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Lundio. Hyllklcrssiker sedan !947 .

\4ycket crtt förvoro men lite plots? Lundicr tötpockning ger
dig dubbeit s& m&ngo hyllmeter, doldo bokom en snyggr
fosod i foner eller lominot.
Konstruktionen ör liko enkel som den ör effektiv; klossisko
Lundio-hyllor stölls rygg mot rygg på vogncrr som i sin tur
sötts p& röls. Du {år hyllsystemets ollo g'odcr eqenskoper
plus lyckon ov ott få plots med mycket mer p& mindre ytcr.
Inuti kompoktorkivet cnpossor du förvcrringen efter dino

ffi-rumMffirueffimff

behov med ett ov morknodens störsto sortiment ov tillbehör. Lundio tötpockning possor likcr bro inne p& kontoret
som i orkivet.
Lundio tillverkos ov mcrssiv norrlöndsk furu. En hyllsektion kon böro upp till 600 kgr och ett enskilt hyllplcrn kloror
helo 180 kg trots ott de ör upp tilI 1,2 m l&ngo. Hy1lor som
vöger flero ton fl1,ttor du lätt och 1jud1öst med hondkroft
vio hondtog eller rott eller med eldrivning.

För nörmsto försöljningskontor ring 08-623 98 00 eller g& in p& www.lundqvislinred.se
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Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliqa sektem (AAS),
Föreningen

arkiwerkamma i Landsting och Kommun
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Nygammalt

och Folkrörelsemas Arkivförbund (FA).

Arkiv & Dokument

Ansvarig utgivare: Ingvar Söderström,
ordförande i Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Tfn: 08-96 42 11 .

Fax:

08-96 36 52.

Chefredaktör/redaktion:

1991 genomförde Arkivrådet AAS tillsammans med SlM0 Arkiv & Dokument
för första gången. Evenemanget gick i WorldTrade Center i Stockholm och

/oTema Arkiv
Erikbergs
374 96 TRENSUM
Tfn: 0454-603 78
Åsa Olsson,

säteri .

bestod av en mässa med tillhörande konferenspaket. Det blev en succ6 och

E-post: aspa@swipnet.se

fortsatte att arrangeras vartannat år på WorldTrade Center fram till och med

t997.

Redaktionsgrupp:
Michael Frankius (FALK)

Sista året i WorldTrade Center arrangerades evenemanget av det nystartade

Tfn: 021-18 08 36

& Dokument AB, där de båda föreningarna stod som lika stora
& Dokument ett
samarbetsavtal med utställningsföretaget Exponova och Arkiv & Dokument
bolaget Arkiv

E-post f rankius@telia.com

ägare. lnför det planerade evenemanget 1999 ingick Arkiv
Hans Ramstedt (FAL[0

Tfn: 090-16 13 97 o Fax: 090-16 11 04

ingick som en del i mässkonceptet lnformation Management & e-business

E-post: hans.ramstedt@umea.se

Software i Sollentunamässan. Detta samarbete fortsatte på ungefär samma sätt 2000 och 2001.
Susanne Båckman (AAS)

För de som varit på evenemangen

Tfn: 08-457 56 00

i

WorldTrade Center innebar det att både antalet mässbesökare och

utställare mer än fyrdubblades. Att det i varje hörn av den stora mässhallen pågick aktiviteter och att

E-post: susannebeckman@hotmail.com

kon{erensspåren och företagsseminarierna avlöste varandra. Det var stort och det var mycket. En stor lTPemilla Friberg (AAS)

mässa där "vår branch" syntes.

Tfn: 08-459 84 66

Men på Solletunamässan var det

E-post: pemilla.friberg@skb.se

ockå fler än en skylt vid ingången. Det var många utställare som

inte hade en enda produkt eller tjänst som intresserade. Det var stor1, svårt att hitta.
Karin Forclund (AAS)

Under de senaste åren har vi haft återkommande interna diskussioner om inriktningen på Arkiv &

Tfn: 08-613 46 17

Dokuments verkamhet. Många goda id6er och argument har framförts och åtminstone jag har uppfattat

E-post: karin.forslund@rgk.se

det som ett förlopp med stor dynamik och öppenhet. Men diskussionerna har inte lett fram
lngrid Söderlund

till

någon for-

mulerad inriktning, ingen tydlig verkamhetsid6. Detta har hämmat bolagets utveckling.
För ett par månader sedan köpte Arkivrådet AAS SlM0s halva i bolaget. Detta skedde i samförstånd

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

mellan föreningarna. Det är en, för alla inblandade, bra lösning.
Britt-Marie LVenditto (NLA)

Arkiv & Dokuments verkamhet kommer i och med detta att förändras. Bolaget kommer fortfarande

Tfn: 08-553 432 21
E-post: britt-marie.venditto@supportbolaget.se

att arbeta med konferens- och utställningsverkamhet, men med en ämnesmässigt tydligare profil som
bättre överensstämmer med föreningens övriga verkamhet. Konceptmässigt kommer bolagets arrange-

Annelie Johansson (FA)

mang framöver att likna de som genomfördes under första halvan av 90-talet, det vill säga mindre,

Tfn: 08-545 415 62.

ämnesmässigt mer fokuserade konferenser och utställningar.

E-Post: annelie.johansson@tam.a.se

Att Arkivrådet AAS numera är ensamma ägare
Kerstin Söderman (FA)

arbete. Arkiv

Tfn: 08-508 283 42
E-post: kerstin.soderman@sa.stod<holm.se

till bolaget innebär inte att föreningen inte tror på

sam-

& Dokument har sedan 1991 totalt sett varit den främsta mötesplatsen för arkiv- och doku-

menthanteringsbranschen.

En stor del av detta kan tillskrivas förtjänstfullt samarbete.

Och även i framtiden kommer samarbeten att ske, fast inte på samma sätt som de senaste åren, och
Annonser: Hafiiet Kvist
Tfn:08-634 08 50 . Fax: 08-634 99 35

förmodligen inte med samma aktörer.

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

Crafiska AB, Sundsvall

Läyout & illustration: Marie Rönnberg
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Elisabeth Reuterswärd. Foto:
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Arki vkonferensen
oo
o
Mycket intressanta föredrag. Det var ett av
de omdömen som hördes på den Nordiska
arkivkonferensen i Uppsala. lbland något för

oo

långa, var ett annat. överlag tror iag dock
att de flesta var mycket nöida med konferensen som lockade runt 24O dellagare.

l

Att riksarkivarie Erik Norberg, Riksarkivet, Stockholm, är en god talare, fick vi prov på då han berättade om Arkiv

i nordiskt

perspektiv.

Text och foto: Äsa 0lsson

onferensen holls i Atrium, Folkets

talade om Problemet med lögnen i våra

hus, den 20-23 september. Mest fas-

arkiv, och hade verkligen förmågan att hålla
publiken vaken.
Ett annat grepp hade Per Furberg,
Setterwalls Advokat\rå, Göteborg, som
ilade fram och tillbaka på podiet och ut
bland publiken. Det var inte långa stunder

cinerad blev jag av docent Ingemar
Carisson, Bernadotteska Arkivet, Stockholm,
som inledde sitt anförande med att konstatera att han nog var den ä1dste av alla i loka-

I sinnet var han dock lmgre än många.
Ingemar lockade tiil många skratt då han

1en.

4

som han stod stilla.

Det gjorde dock en del aadra, och det är
ett konststycke bara det, att stå stilla i närmare en timma. Om inte föreläsaren då kan
entusiasmera lyssnarna, känns den tiden

dryg.
Mycket positirt var att föredragen delades
ut skriftligen i början av konferensen. Ingen
av föredragshållarna följde dem dock till

E

Två glada politiker på arkivkonferens: Louise du Rietz-Svenson (m) och Anna
Hultgren (sp).

ta

:}

t.

;l
'..

- De är en plåga för arkivarier - men egentligen älskar
jag förfalskarna! berättar lngemar Carlsson,
Bernadotteska Arkivet, Stockholm.

,t

r

Delar av publikhavet.

punkt och pricka.
- Vi har ombetts att även göra en muntlig
version för att publiken inte ska somna,

- Det viktigaste för mig är att möta andra
personer inom min profession och knyta
kontakter för framtiden, berättar Semen

berättade Torkel Thime, Statsarkivet,

Salrykov. Det spelar ingen roll om det är
Moskva eller Stockholm, vi brottas alla med
samma problem när det giiller arkiven.

Stavanger.

En rysk deltagare

Att det är givande föredrag på en konferens
är frirstås viktigt. Men att kryta kontaker
och utblta erfarenheter är minst lika vik-

Politiker inbjudna

tag från något som hölls på engelska, men

En annan positiv sak var närvaron av två
politiker, inbjudna av Stockholms stadsarkiv; Louise du Rietz-Svenson (m), ordföraade i Stockholms kulturnämnds arkivutskott
och Anna Hultgren (Stockholmspartiet),
ledamot i arkirrrtskottet.
- Mycket intressant, svarar de päfrägan

att han var mycket nöjd ändå.

om vad de tycker om konferensen.

tigt.
Semen Saltykov, Russian State Archive

of

Economy, Moskva, berättade att han inte

förstod ett ord av föredragen, med undan-

,',

Speciellt gårdagen var över förväntan.

Arkivchef Eva Sjögren Zipsane, Skånes
Arkivforbund, Lund, var en av dem som då
talade, bland annat om arkiv-skola-projekt.

- Det är positirt
till barn

hur arkiven vänder sig

och ungdomar, säger Louise du

Rietz-Svenson. På så sätt får de ut informationen på ett långsiktigt sätt.
- Och det diir föredraget om falsariernal
Det var inte bara jag som fascinerades.
Båda är glada att de deltog i konferensen.
- Vi fattar klokare beslut om vi sätter oss
in i vad det egentligen handlar om, säger
Louise. Arkiven ska ligga i framkant vid
varje organisationsforiindring. Då blir det
rätt frän början.
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Text: Karin Arvidsson & Annika Rodhe

Ett av de mest inspirerande föredragen under den
Nordiska arkivkonferensen bjöd Eva Sjögren
Zipsane, arkivchef vid Skånes Arkivförbund, på
under rubriken "Arkiv för nytta och nöje - arkivpedagogik, aktivt källskapande, användare."
Utgångspunkten i föredraget
var den verksamhet som
bedrivs vid Skånes Arkiv-

teelser i dagens samhällsliv.

förbund. Där pågar bland annat
aktir,t kallskapande i form av

Att locka nya användare

Eva Sjögrens

1-'. :!1 e .*?

föredrag gav
många id6er och
visioner.

samheten vid Skånes arkivför-

yrkesidentitet, när bilden av
Skånes Arkir,forbunds arkilpe-

bund är arbetet med att locka

dagog utkladd

insamlingar av dokumentation
från det nya foreningslivet och
nya former av småföretagande,

En annan viktig del av verk-

exempelvis nätverksbaserade

nya anviindare

aktiviströrelser och löretag i

Sjögren lyfte framför allt fram

New-Agebranschen.

det arbete som utförs i skolorna av en arkirpedagog, anstäIld

till arkiven. Eva

till

silverfisk,

etsades fast på våra näthinnor.

Utåtriktad verkamhet

djupt engagerade i arkidorskning och i produktion av eget

Den utåtriktade arkivverksamheten och de arkhpedagogiska
landvinningar som gjorts,
framför allt i Skåne, är ett
område som fått stor uppmärksamhet i arkivdebatten de

den niir de om 50 år har blivit
tanter och farbröder, och vilja
lämna in sina arkiv för framtida forskning. Svaret är troligen
nej, och Eva Sjögrens uppma-

arkivmaterial. Alla vi som
under föredraget smidde planer
på hur vi skulle reformera den

tionerna låta sig inspireras av
museernas verksamhet, eller

ning till åhörarna var entydig:

skäckblandad förtjusning hur
arkirpedagogiken kan komma

Eva Sjögren väckte den

värda frågan om de som

tänk-

i dag

är aktiva i exempelvis Attacrörelsen kommer att knacka på
dörren till arkivinstitutionerna
med en Konsum-kasse i han-

arkivinstitutionerna måste
arbeta

6

kallmaterial som kan bidra till
en nyanserad bild av olika fore-

aktilt med att

samla in

vid Skånes Arkidorbund.
Eva

Sj

ögrens bildmaterial

visade skolelever

i olika åldrar

utåtriktade verksamheten på
vara egna arbetsplatser, såg med

att påverka vår professionella

senaste åren. Ska

arkivinstitu-

ska kärnverksamheten endast

vata alt bevara och vårda arkiv?
Eva Sjögren menade att de
allra flesta arkivinstitutioner i
dag inte kan välja mellan dessa

två ytterligheter utan måste
satsa mer aktivt på den

utåtrik-

tade verksamheten, för att

kunna hävda sig i konkurrensen med andra kulturinstitutioner om knappa ekonomiska
anslag.

Arkivpedagogiska frön
Efter föredraget sjöd det av
idder och visioner bland åhörarna om hur det nationella

kulturarvet skulle göras tillgängligt. Den slumrande allmänheten skulle upplysas om
vilka skatter som finns i de skiftande arkivmiljöer som åhörarna representerade. Eva Sjögren
hade lyckats så arkivpedagogiska frön i sina lyssnare.

Läs här vad några andra deltagare tycker att
de har för nytta av konferensen och om de
själva har erfarenhet av nordiskt samarbete.
Text Pernilla Friberg

Tomas Nimreus, Rättsmedicinalverket Huddinge

- När det rör digitalisering av arkivet har det tagits upp en del intressanta
aspekter under konferensen. Samtalen mellan föredragen är viktiga då det
är viktigt att hålla kontakten med kolleger. Rättsmedicinalverket har själva
arrangerat en nordisk konferens inom sitt specifika ämnesområde och har

En ny

arkivförening
t9

En finsk systerförening

till

Folkrörelsernas Arkiv-

förbund, FA, har bildats

ockå gjort studiebesök hos nordiska kollegor.

Privata Centralarkiv

-

i

Finland.
På den Nordiska arkivPeep Pilak, Riksarkivet, Estland

konferensen presenterade

-

Det är vikigt att träffa kollegor för att få ta del av andra synsätt och få en
vidgad vy på de ämnen som vi jobbar med. Det internationella arbetet är vikigt

sig denna relativt nya

för oss och Sverige, framför allt Rikarkivet och Erik Norberg, har beltt speciellt
mycket inom arkivsammanhang för Estland. Det har förekommit ett gott sam-

Sjöblom från Finlands

arkivförening. Kenth
ldrottsarkiv berättade om

arbete genom stipendiater och gemensamma utställningar och seminarier.

den långa vägen fram till
bildandet av arkivföreningen.
Neta Johannesson, Luftfartsverket, Norrköping
- Jag skriver just nu C-uppsats i arkivvetenskap på Stockholms universitet

ellt har funnits sedan april

som handlar om XML i arkivvärlden. Därför är det nyttigt att höra vissa av

år 2000, består av nio

föredragen ur den aspekten. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad

statsstödda privata cen-

som händer inom ämnesområdet. Konferensen är inspirerande och det är

tralarkiv. Privatarkiven har

viktigt att träffa kolleger och knyta kontakter.

sedan 1996 tillsammans

a r a a aa a. a a. a..

aaa aaa a aa aa a a.

Ny lS0 standard för Records management
t9

Föreningen, som offici-

På Nordisk arkivkonferens presentera-

Standarden är ännu inte sådan att

de Anki Steen, Koncernarkivarie på

organisationer kan certifiera sig efter

Luftfartsverket, en ny standard "lS0

den, utan den är till som ett stöd, fram-

15489 lnformation and documentation -

för allt till lS0 9001 och IS0 14001.
Standarden finns att beställa av

Records management".

Standarden är uppdelad i två; en

Swedish Standards lnstitute, SIS på

generell del och en praktisk del och rik-

tar sig bland annat till företagsledare,

www.sis.se.

I ett kommande nummer avTema

myndighetschefer; ansvariga för doku-

Arkiv presenterar vi mer information om

menthantering och till personal ute

den nya standarden.

i

organisationen.
.aaaaaaa.a.aaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.a..aaaa...aaaaaaaaaaa.aaaa.aaaa

Text Pernilla Friberg

med Rikarkivet i Finland
arbetat fram en gemensam referensdatabas med
uppgifter om arkivbildare

i

de respektive centralarkiven.
Referensdatabasen finns
sedan november 2000

till-

gänglig på föreningens
hemsida www.ykityisetkeskusarkistot.fi
På denna hemsida finns

ockå

mera fakta om före-

ningen samt råd om arkiveringsprinciper för föreningar och företag.
TexL Pernilla Friberg

7
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Förteckning och flödesstYrning
av digitalt lagrade handlingar
DEL 1 | Förteckning med allmänna arkivschemat

Artikelförfattarna Magnus Wåhlberg och Lars Lundqvist.

Text: Lars

nen.se och Maqnus

Iars.

maqnus.

I en serie på tre artiklar skall vi visa på hur man kan skapa förteckningar och dokumenthanteringsplaner för digitalt lagrade handlingar. Den första delen behandtar förteckning med allmänna arkivschemat. Den andra förteckning med Encoded Archival Description
(EAD). Den tredie hur man kan skapa dokumenthanteringsplaner.
Detta är den första delen.
Huvudsyftet med att skapa arkivförteckningar är att underlätta återsökning av en
viss informationsmängd. Det skall gå lätt
att återflnna en bestämd handling. Vid

lora skärpan i texten, med hänsyn till det
begränsade utrymmet, kommer vi i arti-

sidan av detta syfte kan det även finnas
andra, som exempelvis ambitionen att försöka spegla ett arkivs organiska tillväxt,
eller beskriva den kontext arkivet viixt

ningsaspekten.

fram ur. För att förhoppningsvis inte för-

8

kelserien endast att fokusera på vad vi
menar är huvudsyftet, nämligen återsök-

mall vid förteckning av framför allt statliga
verks handlingar. Allmiinna arkivschemat
var ursprungligen tiinkt att delvis kunna
utökas och förändras beroende på vilken
form av handlingar som skulle förtecknas.
Med andra ord att det skulle ha en form av
inneboende fl exibilitet.
I kontrast mot detta har det under senare
delen av 1900-talet växt fram en strikt
kanoniserad version, där antalet hul'udavdelningar kraftigt begriinsats. Samtidigt
som denna arkivschemakanonisering

fort-

gått, har den svenska samh?illsstrukturen

Svagheter och styrkor

förändrats kraftigt. Detta har lett till att den
ursprungliga inre proveniensen hos en
arkivbildares moderna handlingar, ofta fått

För närmare hundra år sedan skapades allmänna arkivschemat för att fungera som en

stryka på foten, när handlingarna pressats
in med skohorn under avdelningarna A-G.

Jämför även med uppkomsten av F-seriesyndromet, det vill säga att nästan aIla
handlingar i ett arkiv förtecknas under

hul,udrubriken

F.

Ett annat problem med allmänna arkivschemat är att det inte klart särskiljer det
frsiska
skiktet
från det
logiska.

samband med migrering och återsökning.

Med systemoberoende menar vi att förteckningsarbetet bör vara inriktat mot att
strukturera informations-/handlings§per
från datasystem, och inte att beskriva ett
specifikt datasystem.
Det finns två huvudmotiveringar till de
ovanstå-

med allmänna

å

Kortfattat

den frsiska

volyrnhänvisningen också betecknar dess
logiska placering i schemat. Det vill säga att
den lägsta nivån i förteckningen styrs av
vad som går in i den aktuella kartongen,

i

information med allmänna arkivschemat.
Exempel

I tabell I och 2 ses ft)rteckningsexempel för
den fiktiva kommunen Digiberg. Som

Den för-

framgår av tabell 1 finns inga större skillnader gentemot en traditionell förteckning,
vilket också är konsekvensen av att förteck-

grundsatserna.

är

innebär
detta att

ende

met på serienivå under antingen huvudavdetningen D eller F. Med andra ord fåLr man
nog alltid r?ikna med att ha skohornet med
sig när man förtecknar digitalt lagrad

sta är

na systemoberoende. Bland det som skiljer

man helst

åt kan noteras följande: 1) intra-/internet-

vill und-

sidor tas upp under 83, 2) information
som ligger till underlag för ett "datawarehouse" finns under F4, och 3) systemförteckningar återflnns under D2.
Med systemförteckningar inHuderar vi

vika att behöva göra ständigt nya uppdateringar av förteckningar. Den andra att förteckningar i första hand enligt var åsikt

stiillet ftir hur handlingarna mest logiskt

skall anviindas för återsökning av information, och inte återsökning av datasystem.

skall beskrivas.

Notera att kravet på att förteckna media-

rande korta beskrir.ningar, dels systemdo-

oberoende sjiilvklart endast gäller vid f<ir-

kumentation och exportinformation.

tecknande av digitalt lagrade handlingar.

Sjiilvklart kan man strukturera dessa hand-

I kontrast mot dessa nackdelar kan man
l1&a fram två fördelar med allmänna arkiv-

dels förteckningar över system med

tillhö-

schemat, nåimligen traditionen och syste-

matiken. Tiaditionen har i Sverige skapat
normaliserade arkivscheman, som lätt kan
läsas av den som är bekant med schemat.
Kravet på systematik, har gjort att det, mestadels skapats en greppbar struktur över
arkivbildarens handlingar, vilket inte alltid
behöver vara fallet innan förteckningsarbe-

tet påbörjats.
För att sammanfatta det hela, anser vi att
det allmänna arkivschemat ofta är mindre
lämpligt för att ftirteckna digitalt lagrad
information, men vi kommer nedan att
visa hur man trots allt kan göra, med lite
anviindande av det arkivistiska skohornet.
Notera gärna att det vi föreslår i denna
artikel endast är ett sätt att förteckna information på, bland flera andra alternativ.
Grundsatser

Vid vart tillvägagångssätt för förteckning av
digitalt lagrad information utgår vi från två
grundsatser, nämligen media- och systemoberoende.

Med mediaoberoende menar vi att infor-

mation helst skall förtecknas oberoende av
vilket ftsiskt medium informationen finns
lagrad på vid förteckningstillfället. I stället
kan information om lagringsmedia lyftas ut
till ett separat register for förvaltning i

Serier och volymer

Är det då möjligt att vara helt konsekvent
vid användande av alimänna arkivschemat
för frirtecknande av digitalt lagrad informa-

Tabell 1. Arkivförteckning för kommunen
Digiberg (Oversikt)

tion? Antagligen inte. Exempelvis stiiller

A Protokoll

voll,rnbegreppet till det, eftersom det inte
särskiljer mellan den logiska och den frsiska strukturen. Generellt menar vi att man
på serienivåerna endast skall förteckna de
olika handlingstyperna.
Det bör undvikas att konstruera seriestrukturer ,:fter specifika datasystem, eftersom datasystem ständigt b)'ts ut.
Information relaterat till specifika datasystem bör i stället i första hand förtecknas på
volymnivå. Exempelvis vid förteckning av
bokföring i ett ekonomisystem, kan denna
information exporteras ut ur systemet som
XMl-filer, och sedan förtecknas upp som
volymer.
Strävan bör hela tiden vara att försöka ge
en helhetsbild av en arkivbildares informationsmängder oberoende av på vilket medium de återfinns. I praktiken kan dock detta

B Upprättade handlingar

vara svårt, särskilt om det rör sig om komplexa system med många olika handlingstyper. I vissa fall kan det

till

och med vara

nödviindigt att gå ifrån satsen om system-

B1 Årsredovisningar
82 Tryckaker

83

Hemsidor

84Tidningar
C Diarier

D Register
D1 Arkivförteckningar
D2 Systemförteckningar
E Korrespondens
F Ämnesordnade handlingar

F1 Ärenden

F2 Lokaler
F3 lnfrastruktur
F4 Statistik

C Ekonomihandlingar
C1 Kontoplan
C2 Årsboklut

C3 Periodvis bokföring
C4 Grundbokföring

oberoende, genom att förteckna hela syste-

I

Tabell 2. Serie C4AA, Kassatransaktioner (Förkortad version)

G4AA

Kassatransaktioner

Volymnr

Placering

Iidsperiod

Anmärkning

1

12:23

1931

I box

2

72:23

L932

I box

3

L2:23

1933

I box

93

15:01

1991

Filer exporterade ur Scala:
1991TRANSAC1
1991TRANSAC2

94

72.29

1991

Kassaunderlag D, i box

95

12..29

1991

Kassaunderlag K,

96

15:01

7992

Filer exporterade ur Scala:

i

box

1992TRANSAC1
1992TRANSAC2

97

15:01

1993

Tabell 3.Tabell som visar kopplingen mellan
filer och lagringsmedia

Filer exporterade ur Scala:
1993TRANSAC1
1993TRANSAC2

t02

15:01

i 997

Filer exporterade ur Pyramid:
1997KASSA2.TXT
1997KASSA2.TXT
1997KASSA3.TXT
1997KASSA4.TXT

103

Pyramid

1998-

lingstlper på andra sätt, men vi upplever
att detta är det bästa sättet för att hålla ihop
systeminformationen, och därmed underlätta framtida ftrvaltning och återsökning.
I tabell 2 syns vid första anblicken inte
heller några stora nyheter. Det hela ser ganska enkelt ut. Värt att notera är att volyrnbegreppet blir minst sagt något diffust när
det kommer till förtecknande av datafiler. I
fallet ovan har vi valt att betrakta en volym
som en logisk uppsättning av tids- och
innehållsmässigt relaterade datafller. (Med
andra ord förskjuter vi här betydelsen av
volyrnbegreppet till att endast beteckna en
logisk enhet, och inte en S,siskJogisk.
Märk att vår förskjutning av volymbegreppet endast avser digitalt lagrade handlingar.
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Finns

ID

MedialD

C2A:103

cD0001-1991

GZB,'25

cD0001-1991

G2C:297

cD0001-1991

C4AA.93

cD0003-1991

G4AB:87

cD0003-1991

G4BA:94

cD0003-1991

i Pyramids databas

Förtecknandet av traditionella handlingar

endast uppdatera tabell 3 vid konvertering

behöver inte påverkas.)

av filerna.

Det går också att betrakta varje enskild
som en volym, men notera att detta kan

fil

bli

minst sagt ansträngande om exempelvis en
webbplats skall förtecknas. För åren 19911997 syns att kassatransaktionsfiler har tagits

ut ur de två ekonomisystemen för långtidslagring. Från och med år 1998 finns transaktionerna kvar i Pyramids databas. För att
förteckningen skall vara mediaoberoende har

vi endast skrivit upp filnamnen i tabell 2.
I tabell 3 visas vilket specifikt lagringsexemplar en fil finns lagrad på vid ett sPecifikt tillfiille. Genom att särskilja på fysiskt
och logiskt skikt minimerar vi behovet av
uppdateringar av tabell 2, och behöver

Framtiden

Att sia om framtiden brukar alltid vara en
vansklig uppgift, men en inte allt för vågad
gissning är att allmänna arkivschemat
kommer att få en alltmer marginell betydelse under första kvarten av 2000-talet.

Slutligen kommer det endast att användas
för historiskt material, eller arkivbildare
som inte använder informationssystem.

I stäIlet kan vi antagligen se en övergång

till andra mer internationellt spridda förteckningssystem såsom Library

of

Congress'EAD, vilket vi kommer att belysa
i nästa artikel.

Malmö stadsarkiv har
utsetts till -&wmffim
ffi

o

#

Text: Cöran Larsson, stadsarkivarie

i Malmö.

Foto: ElisabethThorsell

Den fina titeln Årets arkiv ur släktforskarperspektiv har tilldelats
Malmö stadsarkiv.
De får priset "dels för sin höga
ambitionsnivå vad gäller framtagning av personregister till kyrkoböcker och bouppteckningar, dels
för sina satsningar på utbildning
och kurser samt för sitt nära samarbete med Iokala släktforskaroch hembygdsföreningar".
Priset utgörs av 10 000 kronor som

i sam-

råd med den lokala sliiktforskarföreningen
skall anviindas för inköp av litteratur,
mikrokort, databaser, läsapparater eller
annan utrustning i forskarsalen.

@ Malmö stadsarkiv är kommunalt arkiv

för Malmö stad (260 000 invånare), men
genom ett särskilt avtal har stadsarkivet
även ansvar för tillsyn, vård och tillhandahållande av arkiven från statliga myndigheter som har sin verkamhet

i Malmö

stad.
Stadsarkivet förvarar i dag omkring

13 000 hyllmeter handlingar, varav 3 575
hyllmeter utgörs av statliga. Genom att

Thord Bylund från Svenska Släktforskarförbundet överlämnar priset för Årets Arkiv
till stadsarkivarie Göran Larsson på Bokoch Biblioteksmässan i Cöteborg den 13
september 2001.

även förvara arkiv från enskilda arkivbildare speglar arkivbestånden alla sektorer

i

samhället och ger forskaren möjlighet att
på samma plats få tillgång

till

huvuddelen

till stadens
historia. Antalet besökare uppgår till 4 500

av de bevarade handlingarna

Den första utmärkelsen

per år. Sedan många år har samarbetet

Ömsesidigt beroende

Landets sliiktforskare är organiserade

med släktforskarföreningar och andra kul-

Släktforskning engagerar och aktiverar en
stor mängd människor i Sverige. Av besökarna yid de arkivinstitutioner som f<irvarar kyrkoböcker, landsarkiven,
Värmlandsarkiv samt stadsarkiven i
Stockholm och Malmö är den absoluta
majoriteten att beteckna som slåiktforskare.
Många av dessa har uppnått en mycket hög
grad av skicklighet och lämnar viktiga
bidrag ti1l den person- och lokalhistoriska

Sveriges Slliktforskarforbund

forskningen. Man kan i verkligen tala om
ett ömsesidigt beroende mellan dessa forskare och arkivinstitutionerna.

i

med 129 loka-

la medlemsorganisationer om sammanlagt
42 000 medlemmar. Inom förbundet har

turhistorisk inriktade föreningar varit
intimt och fruktbärande för både parter.
Ett exempel på detta samarbete är att

man beslutat att lyfta fram "det goda exemplet" genom att arligen utse "Årets arkiv"
sett ur ett sl2iktforskarperspektiv. Ett särskilt
pris för bibliotek utdelas också.
Nomineringar till priserna görs av medlemsföreningarna och beslutet fattas av förbundssfielsen efter samråd med lokala

{öreningarna ställer upp med bisittare till

nl,ttjare.
I år var första gången som priset delades
ut.

till en fortsatt utveckling av Stadsarkivets

den ordinarie personalen vid öppethållan-

det på kvällar och lördagar. Stadsarkivets
lokaler utnyttjas ockå flitigt för olika föreningssammankomster. Priset utgör därför
en bekräftelse på det goda arbete som
lagts ner under många år och stimulerar
service gentemot sina brukare.
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r'$batt
Patrik Höii, gymnasielärare i historia
och samhällskunskap samt utbildad
arkivarie, har här skrivit en debattartikel med utgångspunkt från boken
Historia på riktigt.

Bland annat skriver han att boken
är ett bra incitament till att böria
diskutera arkivpedagogiska frågor,
men att det är långt ifrån en arkivpedagogisk handbok.

Arki vpedagogik

i blickfånget
Text: Patrik Höii,

edan mitten av 1990-talet har skol-

projekten inom arkivsektorn intensifierats. Att låta skolan komma ti1l
arkivet el1er låta arkivet komma till skolan
har varit en del i detta.
De olika projekten har nu sammanstä1lts
i en bok skriven av Eva Sjögren, arkivchef
vid Skånes arkivförbund och Catarina
Lundström, arkivchef vid Föreningsarkivet

i Jämtlands län, vid namn Historia på riktigt - arkirpedagogik i praktiken. Som syfte
med boken har författarna angett att den
dels skall fungera som en exempelsamling
med praktiska tips och idder och dels en

vägledning - en arkiipedagogisk handbok.
Detta sista är något som verkligen kan
sägas behövas inom arkivsektorn. Efter

L2

och arkivarie

åtminstone fem år av skolprojekt i olika
former och modeller behövs inte endast en
redovisning av vad som skett, utan också
någon form av utvärdering och analys samt
en sammanställning av de erhållna erfarenheterna. Inte minst de erfarenheter som är

Arkiwäskor
ges många exempel på

andra liknande former frllda med ett förpreparerat och ufualt material. Inte sällan
har man i väskan kombinerat kopior av
arkivrnaterial med ett studiehäfte och en
lärarhandledning.
Andra former av projekt som bedrivs är
Internet-baserade, men dessa verkar ännu

av pedagogisk karaktär.

I boken

mycket som möjligt efterliknar den
"akta". Ofta har man använt "väskor" eller
så

hur arkiv-

sektorn arbetat och arbetar med skolprojekt. Informationen har friimst inhämtats
genom enkäter och intervjuer.
Genomgångarna av olika projekt är många.
Ett tydligt tema är eftersträvan i projekten
att i klassrummet eller vid arkivbesöket
skapa en artificiell forskningsprocess som

i sin linda i Sverige. Därför redovisas
många exempel från andra länder i boken.
ligga

Nyttiga erfarenheter
Det finns ett flertal nyttiga erfarenheter
från dessa projekt, som i högsta grad tillhör
en arkilpedagogisk debatt. Exempelvis
framhålls att materialet kan vara hämtat

från grannskapet och vara del av en lokalhistoria för att eleverna skall känna igen
sig, att det bör vara konkreta dokument
med anknytning till människor, byggnader
eller platser samt att det är bra om man
kan jämföra då och nu.
En annan erfarenhet som framhålls är att
man måste lägga
ned mycket tid på
urvalet av arkivmaterialet och att
det måste presenteras i koncentre-

rad form.
En jämförelse
mellan barn i grundskolan och ungdomar

i

med elevens specialarbete inte engagerar
sig i sina elevers arkivstudier, utan låter
arkivarien vara handledare. Detta är upprörande, eftersom handledarjobbet ligger på
läraren och inte arkivarien. Kan eleven inte
klara sina arkivstudier relativt sjiilvständigt
och gymnasieläraren inte hjälpa eleven tillräckligt bör man kanske fråga sig om ele-

om de inte använder sig av arkirrmaterial.
Hjiilpbehovet torde inte minska utan snarare öka vid "forskning" i arkivmaterial, detta
är något man far räkna med om man vill
ha gl.rnnasieelever på arkivi nstitutionen.

När specialarbetet nu ersätts av ett projektarbete torde frågan fortfarande vara aktuell.

ven verkligen skall

te välja
agogiska
ningar för
de olika åldrarna

göra sin undersök-

Breddat ämnesperspektiv

ning med hjiilp av
arkivrnaterial. Å
andra sidan riskerar
man att inte ha

Många av projekten verkar ha inriktats mot
historieämnet på en skola, även om det är
olika program som eleverna går. Men histo-

några gymnasieelever alls på arkivet.

I slutändan blir

rieämnet är inte det enda ämnet som kan
inkludera arkivstudier och i vissa fall kanske inte ens det lämpligaste.
En elev på mediaprogrammet kanske

gyrnnasiet pekar naturligt nog på att man

frägan var arkivinstitutionen strävar och

skulle ha nFtta av arkivstudier som research

måste viilja olika pedagogiska utformningar

hur stort ansvar man är beredd att ta för

inför en artikel eller skapandet

fcir de olika åldrarna.

gymnasieelevens undersökning. Samtidigt

sida, en elev på samhällsvetenskapliga pro-

som detta egentligen inte skall vara något
problem, eftersom arkivarien principiellt
inte skall vara handledare.

grammet behöver tillgång till arkivmaterial
för att göra sina samhiillsstudier och så
vidare. Här kan alltså ett breddat ämnesperspektiv användas för att göra arkiven

En björntjänst

mer inbjudande.
Ser man dessutom till historieämnet specifikt har vi i dag en situation där ämnet
har fått ett mindre utq.rnme i skolan och
där alla elever inte behöver läsa det i gyrn-

Att aktivera både barn och ungdomar iir
en annan viktig aspekt, att de

ffr

pröva

sj2ilva.

Generellt sett är detta erfarenheter som
verkat fungera bra, men det finns också
misslyckanden att lära sig av.
Arkirrmaterialet kan exempelvis ha varit för
svårt eller för lätt, eleverna kan få

för

många dokument att arbeta med, det kan

råda ett dåligt förhållande mellan elever
och l?irare vilket påverkar engagemanget
negati'"t eller det kan vara en dålig planering och förväntningarna kan vara för

I

en del arkiv verkar man ha försökt lösa

detta genom att förbeieda särskilda häften
med förslag på uppsatsämnen, knutna till

lattillgangligt och "lättforskat" källmaterial.
I vissa fa1l har man också tillfogat en handledning till ämnena. Där har man angett
problemområde, beskrivit en uppgift samt
pekat på klillor

hriga.

och litteratur. Men

Den "forskande" eleven

frägan är om man
inte gjort eleven

sökande arbete och utveckla sitt kritiska

met åt eleven,
redan angett vilka källor
denne skall använda och
var de finns samt gett instruktioner om hur
eleven skall arbeta frir att besvara problemställningen, har man då inte stjälpt elevens
egna inlärning av hur en "forskningspro-

tänkande, gärna genom problembaserade
ör,ningar.

Detta är dock inte detsamma som forskning. Dels ftiljer man inte de vetenskapliga
reglerna för forskning och dels är det tveksamt om elevernas undersökningar leder
fram till ny kunskap, åtminstone inte i
grundskolan. I gl.rnnasiet är det längre
gånget, men varierar oerhört mellan lärare,
skola, klass och elev.

I boken framhäver man vidare att det
finns vissa gymnasieliirare som i samband

miste om arkivinformationen om man inte
breddar äm nesperspektivet.
De lärare som undervisar i historieämnet är vidare ganska stressade av att ha en

breddat
rspektiv
göras
mer inbjudande

en björntjänst

genom detta. När
man redan har
formulerat proble-

nasiet. Dessa elever kommer alltså att gå

så pass

En speciellt viktig och central diskussion i
boken är den om den "forskande" eleven.
Det framgar tydligt i styrdokumenten frir
skolan att eleverna skall agna sig åt under-

cess" går till?

Att lära sig informationssökning är centralt i läroplanen. Eva Sjögren och Catarina
Lundström visar tydligt i boken att gymnasieeleverna behöver mycket hjiilp vid skrivande av specialarbetet. Detta iir sant även

av en hem-

liten tid till

förfogande, så det är
inte konstigt att de
ibland kan uppvisa
ett bristande intresse.

Arkivinstitutionernas ensidiga

inrikt-

ning mot historia är
sannolikt påverkad

av arkivariens egen

inriktning mot histori-

eämnet. Här gäller alltså att vidga vyerna.

Arkivpedagogik på nätet
Ett kapitel i boken handlar om "den digitala vägen" som undervisningsredskap. Det är
ett mycket intressant kapitel, där man även
visar exempel från utländska resurser.
Temabaserade case-studier, möjligheter att
hämta hem studieh?iften i PDF-format och
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arkivrnaterial som stora IPEG samt hemsidor med speciell skolinriktning iir mycket
intressant.
En av de saker som lärarna, enligt boken,
eftersöker iir möjligheten att erhålla material över Internet. Det iir i dag fortfarande en
förvånansvärt outforskad resurs att bedriva
arkivpedagogik genom. De projekt som har
webbdesigners och andra tekniskt kunniga

:
+=€
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knutna till sig, verkar utm).nna i CD-ROMskivor i stället för kunskapsdatabaser över
nätet. En mängd institutioner och organisationer har insett vikten av sådana databaser och redan lagt ut sådana på Internet.
När ska arkivinstitutionerna inse samma
sak? Det som i dag går att finna från arkivinstitutionerna är knappast tillräckligt.

€

Kapitlet är mycket bra och tankeväckantolv sidor av
bokens sammanlag! 172 sidor talar sitt tydliga språk. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att den digitala vägen kombineras med
arkivbesök och "handgripliga" övningar
de, men att det bara omfattar

med arkivrnaterial.

L'*

lngen arkivpedagogisk handbok
Avslutningwis kan sägas att Eva Sjögrens
och Catarina Lundströms bok Historia på
riktigt - arkivpedagogik i praktiken är ett
bra incitament till att börja diskutera arkivpedagogiska frågor, men det är långt ifrån
någon arkilpedagogisk handbok. Däremot
fi.lls funktionen av att vara en exempelsamling och tankeväckare. Det är gott nog.
De pedagogiska erfarenheter som redovisas är

något förutsägbara och ganska spar-

samma, en större vikt vid aflalys av pedago-

giken i projekten hade behölts för att
kunna kalla boken för arkirpedagogisk
handbok, dessutom kanske fler praktiskpedagogiska tips på vad man ska göra och
undvika att göra, som ett resultat av denna
analys. Tomrummet som finns på det
arkir,pedagogiska området är ännu inte
$41t, men kanske har

vi nu något att utgå

från för en debatt.

-&
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grundskolan och i gymnasiet? Skall man
anviinda sig av arkiv och arkivrnaterial på
olika sätt i olika årskurser och hur skall
man i så fall "bygga på" kunskaperna om
arkiv i senare årskurser? Skall man tillgängliggöra arkivet eller undervisa i arkivkunskap? Var bestämmer man ambitionen när
det giiller skolprojekt; på arkivet av arkivarien, hos den enskilde läraren i skolan, hos
skolledningen, på kommunal nivå eller på
skolverket?
Sådana

"krav" som att varje elev i årskurs

nio skall veta vad ett arkiv är, som Eva
Sjögren och Catarina Lundström anser är
rimligt, inrymmer en djupare mening och
vad som avses med "kravet" är ingalunda

Många frågor
Men det finns också ett behov av att föra
en debatt om var skolan respektive arkivsektorn strävar. Hur mycket tid får arkivet
ta i anspråk av skolans tid? Skall det vara

naturligt med en arkivanknltning både i
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särskilt klart. Vem är det förresten som stiiller sådana krav och vad åir målet?
Många kanske anser att det är självklart,
men även frågan varf<ir måste besvaras.
Varför ska en elev gående i nionde klass
veta vad ett arkiv är, vilken samhällsviktig
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Tomrummet som finns på det
arkivpedagogiska området är
ännu inte {yllt, men kanske
har vi nu något att utgå från
för en debatt, tycker debattskribenten om den här boken.

funktion rymmer det? Vilken nltta har eleven av det i just den åldern?

Mötet med arkivet, menar Eva Sjögren
och Catarina Lundström, skall vara en upplevelse för eleverna och det skall ge eleverna
ryttiga kunskaper samtidigt som eleverna
får träna fardigheter - ett arkiv för lust och
lärande. Författarna framhäver att för sko-

lorna är arkivet bara en munsbit av kakan
innan man måste hasta vidare, men för de
skolansvariga på arkivet betydligt mer.

Denna diskrepans i uppfattning är också
något som måste och bör diskuteras.
Man måste också stiilla sig frågan varför
det

?ir

kulturinstitutionerna som ensamma

driver arbetet och wingas övertyga Iärarna
skolan om skolprojektens genomförbarhet
och betydelse. Om arkivet inte bara ska bli
"en kul plats där vi fick rita och

se

i

på gamla

papper" för eleven måste man ftira en diskussion om var man strävar. Detta äir en
diskussion som måste föras på flera plan.

Arkivarierollen har varit föremål för diskussion i Tema Arkiv flera gånger. Här
kommer ett nytt inlägg i debatten. Åsa

Rensa i

Ljungqvist, arkivarie på Riksförsäkringsverket förespråkar en helt ny inriktning på
arkivarieyrket: Feng Shui!

arkiv...e.t
,,,rr,,r
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titel och kalla mig Utrens,ringrt orrr',lt. Med visitkort på engelska blir den stiliga benämningen
"Clutter Clearing Consultant". Det sm2iller
ag ska byta

högre än den gamla tradiga Arkivarietiteln.

För att inte tala om ByrådirektOr, som jag
kallades tidigare. Nej tacka vet jag
Utrensningskonsult: Clutter Clearing
Consultant.
Min affarsidd är inspirerad av Feng
Shui. Det är läran om konsten att skapa
balanserade och harmoniska energiström-

Allt för att våra liv

bli
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det som att du återför energi till gudskraften. Och fall inte offer för sentimentala
stiimningar, du måste lära dig att vara skoningslös. Gamla dagböcker, korrespondens,
bilder, foton - vad är det att spara? Du ska
bara behålla det du iilskar och förknippar

med underbara känslor och upplevelser.
Släng resten. Särskilt allt som är förknippat
med obehagliga känslor. Gallrar du efter
denna princip ska du erfara att energin i
arkivet kommer att flöda som aldrig förr.

Bagua-analys av arkivet

bra som
möjliga. Se där ett mål som är lika eftersträvansyärt som framtidens forskare om
tusen år.

Visst är det tråkigt att ställa upp arkiv i
arkivokalen. Man kan riktigt känna hur den
stränga systematiken fängslar energierna.

Mina tjiinster ska vara följande:

Arkiven står strikt uppställda efter arkivbildare. Sen foljer den slaviska uppdelning-

I

en enligt allmänna arkivschemat.

mar.

ska

så

Gallra med Feng Shui
t9 Bagua-analys av arkivet
I Energireningscermoni

Gallra med Feng Shui
Tycker du också att Riksarkivets Bevarande
och Gallringspolicy är svåranvänd. Hav
tröst. Genom att gallra med stöd av Feng
Shui kan du använda dig av helt andra kriterier som utgår från dig själv. Står du i
begrepp att göra en gallringsutredning över
ett bestånd ska du ställa dig följande tre
frågor: 1) BIir du glad när du tiinker eller
tittar på det? 2) Alskar du det helhjärtat? 3)
fu det verkligen användbart?

Samtidigt måste du förstå att det är helt
tryggt att göra sig av med handlingarna. Se

Till sist

alla löpnummer som drar iväg utmed hyl-

lorna. Men nu finns det alternativa metoder som överträffar själva Uppsala-modellen. Låt mig komma och rita en Bagua över
din arkivlokal i stället. Den kan du ha som
grund för inplaceringen.
Om vi exempelvis flyttar alla G-serier
till välståndshörnet, så kommer din
arbetsgivare med all säkerhet att fä nya
feta uppdrag, oväntade anslagsmedel och
generösa krediter. Kanske vinner du själv
på lotto. Det är inte otroligt. Däremot ska
du hålIa relationshörnet fritt från pinaler.
Flytta inte dit några arkiv, utan hamra fast
ett foto på din iilskade. Kärleken kommer
att blomma som aldrig förr. Tio mig

-

du

rr,,,r,,r

,r,,,r,

har allt att vinna på en bagua-analys av
arkivet!

Energireningscermoni i arkivet
N?ir du känner dig mogen för det kommer
jag och gör en energireningscermoni i ditt
arkiv. Du kanske tycker att jag tummar på
reglerna om att s§dda arkiven mot vatten,
brand och obehörig åtkomst. Men rökelser
och tända ljus är heit nödvändiga, liksom
rinnande vatten. Och dörrarna ska öppnas
så att energierna kan flöda. Du måste helt
enkelt förstå att ändamålen helgar medlen.
När jag har klappat undan stillastående
energi med mina h?indet renat rummet
med mina balinesiska klockor och stänkt
vatten över handlingarna, så frller jag arkivet med avsikt, ljus och k?irlek. Så mycket

ljus att du aldrig mer behöver tänka på lysrör med inkapslade HF-don. Lite mögel får
du på köpet. Låter det inte härligt? Fast om
jag har mens så får du viinta en vecka innan
jag kommer. Man ska aldrig utföra energireningscermonier när man blöder. Viktigt.
Så tveka inte, släpp ditt känslomässiga
pansar och kontakta mig redan i dag.
Tillsammans gör vi oss av med allt det som
binder oss vid det förflutna och gör oss
därmed redo att vara här och nu, i stånd
med att folja med i det som händer NU!
Äsa Ljungqvist

Clutter Clearing Consultant

Litteraturtips: Rensa i röran med
feng shui, Karen Kingston,2001

15

I

FOTOARKIU

lsbergs Grofiska AB.
Specialist på orkivutru stni ng, förvari n gshi

ö I p-
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Print File@ hängmappar mÖjliggör transparent
förvaring av monterade diabilder, negativ och
annat fotografiskt material. Vi lagerför de
vanligaste modellerna för snabba leveranser.
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at om arkiv!

Annonsinformation
Annonspriser i SEK under 2001

Storlek

4-färg

1/1-sida (215 x 280 mm)
L/2-sida (180 x 111 mm)

9 000

l/

3 600

I

Professionell hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster & entreprenader
Beställ gäma uår

9 500

lnsida

brorlryr!

9 900

Batsida
Småannonser (87 x 30 mm)

Jm Appelquist
tfn: 08-698 06 04, e-po*: jn.appelquist@sipu.se
Sten Lemder
tfn: 08-698 06 01, e-post: sten.lemder@sipu.se

700
10 000

Instick

Elisabet LemC

tfil 08-698 06

5 300

-sida (87 x 111 mm)

Priserna förutsätter att annonserna levereras som hel-

08, e-post: elisabet.lenne@sipu.se

Amika

Pettersson
tfn: 08-698 06 03, e-pox: mnika.pettersson@sipu.se

original.

Mariebergs Arkivbyrå AB

Annonsackvisitör

Box 70338, 107 23 Stockholm
Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06 02
Hemsida w.sipu.se/marieberg

Harriet Kvist, c/o Stockholms Företagsminnen
Crindstuvägen 48-50, 767 33 Bromma

ingår i SIPU

Tel 08-634 08 50 o Fax 08-634 99 35

Mobil 070-497 78 62

Färger
lTema Arkiv används dekorfärg PMS 130.

Crll ofuali,sNe

(CMYK 0-27-100-0).0m ni vill använda denna i sam-

band med er annons,kontakta sättaren.

ocb Ånnonsörer
Material
Film: Negativ film med ett raster på 133 lpi.
Digitalt:Tema Arkiv görs i en Macintosh med
QuarkXpress som program.Vi kan ta emot X-ads filer

6oö Iul &
I
I

samt EPS-filer (utan typsnittXrån PC. Word går ockå bra
om det enbart är text. I annat fall, kontakta sättaren.

o

6ott'fiyu Ar

Medie: Diskett, Syquest, Zip, CD-rom för både PC och

Ia

MAC.
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Forskning kri ng den
svenska m i I itära underrättelseoch säkerhetstjänsten

Tex!: Hans- Ramstedt

telse- och säkerhetsorganisationen påbörja-

Ett väsentligt inslag i arbetet som stadsarkivarie i Umeå kommun
är att bevaka hur den kommunala organisationen har utvecklat sig
och vilka effekter det har fått på arkiv- och dokumenthanteringen
för olika typer av media.

des på det regionala planet under

mitten av

1960-talet.
Tidsmässigt rör det sig från 1870-talets

början, då den så kallade militärstatistiska
avdelningen inom generalstaben bildades,
och fram

Detta intresse har jag tagit med mig till
min forskning king hur den svenska militära underrättelse- och siikerhetstjänsten
har varit organiserad. Denna sida av
iimnesområdet har hittills varit relativt
dåligt behandlat i den svenska litteraturen.

I centrum har i stället varit olika

händelser

där underrättelse- och säkerhetstjänsten

varit i focus.

I utländsk litteratur har däremot underrättelse- och säkerhetstjåinsterna i

till

exem-

Schröter's "Das Ministerium fuer
Staatssicherheit" ( I993).

Utredningen om den svenska militära
underrättelsetjänsten (SOU I97 6:19) är
fortfarande användbar, trots att den publicerades för snart 25 år sedan är. Den ger en
organisatorisk tillbakablick och ?ir en bra

syfte har varit att utifrån litteratur och
öppet arkirrmaterial klarlägga vilka m1'ndig-

Mitt

heter i Sverige som på något sätt varit verksamma inom området och hur de har varit
organiserade. Min förhoppning är att iag
med utgångspunkt från de uppnådda forskningsresultaten bättre ska kunna arbeta
med de olika mYndigheter-

'

nas arkivmaterial.

I en första del behandlas
de militära myndigheterna.

l0aE.

I

en andra del behandlas olika
myndigheter med anknYtning till försvaret och övriga
gene

ralstabsoff.

arioff.

rye.kku]3trl^8

off.

koBBoff 'far fåo*fn-'
pel England och de
toLl6ar
forna staterna Ryssland, ÖsttYskland och Tyskland beskrivits våildigt ingående. Tä till exempel Peter Gudgin's bok
"Military Intelligence, the British Story"
(1989) och David Ulrich och Gill
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dagar.

Viktigaste källorna

Syfte att klarlägga

2. detalie!'.

till våra

myndigheter.
I min organisatoriska översikt kommer
även den regionala nivån av underrättelseoch siikerhetstjänsten att belysas. Här
behandlas till exempel militärområden, försvarsområden, marinkommandon och flygeskadrar.

Uppbyggnaden av den militzira underrät-

introduktion till området.
De militära rullorna och statskalendern
har givetvis varit en av de viktigaste källorna när det har giillt att hitta information. I
arkivmaterialet är dock chansen större att
man hittar förslag till organisation än konkreta redogörelser på hur en myndighet
faktiskt har varit organiserad.
Speciellt under mellankrigstiden förekommer ett antal olika organisationsförslag. Militären var då också aktiv för skapandet av en allmän underrättelsetjänst.

0värderli ga telefonkataloger
Telefonkataloger som har arkiverats har
faktiskt visat sig vara ovärderliga. Här finns

organisationen på sektions-, avdelningsoch detaljnivå redovisad. Förekomsten av
just denna informationstyp är dock spar-

sam. En jämförelse mellan telefonkataloger

och olika

rullor och kalendrar visar ofta på

en viss tidsmässig skillnad

kiillorna emel-

Ian.

Militärledning

Generalstab 1873-1937

Försvarsstab 1937 -1994

Underrättelse-

Militärstatistisk avdelning

U

funktion

Utrikesavdelning

Sekt 2

lnrikesavdelning

op5

Polisbyrå(Avd 100)

USK

Ett annat bra bidrag till studiet av organisationer är de privata arkiven från militara underrättelseofficerare. Ofta visar sig
sådana arkiv kunna ge både mer och annan
information än myndighetsarkiven.
Exempel på det är översterna Curt Kempffs
och Carlos Adlercreutz person-arkiv beva-

Underrättelse-

rade på Krigsarkivet. Curt Kempff var chef

0rgan

Kryptoavdeln

in

g

g/Sig nal-

FRA

Underrättelsebyrå

C-byrå
C-byrå

T-kontoret

svarsstaben 1943-1946 och Carlos

Grupp B

Adlercreutz var chef för försvarsstabens
underrättelseavd elning 1937 - 19 42.
Uppgifter om till exempel vilka som ett
år på 1940-talets början inom försvarsstabens underrättelseavdelning avlade eller
inte avlade det årliga skjutprovet med pistol
bidrog till att lösa en fräga jaghaft om pla-

att i arkir,rnaterialet hitta något om organisationen eller hur och niir organisatoriska

in

n

Tjänstavdelning

för utrikesavdelningen inom sekt 2 pä för-

ceringen av viss personal på rätt plats.
Hittills har jag förvånats över svårigheten

nderrättelseavdel

B-kontoret
IB
GBU
SSI

KSI

Försvarsgrenar

med under-

Flottans stab
(mobiliserings- och

rättelsefunktion

statistikavd)

förändringar sker. Kunskapen om underrättelse- och säkerhetstjänsternas organisatoriska uppbyggnad varierar också hos
nuvarande underrättelse- och siikerhets-

Marinstab (under-

Marinstab (under-

rättelseavdelning)

rättelse-, säkerhets- och
operationsavdel

tjänster.

n

ingar)

Flygstab (under-

Flygstab (undenättelse-,

rättelseavdelning)

säkerhets- och operationsavdelningar)

Väcker frågor
En intressant företeelse är hur man från

till

Studiecentral

tid

Arm6stab (underrättelse-

annan på olika sätt och i olika omfatt-

ning har redovisat delar av den militära
underrättelse- och siikerhetstjänstens organisation och personal. Medan man under
vissa perioder baratar upp verksamhetens

funktioner eller chefer, beskrivs organisation under andra perioder i detalj.
Bakgrunden till detta har jag inte klart för
mig än.
GiveMs finns det ett legitimt intresse att
inte avslöja mer än nödvändigt och detta

detalj, underrättelseavdelning, taktik- och
u

spegling av tidsandan? Vilka impulser och
principer har varit stilbildande när det gäller organisationsbyggandet? Hur har organisationsbegreppen förändrats? Vad har

n in

g)

En schematisk översikt över svensk underrättelse- och säkerhetstjänst 1873-L994

(central nivå)
behållits? Vad har man håimtat från utlandet? Har påverkan från utlandet varit olika

över tid?

behov kan frirändras över tiden.

Men det är såviil tendensen till kontinuitet i organisationen som de korfuariga
organisatoriska försöken som väcker frågor.
Bakgrund? Orsaker? Kan det vara en åter-

nderrättelseavdel

Omfattande genomgång
Ett område att undersöka i det fortsatta
arbetet är att se i vilken utsträckning
organisationsförändringarna har påverkats av enskilda händelser eller av längre
perioder.
Generellt är behovet av aktuella organisationsöversikter för försvarsmakten stort.

Herlitz "Svenska armdns
regementen" och 1993 kom Björn
1967 skrev Carl

Holmbergs "Armdns ftirband, skolor och
staber". Med de senaste årens förändringar
inom försvarsmakten behövs dock nya
översikter tas fram.
Innan en slutlig sammansttillning kan bli
aktuell av de uppgifter jag tagit fram, återstår dock fortfarande en omfattande
genomgång av återstående rullor och andra
personalförteckningar och redan registrerade uppgifter behöver kontrolleras.
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Stadsarkivet i Umeå samarbetar med

Text: Hans Ramstedt

Under året har ett samarbete inletts mellan Stadsarkivet i Umeå
och kamratföreningen Vildmannen för det sedan förra året nedlagda Västerbottens regemente,l 20.
Bakgrunden till samarbetet är främst de
stora förändringarna inom försvarsmakten.
Sedan 1997 har försvarsmakten successivt
lämnat det gamla regementsområdet som

kvar dät kommer de nu ordnade och förtecknade handlingärna att deponeras på
stadsarkivet. Detta kommer givetvis att

nu har kommit i kommunal ägo.
Handlingar som har att göra med de militära mgrdigheterna har man giveMs från
försvaret tagit hand om.
Samarbetet mellan stadsarkivet och kamratföreningen har haft som mål att klarlägga

tat av samarbetet har även iildre handlingar från de olika militära myndigheterna

var övriga handlingar med ankrytning till
Västerbottens regemente finns, att ordna
och förteckna dessa handlingar och att
komma överens om var de ska arkiveras.
'2

7

i
:

tagits om hand.

et goda vitsord.

Målen uppnådda
Sammanfattningsvis har samarbetet uppnått sina mål. Vi har klarlagt vilka arkivinstitutioner som har handlingar från regementet och vilka de handlingarna 2ir.
Dessutom har handlingar ordnats och förtecknats och fitt en siiker förvaring. Livet
på och kring ett svenskt infanteriregemente
under det förra seklet har med de gjorda
insatserna från stadsarkivet och kamratför-

Stilbildande samarbete

I

samband med att regementsområdet

övergick i kommunal ägo överlämnades från Fortifikations-

förvaltningen ett stort antal
originalritningar. De äldsta
ritningarna på byggna-

eningen Vildmannen tydliggjorts.

Ett omfattande arbete har också lagts ned
på att utreda organisationsuwecklingen för såväl de militära mprdigheterna som de olika personalkåLrerna för perioden

fran 1800-talets slut och

Personalkårer

derna på området är

Det material som samarbetet främst är
inriktat på är handlingar från regementets
olika personalkårer. Vi har här att göra

jan. Dessa finns nu på

Andersson i Östersund

stadsarkivet. Vissa

handlingar med

varit till stor hjåilp.
Mot bakgrund av

anknltning till rege-

de stora förändringar

med civilanställningsföreningen, underbefiils-, underofficers- och officerskårerna.
Det äldsta materialet är från slutet av
1800-talet då regementet ännu inte hade

flyttat in till kaserner i Umeå stad.
Eftersom stadsarkivet sedan drygt ett år
tillbaka finns på det gamla regementsområdet och kamratföreningen har haft som
önskemål att arkivmaterialet ska finnas
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öka tillgängligheten. Som ett annat resul-

ansetts som stilbildande och har fått myck-

från 1900-talets bör-

mentet finns sedan
tidigare på
Folkrörelsearkivet i
Västerbotten i Umeå.
Samarbetet har av

arkivarien Mikael

som skett inom försvarsmakten de
senaste åren, måste

liknande insatser göras
på andra orter för att
ett värdefi.rllt kulturarv

många och då inte

minst från militart

framåt- Här har försvars-

hå11,

inte ska gå förlorat.

S

En histori ebok
o

recenserar

o

Text DagmarThullberg

5fry
E
t

änl( om jag fått arbeta med liknande uppgifter när jag gick i skolan,

vad roligt det hade varit. De1 var
min tanke, när jag läste boken
"Propaganda - från idd till handling'l
Historien hade blivit levande, ryfikenheten hade väckts på ett helt annat sätt och

man hade kanske fått lust att leta vidare.
Men att jag tänkte så, har kanske med förtjusningen över mitt 1,rke att göra, med
min glädje över att få rota i arkiven och
lära någonting nltt varje dag.
Propaganda
Under de senaste åren har det kommit
flera böcker om arkiv, som vänder sig till
skolan. Flertalet lärare vet inte att arkiven
flnns eller hur man kan använda dem.
Genom böcker som denna, kan lärare förhoppningsvis få upp ögonen för arkivens
stora möjligheter.

Övergripande tema är alltså propaganda
- hur man med olika medel försöker få

Gästrikland och Hälsingland, men det är
ändå allmängiltigt. Första temat heter
"Stöd arbetet för kvinnans rösträtt" och
visar hur kvinnorna kämpade för att få
rösträtt. Temat "Klasskamrater" har underrubriken "det socialistiska giftet sprids i
Gävleborgs lan'. "Önskar Ni ett rusdrycks-

andra att omfatta samma åsikter som man
sjiilv. I skriften finns en kallkritisk ambition. Författaren, Lisa Engström,
Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs lzin, vill
att vi skall tänka på, hur vi utsätts för
påverkan, vilka medel som anviinds och
hur lätt det är att förleda och förledas. Det

förbud?" handlar om folkomröstningen
1922. Temat "Medborgare" speglar lite av

övergripande temat möjliggör viktiga
djupdykningar i vår nära historia.

Finlands barn", FNl-gruppen i Hofors och
Afrikagruppen i Gävle.
Avsnitten avslutas med förslag till frågor
att arbeta kring. Boken har en trevlig lay-

Fem teman
Boken har fem teman. Materialet är h:im-

tat från Folkrörelsearkivet i Gävleborgs län
och vi ser därför förhållanden i

livet i Sverige under andra världskriget
med ransonering och olika kampanjer. Det
sista temat "Hjiilp de nödlidande" har
exempel från olika hjälpinsatser genom
åren

till

exempel "Hj?ilpkommittdn

för

out och fina bilder. Den kommer forhoppningwis att inspirera till fortsatt forskning

i arkiven.
2L

Brukstj änstemän får sin
ra tt m a t I ga plats i histori en
oo

oo

o

Text: Annelie Johansson

AM-Arkiv planerar

en landsövergri-

tationsprojekten.

är jiirnhanteringen och bruken en parad-

som på olika sätt kan belysa brukstjänstemännens historia. Projektet genom-

gren. Men beträfände brukstjänstemän-

Genomförande

förs i samarbete med SIF (Svenska
Industritjänstemannaförbundet) och skall
Iöpa under ett år. Bakgrunden till projektet

nens frånvaro iir den med enstaka undan-

Projektet är beräknat att pågå under cirka
ett åt och inventeringen och initieringen
utförs parallellt.

är att tjänstemännens ro11 i industrisamhällets framväxt hittills i hog grad har undan-

tag helt samstämd med den nyss berörda

litteraturen.

Projekt Bruktjänsteman
Projektet omfattar wå angelägna uppgifter.
Den ena är att på bredast möjliga bas
genomföra en materialinsamling ("kallor

dragit sig historisk belysning.
De svenska bruken

till brukstjänstemännens historia"),

Litteraturen om de svenska bruken är
omfattan-

het, och
många
andra, har

fått sina

Uppgifterna
kan kallas
inventering
respektive

seniorerna. SIF-seniorerna är en förening

initiering

för före detta centralt anställda inom

doku-

nventeringen ska ffi"i*:;

större
betyden-

att

pe
kä

med god
engageras

monografier, i
några fall med professionella forskare vid
pennan. Oavsett författare är böckerna på
en punkt slående lika varandra: De har i
allmänhet föga eller inget att säga om
brukstjänstemännens betydelse för produktionen, teknologin eller företagets
utveckling och - om möjligt - än mindre
om deras levnadsvillkor, arbetsförhållan-

I första steget skickas en enkat/förfrågan
ut till alla tänkbara arkiv/museer/organisationer/företag etcetera som kan tänkas hysa
tjiinstemannamaterial. Vi är intresserade av
alla typer av materialkategorier som kan
sprida ljus över brukstjänstemännens betydelse, ställning, syn på sig sjiilva och så
vidare; Föreningsmaterial (fackklubbar,
kamratföreningar etcetera), olika slag av
sjalvbiografiskt material (dagbocker, brev
etcetera) och andra handlingar som brukstjiinstemän lämnat efter sig.
Samtidigt tas kontakter med de 24 SIFregionerna över hela landet, och med SIF-

egna

ta bruk av

den

andra att stimulera lokala krafter att starta

de. De fles-
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ingå som ett moment i de lokala dokumen-

den, tänkesätt och så vidare.

I den vetenskapliga historieskrivningen

pande inventering av källmaterial

dylikt.

SIF.

och de har ett viktigt samband med varan-

SIFs pensionärsföreningar, som finns över

dra.

hela landet, är regionsvisa sammanslut-

Inventeringen kan (och måste) till en del
utföras av professionellt utbildad personal.

ningar av före detta aktiva medlemmar.

Men för att den ska nå sitt syfte krävs också
att intresserade personer med god lokalkännedom kan engageras.
Inventeringsuppgiften bör med andra ord

Nätverk
TAM-Arkiv har tidigare samarbetat med
SIF-seniorerna och SIFs pensionärsforeningar i ett stort intervjuprojekt i början av

;
r

Arkiv för alla!

.!

I oscprrssn rönre Årnr beslutade
regeringen, på initiativ från

Kulturutskottet, att tillsätta en utredning med uppgiften att se över vissa
arkivfrågor. Ett viktigt syfte med
utredningen är att föreslå åtgärder
som underlättar för nya grupper att

Bliv medlem av
SVEITSKA BRUK§TJÄI{STEIilAITNAFöf,ENINGEN!

använda arkiv och som förbättrar
arkivens tillgänglighet. Inte minst

Denna förenjng, som bildades år 1809,
samla Sve.jge§ bruk§tiänsteilAn tili sirävan

vill

utredningens namn, "Arkiv för alla"
visar en tydlig inriktning på detta.

fÖa

ärbeta. bi. a. for åndamåisenlig lösning

av pen$ioi§fråoan (inirlativtagare !iil sveriges
Plveta.6ral dae Pensiolskassa)

Egen

avgiftsf

ri plätsf

Egna londer.,..

c;a

Specifika uppdrag

örmedlin
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Utredarna har fått ett antal mer specifika uppdrag som berör både den statliga, kommunala och enskilda sektorn.

kronor.

Under å.oa 19.21*192a utbetaltes till medlemmar ell6r dera§ efterlevandel
arbetslöshetsunderetöd..... .-........... Kr. 69,595: Sjukhjälp samt till änkor och barn Kr, 14,366: utdelar årlicen studie- & reeg§tipandiea,

Bland annat skall det statliga arkirwäsendets organisation och den kommunala arkivhanteringen utredas.
Vidare skall utredningen föreslå

Medlemfiar.a e.håilå kosinadsf u ioreöi.gens 6at ikei
och dess medlemsblad,Fråh Sv€hsk. Erukn.

Årcawgit lO kro^or,
svenek hk§tJånBefian! åv6n kvlnil,t, eofi tytE 2t åf.

*lt rg$ t$l
härs,ädB
atlq lill
Svenska BrukstjånstemaöEEförenlssGn,
stål ldalen.

Svenska brukstiänstemannaföreningens arkiv förvaras hosTAM-

åtgiirder för hur enskilda arkiv bättre
skall kunna bevaras och tillhandahåIlas. Formerna för bevarande av handlingar på minoritetsspråken samiska,
finska, meänkieli, romani chib och jid-

Arkiv.

disch skall ses över.

l4sänd §rttt lig inträdo.u§ä*il

ombud

{} Ö Hr.

å_}

å,

"-

N {]r

Förslag skall lämnas
1990-talet. Projektet resulterade i ett primärmaterial på 109 intervjuer med före
detta förtroendevalda industritjänstemän,
och i boken Under årens lopp...samtal med
några som var med, som gavs ut

till

SIFs

75-årsjubileum 1995. Näwerket som byggdes upp i det projektet kommer att utn).ttjas för inventeringen.
Tänken är att starta lokala dokumentationsprojekt, där deltagarna med stöd från
TAM-Arkiv inventerar materialtillgången i
sin region. Andra dokumentationsinsatser,
till exempel insamling av yrkesminnen eller
intervjuer, kan också utnlttias.
I steg två av inventeringen föIjs intressanta enkätsvar upp med besök då materi-

men först måste naturligtvis ekonomin
1ösas.

Medel har sökts från Delegationen ftir
Industrisamhällets Kulturarv, men ansökan
beviljades inte. Eventuellt påbörjas projektet i mindre skala, medan vi jobbar på att
lösa finansieringen. SIF stöder projektet
ekonomiskt.

Hör av dig

till hur arkiv-

ml,ndigheternas möjlighet att ta emot
och hantera nya medier, liksom att
utn).ttia ny teknik i vården och tillgängliggörandet av iildre material,
skall ske på bästa sätt.

Betänkande klart i maj

Till särskild utredare har Kari
Marklund, landshövding i Norrbotten
utsetts. Sekreterare i utredningen är
Eva Årbrandt |ohansson. Öwiga delta-

alet förtecknas.

Projekt Brukstjänsteman är det första
större inventeringsprojekt som TAMArkiv genomför, och vi hoppas naturligtvis på att hitta mängder med spännande
material som kan användas för att ge
brukstjänstemännen deras rättmätiga
plats i industrihistorien. Om du som läser

Finansiering

på dolda tjänstemannahemligheter, kon-

2000:104 på regeringens hemsida

Genomförandet av projektet som det skisseras ovan förutsätter att vi kan projektanstiilla en person under cirka tre månader,

takta mig (adress, telefonnummer, e-postadress och så vidare finns i redaktionsru-

www.regeringen.se.

det här vet med dig att ditt arkiv kan ruva

gare är experter som representerar

olika grenar av arkiwäsendet i Sverige.
Från början skulle utredaren redovisa sitt uppdrag den 30 november 2001,
men detta datum har flyttats fram och
utredaren beräknas avsluta sitt arbete
den 31 maj 2002.För den som vill läsa
mer finns utredningsdirektivet

Text Kerstin Söderman

tan).
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ABM-samarbetet

o
n

E

0
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Text: Michael Frankius

På senare tid har det talats
mycket om behovet av närmare
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM-samarbete), eftersom deras respektive
material och kompetenser ofta
kompletterar varandra. För den
allt större skaran användare är
det egentligen oväsentligt var
materialet finns - det viktiga är
att veta att det finns.
Samarbete om kompetenser och resurser är
också

viktigt, i en värld med krympande

ekonomiska ramar och stor konkurrens
mellan olika offentliS finansierade verksamheter - där ABM-sektorn knappast hör
till de hogst prioriterade - är det rent av ett
överlevnadsvillkor för dessa institutioner
och för de välutbildade människor som
arbetar där.
Flera andra länder har redan gjort något

åt frågan.

I Storbritannien har man skapat

ABM-myndighet, Resource, som har till
uppgift att ge statliga bidrag till projekt på
regional och lokal nivå. I Norge har
Stortinget tagit ett formellt beslut om
en

ABM-samverkan. I Sverige finns redan, på
regional nivå, flera "ABM-embryon'- till
exempel i Västernorrland och Skåne.
Presskonferens
Statens Kulturråd, Kungliga Biblioteket och
DlK-förbundet anordnade gemensamt i
slutet av novemb., i00o konferensen
ABM-forum 2000. Den tryckta konferensrapporten presenterades vid en presskonferens den 5 april, den finns att rekvirera från

alla tre arrangörerna.
Dagen innan, den 4 april, behandlade
riksdagen en omfattande proposition innehållande flera kulturpolitiska frågor. En av
dem handlade om samordning och samverkan inom ABM-området - det var faktiskt
den enda frågan i hela propositionen som
verkligen bifolls av riksdagen, troligen där-

för att den upplevdes som okontroversiell
och inte skulle innebära någon omfattande

formell reglering. Riksdagen uppdrog åt
regeringen att se över formerna för en
sådan samverkan.

Vedertagen modell
Regeringen 1är i sin tur uppdra åt

Kulturdepartementet att utreda frågan,
gissningwis kan det finnas ett fardigt forslag mot slutet av är 2002. Tioligen ligger
en organisering liknande den brittiska nära
hands. Alltså med en liten central statlig
organisation som har till uppgift att fördela
statliga anslag till olika lokala och regionala

till

ABM- samarbetsprojekt.
Projekten ska stlT as och bedrivas lokalt,
den statliga inblandningen ska bara omfatta själva finansieringen. De statliga organen
KK-stiftelsen och Stiftelsen Framtidens

Kultur arbetar sedan länge på detta sätt
med sin finansiering av olika lokala kulturella projekt, modellen är alltså redan
vedertagen.
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NUo stondorder fÖr skonningutrustning
12653-l

-

ring av skanningutrustning har

Provtavla för svart-vit skanning
av kontorsdokument - Del
Elektronisk dokumenthantering
2: Användningsmetod.
- Provtavla för svart-vit

fastställts av SlS. De är som

ning av kontorsdokument - Del

titlarna anger avsedda för

1:

SS-IS0

i9Två nya standarder för
utvärderin g och kval itetssäk-

skanning av kontorsdokument

skan-

Egenskapskrav.

Standarderna kan beställas

från SIS Förlag,

i

12653-2

samband med elektronisk

SS-IS0

dokumenthantering.

Elektronisk

http://wwwsisforlag.sel

dokumenthantering

TextTorbjörn Hörnfeldt
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Text: Michael Frankius

öre 1970-talets mitt hade bara några
få kommuner och landsting anställt

behovet av ordning och styrning i deras

Vid starten 1976 hade den 18
medlemmar, men redan tre år senare hade
antalet ökat till 85. Vid årsmötet 1980
ändrades sällskapets namn till det alltjamt
gällande Föreningen Arkiwerksamma i
Landsting och Kommuner (FALK) - kan-

dokumentadministration ökade, varför fl er

ske

arkir.arietjänster inrättades. Arkivkursen
vid Stockholms universitet, som startade

fråga om något fackligt forbund (OBS

egna utbildade arkivarier.
Kommunsammanslagningar och utökade
landstingsverksamheter gjorde dock att

tlitigt anr.änd rekr),teringsbas

verksamhet.

för att tydliggöra att det ju inte var

wit-

zefi)...

för dessa tjänster.

för
att ftireningen skulle få någon form av offi-

FAKL bildades

ciell status, för att kunna vara med och
påverka de kommunala arkivens och arki-

1973, bler. en

Vid Svenska Kommunförbundets informationskonferenser för arkivarier i kommuner
och landsting ären 1972 och 1974, dryftades bland annat bildandet av en arkivarie-

förening. Syftet skulle vara att framja de
l,rkesmässiga kontakterna mellan (de ?innu
fåtaliga) kommun- och landstingsarkivarierna och ge deras profession och de speci-

fikt kommunala arkir&ågorna en tydligare

profil gentemot omvärlden i allmiinhet och
den statliga arkivsektorn i synnerhet.
Vid nästa informationskonferens,
Stockholm

kommit

197 6,

i

långt att man nu instiftade
denna förening som fick namnet
Förbundet för Arkivanställda i Kommuner
och Landsting, FAKL. Till dess ftirste ordfö-

rande valdes stadsarkivarien i Stockholm,
Sven Olsson.

till

variernas arbetsförhållanden. Föreningen
blev ganska snart remissinstans i statliga
utredningar som berörde dokumenthanteringen i olika kommunala verksamheter.
FALK fick så småningom också vara med
och nominera Kommunförbundets och
Landstingsförbundets representanter dock inte utan visst tjat på de båda f<irbunden! - i Riksarkivets kommunala samrådsgrupp. FALK är också medlem i
International Council on Archives (ICA)
kommunala sektion.

hade förberedelserna

så

Ändrade

Redan från starten aibetade stfrelsen

FALK

Föreningens numerär ökade snabbt redan
under de första åren, trots liten utåtriktad

chans att kunna träffa större skaror av kollegor.
FALK:s funktion som kontaktskapare har
på senare år resulterat i åtskilliga informella

regionala och lokala nätverk med arkiqersonal i landsting och kommuner.
Informationskonferenserna har hållits
sedan 1978, hela tiden med värdskapet

roterande mellan olika kommuner och
landsting. Sedan 1984 har de ägt rum varje
år, stadiS med över 100 deltagare. Rekordet
är 185 på konferensen i Stockholm 1999.
Begreppet FALK har för medlemmarna blivit mer eller mindre synon),mt med dessa
konferenser - på gott och ont. Föreningen

uträttarju saker även i det tysta (till exempel remissvar på lagforslag) men det är den
utåtriktade aktiviteten i form av konferenserna som märks.

Framtidens melodi
Tiderna förändras, och FALK med dem.
Föreningen har nu närmare 400 medlemmar, spridda över hela landet. Årets konferens i Uppsala var kanske den sista enligt
den gamla vedertagna form som de haft

Kontaktskapande

sedan föreningens start.

Föreningen satsade tidigt på att anordna
informationskonferenser i samband med
årsmötena, med s1,fte att både bedriva kunskapsspridning och framja kontaktskapandet mellan medlemmarna. Eftersom medlemskadern är utspridd över hela landet,

FALK inte att anordna någon egen konferens, utan i stiillet delta i det sektorsövergripande samarbetsprojektet "Arkiweckan"

och många av medlemmarna sitter som

Ar

2002

kommer

i SASS regi. Om detta försök utfaller positivt lar det bli framtidens melodi. Och kan
en sådan samverkan bidra

till att riva

exis-

terande revirgränser mellan de olika arkiv-

ensam arkivverksam på sin respektive

sektorerna och arkilprofessionerna, är det

arbetsplats, är dessa konferenser deras enda

bara bra.
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freningsforum

o

hjälte

0

ta en historia om verkligheten så

Som så många år tidigare hölls årets Registrators-

intressant som möjligt, och att
det hela tiden är en tävling mel-

konferens i Norrköping. Lokförarna satte dock käppar i hjulen för oss genom att gå ut i punktstreiker
precis den 10 oktober. Några kom för sent och
andra fick åka hemifrån i ottan, men alla var på
plats i Louis de Geer konsert & kongress på för-

lan olika massmedia att vinna
åhörare, läsare eller tittare. Vi
flck information om de olika

kriterierna för att bygga

Önpr-ra §1,stit..

tets perspektiv men också ur den

Sveriges hemsida www.opPnas-

vanliga medborgarens. Ifrågasätt

verige.gov.se. Diir finns mYcket
läsvärt. Hans Sundström beskrev

Anki Steen Pre-

.enterade programmet båda

iaqarna och det gjorde hon som

alltid!
Dagens sista punkt var gruPP-

registratorn som en hjiilte som
ofta är ensam om att driva
offentligheten på ml,ndigheten.

Vi fick också en ny titel nämli-

diskussioner och redovisning
angående Informations- och

gen offentlighets experter. Inte
undra på att Hans är alla regis-

Monica Grolich var en av föreläsarna på AAS Registratorsseminarium i NorrköPing den

Hans Sundström, Statskontoret,
var seminariets förste föredragshållare. Han talade om Sverige -

tratorers favorit.

10-11 oktober.

ett internationellt föredöme

Därefter talade Helena Jäderblom, Justitiedepartementet, i
ämnet Blir EU öppnare genom

.,

anligt med bravur.

Regeringskampanj

!

Öppenhet, offentlighet, e-Post
och Internet. Han talade mYcket
om regeringens kampanj Öppna
Sverige.

Ur registratorns Per-

spektiv är det fantastiskt att man
:intligen 1)& fram dessa viktiga
frågor från högsta nivå. |ag råder
alla att gå

in och studera OPPna

och

riktlinjer finns på olika

arbetsplatser. Summan av detta
är, att trots att vi alla är stYrda av

svensk påverkan? Det nya

vi olika

Efter lunch berättade Yrsa
Stenius, författare och journalist

direktiv och riktlinjer.

(har bland annat haft olika
chefsposter på Aftonbladet), om
Varför står det aldrig rätt i tid-

Ny högskoleutbildning

öppenhetsdirektivet i EU'
Mycket intressant och lärorikt
att få ta del av arbetet och besluten angående de nya öPPenhetsreglerna inom EU.

ningarna? Om nyhetsjournalistiken och dess berättargrePP'

Vi

fick veta att informatörens UPPgift är att skildra verkligheten'
Massmedias uppgift är att berät-

AAS vitt önsko fÖtjonde vÖtkomno som nuo medtemmor:

Dag två inleddes av Monica

Grolich, PPM, som berättade om
arbetet i Nätverket för registratorer i Stockholm och UPPsala,
som har 100 medlemmar.
Näwerket har lyckats få till stånd
en högskoleutbildning för regis-

NLA vitt önsko

fotjonde
vötkomno sorn
nuo medtemmor:

Eva Backman, Huddinge

Jenny Palmqvist, Borlänge

Helene Arneving,Vaxholm

Lars-Erik Hansen, Stockholm

Carina Rejstrand, Uppsala

Ulrika Färnström, Karlskrona

Kristoffer Nilsson, Nynäshamn

Leif Gustafsson, Nyköping

Riitta Kallio, Stockholm

Walny Kleverud, Stockholm-

Eva Croth, Stockholm

Thomas Cäfvert, Stockholm

Maria Södergård, Broby

Arlanda

Stig-Bertil 0lsson, Karlskoga

PontusVärmhed, Stockholm

Nina Linder, Stockholm

lnger Lecktröm, Stockholm

AnitaTallbom, Stockholm

Lisan Nissar, Sollentuna

Lars Holm, Göteborg

Nils Gardell, Linköping

Katarina Ekelöf, Stockholm

M-real Sverige AB, Husums fabrik

Bodil Nordin, Nonköping

Ann Clements, Stockholm

Margit Segervall, NonköPing

Maj Andersson, Stockholm

Livsmedelsekonomiska lnstitutet

Birgitta Torgän, Stockholm

Kristina Fagerberg,Vaxholm

Agneta Berggren, UPPsala

Leif Erikson, Stockholm

Ernst &Young AB

Monica Holmström,Värnamo

Line Rudwall, Järfälla

Agneta Kurin, NorrköPing

Lars Strandberg, Stockholm

lnger Axell, Svenska Energi -

Monica Flinkberg, Uppsala

Eva And16en, Jönköping

Anne Nisser, Lidingö

Fayezeh Hajbolouri, Cöteborg

Swedenergy - AB

Britt-Marie Blom, UPPsala

Ann-Charlotte Lagneteg,

Ann Svensson,Västervik

Petter Björktrand, Malmö

lndustri Kapital

Monica Ald6n, Stockholm

Jönköping

ulf

Per Mårlensson,Västerås

Per Clemensson

Magdalena Nordin, Karlskrona

Christina Lilja, Kungälv

UIla Hilmersson, Hässleholm

Robert Ebbersten, Helsingborg

Gudrun Karlsson, Huddinge

6unilla Hedman, Kungälv

Proscovia Svärd, Uppsala

Pelle CIa16us, Ekerö

Jonas Engardt, Stockholm
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öppenhetsfrågor. Vilka direktiv

samma regelverk, har

En god historia

UPP en

god historia. Denna föreläsning
var mycket larorik både ur arbe-

middagen den 10 oktober.
\Lrnttrensens tema var Öppna
S. erige och arrangör var Arkiv:idet.L\S i samarbete med

och

Meijer, Arlöv

la

rf.

offentlighets expert

NÄRINCSUVETS ARKIVRAD, NIÅ
Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro
Tel

.

019-12 01 95

Fax

.

Hemsida: www.nla.nu

019-611 81 20

E-post nla@nla.nu

0rdförande:
Margareta Linday
Villagatan 26,619 35 TRoSA
Tfn: 0156-123 41

tratorer. Mitthögskolan svarar för
utbildningen, som startar hösten

versitet om Diariet på Internet offentlighetsprincipen, personupp-

2002 och ger 20 p6;1g.

gift slagen och sekretesslagen.

Lör-retiåean är en stående punkt,
alltid aktuel1. Der.rna höst har några
medlemmar taqit fram ett förslag
på nv TNS-klassificering för registratorer, som ska skickas till Arbetsgivan'erket och facken med flera.

Vi fick mycket information om
PUL och behandling av personuppgifter. Personuppgiftsombudet är en
intern revisor. Myndigheterna ska
ha god offentlighetsstruktur. Cecilia

BirgiLta \r'r id,son. Linköpings uni-

redogjorde för och hänvisade till
olika kapitel i sekretesslagen. Detta
var en nyttig genomgång då personuppgift sfrågorna är mycket

versitet, redogrorde för sin uppsats

komplexa.

Från sprätthöna

till kaospilot

Registratorns r-rkesroll i förändring.

- Från sprätthöna till kaospilot.
Birgitta bygger sin uppsats på intervjuer av fem registratorer på olika
myndigheter. Arbetet förändras på
grund av datorisering. onrorganisa-

tioner och omstruktureringar.
Registratorn är informationsförmedlaren, som hå11er uppe kvaliteten på r.erksar-r-rheten genom att

lyfta fram sin professionella ro11.
Kontakta Birgitta på
birar@rek.lir,.se om du

vi11

ha hen-

nes uppsats.
Sedan löreläste Cecilia Magnusson

Sjöberg, professor på Juridiska
In'titutionen rid SLockholms uni-

vi skriver klart och
tydligt och får med all information
i diariet.
dens forskare att

Kulturevenemang
Efter denna fängslande redogörelse
avslutades seminariet med kulturevenemang. Vi hade tre val: stadsvandring, besök på Holmenmusedt
eller på Arbetets museum. |ag valde
stadsvandring med guide i det viilbevarade industrilandskapet med
anor från 1600-talet kallat Sveriges
Manchester. Mycket intressant och

Klart och tydligt
Efter lunch stod Maija Runcis, historiker vid Stockholms universitet i
tur. Vem vill ha diariet sen? Diariet
som informationskiilla för forskning. Maija Runcis blev mycket
uppmärksammad för sin avhandling Steriliseringar i folkhemmet
1998. Hon forskar om välfärdsstaten i perspektivet individen kontra
staten, med utgångspunkt kvinna familj - barn. Maija berättade hur
ärendemeningarna skrevs in i diariet. Ibland var de avsiktligt mycket
knapphandiga och svårtolkade. Det

E-post: margareta.linday@swipnet.se

stimulerande att frossa i denna kulturbyggd en strålande oktoberdag,

ARKIVRADET AAS
Box 390, 101 27 ST0CKHOLI\4
Kansli: Annika Pettersson

Tfn/Fax: 08-411 49 30.

0rdförande:
0lle Ebbinghaus
WM-data eApplications
Tfn: 08-671 02 36

.

08-670 23 99.

Fax:

E-post: olle.ebbinghaus@wmdata.se

som kändes som en vårdag.

Arrangörerna av arets seminarium ska ha ett stort tack. Allt var
mycket bra. Hög poäng på program, föreläsare, arrangemang och

I mitt tycke ett av det
Norrköpingsseminarium
som
basta
(och
jag
jämförelsemahar
ordnats
förlustelser.

terial eftersom jagvarit med från
begynnelsen). fag ser redan fram

mot nästa års seminarium.
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är därför mycket viktigt för framti-

Fax

lngvar Söderström
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.

Fax:08-96 36 52
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AAS medlemsmatrikel

12001 örs motriket

I

stör ott töso ott:

Arkivrådet, AAS medlemsmatrikel har skick-

ats ut till medlemmarna.Tyvärr stämmer inte
delen som är sorterad på arbetsgivare för alla

t9 arkivrådet har 709 medlemmar varav 528

medlemmar. Detta beklagar naturligtvis AAS.

@ 70 0/o av medlemmarna har statlig tjänst.

De övriga delarna ska däremot stämma.

I

Naturligtvis finns det uppdateringar att göra.

0m ni har förändringar till matrikeln kontakta
Annika Pettersson på AAS kansli. Hon har telefonnummer 08-411 49 30 och e-postadress:
an

n

i

ka. pettersson

@arkivradet.0rg

i+r 2002 väntas en ny matrikel utkomma.

är kvinnor och 181 är män.

8

o/o

av medlemmarna är kommunalt

.{

TI(

{

FALK

/o

Eva Lindelöw Sjöö

anställda.

Sandstensvägen 15

I

Fax 026-457 06 01

4

0/o

av medlemmarna är anställa vid

landsting.

I

18

0/o

802 62 CÄVLE
lttobil 070-522 25 57

av medlemmarna är anställda inom

den privata sektorn.

E-post: eva.lindelow.sjoo@komrevse

0rdförande:
Jan Östergren
lvlalmö stadsarkiv

Tfn: 040-10 53 12
E-post: jan.ostergren@malmo.se

ffireningsforum

Styrelsen har ordet
Här inleder vi en presentation av föreningarnas styrelser. I det här
numret är det AAS styrelse som svarar på några frågor.

1.Hur länge har du varit i styrelsen?

2.Vilka uppgifter/vad arbetar du med i styrelsen?
3. Hur länge har du varit i arkivbranschen?
4.Varför blev du arkivarie?

5. Favoritarkiv?
6.Vad tycker du är AAS viktigaste uppgift?

1. Sedan 1995.

ritningar, dammiga modeller, mystiska hålkort och konstiga magnetband.
6. Att AAS vet vad medlemmarna har för

under den period jag arbetat med arkivoch dokumenthanteringsfrågor fått prova
olika arbetsuppgifter och stått inför nya

2. lag är styrelseleda-

åsikter, och att AAS med stöd av detta kan

mot, och delansvarig
för AAS hemsida. Jag

fungera som medlemmarnas representant
olika avseenden.

utmaningar, och jag både tror och hoppas
att det fortsätter på det viset.
5. Har inget.
6. Att fungera som ett nätverk, där alla som
arbetar med arkiv- och dokumenthantering

Malena Appell

är också st1'relsemed-

0lle Ebbinqhaus

lem i Arkiv &
Dokument AB.

känner sig välkomna.

3. Sedan 1993.

1. Sedan 1993.

4. |ag måste tillstå att
jag blev arkivarie "på ett bananskal", det

2.lagarbetar med

säga det bara blev så. )ag hade gått

vill

kultur-

vetarlinjen, och så smått börjat se mig om
efter ett jobb i den "expansiva" kultursektorn, när min mamma som jobbar på
arbetsförmedlingen, tipsade mig om
utbildningen till arkivarie som ett säkert
kort till lycka och framgång...
5. Mitt "först/ arkiv, före detta
Byggnadsstyrelsen ritningsarkiv. Ett spännande arkiv med vackra, handkolorerade
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Birgitta Edenius

eller har arbetat med
det mesta som
Arkivrådet AAS har
gjort under de år jag

1. )ag

har suttit i sty-

relsen sedan förra året.
2. Det första året hade

suttit i styrelsen. Åter-

jaginga speciella sty-

kommande är planering och genomföran-

relseuppdrag, men nu
är jag sekreterare.

I arkivbranschen

de av seminarier.

3.

3. Sedan 1990.

har jag varit sedan år

gtl7ar mitt arbete för att det är
omviixlande. |ag har haft förmånen att

med min arkivutbildning här i Stockholm.

4.lag

1992 däjagblev klar

Att jag blev just arkivarie var viil lite av

utredningar etcetera.

5. fag vet inte om frågan gäller arkiv som

|ag läste ekonomisk historia vid Stockholms universitet och kom på så vis i kon-

Bjöm Jordell

arbetsplats eller arkiv som arkivbildare men
på båda kan jag säga att de flesta har både

takt med arkiven som forskare. |ag tyckte
att det ofta var lite snårigt att hitta de
handlingar jag var intresserad av med hjälp
av arkivförteckningarna. I universitetets
kurskatalog såg jag att det fanns något som
hette arkivkunskap. Det lät som något matryttigt att ha inför mina fortsatta studier i
ekonomisk historia tänkte jag och anmåilde
mig. Sedan var jag fast...men det har jag

blev invald i styrelsen vid årsmötet
t999.

4.

en tillfällighet, som så mycket annat i livet.

inte ångrat. Här fär jag dagligen arbeta med
det som framtida generationers historieintresserade ska få ta del av!
5. Det ?ir svå,rt att säga något favoritarkiv.

Alla arkiv har något att berätta och innehåller spännande handlingar, det giiller
bara att ge sig tid att tränga in i materialet.
Men jag är viil lite gammaldags för jaggtlar den där speciella känslan och lukten
som bara riktigt gamla lagom dammiga
handlingar har.

för och nackdelar.
1. lag

2. Som övrig ledamot
har jag varit med och
organiserat seminarier
och är också AAS:s

i stl,relsen.
2. Nu arbetar jag med

arbete.

historisk inriktade studier skulle
ju ha ett arbete. Då varken det akade-

viktigt

mål i detta är att synliggöra arkiven och

schen.

miska livet eller läraryrket lockade f<ill det
sig naturligt.
5. Svenska domstolsarkiv före det tidiga
980-talets gallringsbeslut.

sefull f<ir dem som sysslar med ärende- och
dokumenthantering på mlndigheter.
Genom AAS erbjuds dessa kollegor en kvalificerad och kompetensutvecklande seminarieverksamhet. |ag anser också att AAS
spelar en viktig roll vad gäller intressebe-

en bra

arkiv- och dokumenthantering. Vi
måste hjälpa vår yrkeskår att flytta fram

vakning utifrån arkivbildarens perspektiv.

sina positioner och h<;ja sin status. Som ett

Kian Steen

i detta är kompetenshöjning viktigt och
här kan AAS hjälpa ti[ på flera sätt bland
annat genom att anordna seminarier, arkivdagar med mera.

Sedan 1995.

2.

Vice ordförande.

3. Sedan 1992.
4.Tjaaaaa... Men jag

trivs i yrket.
5.

Alla tillgängliga

när jag följde med min mor, som är arkivarie, till arbetet och när jag senare läste
historia och var på arkivinstitutioner, var
positiva. Arbetet verkade spännande och
det finns många olika saker man kan
jobba med.
5. Regeringskansliets centralarkiv.
6. Att bevaka utvecklingen inom arkiv och
dokumenthantering och bevaka sina medlemmars intressen bland annat genom att
erbjuda aktuell kompetensutveckling.

Tomas Holmström

led

l

interna arbetsgrupper.
3. Två år i arkivbran4. De tidigare intrycken jag hade av 1,rket

visa betydelsen av att en organisation har

Mickael Dahlin

narium och andra

man

I

bevaka de frågor som berör dem. Ett

planeringen av höstens registratorssemi-

4. Efter

6.Jagtror att AAS:s verksamhet är betydel-

ska tillvarata deras intressen och

Det är mitt första år

1.

Arkivs sqaelse.
3. Jag läste arkivkunskap 1979. Ämnet hette
så på den tiden. Efter fem år i yrket var jag
rejalt uttråkad och ägnade de följande tio
åren åt helt andra saker. 1994 återkom jag
och har sedan dess stortri\,ts med mitt

inom den statliga sektorn där de arbetar
med någon form av arkiv- och dokumenthantering, ofta som registratorer eller arki-

Vi

Ulrika Crönquist

representant i Tema

6. De flesta av våra medlemmar återfinns

varier.

uppgift i mina ögon är
att föra ut sä mycket intressant och viktig
information som möjligt till våra medlemmar.

6. AAS viktigaste

1. Sedan senaste årsmötet, det

vill

säga

1. |ag

har suttit i styrelsen sedan årsmötet

sedan 2001-03-30

2000.

remiss. Kommer att representera AAS

2. Precis som de flesta

arbetet med nästa års Arkiwecka med

andra i styrelsen gör

mera.

2. Har

hittills varit med om att svara på en

i

jag lite av varje, bland

3. Sedan 1994

annat har jag hj?ilpt
till med några seminarier. |ust nu är jag och

in på denna bana via studier i
historia. Under mina uppsatsarbeten upptäckte jag arkivens spännande värld.
5. Har inget särskilt favoritarkiv.
6. Att fungera som en kanal för ökad kun-

några till i fuIl gang med höstens registratorsseminarium.
3. Jag har jobbat med arkiv sedan slutet av

arkiv.

1980-talet.

6. Att värna om
yrkesrollen. Att medverka i de sammanhang som påverkar
vårt yrke till exempel standardiseringar,

4. |ag utbildade mig

till arkivarie ftir jag tyck-

4. Halkade

skap och medvetenhet om arkir&ågor som
ligger i tiden och som skymtar i framtidshorisonten.

te det var ett varierat, sj:ilvstiindigt och utåt-

riktat yrke där man fick triiffa mycket m,inniskor och se många olika verksamheter.

Fotnot Med i AAS styrelse är ockå Mirja
Sandström och Marianne Ramefors.
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Qterat
.

FÄ hotter grundkurs i ott ordno och fÖrteckno orkiv
I Den 4-7 februari 2002 håller FA en grund- organisationers arkiv.
Den vänder sig i första hand

kurs i att ordna och förteckna föreningsarkiv.
Kursen hålls i Bräkne-Hoby, där Folkrörelse-

I början av september började Olle
på WM-

Ebbinghaus som arkivkonsult

data AB. Han kommer närmast från
Mariebergs Arkivbyrå.

till personer

som arbetar med förteckningsarbete vid

. Göran Larsson, tidigare 1:e arkivarie
vid landsarkivet i Lund, är sedan den 1

arkivet i Blekinge är beläget. Maria Larsson,
Skånes Arkivförbund och Per Lundin,
Folkrörelsearkivet i Blekinge är ansvariga för

Folkrörelse-/Föreningsarkiv eller vid arkivf unk-

februari stadsarkivarie i Malmö.

tioner inom en större organisation.
Frågor om kursen besvaras av Per Lundin,

. Eva-Karin Schönbeck tillträdde den
20 september en ny arkivarietiänst på

kursen som kommer att omfatta de flesta
moment som tillhör det dagliga arbetet med

0457-813 87 eller Maria Larsson,
046-30 44 19.

Ernst &Young AB, Stockholm. Hon kom-

mer närmast Irån Swedish Match AB.

:
:
:

;,ä;;;;;;;;;.;;
tillsammans med Comell University och Åmi
Magnrisson institutet, startat ett projekt som

Saganet :
om nordisk mytologi i

tillsammans ska bilda Saganet. På

@ Det isländska nationalbiblioteket har

syftartill att digitalisera den isländska

oö

webben.

publicera den på

finns ockå information
och historia. Den som är intresserad

sagan

Sammanlagt rör det sig om 380 000

besöka deras

webbplats

http://saga.library.cornell.edu/

sidor

:
;

.Webbsidan

:

version,

:

finns i en isländsk och en engelsk

:::::::::ii:::l::i'::1T:T :::::::::::::

kan

:::::::

:
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sin nya arkivarietjänst. Hon började den 1
september.

.

På Försvarets Materielverk (FMV) arbetar sedan den 13 augusti Susanne Litz6n.

.

I våras sökte Rilsskatteverket både en

arkivarie, en arkivarie

till Krono- och skatte-

myndigheten och en arkiv- och diarieföringshandläggare. Den första arkivarien
blev lan-Olof Alroth som började den 1
maj.Tjänsten på Krono- och skattemyndigheten drogs in. Den tredje handläggaren blev ton Juliosson som odrså började

Annonstider

K

o På Arbetanörelsens arkiv och bibliotek
(ARAB) har man valt Maria Boman för

den 1 maj.

Sista lämningsdag för annonser tillTema Arkiv

nummer 7/2002 är fredagen den 15 februari. 0m
Ni vill göra ett så kallat instick (löst annonsblad som
bladas in i tidningen), finns möjlighet att lämna

material senare. Det kan vara lämpligt vid till exempel platsannonser.

r På Stockholmspolisen har man anställt
både en lT-arkivarie och en arkivarie. lTarkivarien blev Carina Blomqvist som
började den 3 september. Hon kommer
närmast från Svea Hovrätt. Arkivarien blev
Margareta Stefanicka som började den
18 oktober. Hon kommer närmast från
Landstingsarkivet i Stockholm.

i Redoktionettt rnoteriol
: titt Temo Ar{<iv sl«o
,;i skict«os titt:

2002

30-31/1
4-7

/2

ABM-konferens i Jönköping
FA grunkurs

i att ordna

och

förteckna föreningsarkiv
Bräkne-Hoby

6/3

NLA:s årsmöte i Stockholm

ts/3

Tema Arkiv nr 7/2002. Deadline

måndagen den 4 februari

27/3

AAS Diarieföringskonferens

samarbete med CKU

30

9-10/10

AAS Registratorsseminarium

12/1,1

AASArkivarieseminarium

Olsson
c/oTema Arkiv
Erilsbergs säteri
II+ 96 TRENSUM
E-post aspa@swipnet.se

Asa

:

i
:

:
:
:
:

;l

AAS årsmöte

16-19/ 4 Arkivveckan, Lunds Stadshall
22-23 / 4

i
i
:
i
:

:

i

i
i
:
i
:
i

Honorar för publicerade artiklar

utgår

nummer
i. Redaktionen

:

som bidraget publicerats

:

av
insänt material. För insänt ej beställt
material ansvaras ei.

o Ivan Bratt anställdes som Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) nya chef för
arkivdepån i Söderhamn. Han börjar i
december.

.

Luftfartsverkets nya arkivarie heter Lars
Berglund och började den 1 september.

.

Carola Nygren fick jobbet som arkivarie
på Krigsa*ivet från och med den 9 oktober.

.
:

normalt iform av fem ex av det

förbehåller sig rätten till redigering

.

På Svea Hovrätt arbetar sedan den 17
september Annika Havås Nilsson.

:

Monica Holmström har

kommunarkivarie

i

utsetts

till

Värnamo kommun,

.

Fia Ewald har börjat en tiänst som
dokumentationsstrateg hos lN good company AB. Hon var tidigare landstingsarkivarie iVärmland.

:
:

. Sedan den 1 oktober arbetar lna
Rovasaari som RA:s registrator.

Ovärderliga hjälpmedel för arkivet

1. Visual ArkiY Yersion 3.0

co Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, nu i

ny version med helt nytt anvandargränssnitt och med SQL Server som databas

co Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).

@ Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp

av

ARKIA

oo Etikettutskrifter iir enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
co Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
co Med hjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort antal handläggare tillgang till förteckningsdatabasen
m I supportavtalet ingar Yisual Forum, som åir en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2. Yisual Dokplan
om bevarande och gallring tir det nödvändigt att en
Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta
har
en
aktuell
dokumenthanteringsplan.
förvaltning/myndighet
uppdatering
av dokumenthanteringsplaner.
löpande
implementering
och
rationellt med upprättande,

För att kunna leva upp

till arkivlagens intentioner

Förteckna med Visual Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fått ett mycket positivt mottagande. Frågor angående kursen besvaras
av Birgitta Losman 0108-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller Sigrun Hreidarsdottir 031-61 70 26,
sigrun. hrei darsdottir@ stadsh uset. goteborg. se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Bertil

Produktansvarig

Axelsson

031

- 6t 32 25

031

- 701 19 60

018

-

bertil.axelsson@ adb-kontoret. goteborg. se

Komuner, landsting och
folkrörelsearkiv

Bo Thal6n, stadsarkivarie
bo. thalen @

adb-kontoret. goteborg. se

Statlig och privat sektor Lars Häger, Wima Dok

30 41 72

lars.haser@ wima-dok. se

Du kan också beställa en demoversion av Yisual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 03L - 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkler och tiänster och
Arkiwårdsprodukter.

En demo av vår intranätversion hittar du på
www.visualarkiv. sotebors. se
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