER[4AN (FA)

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

/o

Grindstuvägen

glädje jag har noterat att vår kompetens och vår förmåga att lära oss nya saker har

uppmärkammats mer och mer. Och bidragit till en bredare bas att verka i för arkvarie6 dokumenthanteringskonsulter; struktureringsspecialiste6 kunskapsingenjörer
eller vad vi nu än väljer att kalla oss.
Ha en underbar och avkopplande sommar

Stockholms Företagsminnen

48-50

Tfn: 08-634 08 50
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167 33 BROMMA

Fax:
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Tema Arkiv för AAS och med mina studiekamrater och föreningsvänner. Det är med
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0mslagel: Rikarkiverier med flera samlade inför EU-kongressen
i Lund. Foto: Rolf lohansson.
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Eu-konferens i Lund
Marknadsföring av öppna arkiv

Text: Håkan Lövblad Foto: Rolf Johansson

Den 5-6 aprTl arrangerade Riksarkivet och
Landsarkivet i Lund, inom ramen för det svenska
ordförandeskapet inom EU, en tvådagarskonferens
som behandlade den svenska hjartefrågan, tillgången till officiella dokument och arkiv. Knappt ett par
hundra representanter för EU-institutionerna, de
flesta medlemsländerna, ett flertal kandidatländer
och Norge och Schweiz hade lockats till Lund. Den
första konferensdagen behandlade den demokratiska aspekten av tillgängligheten.
Riksarkivarien Erik Norberg öppnade konferensen. Därefter fortsatte

kulturministern Marita

Ulvskog med att framhålla att inte bara arkiven
utan framför allt tillgängligheten till dem är en förutsättning för demokratin. Hon pekade på att en
digitalisering
för att förbättra tillgången
till arkiven

framför allt
fordrar att frå-

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman,
gav en bakgrund

till inrättandet

av ombudsmannen

genom Maastrichtfördraget 1992. }Jan redogjorde
även för tillkomsten av de regler som finns för närvarande om allmänhetens tillgang till dokument vid
EU-institutionerna. Han menade att EU:s militära
engagemang och rädslan för inqmen i detta, är det
största hindret för utvecklingen av en öppenhetsprincip. Avslutningsvis tonade han ner datas§ddsdirektivets betydelse för att hindra inspren.

Öppenhet måste läras
Hans-Eric Holmqvist, fustitiedepartementet,
påminde om att öppenhet är ingen tradition.
Öppenhet måste läras och förstås
hela tiden, eftersom det hos individen flnns en naturlig känsla av att
dölja. Han menade vidare att öppenhet i förvaltningen och marknads-

öppenhet är
- den måste
läras och förstås

gor om teknik,
upphovsrätt
och integritet hanteras på ett lampligt satt.
Samtidigt varnade hon för att en ensidig fokusering
på digitalisering för att tillg?ingliggöra arkiven faktiskt kan vara en fara för demokratin, eftersom den

ekonomi är avhängiga avvarandra.
Han avslöjade avslutningsvis att det
föreliggande direktidorslaget fokuserar på dokumentet och inte på informationen som den svenska

utestänger vissa.

Arkivaktiviteter för demokratin
Peter Seipel, professor i juridik vid Stockholms universitet, framhöll vid seminariet om arkivaktiviteter
för demokratin, å ena sidan betydelsen av att centrala begrepp som dokument och handling med
flera definieras och används på ett tydligt satt. Å
andra sidan underströk han vikten av en förståelse
av lCT (Information and Communication
Technologies), i relation till arkiven och de möjlig-

Bevaras eller gallras
Bernard Smith, EU-kommissionen, inledde sitt
anförande med att ge några exempel på mycket
omfattande icke-traditionella arkiv inom Europa.
Frågan är om dessa ska bevaras eller gallras. Om de
ska bevaras förutsätter det att dessa minnen kan

användas. För att utveckla användningen under-
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stödjer EU för närvarande utveckling inom det som
benämns'e-content', det viIl säga möjligheten att nå
information ur elektroniskt lagrade handlingar.

tryckfrih etslorordningen gör.

ffiJ-konferens

Förlegade synsätt och uppfattningar är ett av hindren för en vidgad offentlighetsinsyn, enligt Peter Seipel
talarstolen, professor i juridik vid Stockholms universitet.

heter dessa ger.
Han berörde översiktligt de främsta hindren för en
vidgad offentlighetsinsyn som förutom dataskyddsdirektivet, upphovsrätt och ett informationsöverflöd, enligt honom främst beror av förlegade syrrsätt och uppfattningar.
Avslutningsvis skissade han arkivfunktioner med
mycket aktiva ambitioner som st1'rsystem inom

demokratin och rådgivningsorgan, som bistår medborgare med direkttillgång till elektroniska arkiv
och tillhandahåller kopior på elektroniska medier.
Och han såg en verklighet längre än vad proveniensprincipen sträcker sig, men som fordrar att
arkivarien filtrerar, koncentrerar och gör informationen frirståelig.
En hel del diskussioner
Föredraget stimulerade till en hel del diskussion.
Några av inläggen ifrågasatte möjligheterna att
bevara all den information som skapas i ICTåldern, framför allt mot bakgrunden att den måste
kunna tillgängliggöras för alla medborgare. Peter

i

handlingar ifrågasattes i publiken, eftersom den
verkar förutsätta dokumentation av potentiella
fakta. Peter Seipel ansåg dock att bevis även kan
accepteras grundat på uppskattning och värdering.
Han tillade att i SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen
och den nya tekniken, har fixering av ett informationsinnehålI blivit huvudprincipen. Men han ifrågasatte hur man till exempel ska kunna reflektera
dl.namiska webbsidor utan att lagra procedurerna
som ger dem dess potentialitet.
Elisabet Reimers, Offentlighets- och sekretesskom-

mitt6n, förklarade att kommittdn inte gillade tanken att inkommande dokument skulle kunna kombineras i nya potentiella handlingar och att man
därför fastnat för fixering som huludregel.
Claes Gränström, Riksarkivet, frägade om tillgängligheten kan riskera att minska efter migrering.
Peter Seipel menade att detta är en farhåga som

uttrycks från bland annat journalister, men att det
inte finns några studier som har visat detta.
Tillgängligheten

Seipel holl med om att gallring även är nödvändigt

Den andra dagen av konferensen handlade om kul-

i fortsättningen för att skapa ordning i arkiven.

tur- och forskningsaspekterna på tillgängligheten.

Framför allt betonade han vikten av strukturering
av informationen och att detta fordrar ett återupp-

Evans, professor

täckande av det arkivaliska uppdraget.
Även den svenska traditionen med potentiella

Den gemensamma sessionen inleddes av Richard J.
i historia vid Cambridge
University. Han påpekade att det av formella skäl,
som integritetsaspekter och att handlingar betrak-
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tas som privata, är svårt för forskaren att få tillgång

traditioner.

till vissa handlingar. Det finns även hot från kommersiellt håll, det vill säga att handlingar med ett
marknadsvärde helt enkelt säljs.
När det gäller hinder vid arkivinstitutioner
handlar det om att det förekommer en eftersläpning i arkivförtecknandet, och att lån av handlingar
endast har kunnat tillhandahållas vid efterfrågan i
en forskarsal. De förteckningar som börjar finnas
på Internet är enligt honom för generellt utformade för att kunna användas av forskare. Forskarna
behöver redovisning på aktnivå. Han menade även
att mikrofilmning och skanning är problematisk

Ett exempel på det är att man i Skottland valt att
obligatoriskt tillämpa 15 av beskrivningselementen
i ISAD(G). De problem som man har sett hittills
med användningen beror framför aIlt på en bris-

för forskarna, som måste ha tillgång till originalhandlingarna för att få en helhetsförståelse.

Per-Gunnar Ottosson, Riksarkivet, fortsatte
seminariet med att ge en bakgrund till uwecklingen
av de internationella arkivstandarderna ISAD(G)
och ISAAR(CPF). Vid National Register of Archives
dels beskriv-

ning av arkiv, dels beskrivning av kontext genom
kallad auktoritetsposter. ISAD(G) fokuserar på

Paradigmskifte

till tillgänglig-

görande av arkiv.
Utmärkande för arkiven i
detta nya paradigm blir
enligt Hartmut Weber ett
kvalitetstänkande som
och underlättande av

till-

gängligheten, det vill

säga inte

materialet, men innehåller även kontextelement. I
Australien anses beskrivning genom auktoritetsposter som viktigast. Detta tar sig uttryck i att man
bland annat har fastställt en thesaurus för m1.ndighetsfunktioner, det
vi1l säga för beskrivning
ar. funktionell proveniens. Han gav vidare

är ett
för forskarna

erempel på un ecklir-rgsarbete som pågår. LEÅF

- Linking and Exploring
Authority Files, syftar

till

att förenkla sökningen av arkivbildare över
nationsgränserna. EAC - Encoded Archival
Context, syftar tiIl att tillhandahålla sökingångar
och är mer specifik än ISAD(G).

bara ett bevarande av arkiv utan bevarande av
minne.
Han var övertygad om att proveniensen som ledstjärna inte kommer att överges i det nya paradigmet, men att forskarbehoven måste väga tungt i
tillgängligheten. De medel som arkiven kan bidra
med är firllständiga beståndsöversikter och sökmedel som är både traditionellt organiserade och

Han
sökinformation
förutsåg en vertikal integration av
arkivens databaser, och en horisontell integration
av sökinformation mellan arkivinstitutionerna.

så

och

innebär ett garanterande

Sammanfattning

sådana med flerdimensionella sökingångar.

i

Registrering och beskrivning
Seminariet om registrering och beskrivning av
arkiv inleddes av Alan Borthwick, Scottish Archives
Network. Alan Borthwick redogjorde för den skotska användningen av den internationella arkivstandarden ISAD(G). Han betonade att ISAD(G)
huvudsakligen innebär en standardiserad struktur
för beskrivning av arkiv, men inte en redogörelse av
arkivets innehåll. Han menade att en standard tolkas olika utifrån dess generalitet och att den måste
tillämpas tillsammans med existerande nationella
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Utveckling av standarder

i Storbritannien finns två traditioner,

Den gemensamma sessionen fortsatte med ett föredrag av Hartmut Weber, Bundesarchiv, som menade att vi just nu upplever ett paradigmskifte, från
bevarande

tande förtrogenhet med standarden, så att tolkningen av elementen varierar vilket medför att man
i vissa fall registrerar data i fel fält.

Uppdraget att sammanfatta konferensen hade
Tiudy Huskamp Peterson, UNHCR. Hon tog sin
utgångspunkt i två olika forebilder som kan innebära ett stöd för arkiven inom EU. Den ena forebilden kallade hon den goda regeringsmodellen och
den andra kulturarvsmodellen. Den förra modellen
förutsätter att tillgången till handlingar definieras
som en juridisk rättighet och har en intellektuell,
filosofisk utgångspunkt. Den andra modellen hämtar sin näring ur det känslomässiga stöd som ett

kulturarv kan få hos befolkningen.
Hon drog slutsatsen att den enda modell som är
en framkomlig väg inom EU är den goda regeringsmodellen, eftersom det knappast går att mobilisera
befolkningen inom EU för ett gemensamt kulturarv. Problemet med den goda regeringsmodellen är
att stödet för denna är begränsat, eftersom den inte
stimulerar

till

en känslomässig uppslutning hos
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Efter en intressant konferensdag var det dags för en trevlig middag.
befolkningen. Bristen på stöd möjliggör i sin tur att
institutionerna kan göra motstånd. Hon såg nödvändigheten av kämpande arkivarier som nu inte
bara har att strida i ett land utan inom hela EU.

direktiv om tillgänglighet till officiella dokument
inom EU-institutionerna. I slutet av konferensen
antogs även ett gemensamt uttalande riktat till
kommissionen angående behovet av att utveckla
tillgängligheten till digitala arkiv.

Förlust av kontext
Efter detta övergick Tiudy Huskamp Peterson till
att lämna några sl,npunkter på tillgängligheten i
ICT-åldern. Hon påpekade att om tillgänglighet ska
möjliggöras online måste de hjiilpmedel som byggs
upp var mycket tydliga, eftersom det inte finns
någon att fråga.
Hon karaktäriserade vidare standarderna
ISAD(G) och ISAAR(CPF) som det viktigaste arbete ICA har genomfört de senaste decennierna. Hon
varnade för att skanning kan medföra förlust av
kontext om endast vissa dokument ikannas. Alla
dokument i en akt, dossier eller serie måste finnas
tillgängliga eller att det tydliggörs att vissa saknas.
Viktigt är att det alltid finns länkar till auktoriteten
det

vill

säga proveniensen.

Tiudy Huskamp Peterson drog avslutningsvis vissa
slutsatser för tillgangligheten till officiella dokument och arkiv inom EU. Den första rörde att

I

öppenheten måste definieras som en rättighet. Den
andra att de officiella dokumenten måste definie-

Vägen öppen för ett direktiv

Min sammanfattning

av EU-konferensen är att den
var välstrukturerad och de delar jag deltog i var
iatressanta. Enligt min mening innebär utbytet
med andra länder en kvalitetshojning inom arkiv-

Fotnot Omslagsbilden visar några av deltagarna:
|ohan Peter Noack, ril<sarkivarie Danmark,
Viktoras Domarkas, riksarkivet Litauen, Priit
Pirsko, riksarkivarie Estland, Jef Schram från EUkommissionen, Lajos Körmendy, rilaarkivet
Ungern, Hartmut Weber, riksarkivarie Tyskland,

Erik Norberg, riksarkivarie Sverige, Rolande
Depoorter, riksarkivet Belgien, E1isa Carlos de
Santos, riksarkivarie Spanien, Lorentz Mikoletzky,
riksarkivet Österrike, Martine de Boisdeffre, riksarkivarie Frankrike, Herman Coppens, riksarkivet
Belgien, Gigliola Fioravanti, riksarkivet Italien, Ios6
Vicente Serrao, riksarkivarie Portugal, Gerard
Ermisse, riksarkivet Frankrike, Andreas Kellerhals,

riksarkivet Schweiz, \4adimir Zumer, riksarkivarie
Slovenien, Natalija Glazar, riksarkivet Slovenien,
Olafur Asgeirson, riksarkivarie Island, Patrick
Cadell, f d riksarkivarie Skottland, Duncan
Simpson, riksarkivet England, Costin Fenesan, riksarkivarie Rumänien, Claes Gränström, riksarkivet
Sverige, )oans van Albada, generalsekreterare ICA,
Ernest Persoons, riksarkivarie Belgien, Kari
Tarkiainen, riksarkivarie Finland, Daria Naleez,
riksarkivarie Polen, Peter Anderson, riksarkivet
Skottland, Martin von Boven, riksarkivarie
Holland, Serge Hoffmann, riksarkivet Luxemburg
och Norbert Reimann, tyska arkivsamfundet.

verksamheten.

Nu när detta skrivs verkar vägen öppen för ett

Källa: Tiatten
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Det är inte ovanligt att kolleger lämnar"det traditionella arkivarieyrket" och visar framfötterna inom
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Ark tvaner som
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Text Pernilla Friberq. Foto: Susanne Bäckman
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Vad är en arkivarie och inte? Detta är en fråga som
dyker upp var helst vi arkivarier samlas' Hur många
av oss är det inte som har hamnat i denna diskussion
på konferenser, kurser, seminarier och pubar'
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När vi i redaktionen för Tema Arkiv kom fram till
att ha ett tema som behandlade arkivarier som breddar sig, så handlade diskussionen som så många
gånger förr om just arkivarierollen' Vi kan räkna upp
som mer eller min-arrgd., av exempel på kolleger
dre har lämnat vad vi kallar "det traditionella arkivarieyrket" och har visat framfötterna inom andra
områden - de har breddat sig. Traditionellt sett har
arkivarier i hög grad breddat sig åt forskningssidan' I
dag är det i hög utsträckning inom lT-sektorn som
arkivarier "breddar sig'l En del försvinner til1 kvalitetsavdelningar och blir revisorer, andra kallar sig
pedagoger och informationsarkitekter'
Menlrågan är; den där gränsen - när man är och
inte är arkivarie - är den så intressant egentligen?
Handlar det inte om att vi breddar oss och våran
kompetens, så att vi bättre kan få genomslagskraft
för våra idder om hur man strukturerar och bevarar
information? För att tränga lite djupare i detta tema

-

I
I har vi gjort nedslag hos några arkivarier
I "breddat sig'l
I
I
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Text: Karin Forslund

På Scania i Södertälie arbetarYlva Castenhag' Hon
är en av de arkivarier som på senare år breddat sig
mot andra yrken, dock inom samma företag' Men
till skillnad från många andra som breddar sig har
Ylva återvänt till arkivarieyrket.
Ylva blev fardig med sina studier i arkivvetenskap i februari 1998'
fotoEfter två korta seJourer, den första på Stockholms stadsmuseums
böryrkesskadeenhet'
Riksförsäkringsverkets
på
enhet och den andra
jade hon i juli 1998 på Scania, till att börja med som vikarie för en
arkivarie på centralarkivet.
gentemot
På centialarkivet arbetade Ylva främst som arkivkonsult
traditiomed
också
men
Scaniakoncernen,
inom
ahdra avdelningar

nellt arkivarbete.

Ett nytt spår
med
Under det första året väcktes tanken hos Ylva på ett samarbete
platsintern
en
såg
hon
när
först
var
det
Men
Scanias internrevisorer.
annons om en ledig tiänst som internrevisor inom området Kvalitet
sitt
och miljo som horr-tog kontakt med dem' Revisorerna ville bredda
Ylva
arbete'
administrativt
från
erfarenhet
hade
team med någon som
samgick till interijun med förhoppningar-om i allaåll ett framtida
intresvar
hon
eftersom
ärbete - och biev erbjuden jobbet direktl Och
drygt år på
serad av kvalitetsfrågor och ISO 9000 viixlade hon efter ett
internrevisor'
spår
n)tt
ett
till
över
arkivariebanan
Certifierad verksamhet
Förändringen innebar en flytt uppåt i organisationen'
InternreviJorerna ingår i staben direkt under företagsledningen'
i
medan centralarkivet organisatoriskt är placerat som en stödfunktion
på
miljö
och
Kvalitet
inom
Internrevisorerna
dotterbolagen.
av
ett
Scania arbetar efter två standarder, ISO 9001 och ISO 14001'

&kkivarier som breddar sig

ti ll

internrevisor

-

bch arkivari e igen
Verksamheten är certifierad efter dessa två standarder, och periodiska revisioner ska säkerställa att all verksamhet uppfrller standardens krav. Efter två kurser fick YIva behörighet att arbeta som
revisor med dessa standarder.
Det nya arbetet innebar till stor del att genomföra revisioner på
olika delar av Scania. Revisionerna innefattar både frågor och att
gå runt och titta på verksamheten. Eftersom Ylva bytte tjänst
inom företaget, innebar det inte någon större förändring i lön, vilket det kanske hade gjort om internrevisorstjänsten hade varit på
ett annat företag.

under studierna i arkil,vetenskap och under tiden som arkivarie
var inte längre till så stor nytta. Internrevisionsarbetet var så pass
"internt" att hon inte längre kunde ha sina arkivariekollegor som
bollplank i olika frågor.
Det positiva med breddningen har hon lättast att se så här i
backspegeln, när hon åter arbetar som arkivarie. Som internrevisor fick hon en helt annan inblick i verksamheten än en arkivarie
får, eller som hon själv säger:
- Hade jagvarit arkivarie i tio år på Scania hade jag inte fått se
lika mycket som jag gjorde på ett år som internrevisor.
Inbricken i p ro duktio

nsa*iii.1ii,:'åTi;;:Hä

;x

Att se strukturer
Ylva tycker att hon hade stor nytta av
sin arkivariebakgrund i det nya arbetet. Mest nltta hade hon av att vara
tränad i att se strukturer. En arkiva-

rBe

rie ser främst strukturer i dokument
och information, men det är till hjälp
också i annan verksamhet - strukturer finns ju i allt.
Som internrevisor hittade hon även det verktyg för att tvinga
fram en bättre dokumenthantering som hon saknat under tiden
som arkivkonsult. Även om ISO-standarderna inte är ett stöd för
arkiv- och dokumenthantering i stort, krävs en god dokumenthantering av de kvalitets och miljödokument som finns i verksamheten. Annat som Ylva hade med sig i bagaget var den analytiska förmågan som en arkivarie måste ha, och kunskap om administrativ verksamhet.
Positivt och negativt
,\tt bredca iig iir både positivt och negativt. För Ylva innebar det
n\-a :1rre::: en del tirnderingar kring om hon fortfarande skulle
r ara int:e >s:nt på arkivariemarknaden i framtiden, men också en
deir is irr:lr:;d trlsehetskänsla. Det kontaktnät som byggts upp

;:ä1-..

ser främst ;ilL1;'Jllli'#ä :ä ilL:l'J;,"åTi"

i dokument
on

fä#::#;iäi:t#åTå::1"'.:1
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Åter arkivarie

När Ylva arbetat i drygt ett år som
internrevisor blev hon kontaktad av Scanias fotoarkiv, som gav
henne ett lockande erbjudande om arbete hos dem. Hon längtade
också efter att jobba med det hon var utbildad for, och tackade ja.
Sedan i höstas arbetar Ylva alltså åter som arkivarie, men den här
gången med foton och film - allt från glasplåtar tilI digitala foton
och tillgängliggörande av foton och fiIm på webben. Fotoarkivet
är inte bara ett arkiv utan fungerar också som bildbyrå. De vidgade vyerna och framför allt kunskapen om Scanias verksamhet och
organisation från tiden som interntevisor är till stor nytta i det
nya arbetet.
Ylva har alltså breddat sig

återvänt

till arkivarieyrket

i dubbel bemärkning, eftersom hon
med nya kunskaper och erfarenheter i

bagaget.

Hon trivs som arkivarie, men kan mycket väl tänka sig att återigen arbeta med internrevision någon gång i framtiden.

I

ffikivarier

som breddar sig

Text: Annelie Johansson

1. Varför har du bYtt Yrke?
2. När bytte du?

3. Hur länge iobbade du som arkivarie?
4. Vilken nytta har du av dina arkivkunskaper i ditt nya iobb?

Mattias

Hammarlund

Project Manager, men jag har vait att
också ka1la mig Records Manager eftersom
det är min kärnkompetens, och den titeln
bättre motsvarar vad jag arbetat med än

ring och att kunna se hur processer fungerar i en organisation varit användbart. Att

Archivist.
2. Jag började arbeta som arkivkonsult
1996, och sedan 1999 arbetar jag som pro-

kunna tänka i längre tidsperioder är också
bra, men inte alltid lika efterfrågat..'
Helhetsperspektivet, att se hur informationshanteringens olika delar hör ihop
och är beroende av varann, är också

jektledare.

användbart.
5. Tja, hur

och dokumenthantering sedan dess. Sen
ville göra något annorlunda och försöka
att bredda mig. På Ericsson har jag titeln

3. I ungefär tre år.
4. Ordning och redan är alltid användbart'
Som konsuit 1är du dig att tänka i faktorer
som man använder i projektledning resurse! tid och kostnad i relation till
målet. Eftersom jag oftast arbetar med
informationshantering har ärendehante-

)onas Engardt
Arbetar på ett

ningarna för att arbeta med arkiv- och
dokumenthantering utanför arkivlagens

Project Manager
Records

Manager
Ericsson Process

& Application
Consulting

l

Redan under arkivkursen bestämde jag

mig for att söka mig tili näringslivet, och
jag har arbetat som konsult inom arkiv-

tjänsteföretag
som konsult

inom arkiv- och
dokumenthante-

ring.
har egentligen inte bytt yrke, bara förutsättningar
för mitt yrke då jag tidigare arbetade på
en arkivinstitution och nu arbetar med
arkiv- och dokumenthantering på konsuitbasis. ]ag bytte arbete för att jag ville
bredda mina erfarenheter, var nyfiken på
näringslivet, och ville pröva förutsätt1. Jag
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5. Vilka är omvärldens reaktioner då de får
veta att du tidigare var arkivarie?
6. Hur är löneutvecklingen?
7 . Föt och nackdelar med bYtet?

hagn.
2. I augusti förra året.
3. ]ag jobbade på Stockholms stadsarkiv

drygt sex

i

år.

4. Jaghar stor n)-tta av den breda kompetens inom arkiv- och dokumenthantering

brukar omväriden reagera när
du säger att du är arkivarie?
6. Bättre.
7. En fördel är att kunna skaffa sig en bredare kunskapsbas, en nackdel är att det är
svårare att bevaka ett specialområde på
samma sätt som förut.

6. Löneutvecklingen är god vilket nog
hänger samman med att det finns en stor
efterfrågan på konsulttjänster från en
utbildad arkivarie, när man väl lyckats
förklara vad vi kan hiälpa til1 med.
7. Ibland saknar jag den specieila stämning som finns på en arkivinstitution - en

unik kulturinstitution, levande med

man tillägnar sig på en arkivinstitution'
Uppdragen kan vara mycket skiftande och
det känns bra att åtminstone för det mesta
ha lite på fötterna ute hos kunderna.
5. Många tycker att mitt tidigare arbete
låter lite lustigt, men de flesta blir ganska
n1fikna då man berättar mer om vad det

många besökare varje dag.
Fördelarna är allt nytt jag lär mig och nya
personer jag träffat. lnfallsvinklarna på

innebär.

de och

ti1l exempel hur man bedriver projekt,
nlttan med arkiv och hur man mäter
framgång, kan ibland skilja sig mycket
från mitt tidigare arbete' Det är spännan-

lärorikt att kunna jämföra.

ffikivarier

som breddar sig

har breddat sig:
tions- och systemarkitektur vid Improve

IM AB. Tidigare har han arbetat vid

KS,

TAM-Arkiv, RSV och Landstingsarkivet.

l.

fag uppfattar det inte riktigt som att
jaghar bytt yrke, snarare har jag bytt
bransch. Min titel är numera inte arkivarie, utan informationsarkitekt, och det
måste förstås betraktas som en stor

för-

ändring.
2.

Magnus Wåhlberg
Privatanstä1ld konsult med informa-

I snart nio månader har jag arbetat

som privatanstä11d konsult.
3. Sommaren 1997 arbetade jag två
månader i en mörk betongkällare vid KS
tillsammans med möss, mögel, formalin-

dränkta vävnadsprover och dammhöljda
pärmar. Efter det har jag undvikit papper
i arkivsammanhang.
4. Antagligen är det krafrigaste symromer
på tidigare arkivsjukdom, att jag srändigt
vill strukturera om all information jag
får syn på, i systemoberoende stabila
strukturer.
5, Ofta smått absurda.
6. Stark.
7. Jag rekommenderar ett byte till den
privata sfären, förutsatt att man står ut
med svengelska buzzwords, efterhängsna

tidrapporter och datorer i allmänhet.

F

Jennv Andersson

f%lektledare på ett
praktiken - kan integrera dokument- och
ärendehantering med arkivering och andra
informationsstöd.
2. September 1999.
3. Från sommaren 1993.
4. Dokumenthantering handlar om att effektivisera hanteringen av information, och

arkivering finns nästan alltid med på ett
hörn. Med arkivariebakgrund kan jag se
andra aspekter på dokumenthantering; vikten av strukturering, behovet av tillgängiighet, gallring, bevarande och inte minst ett
Malena Appell
Konsult på ett IT-företag

ville "byta sida" - det vill säga försöka
förstå hur de där obegripliga IT-konsulterna
egentligen tänker, och ett bra sätt var att
böria jobba med dem. Jag ville också lära
mig mer om dokumenthantering i ett verksamhetsmässigt perspektiv och hur man - i
1. Jag

längre perspektiv.
5. Hos WM-datahar jag aldrig mött några
Iyfta ögonbr1.n, snarare tvärtom. Här är det

inte utbildningen i sig som är det viktigaste,
det är kompetensen.
6. God. Min lön har ökat med över 40 procent sedan jag bytte jobb.
7. Fördelar: Ny yrkesroll, ökad kompetens,

bättre arbetsgivare.
Nackdelar: inga (kanda)

konsultföretag

l. Mest en slump. Jag
fick ett jobb på
Stockholms universitet

för cirka 2,5 år sedan,
och hoppade sedan
vidare till mitt nuvarande i augusti förra året.
2. lamtari 1999

(Stockholms universi-

tet) och augusti 2000
(Mira).
3. Ett halvår ungefär
4. Eftersom jag jobbar
på ett IT-konsultföretag
så har jag mest nytta av

att kunna tänka struk-

turellt.
5. Nyfikenhet
6. Bra
7. Roligare bransch men
saknar "yrkeskolleger"
och framför allt huma-

nister ibland.
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Avhopp från arkivarieyrket
eller

-

Text: Staffan Smedberg

Det förekommer alltid att yrkesverksamma lämnar sitt
yrke för ett annat. Det händer också att personer som
genomgått en yrkesutbildning av olika orsaker inte
kommer in på den avsedda banan. Detta kan ibland få
stora konsekvenser. I dagens debatt brukar lärarna
nämnas som ett problem. Avhoppen från lärarbanan
har blivit så många att det uppmärksammas även på
den politiska nivån. Har vi liknande problem inom

en professionalisering av arkiwerksamheten. Detta
hindrar naturligtvis inte att det fortfarande förekommer avhopp. fag saknar statistiskt underlag och kan
därför bara ge några exempel på olika §per av situationer som har lett till avhopp.
. Avhopp till universitetsvärlden förekommer fortfarande i enstaka fall. Orsaken är säkert i de flesta fall att

Jag

arbetsuppgifterna upplevs som intressantare för en
person med forskarutbildning.
. En vanligare typ av avhopp sker när arkivarier lockas
över till andra arbetsuppgifter inom den organisation
där vederbörande redan arbetar. Det kan gälla administrativa uppgifter eller inom IT-området. Detta gäller naturligtvis i första hand arkivarier som arbetar
hos myndigheteE organisationer eller företag. Detta
kan vara ett problem om det är så att man inte anställer en ny arkivarie, det vill säga att resurser flyttas från

återvänt

arkiwerksamheten.
. Det förekommer naturligtvis också att arkivarier själva söker sig till arbeten utanför arkivsektorn, till
exempel att arkivarier med särskilt stor IT-kompetens

arkivarieyrket?

Har alltid förekommit
tror nog att man kan säga att det alltid förekommit
att arkivarier har lämnat arkivbanan för andra verksamheter. En orsak har varit att en otydlig yrkesroll många arkivarier i tidigare generationer har i första
hand känt sig som historiker med arbetsplats vid en
arkivinstitution. Det är då inte förvånande att det
förekommit att arkivarier med forskarutbildning har

till

universitetsvärlden.

Yrkesutbildningens tillkomst 1973 har inte bara
inneburit en avsevärd expansion av yrket utan också

I

Löneläget för arkivarier
Text: Ingrid Söderlund

Tidigare i våras kom DlK-förbundet (akademiker inom dokumentation, information och kultur) ut med den senaste lönestatistiken som bygger på den årliga enkätundersökning som avser
löneläget i september 2000, oavsett om årets 1önerevision/löneförhandling är avslutad eller ej. 76 o/o svarade på enkäten.
En arkivarie är en person med en kvalificerad specialistutbildning
och kvalificerade och ansvarsfulla uppgifter. För den som tog examen 2000 rekommenderade DIK en ingångslön på 21 000 kronor/månad. Man är medveten om att flertalet arbetsgivare både
betalar mindre och mer, men tio procent av DlK-förbundets

72

samtliga medlemmar (även bibliotekarier, informatörer och
museitjänstemän) som tog examen 2000, tjänade mer än 21 500

kronor.

ingångslön

I'

Högre
För 2001 ligger DIK:s generella rekommendationer för ingångslön I
på 23 000 kronor. Även om det är en väl 1åg rekommendation för
många arkivarier, kommer andra inte att nå den, enligt DIK. Men man understryker att det är en väldigt generell rekommendation,
:
där rådet för den enskilda medlemmen kan b1i något annat.
Enligt statistiken ligger medellönen för de som blev arkivarier 2000 (a0p) pä20 571kronor/månad. De som blev arkivarier 1990
tjänar i medeltal cirka 20 939 kronor, de från 1980 21 866 och de :

frän 1970 25 007.

r

I

,

Offentlighetsprincipen och

7
o

I

den nya tekniken
Text: Hans Ramstedt

lockas över till företag inom den branschen.
. Ett visst "svinn" förekommer på ett tidigt skede,
alltså de första åren efter utbildningen. Jag tror att
man i varje årskull skul1e hitta någon eller några som
aldrig kommer in i vrket eller som hoppar av efier
kort tid. Ett skal har r-arit att det ibland har varit svårt
att få tasta tiänster inon-r arkivområdet. Efter några år
har det kär-rts pressar-rde att gå från projektanställning
ti11 protektanstä11ning utan trygghet.

till utveckling
har inte noterat någon direkt tendens till att
avhoppen skulle arka. Det är dock viktigt att vi är medvetna om färorna. Särskilt allr.arligt skulle det vara om
arkivarier med IT-kompetens 1ämnar yrkesområdet.
Möjlighet

Jag

Lirneläeet. tillqlnsen

till

fasta tjänster samt

karriär-

mötligheter .ir r':k:is.-i faktorer för möjligheterna att
behalla de utb:Ld:de inom vrket. Arbetsuppgifterna
skall o.{>a r ar: l:qorlund;L rirnliga med tanke på
utbilc:ins:nilin. .-ch ,j:t skall tlnnas möjlighet till
utvec< ::tg Ir-rall i riar:.

ålder tiänade de som filler 30 år i år 18 500
kronor/månad i september förra året,40-åringarna 20 106 kronor, 50-åringarna ll lll och 60-åringarna22 154.
Sett

till

Männen tjänar mer
Kvinnliga och manliga arkivarier i samma åldersgrupp tjänar i
medeltal olika- llännen tjänar mer och skillnaden är större desto
äldre de iir, så skillnadeo q'cks jämna ut sig ju yngre de är. Något
som är bra med tanlie på iämställdhetsdebatten.
En statligt anställd arkirarie på handläggarnivå tjänar i medeltal
20 635 kronor, medan en prirat anstä1ld tjänar 20 008 kronor.
Alltså något mindre, rilket emotsäger bilden av att man tjänar
mer inom den prir-aia selrtorn.

Offentlighets- och sekretesskommittdn har kommit med ett
delbetänkande "Offentlighetsprincipen och den nya tekniken" SOU 2001:3.
Kommittdn ska se över hur offentlighetslagstiftningens
tillampning ska kunna vidgas i IT-samhäl1et under påverkan av nya och framtida tekniska förutsättningar.
Utgångspunkten för kommittdns arbete har varit att
utformningen av grundlagsreglerna i fortsättningen måste
få en så generell utformning som möjligt och medge en vid

offentlighetsinsp.
Utbildningsinsatser
Kommittdn anser mot bakgrund av den snabba utvecklingen av förvaitningens användning av IT, att utbildningsinsatser for handläggar- och chefsgrupper måste planeras in. Om
inte detta görs kan det större användandet av IT medföra
en försvagning av offentlighetsprincipen.
Man föreslår vidare att begreppet "handling" ska behållas
som det centrala grundbegreppet.
En myndighet är i dag inte skyldig att iämna ut en upptagning "för automatisk databehandling" i annan form än
utskrift. Detta vili kommittdn ändra på. Man vill att rätten
att få en avskrift el1er kopia av en ailmän handling ska gäl1a
oavsett hur informationen finns lagrad. Man ska ailtså
kunna få ut allmänna handlingar även i elektronisk form.

Effektivt skydd
Kan den utökade användningen av IT medföra risker för
den personliga integriteten i samband med myndigheternas
ut1ämnande av personuppgifter? Man anser att sekretesslagstiftningen ger ett effektirt s§dd och att kommittdns förslag inte strider mot EG:s dataskyddsdirektiv.
Arkivreglerna bedöms få en allt mer ökad betydelse. Det
ter sig därför naturligt att betona arkivreglernas betydelse
for offentlighetsinsl.nen.
Kommitt€n föres1år inga förändringar i möjligheterna att
tillhandahå1la datorprogram. Även i fortsättningen kommer
man endast att vara skyldig att lämna ut utskrift av datorprogram. För mlmdigheternas databaser anser man inte att
det finns skal for att lämna ut dessa i annat än avskrift eller
kopia.
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i besittning!Ännu har det inte skett, men förhoppningen är att löpsedlar och tidningsrubriker kommer att basunera ut ett liknande innehåll i april eller maj2002'

De svenska arkiven tar Skåne

Svenska Arkivveckan

blir verkl ighet
Text: Jan Österoren. ian.osterqren@malmo.se

I drygt två år har representanter från landets arkivföreningar tillsammans med arkiwerket samlats under beteckningen
SASS - Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet. Namnet

definierar såväl innehåll som mål med det arbete gruppen
bedriver. Avsikten är alltså att i bred samverkan mellan landets arkiv och arkivorganisationer spliggöra och profilera
den verksamhet och det innehåll vi dagligen arbetar med.

ldäkonferens i skärgården
Våren 2000 arrangerade SASS ledningsgruPp en id6konferens på ön Nässlingen, med deltagare från samtliga arkivsektorer. Syftet med konferensen var bland annat att utifrån
de erfarenheter som kommit fram under arbetet kring
Arkivens dag vidareutveckla olika teman kring utåtriktad
verksamhet, att inventera behovet av insatser inom olika
områden samt att föda nya tankar för att stärka arkivens
ro11 som en väsentlig del av vårt gemensamma kulturarv.
Flera av de id6er och teman som diskuterades vid
Nässlingenkonferensen har olika arbetsgrupper fortsatt att
utveckla. Det rör sig bland annat om lokala arkiv som kulturell resurs, marknadsföring, gemensam nätPortal för de
svenska arkiven, arkir,prylar samt en gemensam arkiwecka.
Den arbetsgrupp inom SASS som haft arkiweckan på sitt
bord satte förra året igång med att skissa på programupp1ägg, ekonomi, organisation och administration.
Utgångspunkterna var flera och möjligheterna till upplagg
och innehålI talrika, men den bärande id6n har hela tiden
varit arkiweckan som en stimulerande, spännande och kreativ mötesplats i syfte att flytta fram positionerna.

grupp samt de lokala värdarna har tillsatts under våren.
Gruppens uppgift är att svara för projektets genomförande
vad avser såväl innehåll som form. Den arbetsgruPp som
lagt plattformen för arkiweckan lämnade över ett gediget
arbete som nu kommer att fortsätta utvecklas och anpassas
för lokala förhållanden.
Men en vikig del är också ditt engagemang. Har du id6er
eller tips om innehåll, föreläsare, utställningar eller något
annat du skulle vilja se genomfört, hör gärna av dig till
undertecknad eller någon i din arkivorganisation.

Nytänkande och förändring
Arkiven kan räkna in en mångfasetterad skara inom sina
domäner. Våra metoder och tillvägagångssätt kan vara skiftande. Likaså är de villkor verksamheten bedrivs under
högst olika. Men genom att lyfta fram mångfaiden skapar vi
också möjlighet för nytänkande och förändring'
Målet är att vi efter konferensen tillsammans stärkt vår
l,rkesidentitet, Iåtit oss inspireras av varandras framgångar'
kanske tagit lärdom av eventuella misslyckande och inte
minst, funnit nyavägar som kan leda til1 vidareuweckling
av vår verksamhet.
Utveckla samarbetet
Ambitionen med ett arrangemang som arkir''veckan är inte
bara attsamla det svenska arkivsamhället under några
dagar. Sett i ett längre perspektiv hoppas vi att veckan, tillsammans med Arkivens dag, bidrar till att utveckla och
konsolidera det lokala och regionala samarbete som på flera

håll etablerats.

Arkiwecka i Skåne
Efter en inventering av institutionella resurser erbjod sig
Landsarkivet i Lund, Malmö stadsarkiv och Skånes
Arkiförbund att stå som lokala värdar för arkiweckan. Om
arrangemanget kommer alt gä av stapeln i Lund eller
Malmö är i skrivande stund ännu en öppen fråga.
Avgörandet beror på vilken av städerna som erbjuder bäst
konferensmöjligheter.
En arrangörsgrupp med rePresentanter från SASS lednings-
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blir resultatet också att samverkan med andra aktörer inom kulturarvssektorn lättare kan genomföras.
Kanske

Farhågorna för samarbete utanför arkivens gränser är
ibland stora, men behöver inte alltid vara befogade. Vår
potential och framtid ligger i det faktum att vi tillsammans
arbetar med och förfogar över ett kollektirt minne som
omfattar och griper in i livets alla skeenden, från tidig
medeltid till den stund du just nu läser denna artikel. Vem

kan erbjuda mer?

ScandiLi ne

- extremt utrymmessnål förvaring
NordPlan ScandiLine är ett

cr

e

effel<tiv.t,

iättarbetat

arkivsystem lör maximal lörvaring på minimalt
ur-, rrmel I , o^,enr'ore la förva-ir^gss) sLen- är

" luft och hälften förvaring',.
utn)tt;ar du upp tlll dubbla
lorvaringsutrymmet om tal<hölden tiJlåter
hälften

I

ScandiLine

upp till lrdubblal ScandiLrne kan utrustas med
samtliga hyl/- och arl<ivlösningar

i

Nordplans

kompletta utrustn ingssortiment. Systemet l<an
enl<eit J<ompletteras eller byggas ut efterhand
som behoven växer
För mer tnlormation besöl< vår hemsrda

www.nordplan.se
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Nordisk Ar k I V-

konferens i Uppsala
Text Anders Perlinge

Sveriges tur att vara värdland
för Nordisk Arkivkonferens har
kommit. Platsen blir Uppsala
den 2O-23 september, för denna
vart fjärde år återkommande
konferens som främst riktar sig
till professionen, men naturligtvis står öppen för alla som
intresserar sig för de aktuella
frågorna i arkiwärlden.
I Tiondheim, där NorskArkiwåd stod värd
1997, kunde konferensens då 400 delegater
ta del av wå huvudteman: "Elektronisk
dokumentutveksling og lagring" och "Hvem
eier kunnskapen i arkivene".
I höst får konferensen tre tematiska huvudblock "Tillgang och Efterfrågan",
"Papperskorgen eller Evigheten" och
"Professionen och Organisationeri'.

Dessutom följt av sessionen "Visioner finns dom?" samt en paneldiskussion under
riksarkivarie Erik Norbergs ledning med
möjlighet for auditoriet att ställa frågor.
De gemensamma nämnama
Uppsala-konferensen anordnas i samarbete
mellan f1,ra arkivorganisationer:
Näringslivets Arkivråd (NLA), Arkivrådet
AAS, Svenska Arkivsamfundet och
Folkrörelsernas Arkidorbund (FA).
Helt i fokus står frågor relevanta för den
enskilda sektorn, men dels genom samarbetsformen, dels genom bland annat den
tekniska utvecklingen när det giiller att
behandla och hantera information, ligger
koncentrationen på problemområden som
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griper över flera sektorer. I planeringsgruppen för konferensen, som arbetat i dialog
med de nordiska kollegorna, har vi därfor
tagit lasta på de gemensamma nämnarna.

lnnehållet
Det första temat rymmer flera aspekter av
arkivariens förutsättningar och centrala
arbetsfält från ett nordiskt perspektiv: lagstiftning, arkivpedagogik och autenticitet.
Tanken är att belysa arkivens betydelse i
samhället och för den egna organisationen.
Det andra temat kommer att gä in på de
alltid lika viktiga frågorna om bevarande
och gallring och har en teoretisk utgångspunkt. Därefter växlar dock perspektivet
till det högst konkreta där olika materialkategorier svarar för exemplen: fotografiet,
informationswebben och den ekonomiska
redovisningen.
I det tredje temat kommer själva professionen i fokus. Arkivariernas roll som ett
slags filter mellan nutiden och historien
gör det viktigt att diskutera vårt ansvar för
vilken information som till slut bevaras i
arkiven och hur vi förhåller oss till samtidens krav och hur vår yrkesetik ser ut.
Eftersom detta är en konferens för yrkesfolket i första hand, blir det en särskild
tonvikt på utbildningsfrågor och den speciella kompetens som arkivarierna har eller bör skaffa sig - och vilken inverkan
till exempel outsourcing av arkivfunktioner har på yrkets framtida innehåll.

Eva Sjögren, Ivar Fonnes, Nicklas Skår,
Torkel Thime, |orgen Fink, Eva Dahlman,

Ritva Toivonen, David Lindquist, Karl
Kalseth, Berndt Fredriksson, Elisabeth
Reuterswärd, Niels Eltorp, Pentti LatvaKoivisto, Carl-Magnus Roos och Kenth
Sjöblom. Föreläsarna hämtar sina erfarenheter såväl från näringslivet som från de
enskilda och offentliga organisationerna
och arkivfrågorna ses både med arkivbildarens och instiputionens ögon.
Hela programmet finns på Internet (se
nedan), och aktualiseras löpande i mån av
ändringar. Det tryckta programmet har
medfoljt föregående nummer av Tema
Arkiv (1/2001), och har i totalt sex tusen
exemplar spritts i Norden.
Konferensen är upplagd så att det finns
några gemensamma, inledande föreläsningar som ger ett slags plattform till
blocken, som därefter delas i parallella sessioner. Givetvis dokumenteras innehållet i
skriftlig form, som kommer delegaterna

till

del.

Nya anmälningar
Anmälningstiden till konferensen löpte ut
den 1 juni, men du är fram till den 1 juli
välkommen med din anmälan:
via Internet: http://www.nla.nu/arkivkonferens

via telefon eller telefax: 08-411 49 30
via anmälningsblanketten som sänds till:
Arkivrådet AAS, Box 390, 101 27 STOCK-

HOLM
Föreläsarna och uppläggningen
Av sammantaget arton föreläsare och presentatörer kommer tio från våra nordiska
grannländer. Med reservation för ändringar rymmer listan följande namn: Erik
Norberg, Ingemar Carlsson, Henrik Fode,

Fotnot: För dig som är arkivstuderande
under vår- eller höstterminen 2001 erbjuder konferensen deltagande mot en avgift
på 500 kronor. Kursföreståndarna förmedlar anmälningarna.

$aknar du ilTM-mapparna?

lsbergs Grafiska AB.
Specialist på arkivu

tr u stn i n g, fö rva ri ng s h j ii I p-

medel, förpackningor och disptoystätt.

Print File@ hängmappar möjliggör transparent
förvaring av monterade diabilder, negativ och
annat fotografiskt material. Vi lager"för de
vanligaste modellerna för snabba leveranser.

Kontakta oss för mer information!
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Bland h a ckande
siöfåglar och påfåglar
Text & foto: Karin Forslund , Susanne Bäckman och Pernilla Fribero

Likt sjöfåglar vid den enda
sjön på mils avstånd flockades
arkivarierna på årets Arkiv &
Dokumentmässa. Och liksom
när det gäller fåglar vid en
insjö, lär man sig efter ett tag
att urskilia några olika arter:
Den blyge och tyste
En relatiw vanlig mässbesökartyp är den
tyste. De återfinns ofta i grupp, gärna
bakom en mer talför eller modig mässbesökare. Är de ensamma, närmar de sig
endast montrar där det redan är fullt med
folk. Han eller hon plockar snabbt på sig
informationsblad, innan säljaren hinner
upptäcka honom eller henne. Den tyste vill
till varje pris undvika kontakt med säljare.

Den ätande/samlande
Denna mässbesökartyp kan egentligen
delas upp i två undergrupper. De häckar
dock gärna på ungefär samma platser, och
ägnar mycket tid att lägga upp förråd inför

vintern, så att de klarar sig fram tills nästa
Arkiv & Dokumentmässa.
Den första undergruppen är gratisätaren,
som oftast återfinns vid de montrar som
serverar godis, salta kringlor eller annat
ätbart. Karakteristiskt för gratisätaren är
putande kinder och/eller putande fickor,
samt det distinkta spår av kolapapper och
smulor som den lämnar efter sig.
Den andra undergruppen består av prylsamlaren, som är lite mer utbredd.
Karakteristiskt för denna undergrupp är de
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mängder med foldrar, broschyrer, pennor,
knappar, reflexer samt stressbollar i form
av lila hjärnor, som de med hjälp av stora
väskor och kassar släpar hem till boet.

Den kritiske
Också kallad hackspett, efter sin var,a att
oförberett slå ner på intet ont anande säl-

jare. Denna typ har klen kunskap om
dokumenthanteringssystem, men tycker
om att höra sitt eget monotona och samtidigt latt skärande läte. Förutom på säljare,
livnär sig denna skrämmande rovart ibland
också på de fridsamma förstagångsbesökarna, som ännu inte lärt sig hålla undan.

Förstagångsbesökaren
Kommer inte längre än till första montern
till hr;ger om ingången.
Den blaserade
Mindre vanligt förekommande är den blaserade mässbesökaren, också kallad påfågelsbesökare. Denna art besöker mässan
för att visa upp sig själv. Den är social av
sig och kan återfinnas både i grupp och
ensam. Den stannar dock inte länge i en
och samma grupp, utan förflyttar sig raskt
vidare när den uppmärksammat alla i en

grupp på sin närvaro. Karakteristiskt för
denna art är den mängd av egna visitkort,
som han eller hon sprider över stora delar
aY mässan.

Den pappersälskande
Man har nästan trott att denna t)? är
utrotad, eftersom den har svårt att anpassa
sig

tiII

de snabba

miljöförändringar som

ägt rum de senaste åren. Men om man håller sig lugn och tålmodigt väntaE kan man
ibland ha turen att få se den pappersälskande mässbesökaren. Denna besökare
närmar sig naturligtvis mässan med stor
försiktighet och en god portion misstänk-

samhet. Karakteristiskt är förutom frånvaron av mobiltelefon det ganska ovanliga
lätet "Papper är i alla fall bast". I år hade
dock en särskild monter ställts i ordning
för iust dessa mässbesökare, där de kunde
slappna av en stund bland gamla dokumentskåp och trasiga pärmar.
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Susanre Bäckman som den ätande/samlande.

Den exernplariske
Det h:ir 11 3aljarnas favorit. Beväpnad med
block, penaa. i boet noga forberedda frågor,

rtsiitort

och med arstängd mobil

awerkar denna irp metodiskt monter efter
monter i iakt på det perfekta dokumenthanteringssrstemet. Denna §p vågar sig
in i massan än någon annan art.

1ängre

Gruppbesokaren
Niistan alla osansiående mässbesökartyper
kan återfinna; i g:r-upper. \'issa är dock mer
gruppinriktade än andra, som exempei kan
nämnas den trste och den pappersälskande. Den blaserade och den exemplariske
åter§nns mer såIlan i grupper. Precis som
fäglar forttrr-nar sig en grupps medlemmar
under hela mli<an tillsammans. Ensamma
k;:-:' :: -: , .
lsna och osäkra, och
l.it en och annan ses

irr. --:

: :t --,illl{c..I let;rnde

_--:;-'4:*
Cruppbesökaren; Lars Lundqvist, Pernilla
Friberg, Karin Forslund och lvan Klaeson.

.. .:,..
. "::r rr-.-r' .1tt de olika
b;. - . -,:
::. :tt-.i; '-.l.rtS OCh
iul.
, r.::r: :r skapal de en
pL -. -.
' ..- lll .uDl \ i
k:,-": -- . :
. --r .: .:::.san. I årets
ekL i r.::. -: -:.i -- ::- ll-lgla fbr den
å:i-' : .. :
-: -.--::-,:l qanSka
E

främmande arter - rugbyspelare, män i vita
rockar, en blond Elvis, astronauter och
människor endast iklädda blanketter. Hur
detta på sikt kommer att påverka den ekologiska balansen återstår att se...

.airE'jrr.r*.

j.:

ufr
Pernilla Friberg som den pappersälskande.
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Seminorium orn XML:

"Dags att gå från ord t ill han
Text: Lotta Kristensson och Pernilla Friberg

Sammanåttningsvis kan sägas att seminariet
"Dokumenthanteringssystem och informationshantering med

Daniel Björkman från Improve som sa att vi forhoppningwis i en
niira framtid inte pratar om hur vi kan anviinda XML, utan verkligen använder det.

XMI'svarade på tre frågor:
l. vad iir xM L?
2.Yad är elektronisk dokumenthantering och
3. Hur har andra gjort n?ir de har inftirt elektronisk dokumenthantering?
Seminariet handlade om lika delar dokumenthantering och XML,
och det var relativt vattentäta skott mellan de som pratade om
dokumenthanteringssystem och de som pratade om XML.

XML
De delar av seminariet som handlade om XML var som en "grund-

kurs" i iimnet.
Vi iir fortfarande långt ifrån den idealiska verkligheten där XML
används. Man har hört om XML i ett par år, men det är alltjämt
bara tekniken och inga exempel som beskrivs. Detta påpekade

Greg FitzPatrick fiån Metamatrix konstaterade att det nu är
informationen som st,.r över maskiner och programvara och inte
tvåirtom, som det gåirna har varit tal om tidigare'
Piir Lannerö, också från Metamatri5 beskev närmare hur man ska
komma överens om märkord och strukturer för information som
lagras

iXML.

Tiots de möjligheter som XML ger återstår fortfarande mycket
arbete med att skapa gemensamma standarder i form av bland
annat DTD:er (Document Type Definition), som talar om hur man
ska miirka upp olika §per av information inom olika områden.
Exempelvis finns Dublin Core inom biblioteksvärlden.
Dokumenthantering
Den andra delen av seminariet f,rngerade som en introduktion

till

Föreläsare gav sin syn på Content Management
Text: Susanne Bäckman

"What is (Enterprise) Content
Management?" var titeln på en konferens
som gavs inom ramen för Arkiv &
Dokument 200L pä mässans andra dag.
Först ut som talare var )ohn S1,rnon, vice
ordförande för AIIM i Europa. Han talade
om hur man hanterar "Content
Management" (CM) och vilka system som
fanns att tillgå för att få kontroll över information, genom processystem, COlD-system
och skanning. Han redovisade även resultat
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från en världsomspännande studie man
gjort tillsammans med GartnerGroup där
marknaden för CM-system bara förväntas
viixa de närmaste åren.

Mer än bara dokumenthantering
Därefter talade George Parapadakis, grundare av Document Management Avenue, om
sin sgr på Content Management. Han gick
kronologiskt igenom hur fenomenet CM
har växt fram via dokumenthantering,
"Knowledge Management" och XML, där
CM är en vittomspännande lösning som
inbegriper de tre.

Han menande alltså att CM är rnycket
mer än bara dokumenthantering utan fungerar som en ulrpsättning processer och
rerktvg lor rtt hlnterr inlbrnt.rtionsinnehå11. Det inbegriper sår.ä1 ett dokuments
egenskaper, r'ilka som har arbetat med det,
förhållande ti1l andra dokument, dess livscykel som dess innehåll.
Här för att stanna
Den tredje talaren var Richard Wenell från
BancTec. Richard beskrev hur hans företag,
som levererar processystem, arbetade med
CM. Man börjar med en förstudie där man

ffi

lin

informerar

Spanien i svenska arkiv
Espafra en los
archivos de Suecia

-

g"

Text: Peter Sivervall

I

I

1965 utarbetades En översikt av kiillmaterial
till Latinamerikas historia i sven_
ska arkiv. Denna översikt har nu kompletterats
med Spanien i svenska arkiv,

som parallellt på spanska och svenska _ fram till
1975-(generulprur.o, åoJi _
redovisar bestånd om Spanien i svenskä arkiv.
I översikten koncentreras redovisningen till arkivbestånd
f<irvarade i
Ri]<11kivet, Krigsarkivet, Kungliga biblioteket,
universitetsbiblioteken i Lund
och Uppsala, Centrum f<ir vetenskapshistoria,
Arbetarrörelsens arkiv och bibli_
otek, Bernadotteska arkivet, landsartven i Göteborg,
Härnösand, Lund,
Vadstena och Visby, Värmlandsarkiv samt örebro
,äds_ och lansbibliotek.

hur man bör tänka om man ska införa elektro_
nisk dokumenthantering. Vi fick både teori och
prakiska exempel
_

Bevarandeperspektivet belystes när
Johan

Flordn från EMT talade.
"Användarperspektivet,,

spanien i svenska arkiv - Espana

och historien om ett

dokumenthanteringsprojekt belystes när pia
Lorentzon från AstraZeneca tillsammans med
Christina Andersson från Consignit berättade
om vad som mött dem när de implementerat
dokumenthantering i en forskningsmiljö med

källor om svensk historia

av erfarenheter av att arbeta med dokument_
hantering och XML tillsammans.

*_,*+-+!_,8

-_

först tittar på vad som händer, en så kallad
intpuls, som kan vara ett fax. Därefter doku_
menterar man den ärendekedia eller affiirstran_
saktion .onr inrpulsen er uppiro, till, och till
sist undersöker man lagringen av den information som har skapats. Även Richard såg CM
som något mer än ren dokumenthantering då
processen, tlodet och den kontext som informationen befann siq i var det viktiga.
Content llanagentent och systern för det_
santma är hir tör att stanna, så se till att lägga
begrepr,e: :a minnet.

För dig som vill veta mer:
www.aiim.org
www-documenmanagement.org. uk

ISSN 1402-470s
ISBN 91_88366_53_7
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Slutligen en fundering till nästa år _ vi skulle
gärna gä på ett seminarium som Iät oss få ta
del
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Sverige i franska arkiv
Guide till franska

sina traditioner.
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Text: Peter Sivervall

Redan i början av L97}-taletpåbörjades inventeringar
av fianska kältor till
svensk historia som i och med denna guide är
avslu"tade. Guiden ger en hel del
praktiska arrvisningar om hur man ska gå til väga
vid ett besök
en fransk
--

å

arkivinstitution, främst Archiveslationäles, ,u-i g..
riklig informatior, fa
volyrnnivå om källor om svensk historia.
9:id:: är indelad i sju kapitel som i tur och ordning redogör f<ir arkivrnaterial

i Archives nationales, Archives des affaires 6trange..i
arti*., i Vincennes,
Departementsarkiv, Kommunala arkiv, BibliothJque
nationale samt
Bibliothöque de l'Ars6nal.
För att underlätta användandet av guiden medföljer
som bilaga bland annat
franska ftirteckningsplaner, Cadresäe .la..e-errt,
,om skiljer-sig från den sven_
ska motsvarigheten. Förutom de. många exemplen
på volymnivä, ingår i guid;n
matnyttig information om fransk historia ocharki,iäsende.

sverige i fraaska arkiv, Guide
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Nya aspekter i "fallet Wallenb elg"

Text: Britt-Marie

L

Venditto

En rad, till största delen, tidigare opublicerade dokument om Raoul Wallenberg har
Gert Nylander och Anders Perlinge sammanstiillt och låtit publicera i Stiftelsen för

Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank
och Företagandes serie "Banking &
Enterprise" ("Raoul Wallenberg in
Documents 1927 - 19 47" ).
Dokumenten är främst brev mellan Raoul
Wallenberg och hans släktingar. Genom att
låta publicera dessa dokument vill Nylander,
Perlinge och Stiftelsen komplettera tidigare
publiceringar som gjorts av dokument om
Raoul Wallenberg ("Letters and dispatches
1924-1944" och "Älskade farfar!
Brerv?ixlingen mellan Gustaf & Raoul
Wallenberg 1924- 1936" ).
I denna publikation framträder nya
aspekter i "fallet Wallenberg" och främst
speglas relationen mellan Raoul Wallenberg
och Marcus Wallenberg Sr och hans söner
|acob och Marcus fr.

SIäktskapet klargörs
Inledningsvis ger Nylander och Perlinge en
bakgrund till Raouls liv. Här klargörs hans
slaktskap med den övriga
Wallenbergfamiljen: hans farfars far var A O
Wallenberg, grundaren av Stockholms
Enskilda Bank, och Marcus Sr Wallenberg
var Raouls farfars bror samt dennes söner,
Jacob och Marcus Jr, hans farbröder.
Raouls far, Raoul Oscar Wallenberg, dog
tre månader innan Raoul föddes 1912. Hans
farfar, Gustaf Oscar Wallenberg tog över
ansvaret för honom och han tillsammans
med Raouls mor, Maj von Dardel, gjorde allt
för att få in Raoul på "banken I
Raoul, som utbildat sig till arkitekt i USA,
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i ett arkitektprojekt,
Hurrudstaprojektet, som ett foretag inom
Wallenberggruppen drev. Under kriget kom

till att Raoul var säker mot

Raoul, genom Jacob Wallenberg, i kontakt
med Koloman Lauer, en ungerskjudisk
affärsman. Genom Lauers förtjänst kom
Raoul att börja arbeta f<ir Mellaneuropeiska
Handels AB, ett företag inom
Saldnkoncernen, och sedermera bli sekreterare för den svenska legationen i Budapest
(Nylander & Perlinge 2000: ss 11-12).

Marcus Jr vad han avsåg när han tidigare vid
en hearing om Raoul Wallenberg sagt att
han träffat Raoul i Stockholm under Raouls
uppdrag i Budapest - något som övriga
familjen ej kände till. Nina Landgren fick
dock aldrig något svar på detta brev och
Marcus |r gick bort samma år.

engagerades

Personen Raoul framträder
Även om man inte direkt bedriver forskning
om Raoul Wallenberg så är boken mycket
intressant. Den massmediala bilden av
Raoul Wallenberg föråindras och PERSONEN Raoul Wallenberg framträder: den
unge man föga, tack och lov, anande varken
sitt eget hj?iltedåd eller öde, vilken skriver
hem till Marcus Jr från sin amerikavistelse
om sina reflektioner angående den politiska
utvecklingen i USA, eller den unge man som
skriver till sin faster från sin militärtjänstgöring om hur en överste på ett mycket dråpligt sätt tagit sig över ett dike.
Efter försvinnandet
Bland breven finns också brev som skrivits
efter att Raoul Wallenberg försvann i
Budapest den 17 jarutari 1945.Här finns det
brev Marcus Jr Wallenberg skrev till
Alexandra Kollontay, tidigare Sovjets ambassadör i Sverige, där han ber henne om hjalp
- tyrärr utan att få något svar. Här finns
också ett memorandum som lacob
'Wallenberg skrev om hur han trodde det
gick till att Raoul engagerade sig i att rädda
judar samt hans egna ansträngningar att se

nazisterna. Det

sista brevet är ett brev från Nina Landgren
1982, Raouls halvsyster, där hon frågar

Nya infallsvinklar
Boken speglar på ett mycket intressant sätt
Raoul Wallenbergs relation till den öwiga
familjen och den ger nya infallsvirklar åt
forskningen om Raoul Wallenberg. Som
tidigare konstaterats är den också mycket
läsvärd även om man ej bedriver forskning
om Raoul Wallenberg. När man börjar läsa
dokumenten infinner sig den där alldeles
speciella känslan som jag tror varje arkivarie
känner igen - samtiden fryses för ett tag och
historiens vingslag slår - en historisk person,
men också, och i allra högsta grad, en privat
persons liv och öde spelas upp.

Bibliografi:
Nylander, G. & Perlinge, A. Raoul
Wallenberg in Documents 1927 -1947,
Banking & Enterprise No. 3, Stockholm
2000.
Letters and dispatches 1924- 1944. Raoul
Wallenberg. Arcade Publishing , New York
1995.
Söderlund, G. & Wallenberg, G. (red)
Alskade farfar! Brewäxlingen mellan Gustaf
& Raoul Wallenberg 1924-1936. Bonniers,

Stockholm 1987.
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En arkivpedagogisk handbok
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Tex[ Annelie Johansson. Foto: Asa 0lsson
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Att bevara och bruka kulturarvet är ett av de sju övergripande målen för den statliga kulturpolitiken. Kraven har
ökat på arkiven på att öka sin tillgänglighet för att Iåta så
många som möjligt ta del av arkivens innehåIl. Men i
Sverige är arkilpedagogik en

:
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relatilt ny företeelse. I

Historia på riktigt! kan man läsa om erfarenheter och
resultat av det arkirpedagogiska arbetet vid olika svenska

::a

..:

arkiv.

Projektbidrag

a

&
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De senaste åren har en rad olika skolprojekt genomförts
på arkiv runt om i landet, där ryttig kunskap ansamlats.

IE

Utomlands, bland annat i Storbritannien, händer det en
hel del på det arkirpedagogiska området. För att sammanfatta dessa erfarenheter till hjiilp och inspiration för andra,
sökte Skånes arkidörbund projektbidrag för att kunna
sammanställa en arkirpedagogisk handbok. Eva Sjögren,
arkivchef vid Skånes arkfi{orbund, har varit hurrrdansvarig f<ir projektet. Medförfattare är Catarina Lundström,
arkivchef vid Föreningsarkivet i Iämtlands liin. Båda författarna har flera års erfarenhet av arkilpedagogiskt arbete.
Boken bygger på en inventering av den arkirpedagogiska verksamheten vid de svenska arkiven. Via
Arkivpedagogiskt forum/Riksarkivet sändes en enkät ut
till 450 arkiv, från de stora statliga arkiven till små kommunarkiv och lokala folkrörelsearkiv. 175 av de tillfrågade

"&

svarade.

Vägvisare och receptsamling
Boken skall ses som en vägvisare och receptsamling för
arkivarier och skolpersonal som vill öka samarbetet mellan arkiven och skolorna. Den är en praktisk handledning
där olika projekt över hela landet beskrivs utf<irligt, och
läsaren bestås med handfasta råd och tips: Hur gör man
en arkiwäska? Vad skall en bra arkivlektion innehålla?
Hur når man lärarna ute på skolorna?
Skånes Arkivförbund har ju anställt landets forsta arkivpedagog, Karin Sjögren. Läsaren fär följa Karins arbete
med att bygga upp skolverksamheten i Skåne. Boken
behandlar främst arbete mot skolan, men mycket kan till-

+.

-:l

,|

-:

Historia på riktigt! innehåller mycket matnyttigt för dem
som vill utveckla den utåtriktade verksamheten på sitt
arkiv.
ämpas även för att nå andra målgrupper. Ett resonemang
kring detta finns i bokens sista kapitel'Arkiv for a11a".
Historia på riktigt! är med sina L72 sidor lättillgänglig
och innehållet mycket matnyttigt för dem som vill utveckla den utåtriktade verksamheten på sitt arkiv. Boken frller
ett tomrum inom arkivlitteraturen och kommer säkerligen
att bli efterfrågad.

=
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På besök
i Prags arkiv
I maj 2000 anordnade Henrik Ligmajer på Region- och
stadsarkivet Göteborg, en studieresa till Prag i Tjeckien'
De flesta av de 50 resenärerna kom från Landsarkivet i
Lund och Stadsarkivet i Malmö där man hade valt att
göra denna resa till årets personalresa.
Bland annat gjordes ett besök på Statsarkivet
(Riksarkivet) och Stadsarkivet i Prag. Båda arkiven
inryms i en mycket stor, modern och färgstark fastighet
byggd mellan 1995-1997 .Institutionerna är dock skilda
åt och har skilda ingångar och forskarsalar.
Magasinsbyggnaderna är tolv våningar höga.
Riksarkivets de1 rymmer cirka 200 000 hyllmeter och
Stadsarkivets r).rnmer cirka 46 000 hyllmeter.

Ammoniak i väggarna
Under förmiddagen blev vi visade runt på Riksarkivet.
Alla var imponerade av de stora resurser som hade lagts
ner på teknisk utrustning, inte minst utrustning för
sanering av arkivalier. Vid leveranser av arkiv skall alla
handlingar passera genom en stor desinficeringsanläggning.
Även det svensktillverkade.brandsäkerhetssystemet med
sprinklers och inergengas väckte stor uppmärksamhet
och det blev många frågor om hur gasen påverkar handlingar och människor.
Ett annat kemikalieproblem var ammoniak som fanns
kvar i betongväggarna och spred en stark doft på vissa
ställen i byggnaden.

Stort intresse för lT-teknik
Intresset för användande av IT-teknik i arkiven var stort
och datoriseringen går - precis som i Sverige - mycket
snabbt. Även i Tjeckien arbetar man med att alla offentliga arkiv skall lägga in uppgifter om arkiv och arkivförteckningar i ett gemensamt system.
Arkivdepåerna liknar våra egna men accessionsutrymmet var stort och därför hade man i huvudsak installerat fasta hyllor. Vi kunde också konstatera att säkerhetstänkandet var stort med ett passagekontrollsystem som
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var individuellt anpassat, det vill säga man hade som
tjänsteman bara tillgång till vissa lokaler'

Påverkat av förändringarna
Givetvis är det tjeckiska arkivväsendet starkt påverkat av
de stora dramatiska förändringarna i landet de senaste
tio åren. Och precis som i övriga länder bakom den
forna "järnridån" behövs arkiven inte bara för att
rekonstruera historien utan även för att lösa en rad juridiska, mänskliga och praktiska problem. En stor del av
tiden går åt att besvara administrativa förfrågningar.
Det äldre Stadsarkivet som fanns i gamla rådhuset i
Prag förstördes under 2:a världskrigets slutskede och
efter en kort mellanlandning i Clam-Gallas palatset förvarades arkiven under 1970-talet i åtta olika lokaler i
Prag. Det nya Stadsarkivet har i dag ett 50-tal anställda
och förvarar cirka 25 000 hyllmeter arkivhandlingar.

Lång framtagningstid
De nya lokalerna är mycket imponerande och vi kunde
konstatera att modern teknik används även i forskarsalsexpeditionen. Bestiillningsrutinerna är datoriserade och
paternosteranläggningen som användes för transporter av
arkivalier mellan avdelningsdepåer och expedition väckte
stor beundran. Däremot var det många som förvånades av
den langa framtagningstiden, cirka två dagar från det att
en forskare best?illt en volym till att den finns tillgänglig i
expeditionen. I Sverige iir forskarna "bortskiimda' med
mycket snabb service och ibland klagas det om volymerna
inte iir framtagna efter 10-15 minuter. Forskarsalen rymmer 20 personer men under vart besök på Stadsarkivet
syntes inte så många besökare och det var långt ifian de
köer och kölistor som kännetecknar landsarkiven i Sverige.
Vi fick naturtigtvis också chansen att beskåda en rad
mycket fina arkivhandlingar, kartor, pergamentbrev och
några fantastiskt utsmyckade "fl)ttningsattester" som visade på Prags rika historia. Det äldsta dokumentet som förvaras på arkivet är det så kallade Bonickä Autentika från
1
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Spionhistorier på Nl-A:s årsmöte

E-post nla@nla.nu

Text Britt-Marie L Venditto

0rdförande:
Margareta Linday
Villagatan 26,619 35 TRoSA
Tfn: 0156-123 41
E-post: margareta.linday@swipnet.se

Den22 mars hade NLA sitt årsmöte i Lejonsköldska Salen på Utrikespolitiska Institutet i
Gamla Stan.
Dagen inleddes med att Anders Hellner från
Utrikespolitiska Institutet visade runt i huset
och berättade om institutets verksamhet.

buff6lunchen vidtog årsmötesförhandlingarna. Sittande styrelse omvaldes så när som
på Göran Henriksson som avböjt omval. Som
ny till styrelsen valdes Fredrik Ljungqvist,
Volvo Lastvagnar AB.
Eft er

mxrvnÅorrms
Box

390, 101 27 STOCKHOLM

Kansli: Annika Pettersson

TfnlFax: 08-411 49 30.

Ordförande:
0lle Ebbinghaus
Mariebergs Ärkivbyrå AB

.

Tfn: 08-698 06 05

Fax:

08-698 06 02.

E-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

ernvforUna
FOXNÖNESENNIS ARKIVFÖRBUND
Box 317, 101 26 STOCKH0LM
Kansli: Rigmor Hagström
TIn: 08-412 39 00

.

Styrelsen
Stl,relsen består av ordförande Margareta
Linday Natt och Dag, Sivert Gustafsson, Saab
Bofors Support AB, Mats Andersson, Förenings
Sparbanken, Anders Perlinge, Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och
Företagande, Anneli Sundqvist, Mitthögskolan,
Sten Söderberg, AB Strängbetong, Håkan Axelsson, Näringslivsarkiv i Norrland - NIN, Carl
Michael Raab, Riksarkivet och Fredrik
Ljungqvist.
Suppleanter Maria Thysell, Föreningen Stockholms Företagsminnen, Eva-Karin Schönbeck,
Swedish Match AB samt Britt-Marie L Venditto,

Svenskt Niiringsliv Supportbolaget AB.
Revisor Carina Arvidsson, Avesta Polarit AB
och Bo Peterson, Örebro län landsting och
revisorssuppleant Lars Lundqvist, Föreningen
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Stockholms Företagsminnen.
Valberedningen består av sammankallande
James Eriksson, Volvo Lastvagnar AB, Lotta
Kristensson, Praktikertjänst och Inga Holsten,
AB Ångpanneföreningen.
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Spännande historier
Efter själva årsmötet ar,tackades vice ordförande
Göran Henriksson, ArkivCentrum i Örebro,
och diirefter vidtog programpunkten "50 år i

=

arkivsvängerf'.
De forna arkivkurskamraterna Carina
Sjögren och Göran Henriksson samtalade om
sina erfarenheter. Spännande historier om
säkerhetsarrangemangen vid arkivbesök i Västtyskland på 70-talet under Baader Meinhofperioden och om sovjetiska spioner på svenska
företag samt svårigheten att få hem arkir,material fran Sovjet. Men man pratade också bland
annat om lrkesbanan och olika förhållningssätt till arkivyrket. Med detta trivsamma samtal
avrundades dagen.
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Ny redaktionsmedlem

08-412 39 90.

Fax

0rdförande:
lngvar Söd€rström
lVyrvägen 1,

Tfn: 08-96 53

19i 63
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SOLLENTUNA

Fax:.08-96 36 52

E-post ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se
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Namn: Karin Forslund

FALK

/o

Eva Lindelöw Sjöö

Sandvikens kommuns centralarkiv

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

0rdförande:
Ame Fryk6n

Nder
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tenskap, 20 p data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Arbetsplats: Riksgtildskontoret
Tidigare arbeten: Senast Stockholms
stadsarkiv och Rinkebyarkivet

Fritiden: Keramik, matlagning, läsning, resor och en hel del annat
Värsta arkivfrndet: Mumifi erat

Utbildning: Kulturvetarlinjen med historia som huvudämne,40 p arkiwe-

Bregott
Bästa arkivfi.ndet Återstår att göra!

Helsingborgs stadsarkiv

Tfn: 042-10 61 10

.

Fax:

042-10 50 65.

E-post: ame.lryken@stad.helsingborg.se
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AAS örsmöte

Uppmanar medlemmar
att söka stipendium
Text

.

AAS årsmöte hölls den 30 mars i Garnisonen i
Stockholm och samlade ett fyrtiotal medl€mmar. Mötets ordförande Katarina Prager lotsade oss tryggt igenom de olika punkterna på
dagordningen och Eli Hjorth Reksten skrev protokollet med van hand.

#
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& Foto: Susanne Bäckman

AAS:s ordförande Olle Ebbinghaus redogjorde för
det gångna verksamhetsåret genom att läsa upp verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.
Fem seminarier och stipendier
Föreningens styrelse var under året väldigt aktiv och

Katarina Prager och Eli Hjorth Reksten.

AAS seminorium

Rörliga bilder i arkivet
H91e=@
Det var andra gången som jag besökte kvarteret Garnisonen - byråkratins borg på Karlavägen i Stockholm. Första gången gjorde den inte ett
gott intryck men med det intressanta program som AAS hade ordnat
denna dag så var jag villig att ge 70-tals lokalerna en ny chans. Det var
det värt. Programmet var bra och Garnisonen hade efter en renovering
blivit avseviirt bättre; eller kanske min smak hade ändrats.
Vi var ett 30-tal som slutit upp ör att lyssna på Sven Allerstrand GD
för Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) och chefen för Filminstitutets
arkiv Rolflindfors som skulle låta oss ta del av sina erfarenheter av
bevarande av rörliga bilder. På eftermiddagen skulle vi göra ett studiebesök på Sveriges Televisions arkiv.

upp med rådgivning).
Tunga långfilmer
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, som grundades 1963, är det centrala
filmorganet i Sverige och har bland annat till uppdrag att bevara filmer

ljud och rörliga bilder. De har enligt "Lagen om pliktexemplar" rätt att
utan kostnad erhå'lla exemplar av fllm, video, skivor, kassettet multi-

och material av film- och ku]turhistoriskt intresse. Filminstitutets arkiv
har cirka 20 000 titlar och en langfilm väger cika25 kilo (tank på det
nästa gång du klagar över viken på en arkivkartong).
Rolf Lindfors inledde med en resum6 av filmens historia och lite fakta
om biograffrlmen som bland annat haft samma standardbredder
under alla år; 35 eller 70 millimeter.
Det lät ju bra med endast två bredder att håilla reda på, men vad gäller
biograffilm så iir det materialet i filmerna som är problemet. Fram till

media, radio- och TV-sändningar. Accessionen iir på cirka 450 000
speltimmar per år!

fllmen som

Många speltimmar
SLBA har funnits sedan 1979 och är Sveriges nationalarkiv för inspelat
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de flesta arkiv finns vdl någon spelfilm eller videokassett och vi var
nog många som funderade över hur "våra" fllmer och band såg ut, niir
Sven Allerstrand som en multimediadoktor talade om "syrnptom" som
till exempel utf;illningar och dropouts. Naturligtvis hade han också
några goda råd vad giillde åtglirder för att rädda det som redan är skadat. Det viktigaste rådet var att man skall anlita exPerter (SLBA st?ilIer

I

nitratfilm som kan antända sig sjiilv, sedan kom acetatsmåningom smiilter och nu har vi polyesterfllmen som

1953 hade man
så

arrangerade inte mindre än fem seminarier. AAS har också under året delat ut

vis i, liksom i standardiseringsarbetet

fem stipendier ur Leif Paulsens stipendiefond. Karin -{rlidsson. Ulrika
Grönquist, Ånnika Rodhe ocl.r Håkan
Lövblad fick stipendium tbr att åka till

Ebbinghaus har även suttit i arbetsgruppen för att planera den nordiska arkivkonferensen i Uppsala hösten 2001. Aven
Tema Arkiv som du nu håller i handen är
en del av AAS:s verksamhet.
Föreningens ekonomiska vinst var
större än förra året och man är vid god

inom SIS-STG. Ordförande Olle

den interr-rationella arkilkor-rterer-rsen i
Sevilla, sorn de skrev om i Ter-r-ra Arkiv nr
4/00. Om Cecilia Dahlins stipendieresa
till Las Vegas och ÅRll-{s konierens

kassa.

kunde vi läsa i nunrrner 1 01. Str.relsen
vi11 gärna slå ett slae iirr stipendiefonden
och uppm;-Lnar tler atr rnsirkir om medel
för ti11 eremr.el re ...r. frrrtbildning e11er

Holmström och Marianne Alenius
valde att lämna styrelsen men fanns
t1,värr inte på plats för avtackning.

Styrelsen:
Ewa

lbrsknir-rq,

Medlemskampanj
Under året har ÄÅS, tillsammans med
SIMO, genomfOrt Arkiv &
Dokumentmässan 2000 och planerat för
nästa års mässa som gick av stapeln 4-5
april 200 l. Under ,{rkiv &
Dokumentmässan 2000 hade föreningen
en medlemskampanj vilket gav gott
resultat, 99 nya medlemmar anslöt sig
under det gångna året. AAS har nu totalt
703 stvcken medlemmar.
"Ärkir.ens dag"- arbete infor den 7
november 2000, deitog föreningen givet-

Årsmötet valde Olle Ebbinghaus som
ordförande ytterligare ett år. Malena
Appell, Mikael Dahlin och Mirja
Sandström omvaldes på två år emedan
Kian Steen omvaldes på ett år. Kvarstår
som ledamöter gör Björn Jordell,
Marianne Ramefors och Birgitta Edenius.
Nykomlingar i årets styrelse är Ulrika
Grönquist, Regeringskansliet, och Tomas
Holmström, Växjö universitet, som båda
valdes på två år.
I anslutning till årsmötet hölls en semi-

narium om rörliga bilder,

se

artikel

nedan.

FALK vill önska följande nya

följande nya

medlemmar välkomna:

R;li::.::l.r::tet
ItL-=l--.. rh
Ll.:.::,- .-::t:s -{rkivförbund
Bi,

S,..::

Lil Krus, Trollhättan
Marie Louise Oscarsson, Östersund
Gunnar Bertilsson, Göteborg
Lena Andersson, Helsingborg
Veronika Lju ngqvist Bergström,

Linköping
Barbro Marainen, Karesuando
Olle Persson, Uppsala

man hoppas skall hå1la bättre. Filminstitutet har en ny metod - TIKAmetoden iiir att forvara filmerna. Den innebåir att man forst torkar fllmeroa, dåre'rrer r.akumförpackar dem och slutligen fryser ned dem.
På eftermiddagen demonstrerade chefen för SvTs fllmarkiv Eva-Lis
Green en datoriserad katalog dar alla TV-inslag från och med 1974
finns med Arkir.et:ir nära integrerat med verksamheten och mycket av
materialei återaavänds. Med hj;i1p av katalogen kan man överföra
inslag direk tili alia sändningsorter i Sverige och även till exempel till
NRK och l1I. Ett kort reportage tar till exempel två minuter att skicka
fråo Stockholm tili Goteborg.
Projel.tledare T
Nilsson berättade bland annat om SvT§ deltagande
"sse

medlemmar välkomna:
Johan Eriksson, Katrinehoim

Inger Svensson, Stockholm
Camilla Widegren, Visby
Veronica Burhed, Göteborg
Torbjörn Cederholm, Stockholm
Sture Torikka, Luleå
Robert Stenberg, Karlstad
Per Frome1l, Stockholm
Christina Wiberg, Örebro
Uila Johansson, Göteborg
Maret Forsberg, Uppsala
Mia Möller, Göteborg
Siv Burell, Arboga
Ingela Attemark, Stockholm
Katarina Ek, Borås
]adwiga Gorska, Stockholm
Bo fohansson, Huddinge
Kurt Vilhelm Magnusson, Öckerö
Dominique Hedberg, Skultuna
Christina Derelid, Norrköping
Christer Hansson, Malmö
Guniila Widegren, Stockholm
Sölve Wängefors, Borlänge
Lisen Kindbom, Göteborg
Susanne Strangert, Stockholm
Daniel Pubols, Sundsvall
Torsten Karlsson, Västerås

Nl-A vill önska

medlemmar välkomna:

AAS vill önska följande nya

Anne-Lie Filipsson, Bandhagen
Lillemor Stålnacke, Stockholm
Daniel Bergström, Härnösand
Tina Rosenthal, Stockholm
Ann Ayoub, Falun
Katri Männistö, Stockholm
Astrid Höglund, Göteborg
Amanda Hällström, Gustavsberg
Sofia Ängermark, Enskede
Lasse Nilsson, Stockholm
Carina Kajrup, Kristianstad
Marie Jardeskog, Kristianstad
Lars Furdh, Söderkoping

i EU:s projek Preservation Technology for European Broadcast
Archives (PRESTO). Cirka två tredjedelar av samlingarna (miljontals
timmar ljud och bild) i Europas tv- och radioarkiv riskerar att forstöras eller utgörs av obsoleta format. Syftet med projeket är att utvecHa
teknologin och metodema for bevarande av ljud- och bildinspelningar.
Målet är att skaira de nuvarande kostnaderna med åtminstone 30 procent, att minimera de framtida kostnaderna f<ir underhåll och att dessutom göra arkiven mer tillg:ingliga for kommersiellt bruk och för
medborgarna.
För l,tterligare info gå in på http://www.cordis.lu/ist/projects.htm och
sök efter PRESTO.
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Lika svårt som att
dansa tango och salsa
Text: Karin Forslund

För andra året i rad anordnade Arkivrådet
AAS tillsammans med CKU (Centrum för
kunskapsutveckling) en konferens som vänder sig främst till registratorer. I år hade
konferensen namnet "Diarieföring i utveckling - effektivare iirende- och dokumenthantering" och gick av stapeln den25 och26

april på Essinge konferenscenter

i

Stockholm. Konferensen lockade drygt 220
deltagare fran hela landet, mestadels registratorer, men också en del arkivarier och
kanslipersonal.

Hattar och mössor
Den första dagen inleddes med att konferensens ordförande Olle Ebbinghaus (tillika
ordförande i Arkivrådet AAS), hiilsade alla
välkomna. Olle talade en stund om fiamtidens diarieföring och framtidens registrator
som antagligen kommer att arbeta mer med
kontroll, stöd och uppfoljning än "ren" diarieföring.
Därefter var det dags ftir konferensens
första föredrag, vilket holls av Annelie
Montdn från SIPU Arkivkonsult. Annelie
tog avstamp i frihetstidens konflikt mellan
hattar och mössor och upprinnelsen till den
svenska offentlighetsprincipen. Därefter fick
vi en mycket grundlig genomgång av offentlighetsprincipens bestämmelser om allmänna handlingar, och sekretesslagen. Annelie
tog upp många bra exempel hur man resonerat vid bedömning av allmiinna handlingar - bland annat fick vi Iära oss att ett blodprov inte är en allmän handling.

"Kakof
Efter lunch pratade Sirpa Rundström från
furark om postöppning och hantering av
inkommen e-post, och gav en del praktiska
tips framför allt om hur man ska hantera e-
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post. Att döma av alla frågor som ställdes är
det här ett stort probiem i de flesta organisationer. Sirpa pratade också kort om
cookiefiler och globalfiler, som är allmänna
handlingar och inte får gallras utan gall-

ringsbeslut.
När eftermiddagskaffet var avklarat kom
då det som aIla sett fram emot, entimmesföreställningen "Det fuIlständigt flexibla fruntimret" med skådespelerskan Kim Anderzon.
Efter föreställningen, som fick glädjetårarna
att rinna på flera av mina stolsgrannar,
avslutade Olle Ebbinghaus dagen med några
korta ord. På kviillen gavs en lyckad gemensam middag på Golden Hits. Vi som inte var
med fick morgonen efter höra att vi verkligen hade missat något.

exempel körkortsärenden) kommer aldrig
med på Internetdiariet. Under Mauds föredrag kom frågan upp om huruvida man ska
släppa in handläggare i diariet - en fräga
som tycktes väcka starka känslor både for
och emot.

Kommunikation
Efter lunch fick vi Iära oss av språkkonsulten
Bitte Hoftnan-Bang från KlarspråkAB hur
man kommunicerar med handläggare och
allmänhet, och hur man får förståelse för
sitt budskap - något som säkert de flesta
arkivarier och registratorer ibland har problem med! Bitte pratade om hur man tar
emot kritik och hur man ger kritik. Vi fick
också lära oss hur man skriver och sammanfattar texter på bästa sätt.

PuL och lnternet
Först ut på konferensens andra dag var artikelförfattaren själv. Föredraget handlade om
personuppgiftslagen och hur den påverkar
diarieföringen, och hur diariet på Internet
går ihop med personuppgiftslagens bestämmelser. Föredraget berörde också svårigheterna med offentlighetsprincipens regler om

öppenhet kontra personuppgiftslagen och
paragraf 7:16 i sekretesslagen.
Därefter pratade Maud Kristofferson från
Länsstyrelsen i Västernorrlands län om hur
det rent praktiskt går till att ha diariet på
Internet. Länsstyrelsen har haft diariet på
Internet sedan 1997. Den snabba informationsspridningen har underlättat kontakter
med främst massmedia, men har också
inneburit många fler f<irfrågningar från allmiinheten.
Maud berättade också hur man löst frågan med sekretessbelagda ärenden. Ärenden
med sekretess eller de slags ärenden som
innehåller många personuppgifter (till

Att dansa salsa
Hur uppfattade deltagarna konferensen?
Överlag tycks de flesta vara positiva till foredragen. Men minst lika viktigt är alTa nya
kontakter som knöts. Både under kafflerasterna, i matsalen och i kön till damtoaletten
surrade samtal om diarieföringssystem,
registrering av e-post, svårigheterna att få
handläggare att lämna in handlingar, och
mycket annat.
Olle Ebbinghaus avslutade konferensen
med en kort sammanfattning, och återknöt
också till vad Bitte Hofrnan-Bang sagt om
hur svårt det är med kommunikation (som
att dansa tango - två steg fram och ett steg
bak). Olle menade att en registrators arbete
är mer som salsa, åtta steg och svåra rörelser.
Nöjda och glada, forhoppningsvis med
nya kunskaper och bekantskaper i bagaget,
skyndade konferensdeltagarna ut i den strålande eftermiddagssolen och styrde kosan
hemåt.
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I det digitala arkivet är tiden oväsentlig
Text: Karin Jirönius
Hajsten 1999 skrer. jag en ansökan om
.ril.crdirLrn rjån Leif Paulsens nrinnestbnd och blev beviljad en summa
pengar. Efter en lång betänketid,
tr-ämst på grund av mammaledighet,
bestämde jag mig för att gå en kurs i

elektronisk långtidslagring, anordnad
ar' Ilariebergs

Arkivbyrå den 2t -22
nor.ember 2000.
Kursledarna lan Appelquist och Olle
Ebbinghaus häIsade oss 17 deitagare
r'älkomna till Åkeshofs slott i Bromma.
Bland det första vi fick klart frir oss var
att man inte ska stirra sig blind på hur
länge man ska bevara eiektroniska
dokument, utan att det ska bevaras.
Tiden är oväsentlig - precis som med
pappersdokument.

0lika lagringsmedier
lan gjorde sedan en systematisk
genomgång av en rad olika lagringsmedier, såväl magnetiska som optiska.
Han jamförde dem ifråga om pris,
volym, fysisk livslangd, förvaringsmiljö, standarder, teknisk livslängd och
spridning. Utifrån dessa kriterier kom
vi fram till atr i dag är det att föredra
attlagra på CD-skivor framför magnetband. CD-skivorna har bland annat
längre livslängd och behöver ett mini-

mum av vård.
Elektroniskt material
Olle tog sedan över och pratade om att
ordna och frirteckna elektroniskt

material. Att förteckna elektroniskt
material skill'er sig inte mycket mot att
frirteckna vanligt pappersmaterial.
Eftersom det ännu inte finns något
arkiv som enbart bevaras elektroniskt
måste ju arkivet förtecknas oavsett lagringssätt. Den stora skillnaden är att
med elektroniskt material används sällan volymredovisning, eftersom volymerna kan ändras vid konvertering.
Man redovisar i stiillet de filer som ska
bevaras och hänvisar till det bandkassettregister, eller CD-register, som bör

finnas. I detta register, som lampligt
fortecknas som en egen serie, finns
sedan information om de olika filerna
- såvåil om konvertering, vårdplaner
och tekniska data.

Problem att konvertera
Därefter kom vi in på konvertering,
migrering och olika filformat. Många
filformat (speciellt video, bild och
ljud) innebar också en komprimering
av filerna, som kan ske med eller utan
fcirlust av information. Olle
Ebbinghaus gick igenom en rad olika
filtlper och vilken sort som var att
föredra for olika ändamåI. problemet i
dagär att det inte finns möjlighet att
konvertera de vanligaste filformaten,
word-dokument, till existerande
och rekommenderade filformat för
långtidslagring, till exempel XML. I
många fall finns inte ens något vettigt
alternativ för att lagra informationen
såsom

för framtiden då även XML har sina
begränsningar. Det är ett utmärkt sätt
att lagra Lext, men det l<Iarar inte atr
lagra bilder inbaddade i textdokumentet.
Lagar och regler
Lagar och regler stod näst på pro-

grammet. Generellt kan man säga att
samma lagar som g?iller pappersarkiv
gdller även digitalt material. Det är
l.tterst få lagar som skrivits enbart fcir

digitalt material.
Vi kom in på ett problem som kan
dyka upp i samband med elektronisk
långtidslagring: elektroniska signaturer. Om ett dokument signerats elektroniskt låses det. Det innebär att man
inte kan ändra i dokumentet - och
därmed inte heller konvertera det.
Man måste alltså avlägsna signaturen
från dokumentet när man bestämmer
sig för att bevara dokumentet elektroniskt. Den juridiska giltigheten blir
därmed påverkad, i och med att man
inte längre kan se signaturen. En notering om att dokumentet ursprungligen
varit korrekt signerat bör dock finnas.
Under dessa dagar tycker ja g att jag
fick en hel del nya tankar rörande det
digitala arkivet. Min tidigare skeptiska
installning till elektronisk langtidslagring blev dock stärkt - i dagsläget.
Många problem måste lösas innan det
är praktiskt möjligt att lagra digitalt
material i någon större utsträckning.
I

Tock!
Sista anmälningsdag till den nordiska
konferensen i Uppsala den 20-23 septembel
är framflyttad. Fram till den 1 juli har du
chans att anmäla dig.

till er som har
skickat in de tidigare utgåvor av
Tema Arkiv som saknades. Nu
Ett stort tack

finns en komplett uppsättning
av tidningen hos stadsarkivet

ffi
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Stockholm.
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Observera att Tema Arkiv från och med det här numret byter adress.
I Redaktionellt material ska skickas till:
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o Från den 1 januari är Sture Torikka

I

arkivarie på Banverket Norra
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Åsa Olsson
I c/o TemaArkiv
I

Eriksbergs säteri
37496 TRENSUM

I
I

I E-post aspa@swipnet.se
I

I
Honorar for publicerade artiklar utgår normalt i form av fem ex av det
nummer som bidraget publicerats i. Redaktionen forbehåller sig rätten
I
I till redigering av insänt material.
l För insänt ej beställt material ansvaras ej.
I
I

T
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Banregionen i Luleå. Han har tidigare

varit kommunarkivarie i Bodens kommun under drygt tolv års tid.
o Sedan februari i år är Maria
Högwall fast anställd som arkivarie på
Stockholms stadsmuseums samlingsavdelning, efter att ha arbetat där i ett

arkivprojek förra året.
o Carina Sjögren har lämnat sin
anställning som chef för samlingsavdelningen på Stockholms stadsmuseum, och har den 2 maj påbörjat en
anställning som chef för
Dokumentarkivet på Sveriges Radio

I
I

I
I
I

I
I
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Arkivorie fick kutturpris
Cuno Bernhardsson, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i
Västerbotten, Umeå, har tilldelats Johan Nordlander
sällskapets pris "för framstående nonländsk kulturforskning".
Cuno får priset för sin "betydelsefulla gärning att,
för en stor allmänhet, tillgängliggöra svåråtkomligt

arkivmaterial samt för hans viktiga folkbildningsarbete
i övrigt". Priset delades ut vid sällskapets årsmöte vid
Umeå universitet den 28 mars av sällskapets ordförande, professorn i nordiska språk Lars-Erik Edlund.
Förutom priset fick Cuno motta en check på 3 000
kronor.
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Deadline måndagen den 6 augusti
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Nordisk arkivkonferens, Uppsala
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ARK seminarium om arkiven och
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FA Förbundskonferens, Uddevalla

Arkivsamfundets temadag om

film, Stockholm
Arkivens daq
AAS Arkivarieseminarium
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Nötverk för orkivorier
och registrotorer
Text: Birgitta Nilsson. arkivarie

Citytunnelkonsortiet. [4almö

Nätverket för arkivarier och registratorer i Malmö bildades
våren 2000 och är till för alla som arbetar som registrator

och/eller arkivarie, oavsett tjänstetitel.
Nätverket är ännu så länge ingen förening.Vi har ingen
ordförande eller sekreterare och det tas inte ut någon
medlemsavgift.Vi vill hålla det så enkelt som möjligt. Det
ska inte innebära en massa ansvar, uppgifter eller kosta
pengar.

tvåtre gånger per"termin" och medlemmama
turas om att stå för vårdskapet. Problem och glädjeämnen
Vi träffas

diskuteras och erfarenheter och kunskaper förmedlas.
lbland diskuterar vi hur vi ska bli mer kända som yrkesgrupp och höja yrkets status. Gruppen gör ockå studiebesök. I december 2000 besöl(e vi till exempel Rigsarkivet i
Köpenhamn och i mars 2001 träffades vi på Lantmäteriet
Malmö.
Nätverket har en hemsida på lntemet där det finns infor-

mation om nåsta träff, minnesanteckningar från träffarna
läggs ut med mera. lntresserade är välkomna att kontakta
oss via hemsidan
http://members.spree.com/education/natverkmalmo/
eller ringa Birgitta Nilsson 040-32 1418.
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Förvaltnings AB. Carina efterträder

lngrid 0d6n som varit chef där sedan
1994 och nu går i avtalspension.

. Verket för näringslivsutveckling
(NUTEK) har anställt arkivarien

Birgitta Torg6n från och med den
augusti

.

1

.

Dokumenthuset har åter sökt en

I

Dokumentkonsult med arkivkompe-

I

tens. Denna gång valde man Karl Petr6
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som tillträdde i juni.
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Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har

anställt

Mi

grationsverkets förre arkiva-

rie Dag lsacsson som sin verkarkivarie. Han tillträdde den 17 april.

e Krigsarkivets nya arkivarie är Sara
Tedebrand som närmast kommer Jrån
Uppsala landsarkiv. Hon började den

1

april.

.

Agneta Sundin tillträder den 1

oktober som ny chefsarkivarie på
Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Hon
har sedan tidigare arbetat där i tolv år.

.

Brittis Lanneffors började

på

Nacka kommun som registrator den 1
februari.
Hon arbetade innan dess på Posten
Sverige AB

ockå som registrator.
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Ovärderligo hjälpmedel för orkivet

1. Visuol Arkiv

. Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter.
. Systemet kan leverera material till NAD (Nationell
Arkiv Databas).
. Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar
utarbåtats med hjä1p av ARKIA
. Etikettutskrifter är enkelt. Du bestämmer själv formai ochsom
utseende
. Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
. Med hjälp av vår intranätmodul kan enkelt ge ert stort antal handläggare tillgång till förteckningsbasen
. I supportavtalet ingår Visual Forum,Dusom
är en diskussionsdatabas ia int".nät f'är arkivarier

?. Visuol Dokplon

a1t kunna leva upp till arkivlagens intentioner om bevarände och gallring
är det nö<ivändigt att en
förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanreringsplan. Visual"Dokp'ian gör
det möjlifi att arbeta
rationellt med upprämande, implementering och löpandJ uppdatering au doirmeitt,unt".irrlrp'tur"r.

fcir

Förteckno rned V isuo I Arkiv

De utbildningar vi hittills har hållit har fått ett mycket positivt mottagande.
Frågor angående kursen besvaras av Birgitta Losman OTOg_2g 03 14, biräitta@kenfix.se
eller
Sigrun Hreidarsdottir 031-61 10 26, sigrun.hreidarsdottir@stadshuset.gJeborg.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Produktansvarig

Bertil Axelsson
bertil. axelsson

Kommuner, Iandsting och

031

bo.thalen

sektor

@

- 613225

adb-kontoret. goteborg. se

Bo Thal6n, stadsarkivarie

folkrörelsearkiv
Statlig och privat

@

031 - 701 19 60

adb-kontoret. goteborg. se

Lars Häger, Wima

Dok

0lS _ 30 41 72

lars.hager@ wima-dok. se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr
O3l _ 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på produkter och- tjänster och
Arkiwårdsprodukter.

En demo av vår intranätversion hittar du på

www.visualarkiv goteb org. se

ADB o KON

ET.
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POSTTIDNING A
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM

Vl ruÖ.lfR OSS inte med att vårt ärende- & informationshanterings'
system ÄnS entigt en undersökning gjord av Riksarkivet är det mest
utbredda systemet inom statsförvattningen. Vi ska göra systemet ännu
mer användarväntigt och funktionettt för att möta våra kunders attt
högre krav.
Med stor betåtenhet kan vi också konstatera att efterfrågan på våra
produkter ÄnS och reseräkningssystemet TRAVEL Webb bara fortsätter
att öka.

I

ry
Utvecktingen av ÄnS i intranätmitjö har givit oss utökade möjtigheter
att integrera vår levererade tösning med andra verksamhetssystem som
nyttjas hos kunden. Genom detta erhåtts ett sammanhåttet
informationssystem där informationen både är tätt att söka fram
samtidigt som den atttid är uppdaterad och retevant.
Reseräkningssystemet TRAVEL Webb har försetts med funktionalitet för
att läsa in transaktioner från betalkortsföretagen och levererar i dag
färdigkonterade transaktionsfiler titt töne- och ekonomisystem.

IUTRfSSERAD? Vi stittar gärna er nyfikenhet. Kontakta oss för
kompetent vägtedning titt tönsamma system byggda på ALP Datas

produkter.
ALP Data i Linköptng AB, lndustrigatan 5, 58? 77 LINKÖPING
Tfn 013-35 85 00 Fax 013-35 97 00 info@atp.se www.atp.se

