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Åtskittiga berömda personer har skrivit dagbok,
ofta om den tid då de var kända och omtalade.
Annars förknippas dagboken gärna med yngre
ofta tonårsflickor. Vad som står i deras dagböcker blir ofta en förborgad hemlighet och så
småningom försvinner dom. lnte för att alla dagbokskrivares innersta tankar är särskilt viktiga,
trots detta skriver de ofta omedvetet personliga
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det skulle berika vårt material.
Som amatörhistoriker och författare mötte jag
för en tid sedan en ovanlig dagbokskrivare och
vars dagböcker av en händelse kom till ett av
våra stora arkiv. När den tonåriga Arnold började
skriva dagbok på kammaren i banvaktsstugan,
pågick första världskriget för fullt och han hade
ingen aning om vad han skulle bli och hur hans
framtid skulle gestalta sig. Den kom att skildra
vårt samhälles utveckling. Han skrev dagbok i
hela sitt liv och slutade bara några veckor före
sin död. Hans dagböcker är otroligt viktiga tidsdokument. De skildrar inte bara hans uppväxt,
hans studieår i Uppsala, utan också den dramatiska tiden då Saltsjöbadsavtalen växte fram och
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Framtiden liknar inte Arnolds tid. Han skrev
allting för hand, han klippte artiklar och fogade
samman det till sin egen beskivning av tillvaron.
I dag berättar månqa sitt liv för datorn, om den
över huvud berättas. Det samlas på hårddisken
och skrotas med datorn. Några få spar sitt material ie-mail eller på en CD, som vi tnte vet on)
den går att läsa om några år. Det nyaste nediet

ligt eller kanske rcnt av barnsligt. Det är trist. Vi
borde ha fler sådana beskrivningar i våra arkiv,

Anders Perlinge [NLA.)
Telefon:08 661 70 55.070-5709965

Lena Bohlander

skildra.

tidsdokument, som i sin enkelhet lämnar viktiga
bidrag till vår totala samhällsbeskrivning. Att de
så sällan kommer till våra arkiv beror säker på att
skrivaren eller de som så småningom tar hand
om boken tycker att innehållet är alltför person-

Tfnr 08-786 90 62,073 809 l7 40

E-post i foren i ngsa rkivet. sotm land

där han var med vid bordet och om hur tyskarnas
bomber föll över Eriksdalslunden i Stockholm
under andra världskriget. Av misstag sades det,
eller... Utan dessa dagböcker är en avgörande
del av vår arbetsmarknadshistoria onöjlig att
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är att utforma sin egen blogg. Eller sa gamqlet
man sina tnnersta intryck i ntobllkameran.
A/lin slutsats är enkel, tanken bakom ciagr.t-,:"
som dokttmentering av våra ltv far inte sti,:c:.
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syfte som tidsbeskrivnlng far aldrrg icl-(r rniå
Kan man inte se bakat kontmer ntan heller rnte
att kunna se frantåt.

J

M.:---

o
lngvar

Fo I k rö re ls e r n a

s A rki v fö r b u n d

Denna tidning trycks på millövänligt papper.
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Text:HansRamstedt hans,ramstedt@liv'se

arbetsmiliö är väsentlig,
Självklart gäller detta även för
oss i arkivsektorn. lhland kan
man dock stöta På attitYder
som att arbetsmiliöfrågor inte
skulle vara något att ta i beaktande, när det gäller arbetsmiljön i nom arkivsektorn,
En bra

Ansvaret för arbetsmiljön ligger givetvis
på arbetsgivaren, men vi som enskilda
arbetstagare har också ett ansvar att
uppmärksamma brister i arbetsmiljön.
Arbetsmiljön gäller såväl i kontors- som
arkivmiljöerna. Arbetsmiljön måste också ses i ett helhetsperspektiv dar fysiska,
psykiska och sociala aspekter beaktas.

givaren inte kommer någon vart med
frågor om arbetsmiljön, kan den lokala
skyddsorganisationen vända sig ti11 Arbetsmiijöverket.
Hur uppåttar arbetsgivaren en sådan
åtgärd? Ser arbetsgivaren det som en
osolidarisk handling?
Det skall inte alls ses som att man står
i konflikt med arbetsgivaren. I stäilet
tycker jag att man skall se det positiva
med en anmälan och att det kan påskynda en process.
Man får inte heller glömma att olika
arbetsmiljöåtgärder också kan vara till
godo fr;r andra än den berörda arbetsplatsen. Förbättringar kan också gynna
de människor vars handlingar man är
anställd for att ha ordnade och sökbara.

om
tunga och enformiga lyft, dålig belysning
och tuftcirkulation, den handlar om så
mycket mera och måste ses i ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska och
sociala aspekter bea ktas.

Olika frågor
Vilket utrymme har man som individ
att utvecklas på arbetsplatsen? Kommer
man att kunna arbeta som arkivarie?
Finns det rimliga chanser att uppfylla
arbetsuppgifterna inom rimlig tid?
Arbetsmiljön är alltså inte bara en
fråga om tunga och enformiga lyft, dålig belysning och luftcirkulation. Det är
också en fråga om var i organisationen
arkivpersonalen är inplacerad, möjligheter att påverka och utveckla verksamh.ten o.h personalens kompetens. Är
personalstyrkan tillräcklig för att i rimlig tid kunna åstadkomma resultat? Har
man rätt utrustning såväl själv som lor
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Till godo för alla
Om man på en arbetsplats trots lokala
fackliga ombuds och skyddsombuds insatser upplever att man gentemot arbets-
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Kontakta din närmaste

chef om du hittar en risk
eller brist i din

p,m
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Kontakta skyddsombudet
om ingen åtgärd görs.

hela arbetsplatsen?

De interna relationerna på en arbetsplats och frågor om maniigt och kvinnligt är också aspekter av arbetsmiljön.
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Skyddsombudet kontaktar

#<. chefen.

R S§ddskommitt6n kan vända
§q sig till Arbetsmiliöverket om

EJ

4

till
huvudskyddsombudel
om problemet inte rättas till.
Finos iogel havudskyddembud kao skydd,ombudet vända sE tt// Arbetsml/.lduer*et
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tar
upp frågan i s§ddskommitt6n
om problemet kvarstår.
Huvudskyddsombudet

Fioos ingen skyddslomntlt€ kan
huludskyddfimbudet vända stg ti//

inger åtga.c

&
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görs.
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T f isrorierna om arkivfolkers
olvckstillbud ar mänga. Det är
H
I lr.it t .rrppt någon ,oÅ rnre h",

Bemanningsföretag

hållit på att få ett hyllsystem över sig,

manningsforetag, vilket skapar ett större
avsrånd mellan parrerna.
Ut{tjrandet av det mer grova arkivjobbet laggs inte sällan också på projektanställda arkivarier, som inte känner sig
vara i den positionen att påpeka bris-

eller suttit och förtecknat i 10 graders
värme uppe på någon vind, eller i källare. Sådan är många arkivariers vardag.
Trors derra är kunskaperna inom området dåliga ifrån både arbetsgivare- och
arbetstagarhåll. Ändå är det viktig kunskap för båda parter. Straffen lor underlåtenhet på detta område är nämligen
höga. En styrelseledamot kan dömas till
böter och i värsta fall fangelse.
Kunskaperna om a rbetsgivaransvaret
är också ofta dåliga i styrelser, särskilt
inom den enskiida sektorn. Ansvaret
kan {tirstås delegeras ner till verksamhetschefen, som i sådana fall kan åläggas
samma straffskala.
Detta ansvar gäller även om den
skadade inte stått i ett anstäilningsflorhållande, då i stället bestämmelserna i
brottsbalken tar över. Det är alltså viktigt att kanna till regelverket.

Karaktären av ett kall
Nu skall tillstås att just arbetsmiljöfrågor sällan leder

de uppFarrar arkivarbete r.
Det är alltså av vikt för arbetsgivare,
likväl som arbetstagare, att ha bättre
kunskap inom detta område. Att det

ännu inte hänt några allvarligare tillbud,
får snarare ses som tur, än att tillbud har
saknats.

terna.

Några kan nog också tycka att det är
fånigt att gnälia över bärandet av tunga
volymer och kartonger. Men i en tid då
arbetsmiljöverket fastställt att det är
olagligt Itir sopgubbarna att lyfta tidningskassar, kan det kanske vara aktuellt att se på arbetsmiljön även i arkivlokalerna.

Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@ bredband.net
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Arbetsmiljö - ett
ansvar för både
arbetsgivare och
anställd

till någon konflikt

mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Problemet är snarare att frågan ofta inte

till behandiing.
Särskilt akademiker godtar ofta en
arbetsmiljö som en annan yrkesgrupp,
vana med tunga lyft, inte skulle acceptera. Yrkesvalet har ju karaktären av ett
kall. Dessutom är arkivfunktionen ofta
en riskfylld arbersplats i en annan tämIigen rofylld kontorsmiljö. Detta medlor att arkivfunktionen ofta är allenarådande på arbetsplatsen om problemet.
tas upp

Ärkiv

Bekymret blir egentligen inte mindre av
att personal allt oftare hyrs in från be-

lan får höra mer eller mindre sarkastiska
kommentarer ifrån medarbetare om hur

Nr3.2006

Sa rkasti ska kom me nta rer
Förutom ett fungerande skyddsombud,
vilket inte bör vara synonymt med
någon med ett tio år gammait diplom
från en arbetsmiljökurs, bör det finnas
en arbetsmiljöplan.

Aven om arkivet stått i fokus for frågan här, innebär inte detta att kontors-

miljön för den skull är fri från dålig
arbetsmiljö, inte minst utifrån en psykisk synvinkel. Detta är också något att
tänka på fur en profession som inte säl-

och kartonger? Arhetsmiljöverket har
fastställd att det är olagligt för sopgubbarna att lyfta tidningskassar.
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Arbetsmiliöverket har i UPPdrag att kontrollera olika arbetsmiljöer utifrån ett helhetsperspektiv. Genom
inspektioner som hland annat
kan initieras av ett skYdds'
ombud på en arhetsPlats, kan
en arbetsgivare åläggas att
förbättra arbetsmi liön.
Om Arbetsmiljöverkets uppdrag säger
dess hemsida,

www.av.se:'Arbetsmil-

jöverket har regeringens och riksdagens
uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljöIagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi bedriver vårt
arbete genom att utfärda juridiskt bindande loreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information".

Tillsyn och ansvar

Ambitionen är att arbetsgivaren i
Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv.se

Stöd av Arbetsmiliölagen
Initiativ med stöd

av

Arbetsmiljölagen

1977:1160 6 kap § 6a: Anser ett skyddsombud att åtgärder behöver vidtas lor
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö skall skyddsombudet vända sig till
arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära
att en viss undersökning skall göras {tir
kontroll av furhållandena inom skyddsområdet. Detta sker då i form av en in-

spektion från Arbetsmiljöverket.

Kontrol I genom insPektion
Genom inspektioner kan Arbetsmiljoverket kontrollera att arbetsgivaren följer
lagar och {tireskrifter inom arbetsmiljön.

I Arbetsmiljoverkets instruktioner ingår

Kontrollen av arbetsmiljön görs utifrån

bland annat att:

ett helhetsperspektiv på riskerna i verksamheten (fysiska, psykiska och sociala
risker).
Skulle inte arbetsgivaren uppfylla sina
skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen
(AML) så kan Arbetsmiljöverket rikta
krav mot arbetsgivaren.
Skyddsombud, fackliga representanter
eller en personalföreträdare deltar normalt vid inspektionen.
Om brister i arbetsmiljön har uPPmärksammats, beskrivs de skriftligt i ett
inspektionsmeddelande. Arbetsgivaren
skall redogöra ftir hur de beskrivna bristerna i arbetsmiljön skall åtgärdas och
redovisa hur kraven skall uppfylla.

.

.
.
.
.
.
.

tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen

ha

ha tillsyn över efterlevnaden av miljölagstiftningen i vissa delar
meddela föreskrifter och allmänna

råd med stöd av arbetsmiljö- och
arbetslagstiftningen
ansvara for officiell arbetsskade- och

arbetsmiljöstatistik
ansvara för ett in Formationssystem
om arbetsskador
utarbeta och sprida information

frärnlasamverkanmellanarbetsgivare
och arbetstagare på arbetsmiljöområdet

6

första hand skall rätta till eventuella
brister i arbetsmiliön på frivillig väg.
Om detta inte sker, kan verket meddela
forelaggande eller förbud, det vill säga
fr;rbjuda viss hantering, viss verksamhet
eller ftirelägga arbetsgivaren att rätta till
de brister i arbetsmiljön som beskrivits.

Arbetsmiljöverket kan dven sätta ut ett
vitesbelopp.

Arhetsmiljöstatistik
Under perioden februari 2002 - mq
2006har 67 artal ärenden med anknytning till arkiwerksamhet handlagts på
något av Arbetsmiljöverkets tio distrikt'

Antalet ärenden innehåller dven en del
ärenden som inte har med tillsyn att
göra.

Av utdraget ur diariet framgår att
två ärenden rör brister i ventilationen,
ett om kränkande särbehandling, ett
ärende då vagn med handlingar välter,
två ärenden där arkivhyllor lossnar från
vagg, rvä ärenden då personal skadar
fingrar och två ärenden angående brister
i arbetsmiljön. Övriga ärenden rör huvudsakligen ombyggnationer.

90 00

@av.se
renden efter kontorstid
journummer 08-454 20
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Arbets m i lj öve rkets ä re n d e n
AlöR 2005/459|l och 55817
behandlar arbetsmiljön inom
en del av Landstinget Värmllnds organisation i Karlstad.
Arendena rör den enhet som
hestå r av La n dsti n gsa rkivet,

Landstingsarkivet till inplacering av
handlingar i hylla kunna hantera arkivhandlingar på ett ur belastningsergonomi bra sätt. Handlingar måste kunna tas
emot, transporteras och lyftas så att risk
för skador kan undvikas. Det måste finnas arbetsytor fur sortering och vidare
hantering av arkivmaterial.

landstingets centrala diarium
och landstingshusets reception. Dessa ärenden är en fortsättning på ett tidigare inspektionsärende.
Ärendena är i skrivande
stund inte avslutade.

Kontorslokaler måste vara inredda på
ett sådant sätt att arbete överhuvudtaget är möjligt att utföra och belysningen

Bakgrunden
des

till den anmäian

som gjor-

till Arbetsmiljöverket var olika for-

hållanden inom enhetens arbetsmiljö.
Det gäller till exempel hot mot personal, transporter och leveranser, övertid,
luftens sammansättning i arbetsrum och
mängden ej ordnat och ftirtecknat arkivmaterial.
Arbetsmiljöverkets har vid två inspektioner under är 2005 och 2006 kunnat
konstatera att arbetsmiljön inom enheten var långt ifrån tillfredsställande.
Rent allmänt måste landstinget i fortsättningen organisera arbetet för att
undvika ohälsa och olycksåll på grund
av arbetsmängd, dåligt anpassade lokaler och utrustning.

Bättre möjligheter
Arkivpersonalen måste få bättre möjligheter att allt ifrån leverans till

Ärkiv

Nr3.2006

är god.
För personalen i landstingshusets re-

ception finns det risk för våld och hot
från besökande. Det måste darfr;r finnas retrdttvägar om situationen skulle
bli hotande.
Enhetschefen måste få praktiska och
ekonomiska möjligheter tili att kunna
lösa sina arbetsuppgifter. För det måste
extra resurser och tid tilldelas. Nuvarande arbetssituation kan leda till ohalsa
om inte möjligheter till återhämtning
ges. Ett länge pågående arbete med omorganisation måste avslutas.
Luftens sammansättning i lokalen för
landstingets centrala diarium måste utredas.

Nya lokaler
Landstinget har tagit i tu med ärendena
dven om möjligheterna att åtgärda bristerna i arbetsmiljön delvis ligger en bit
fram i tiden.
En av de viktigaste åtgärderna är att få
tillstånd den planerade ombyggnationen
av delar av Arkivcentrum där Landstingsarkivet fi nns. Planerad infyttning

i de n1,a lokalema är i clecember 2006. I
och med ombl.ggnaden kommer de nuvarande bristerna i framkomlighet och
ti11gänglighet i arkivlokalerna som sådan att förhoppningsvis bli bättre. Krav

kommer att ställas på leveranser i fortsättningen.

Rekrvtering av personal tillfälligt eller
permanent kommer att va[a nödvär-rdigt
fur att inom rirnlig tici kunna r,rtfbrrr r-issa arbetsuppgifter. C)nrfbrclel n ins e1ler
omprioritering av arbersuppgilier krn
bli aktuellr. Ornplio ircr''n:.r' .r. j .'-..uppgifr.r får irrre I.,l.r rill .ttt r i.- ,: uppgifrer negliseras.

Hotbildsbeskrivning
Under augusti-september kommer ftirhoppningsvis arbetet med omorganisationen att kunna avslutas. Förhoppningsvis ska detta kunna ske i
samverkan mellan arbetsgivare och
berörd personai.
Landstingshusets reception ska byggas
om. Säkerheten {tir personalen kommer
därmed art Itirbätrras. En hotbildsbeskrivning är gjord.
I lokalen ftir landstingets centrala diarium har fbrutom intervjuer med berörd personal olika mätningar av luftens
sammansättning gjorts.
I september kommer enhetens personal att under ett dygn samlas ftir att
diskutera enhetens totala arbetsmiljö.
Fram till augusti månads utgång har
Landstinget Värmland på sig att besvara
Arbetsmilj överkets inspektionsmeddelande.

7
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arkiuarien
edan skall ges några exemPel
på vad en arkivtjänsteman kan

råka ut for i arbetslivet. Exemplen är hämtade både från den offentIiga och enskilda sektorn.
Det kanske vanligaste olyckstillbudet
är att någon håller på att få arkivsystemet över sig. I vissa fall rör det sig bara
om några enstaka hyllpian som ger vika,
med påfoljd att volymerna åller mot
golvet. I dessa fail skulle säkerligen inte
den drabbade dö, men att få ett tjogtal
volymer på sig, var och en vägandes 3-5
kilo kan i alla fall göra riktigt ont!
I de mer allvarliga fallen har hela hyllsystem gett vika. Vanligtvis brukar arkivarien hinna kasta sig åt sidan och därmed klara sig ifrån raset, i andra tycks
han likt Hulken skapa krafter i denna
pressade situation och under förtvivlade
skrik på hjälp, hålla emot tills undsättning kommer. Med forenade krafter går
det sedan att hålla tillbaka arkivsystemet.

Småskador vanliga
\,.,r .irr plocka r.rer handlingar ifrån
Lltrrr;r. nrir de ir-rte kommer nedfallanker-r r-,rra tbrenat r-r-red fara. Stegar
..ch tbrpallar :ir ofta gan.rla, eller av
undermåiig kr.alitd.
Der kan ocksil finnas bristande kunskaper bland arkivarbetarna om säkerhetsaspekterna. Småskador hör alltså
ir-.

J..

1i

,.

Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@ bredband.net

vardagen till. Förutom detta innebär
arkivarbetet inte sällan att lyfta flyrtkartonger som lätt uppnår vikter på
30 kilo!

kulturlager, finns det också mer ovanliga. Som exempelvis de arkivhandlingar
som blev täckta av cement, och då var
de ändå placerade på en arkivinstitu-

tionl

Ett

kulturlager

Exemplen på dåiiga arbetslokaler är
många och har upplevts utav de flesta

inom yrket.
Arkiven förvaras allt som oftast i fuktiga kallarlokaler, lonsterlösa lagerlokaIer, eller på kylslagna vindar. Volymerna brukar i regel täckas av en hinna, ett
kulturlager. Framför allt är det tre lager
som brukar omge handlingarna.
Det ftirsta är vanligast och sällan frånvarande, nämligen dammet, vilket gör
de vita kläderna (särskilt skjortorna)
brunrandiga, dessutom sägs det vara
direkt onyttigt i längden.
Kulturlager nummer två är möglet.
Detta är inte lika skadligt lor kläderna
och går lätt att damma av med handen,
men det är något sämre ur hälsosynpunkt. Dessutom är lukten oangenäm.
{tjr att inte säga stickande.
Som tredje lager framträder oftast
fågeltrackl Dess form är i regei fast och
är därfor oftast ofarlig för kläderna, den
avger inte heller någon bestickande lukt.
Det misspryder dock de inbundna
volymerna. Dessutom är det likt möglet,

direkt skadligt för handlingarna.
Förutom dessa mer vanliga former av

Dåliga lokaler
Den förtecknande arkivariern tvingas
ofta sitta och arbeta i arkivlokaier, omgiven av nämnda odörer.
Mögelsanering är oftast en ekonomisk
omöjlighet och någon dammsugare,
att rengöra lokalerna med innan arbetet utftirs, förblir en önskedröm. I bästa
fall 6nns det någon gammal utrangerad
kontorsstol med tillhörande bord att arbeta vid. Belysningen brukar bestå av ett
sälian rengjort lysrörssystem, ofta med
fler lampor ur funktion, än som fortfarande sprider sitt ljus. Temperaturen
brukar pendla melian 15-77 grader.
Exemplen på arkivarier som fått skador av att arbeta i denna miliö är flirstås legio. Att arbeta en stund i arkivet
är naturligtvis ofrånkomligt, problemet
är dock att det sällan flnns något eget
tjänsterum att tillgå, i stället tvingas
arkivarien nyttja tillfalligt obemannade

kontorsrum.

På vinden
AIIa arkivlokaler ligger dock inte i källaren. Vindar är också en populär lokaliret. Här brukar temPeraturen vara än
mer skiftande. Om sommaren kan temperaturen både uppnå 30 och 40 plusgrader, medan vintermorgnarna kan
uppvisa ett fjärde kulturlager, nämligen
handlingar täckta av frostl

E
1,

Vanligtvis brukar arkivarien hinna kasta sig åt sidan och därmed
klara sig ifrån raset. Att det ännu inte hänt några allvarligare tillbud, får snarale ses som tur, än att tillbud har saknats.
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Är det inte så, att desto
mer sällsynt en arkivarie
är på en arbetsplats och
desto mer ovan man är vid
en arkivarie, desto större
är risken att som arkivarie
bli utsatt för mobbing i
någon form,
Många av oss får höra kommentarer som:

-

Vad har du gjort för fel ftir att hamna
i arkivet? Stackars dig!

-

Vi har ett

spöke eller en ond ande här

i huset som kommer på morgonen

Omodern miliö
Är mrn visstids-/projektanställd ökar
risken att man får ett rum i någon
skrubb, som ingen annan vill ha. Eller
så får man ett bra rum som man sedan
måste flytta ut ifrån, fiir att de fast anställda skall ha nya rum.
Och arkivlokalen ligger i källaren med
mycket övrigt att önska beträffande den
fysiska arbetsmiljön och arkivet. Senaste
möbleringen gjordes 7979 eller så, samtidigt som man uppe på kontoret har
nytt på gång efter bara tio år.
Den fysiska arbetsmiljön påverkar
också den psykiska, för visst är det lätt
deprimerande att arbeta i en omodern
miljö, inre minst då omgivningen inte
ftirstår varför man behöver satsa en enda
krona på arkivet.

jobba med när det gäller vår arbetsmiljö,
den måste lyftas fram mer. Kanske är
det just genom att få in arkivarier på
alla arbetsplatser som respekten fiir oss
och alla andra som arbetar med liknande uppgifter, kommer upp på en högre
nivå.

J
I
I

ngen skall belröi .r lrli rrrol,b.r.l I..r 'ir'
.rrl,errolats. och onr >å :L,cl nr.t:r- .:

häud.', rärL o.h Jli'.r E.L r J-:.
",
skit helr enkeltl

Ir.rte ta

Text: lngrid Söderlund

lngrid.soederlund @swipnet.se

och det är du.

överaltt och ingenstans
-

skrrl;r pr:i dir-r vaqn. Vacl har du med

Kanske tillhör man organisatoriskt inte
huset, utan den centrala enheten, då är
det inte säkert att man får stå i den interna telefonkatalogen, dven om man
skall vara där fera år. N,[an anses inte

.1ig der-rn,r eång?

tillhöra

Har du

Och hur mycket Itjrstärker inte alla
olyckliga omständigheter bilden av arki-

Har clu kon.rnit upp från underjorden/källirren nu?

- \u

-

komr.r.rer du här igen med

ditt

besök? frågar någon när det

kommer "fint" folk från {tiretag som
säljer arkivinredning, till arkivarien.

Är du med här i SACO (under{tirstått "fina" akademikerfacket) när det
skall vara fackmöte.

Ärkiv
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varien som 'bff". Man blir något mystiskt UFO som är runt på alla avdelningar och skall ha tag i gamla papper.
Man är överallt och ingenstans.
Sammantaget gör detta arbetsplatsen
obehaglig fiir en icke obetydlig mängd
arkivarier idag. Och vi har en bra bit att

'manga av oss
sarkastiska
om hur
Det skall ingen

I

Arkivpedagogiskt seminarium i Botkyrka

Text: Karin Sjöberg, arkivPedagog

vid Skånes Arkivförbund

,?r roou her av reqeringcn ut:etts

A' :,',Y:

:

:f

lii.:x

I

-rll l;,

vet måste bli bettre på att spegla och ta
tillr.ara medborgarnas olika erfarenheter, kr-rnskaper och perspektiv och på ett
mer r.r:rturligt och sjä1vh1art sätt inkluclcra dem i det ordinarie kulturutbudet"

SOU 1005:91 ).
\-iktiea iiågor: att fokuser-a på är bland
.1n11;lt hllr den egna organisationen ser
Lrr. \'rLl vi inom kulturan,ssektorn vä1ier
.rrt sanrl;r in. dokun-rentera och arhivera,
rnen är'en r-ad vi inom det utåtriktade
L

arbetet r'äljer att ploducera, hul det förr-nedlas och lor r.em.
Det var dessa frågor som 1åg till grund
lör det arkivped.rgogiskr möt( som
arrangerades av Skånes Arkivförbund i
samarbete med Arkivpedagogiskt forum
på Ä.rlångkulturellt centrum i Botkyrka

den 13 juni, 2006. Till mötet kom ett
40-tal deltagare från olika arkiv och
museer i landet.

M å n g ku ltu rel lt ce ntru m
Leif l\4agnussor.r, chef vid Mångkulture11t centrum, inledde förmiddagetr med
att infbrnrera om Mångkultr-rrellt cen-

trum och

z

'z
.a.

a;

dess ver:ksamhet.

Centrur.net bildades 1987 som en
kon-rmunal stiftelse med målet att "verka
brett i Botk,vrka för att producera hunskap om innebörden och förståelsen av
att leva och verka i ett mångkultureilt
sam}räl1e". De skall dven "kommunicera
verksamheten och dess resultat i Stockholms län, övriga landet och internationellt" (www.mkc.se). Här bedrivs
forskning och dokumentationsarbete,
men också kulturpedagogiir, utstä11ningar, publicering, utbildning och
progrirmerbjudanden i olika former'
Hul ska man då {rorhålla sig till begreppet mångkultur?

10

karin.sjoberg @skanearkiv.se

Enligt Magnusson anr,änds ordet på
n,å sätt. J det ena fallet anr,änds begreppet r-ent deskriptivt, vilket innebär att
man beskriver der.r faktiska mångfalden
i samhället i termer av språh, religior-r
och kulturer. I det andra fallet används
det på ett normativt sätt som ett politiskt eller fi1osofiskt samhallsideal. Vid
ett normativt bruk av ordet "mångkulrrrr" är det 'il<tigt arr man inre stånnar
i begreppet utan i stället preciserar vad
man menar. Här finns all anledning för
oss som ar-betar med pedagogik eller ann at dokumentationsarbete att fundera
över hur: och i vilka sammauhang vi använder oss av mångkr,rlturbegreppet.

mans med en grupp muslimska kvinnor
Slagsta vuxenutbildning med att
dokumentera Ran.radan. En del av kvinnorna valde då att skriva dagbok under
den aktuella perioden. N4aterialet finns
alkiverat på Mångkulturellt centrum.
Vid samtidsdokumentationer är det,

fiån

rnenade Petersron. angeläget

iltt

man

har ett öppet ti11vägagångssätt lor att
skapa dialog och kommr.rnikation,
snarare än ett ensidigt insamlande av
berättelser. Dialogen är oer-hört angelägen om kulturarvsit-tstitr-rtionerna skall

kunna spela en viktig roll lor framtiden.
En utforlig rapport kring projektet
6nns att läsa på N4ångkulturellt centrums hemsida www'mkc.se.

Kulturpedagogens roll

Traditioner vid migration

Förmiddagen avslLtades med att kulturpedagog Shahla Mohebbi beskrev
den kulturpedagogiska verksamheter-r på

Derr lorrknings- och dokumelrrationsverksamhet som bedrivs vid lr4ångku1turellt centrum berör frågor orn sociala
och kulturella företeelser och processer
som utvecklas i anslutning till migra-

\4ångkulturellt centrum. Den riktar sig
främst till skolorr.ra i Botkyrka hommun
och påminner i mångt och mycket on.r
andra kulturinstittttioners pedagogiska
arbete, med visning av utställningar och

tion.

skapande verkstad.

Etr-rolog

Ann Pettersson presenterade

ett dokumentationsprojekt, Helger och

- folklore, migration och kulturarr som pågått vid centrumet sedan fe-

högtider

ra år i sarnarbete med Stockholms läns
museum. Syftet är att studera vad som
hainder med traditioner vid migration.
Olika metoder har använts vid olika

studium av traditioner och högtider.
Vid ett tillfalle delade man ut engångskamror till ett tiotal personer som
i bild skulle dokumentera den egna
familjens ju1fi rande. Bilderna användes
sedan som utgångspunkt lor intervjuer
där de fungerade som en gernensatn
r-eferenspur-rkt under samtalet.
En annan gång arbetade de tillsam-

Vidare reflekterirde N'iohebbi ör'er sin
egen roll som ped:rgoe: r'ad är en kulturpedagog, r,ad vil1 iae fonlredl:r till de
människor jag möter och vad är s,vftet
med den pedagogiska r.erksat.nheten?
Frågorna är ständigt alitr-rella och ange1ägna att förhålla sig till r"rär tnan arbetar
som pedagog.

Ett viktigt må1 {tor Mohebbi \/ar att ge
elever tillfälle att laborera t.ned sina egna
tankar och idder utifrån fi'ågor kring
exempelvis k1ass, kön, genus, konst,
den.rokrati och religion. Det var också
viktigt att få eleverna att se "samnlanhang i sig själva" och av världen utanför,
men även att göra dern medvetna om sitt
eget sätt

att lära och uttrycka sig.
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lndividen viktigast
En intressant och nog så viktig fråga
var om hon sku11e arbeta på samma sätt
med barn av svenskt ursprung, son'r med
barn av invandrarbakgrund.
\{ohebbi menade att det inte skulle ha
nison betvclelse. då det viktiga i mötet
r-rcc .rnclr:r iir ertt se ir-rdir.ider oclr inte
: iL.:i\L-nr.1nr.r t-ör en Yiss etnisk eller
l<---ru:.11 grrrpp. orl de inte själv gärna
r

ill Jr:,

Det viktiga i mötet
med andra är att se

individer och inte
representanter för en
viss etnisk eller
kulturell grupp.
Vilka forutfattade meningar hal vi då
av de grupper som besöker arkiven? Påverkas rent av innehållet i till exempelvis
visningar, utstä1[ningar och studiematerial av vår bild av den andre? Aven detta

vandlats till små amerikakofGrtar och
fyllts med dir.erse spännande dokun'rent
rörande emigrationen. De är tänlita att
1ånas ut ti11 skoiorna i kommunen ocl.r
utgöra ett komplement till den ordinarie
undervisningen.
Martinsdotter har valt att göra två
varianter av väskor varav den ena vänder
sig till mellanstadiet och den andra till
högstadiet/gymnasiet.
Studiematerialet lor de äldre eleverna
innehåller fem olika teman: Hemlandet Sverige, Resan över, Ar.nerika, För
och emot, Ett Amerikaöde medan materialet lor de yngre utgår fr'ån fem olika
människoöden. Varje tem a innehåller
ett urval välgjorda kopior av original-

dokument från olika arkiv såsom amerikabrev, fotogra{ier, amerikakontrakt,
reklarn, båtlistor och tidningsartiklar.
Med hjalp av en lärarhandledning och
ett antal frågor får eleverna möjlighet
att reflektera över skillnader och likheter
mellan utvandringen frår.r Sverige under
1800-talets andra hälft och invandringen

till Sverige idag.

är fi:ågor som vi i vardagen bör fundera

Skrivinsamlingar

kring.

En annan metod att göra barn och ungdomar medvetna om arkivens existens är
att genomfiira skrivinsamlingar. Genom
att skriva om nutiden fiir framtiden blir
eleverna varse om arkivens bevarande
funktion samtidigt som de blir delaktiga i skapandet av historia. Liknande

Arkiven och Mångkulturåret
E,fter en mångkulturell kulinarisk upplevelse på l\4ångkultule11t centrums egen
taverna inledde Christer Bogefäldt, ansvarig lor Arkivpedagogiskt forun'r, eftermiddagen med en kort beskrivning av

insamlingar bedrivs på flera alkiv och
museer i Sverige och är en del i det ordinarie insamlings- och dokumentationsarbetet.
Skånes

Arkivförbund genomfurde

hösten 2005 ett skrivprojekt med mångkultr"rrell präge1 som anslöt till det nationella remat för arkivens dag Det ska vi
fi ra ! Arkiv et r-rppn'r anade skolelever rur.rt
orn i Skåne arr skriva rrer sirra minnerr,

erfarenheter och traditior.rer kring olika
högtider. Berättelserna ocl-r teckningarna som skickades in til1 arkivet, speglade
en mångfald av traditioner och högtider
som finns i Sverige, såsom Bajram, kinesiskt nyår, polsk påsk, Hallorveen, jul
och fudelsedagar.

Nationella appdraget
Vid slutet av dagen informerades alla
deltagale om det nationella uppdraget i
arkivpedagogik som tilldelats Skånes
Arkivf-örbund. lnrätrandet av uppdraget
bör ses som ett erkännande lor alla de
arkivinstitutioner i landet som verkat fur
och unecklat arkivpedagoeiken till vird
den är idag. Regeringen r.isar tydlist
både genom propositionen f-ör arki,'
fi'ågor (2004/05:124) och uppdrase r arr
det arkivpedaqogisl<a ;rrhcrcr Jr t r'
viktig del av arkir.ens r-erksanrhet. i'ilket
kan vara ett stöd fbr de arkiv son.r r ill
legirimerr eller poririon.rJ .i:r qLcrr
arkir.pedaeoeiska verksar.nhet i olike

sanrmanhang'

Fotts. nästa sida

arkiven och Mångkulturåret. Därefter
loljde mer konkreta exempel på r,ad man
kan göra inom den arkivpedagogiska
verksamheten rör ande mångkr-r[tur.

I Malmö stad pågår till exempel

en

rad olika projekt i samband med 1\4ångkulturåret, bland annat projektet "Fötter
och Rötter". Projektet är ett sar.narbere
mellan l\4almö Srads ku]r trrarr.in.rirutioner och tillsammans erbjuder de olika
urhildnirrglraket och lärar'entinarier'
till N4almö stads skolor på ten'rat r.r.rång-

kultrrr.

Emigrantväskor
Kerstin Martinsdotter, ark ivarie/arkirpedagog på Malmö Stadsarkir'. presenterade arkivets "Emigrantr-äskor" som

producerats inom ramen iör projektet.
Van liga bruna arkivkirrronger har' flor-

Ärkiv
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M a I m ö Stad sa rkivs Em i g ra ntväsko Va n I iga
har förvandlats till små
ame ri ka koffe rta r oc h fyt tts
diverse spännande dokument rörande emigrationen.
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Arkiv ped ag og i sk I itte ratu r
Birgitta Stapf presenter-ade en samrlanstrilln ing av arkivpedagogisk littertrtr'rr
som ho,, på uppdrag av Skånes Arkivförbund ir.rlett.
Stapfkonstateracle bland annat att det
har shrivits ett tiotal större uppsatser på
arkiv- och lärarutbildningar, men att
det fortfarande finns relativt iite skrivit
om arkivpedagogik, särskilt utifrån ett
r ercrrsk.rpl igr pertPckriv.
Undantag finns dock och en artikel
som särskili lyftes fl'arn var Kenneth
Årvebros arrrkel Arkivpedagogik - med
ett mångkulturettt perspektiv r-rr boker.r /nterkulturell pedagogik i teori och praktik
lr.rn 100-1. As'ebro beskriver i sin artikel
:tt rrrkivpeclaqogiskt projekt som han
ger.r or.r.r fijrde p:i Ri ksarkivet, till sam mans
i.red eleter vid Södertörns högskoia år
10 02.

Fn antrrtt Iä.r'rtrd bok is:rmmanlranget ar lJtländskt lJrsprung - Söka
och-finna i svenska arkiv tv Elisabeth
Reuterswärd och Anna Svenson från
2003. Boken ger dels exen.rpel på diver-

arkiv och dokun-rent som skildrar de
människor som kommit till Sverige, dels

se

kunskaper om den svenska invandrir-rgens historia under 1800 och 1900-talet'
Den visar hur arkiven kan ge kunskap
inte bara om enskilda människoöden,
utan äten om det svenska sarnhälle de

mött.

I san'rband med der-r påbörjade samn.ranställningen av arkivpedagogisk litteratur komnrer Sk:ines ArkivförLrund
.iven att sli:rpa ctt referensbibliotek'

Flera seminarier
f)e t irrkivpedagogiska mötet på Mångkuiturellt centrunl i Botkyrka var det
fbrsta av sex seminarier, som Skånes
Arkivforbund i samarbete med Arkivpedagogiskt for-um och andra arkiv-

i,-rrti*tiot .t, har planerat att genomföra
inom ramen för det nationella uppdra-

get. Seminarierna vänder sig till alla
Jom är intresserade av det alkivpedagogiska området. Det gemensamma temat
iör nästa möte är demokrati ochkommer att anordnas i Gavle i samarbete
med Föreningsarkivet Gävleborg, den
16 november. För mel inforrnation se
wwr'.skanearkir''se eller kontakta
i

n fo @ sk a r.re

ark iv. se.

nder det senaste året har
Norrköpings Stadsarkiv
fått motta två större företagsarkiv, efter en återfunnen textilindustri och
en nedlagd chokladfabrik. Då man som
forskare karrtke inte i första hand söker
sådana material i ett kommunarkiv som
Norrköpings Stadsarkiv och någon information om de båda bestånden inte
heller har Iämnats till NAD, vili vi på

till de har

detta sätt dra uppmärksamhet
forsk n i n e.sint ressanta marerialen.
Ä, zOö4 invenrerade Östergötlands
Arkivlorbund företagsarkiv i trakten
kring Norrköping. Uppe på vinden hos
Bråb"o Mekaniska Verkstad i Åby gjordes ett verkligt fynd: det väl bevarade
arkivet efter den är 1956 nedlagda tygoch kladesfabriken AB Freese 8. Bruno'
De stora räkenskapsvolymerna och de
i brunt papPer väl inslagna handlingarna, hade stått uppe på vinden i nästan
femtio år och samlat en hel del damm,
men var för övrigt i gott skick.

Sveriges Manchester
En betydelsefull del av Norrköpingstraktens industrihistoria var återupptäckt. Textilindustrin var som bekant
den helt dominerande näringen i Norrkoping ända fram till 1950-talets kris
ocL strden kallades också för "Sveriges
Manchester".
Drags som tillverkade klade åt svenska
armdn redan på 1600-talet, Förenade

Yllefabrikerna, Holmens Bruks och
Fabriks AB:s textilavdelning - det är de
arkivbestånd vilka överlevt de foretagsnedläggningar som kom slag i slag under 1950- och 1960-taien. Summa tre

stycken. För att ge perspektiv på detta
kan nämnas att det år 1890 fanns inte
mindre än fyrtiosju textilindustrier i
staden.

När nu ytterligare ett större arkiv från
en textilfabrik helt oväntat påträffats utgör detta alltså ett välkommet tillskott'

Kort historik
AB

Freese och

Bruno grundades 1898

och hade under de tio första åren sina
lokaler inne i centrala Norrkoping. År
1908 inköpte -"t-, Åby Yll.fabriks fastigheter i Åby strax utanför staden och hela
verksamheten flyttades över dit.
Tillverkningen omfattade spinneri,
vdveri, färgeri och beredning av tyg och
kläde. Några mera kända produkter var
märkena Flaggcheviot och Östgötaboj'
Man var tidvis storleverantör till krigsmakten. Från år 1931 satsade företaget på tweedtyger av svensk ull. Från år
i93i tillverkrdes även möbeltyger under
märket Celiana. Dotterbolaget Splentex,
grundat 1945, tillverkade fardiga koniektionsvaror, mestadels damscarves'
Företagets starke man ända från starten och fram till 7945 var disponent
Gunnar Bruno. Under drYgt tjugo år
var han dven Svenska Yllefabrikantföreningens ordförande.
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Prima helylleboj
från Freese &
Bruno - det låter
väl rekorderligt?

Nr3.2006

12

Ärl«iv

I

räknas inte mindre än 179 artiklar upp
- kan Brända Mandlar, Franska Päron
och, på senare år, Polly, nämnas.
ICA köper upp Svea Choklad 1950,
och därefter förändras sortimentet och
inriktas på produkter lämpliga ftrr ICAhandeln. På 1960-talet hade sortimentet
minskats tiil 40 artiklar.
Ar 1993 ändras ägar{tirhållandena
återigen då Candeiia AB förvärvar Svea

Choklad från ICA. Fem år senare köps
Candelia AB upp av Cloetta AB. Den
nye ägaren valjer är 2005 att koncenrrera verksamheten till fabriken i Ljungsbro och efter nästan 120 år upphör
Som mest hade fabriken ett hundratal
anställda. Företaget drabbades hårt av
textilkrisen under 1950-talet och det
Iades

ner 1956.

Omfångsri k korrespondens
Norrköpings Stadsarkiv tog 2005 emot
materialet och en extra arkivarie anställdes för ordnande och förtecknande
av handlingarna. De är nu tillgängliga
{tir den intresserade forskaren. Arkivet
omfattar ca 50 hyllmeter och innehåller
bland annat en omfångsrik korrespondens ltir ären 7918-1949 samt väibevarade räkenskaper från 1908 fram till
företagets nedläggning.

Det kan dessutom nämnas att Norrköpings Stadsmuseum innehar två doku-

ett rikt historiskt material riskerade att
gå förlorat och larmade Norrköpings
Stadsmuseum, vilka i sin tur kontaktade
Stadsarkivet.
Vi kunde konsratera art här fanns ett
välordnat och omåttande furetagsarkiv
vilket sträckte sig över mer än hundra år
och var sjäivållet mycket intresserade av
att. få överta handiingarna.
Agarna F azer I Cloetta sköt till medel
ltir ordnande och {tirtecknande. En extra
arkivarie kunde därmed anställas i två
månader och hon lyckades också {tira
projektet i hamn inom denna tidsram.
Handlingarna täcker perioden 18871995 och kommer därför nästan helt
och hållet från företagsbildningen AB
Svea Choklad och dess loregångare
Svenska Marmeladaktiebolaget.

mentärfilmer vilka skildrar arbeter på

åbriken, den ena från 1950, den andra
saknar daterande uppgifter men härrör
troligen frän 1940-alets första år.

Företagsepok avslutas
Är 2005 avslutades en av de längre företagsepokerna i Norrkoping då Cloetta
la ner sin tillverkning här och koncentrerade verksamheten till Ljungsbro.

Den lokalhistoriskt intresserade
rnaken

till

en ar.de
ar.rställda insåg ;rtt

logotyp som
manga ar användes av Svenska

Marmeladaktiebolaget/Svea
Choklad AB.
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Brända mandlar och Polly
År

1887 startar fabrikören Thure Billsten företaget Svenska Marmeladaktie-

bolaget i Norrköping. Affärsiddn var att
sälja marmelad, choklad och konditoriartiklar. Marmelad var vid den här tiden
lorknippat med Ryssland och en av
företagets produkter bar också namnet
"Odessa". Man tillverkade dven chokladkakor, då en nymodighet, under en
tysk chokladmästares ledning.
Ar 1914 antas det nya firmrnamnet
Svea Chokladfabrik som 1920 {tirkortas
till Svea Choklad. Verksamheten flyttas är 1926 från stadskärnan till kvarteret Exporten på vägen ur mor ftirorten
Lindo, dar den sedan fanns kvar ända
tills nedläggningen 2005.
Som flest hade ftiretaget ca320 anställda. Ur det rikhaltiga produktsortimentet - i priskuranten från 1889

tiil-

verkningen i Norrköping.

Do ku m enterad m as ki n pa rk
Arkivet omfattar 27 hyllmeter, 6land
annat styrelse- och bolagsstämmoproto-

koll från perioden i880-tal - 1970-tal,
korrespondens från 191O-taiet till in på
1990-talet samr err omfattande material

kring fliretagets maskinpark genom r;
derna. Branschsamarbetet inom Svenska
Chokladfabrikantfu reningen har också
avsatt en hel del handlingar.

Betyda n d e fö reta g sa rk i v
Norrköpine r.ar för inrc s,i ]iir-rg. ..J-r:r
en av Sr.erige s alIra liktigesrc ir-L.iu,:: ,
städer och rred rillg.ingljggöranu!: .,.
dessa tr.å betr.clancle tiirer,rqsarkrr h.,r
r,äsentliga delar av st,rdens indusi:rl-ri.toria räddats iit efierv:irlclen. Ilr rirr g;ir

ju loretagsarkiv allrfbr ofta fbrlorirde vid
nedläggningar eller vid fön.ärv oc1'r firsioner. Ar-rtingen blir materialet "herrelöst" ellel också Jr n)( ägxren oirrlrerserad ar. det. Men i de här två ållen har,
av olika skäl, hueade forskare fått möjiighet att ta del av innehållslika ltoretags-

arkiv.
Text och foto: Rolf Jonsson,

l:e arkivarie på Norrköpings Stadsarkiv
rolf.jonsson

@

norrkopin g.se

Några av
Svea Chok-

lads förpack-

ningar: Svea
Cacao och
två varianter
av marmeladen
Odessa.
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För drygt två år sedan anställdes lvan Klaesson som arkiva'
rie på Västmanlands Läns
museum i Västerås, med slottet som arhetsplats, Han är
dä rm ed lä nsmuseefs förste
arkivarie genom tiderna.
Länsmuseets arkiv utgör en
intressant del av det västmanländska reg ionala ku lturarvet,

När det gäller yrkesgruppen arkivarier
har Ivan inte många kollegor inom museiverksamheten ute i landet, men det
finns en intresseförening - MABBAS
- för museernas arkiv-, biblioteks- och
bildarkivanstä1lda. För närvarande har
den föreningen cirka 80 medlemmar.
Föreningen skall ge medlemmarna
möjlighet till fortbildning och sprida information om aktuella evenemang och
händelser samt fungera som ett kontaktnät för yrkesverksamma inom svenska

Länsmuseet i Vdstmanland, med säte på
slottet i Västerås, har verksamhet i länets

museer.

kommuner. Inriktningen ligger speciellt på pedagogik och kulturmiliövård.
Uppgiften är "att fördjupa kunskapen
om det västmanländska kuiturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten
om det förflutna och berika perspektivet
på sam- och framtiden". Samarbete och
elva

samverkan sker med kommuner, hem-

bygdsföreningar, lokala entreprenörer
och aktörer.

MABBAS
Arkivarie Ivan Klaesson är ansvarig for
arkiv- och biblioteksverksamheten inom
länsmuseet, som ingår i landstingets di-

Skiftande innehåll
Länsmuseets bibliotek utgörs av cirka
300 hyllmetrar och arkivet av cirka 400
hyllmetrar. Hela länsmuseets ftiremåls-

bestånd förvaras i föremålsmagasinet
(museispråk for depå) i Hallstahammar.
I arkivet har man dven minst 300 000
fotografier, varav de flesta finns i form
av glasplåtar och negativ som fiirvaras i

klimatarkiv.
Arkivbeståndet utgörs av ett mycket skiftande innehål1

Förutom läns-

eget ämbetsarkiv har arkivet kommit att
utgöras till viss del av handlingar till-

komna genom bland annat kop och donationer.
I en del fall har tidigare samlingar
tyvärr splittras då de skulle ordnas och
ltirtecknas, eftersom många arkivhandlingar har ordnats efter ämne och ibland
har registrerats som fijremål. Det kan
delvis hänga ihop med att arkiven tidigare ordnades och förtecknades av antikvarier.
Ivan Klaesson säger att man inom
museivärlden inte har haft kunskaperna
eller verktygen för att ta hand om arkiv-

handlingar.
Som IT-stöd ftir registrering av fotografier används IT-systemet So6e, vid
ordnande och förtecknande används
mallar i word.

Regionalt kulturarv
Som en del av ämbetsarkivet ingår de
handlingar som upprdttats i samband
med utgrdvningar av fornlämningar och
industri - och byggnadsinvente.

vision Regionutveckling. Till sin hjalp
har han tre arkivassistenter.

lvan Klaesson ansvarar sedan drygt två
år för arkiv- och biblioteksverksamheten
inom länsmuseet. Tidigare har en del samlingar splittrats på grund av att museet inte har
haft kanskaperna eller verktygen för att ta hand om

arkivhandlingarna.
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I arkivet förvaras länets äldsta och
största länstidning Västmanlands Läns
Tidnings (VLT) tidningslägg från åren
1851-1950.
En speciell del av arkivet utgörs av de

Från myntslageriets

handlingar i form av fotografier, kartor
och ritningar som finns kvar från den

till Thore

verksamhet som bland annat stadsarki-

start

skogman

tekt Erik Hahr, stadsträdgårdsmästare
Anders Follmer och fotograf Ernst BIom

på Tempo

bedrev.

I arkivet förvaras också handlingar
och uppgifter om gårdaq kvarter, kyrkor, bruk, byar, hantverk och industrier
ute i länet. Länsmuseets arkiv med arkivmaterial från dessa utgör därför en guldgruva ftir hembygds- och släktforskaren.
När Vdstmanlands regemente, I i8
- förlagt rill Vdsterås, lades ned 1928
skänkte staten en ganska stor mängd
föremål, böcker, noter, handlingar och
fotografier till länsmuseet. Dessutom
donerade officerskårens fiirening sitt arkiv till museer på 1980-taler. Även det
innehåller mycket fotografier, fram{tir
allt porträtt. För den som forskar inom
militärmusik kan säkert notarkivet från
före detta Västmanlands regemente tillftira en hei del i ämnet.

An d ra arkivi nstitution e r
I Västerås finns ftirutom Länsmuseets
arkiv även Stadsarkivet, Arkiv Vdstmanland och Landstingets arkiv.
Text och foto: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv.se

på Västerås slott, lvan
förste arkivarie
tiderna.
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ör den som vill lära
sig mer om handelns framväxt och
utveckling har en utmärkt
CD-rom skiva getts ut av
Centrum för näringslivshistoria, Den svenska handelns historia.
Formen ftiljer tidigare
produktioner om specil)ö[
fika ftiretags historia och
som dven påminner om
de skivor om olika stadsdelar i Stockholm, som genomförts tillsammans med olika arkivinstitutioner i
Stockholm. En ftirdel med denna skiva
är dock att den kan spelas på både PC
och Mac.

F

Oväntade länkar
Skivan är professionellt gjord
med en snygg design. Vissa länkar till texterna kan dock kännas något krystade. Att ifrån
myntslageriers srart i Sverige
på 1100-talet bli länkad till
Thore Skogmans uppträdande
på Tempo 800 år senare kan
kännas någor oväntat, om än
hans sångnummer handlar om
pengarl
Det är dock ett bra val som
gjorts att presentera lär'rkarn:r för siq.
och inte markera dem i artikelns te\rflöde. Det senare leder anr.rars 1ätr till rrr
läsaren hoppar r.iclare ibl,rncl 1:inharn.r
utan att ta sig ti11 tertens slur.

Omfattande material

Vad är syftet?

Genom ett stort antal artiklar, fi1mer
och fotografier skildras ftiretagen och
människorna bakom handeln.
Även om fokus ligger på
1900-talet, behandlas i en rad artiklar
tiden från 1200-talet och ända fram till
idag. Framftir allt har
en fördjupning skett
när det gäller några av
dagens stora aktörer på
marknaden, foretag med en
intressant historia och med driftiga entreprenörer bakom framgångarna.
Egentligen är materialet i den omfattning och rikedom att det är svårt att få
en överblick över allt det skivan har att
erbjuda. Artikelförfattarna d:r hämtade
ifrån ett brett spektrum av skilda yrkeskategorier, såsom journalister, arkivarier
och generalsekreterare.

Aven om skir.an ir-rr-rehåller nLlcker rntressant material går de t inte :rtt und, ik.r
att ställa frågan till r-enr produkten r:insig och dess svfte?
A,ren om n-raterialet är rikt och
en Iång rad ex, ntpcl på lörer:rgande prerenrelar, har lrsnitrcr
om hanclelns furetag bekostats av
de medverkande bolagen. Detta
är inget le1 i en reklamprodukt,
men om syftet är att beskriva den
svenska handelns utveckling blir det
genast problematiskt.
Utifrån arkivariens eller forskarens
perspektiv skulle det också ha varit
önskvärt med mer urftirliga sökingångar
till arkiven och vad som finns bevarat.
En sådan ambition hade gjort skivan
ännu bättre!
Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@ bredband.net
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Vid avvecklingen av sjukhus-

museet på Mariebergs sjukhus i Kristinehamn i Värmland,
påträffades ett stort notarkiv
som har tillhört musikkåren på
sjukhuset.
Mariebergs mentalsjukhus uppftirdes på
1870-talet i statlig regi. Upptagningsområdet var väldigt stort. Patienter kom
från stora delar av Sverige. Successivt
har dock verksamheten under slutet av
1900-talet avveckiats och vissa byggnader har sålts till det privata. I början
av januari i år revs det gamla kciket från
1887 och på det gamla sjukhusområdet har man nu brirjat bygga bostäder.
I samband med lrorsäljningen av vissa
byggnader awecklades också det gamla
sjukhusmuseet under oktober/november 2005.

Rykte om notarkiv
Inftir den stundande avvecklingen av
sjukhusmuseet besökte personal från
Landstingsarkivet vid ett par till{ällen
museet för att ta hand om de arkivhandlingar som eventuellt kunde finnas där.
Ett mycket stort antal arkivhandlingar
påträffades. Bland annat hittade man en
gammal protokollsbok från furra sekelskiftet, ritningar och handlingar rörande sjukhusets trädgård och jordbruk,
fotografier och en del filmer.
Vid ett

hans.ramstedt@ liv.se

Totalt omfattar materialet 5-6 hyllmetrar och den allra största delen av noterna ligger i styva omslag med stämmor
Itor olika instrument. Resten av materialet utgörs av lösa notblad tillsammans
med häften som har buntats samman.
Det 6nns också noter på kartongblad
som har använts i samband med olika
evenemang.

Orkestermedlemmar
Vad vet vi om musikkåren? Inte mycket.
Musikkåren utgjordes av personal som
arbetade på sjukhuset. Vid genomgång
av materialet finns det dock noteringar
om att dven andra musikkårer har kopplingar till det. Till exempel har material
påträffats med uppgift om att det skulle
tillhc;ra "Blåsorkestern Kamraterna",
"Blåsorkestern Vigör" eller "Kristinehamns blåsorkester".

Vissa handlingar har fbrsetts med
stämpel från vissa lorband inom försYaret.

En journal förd över orkestermedlemmarnas närvaro vid olika tillfallen

mellan oktober 1948 och aprll 1949
visar att antalet musiker var kring 35
stycken. På ett fotografi från 1930-talet
eller 1940-talet är antalet musiker 13
och på ett annat cirka 30 stycken.
Under 1970-talet kan antalet musiker
ha varit king 12-13 stycken.
Materialet har ett mycket skiftande
innehåll. Man hittar militärmarscher,
ouyertyrer från operetter och operor,
folkmusik men dven populärmusik. Det
saknas genomgående dateringar i materialet. Den äldsta dateringen är från
1911. Det förekommer också dateringar
frär 1940-talet. Till övervägande del
är noterna skrivna for hand. Vem som
gjort arrangemangen är inte heller klart.
Bara i några lall 6nns der angiver.
Handlingarna kommer att förvaras i
Landstingsarkivet i Karlstad.

av dessa besök på museet på-

träffades ett stort notarkiv i en lokal
som Landstingsarkivets personal inte
hade varit i ft;rut. Tidigare hade ett rykte gjort gällande att det någonstans på

Mariebergs sjukhus skulle finnas ett notarkiv. Men detta kunde aldrig bekräftas.
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Text: Hans Ramstedt

Ett fotografi från

l93O-talet eller

l940-talet som
visar orkestetmedlemmarna-

Nrs.2006

Ärkiv

[ ä,lg::?

i:

I

f,
?
4

'I
l
;

I
I

å: å€ås

närarkiv med hjälp av
e arkivskåp
i1l!1li1

l,

. Testade och klassade för

att klara en totalbrand
- brandklass 60 P enligt
:

nordiska tester (NT Fire
017).

,§?,',

Utvändlga mått mm:
Fröjd .... r 900
,l040

Bredd...

Djup.........51 5

lnvändiga mått mm:

. Utrymmeseffektiva då de
kan placeras direkt intill
varandra och endast är
50 cm djupa.

Hojd..... 1780

Bredd

.. 90O

1.......1

Djup... ... 360

Vikt kg:....400

i lter:
580

Volym

. 90' dörröppning ger full
åtkomst.

,-,....,...',

1........
Fymmer /5 st

. Unik konstruktion och
isolering ger tunna
väggar och Iåg vikt.

A,+

pärmar a t.
5,,i löpmeter

mapp
förva ri ng

*"-"***
Kontakta oss för beställning och infor

ion

Securo
Secura Sweden AB, Box 108,741 23 Knivsta
. e-mail: info@secura.se . lWww.secura.se

Tel:018-34 95 55

F.....-r

i

X

.@#€-*

=

yw ffi

ya
Diabas är Sveriges ledande produkt för diarieförinq, ärendehantering och dokumenthantering'
Nu lanserar vi version 5 av Diabas.
I)iabas gct stöd för allt

abas5
i en etlel<tir. hanclla,tggning ned gocl kvalitct.
Handl:igga1'e kan gc för's1ag pii beslrtt som
bcslutslatt:rlc kart hantcra pir digit:rla
sanx rrantr:idcn.

liiur diiiriclirririg

pubiicering av liretrrleinfbnnation oclt
dokumelt pti ilrtranäl cller Irrterrie't. Det n1'n
anrrär rhrgr:inssnit t elt get hilgrel cfiektirdtel orrir
snabbarc tillgänglighet till är'enden. clolturnt'ut
Oi:h bcslnt. AjN.änclaren kon riälr, inlpass:l
utfbrrnnirrgcn 211. g1ätrssnittet eller egna behor'.

ti11

kan enkelt clefinier"a vilka aktivttcter scxn
skall irigå i iirc'ndeprocesscn. l)ctta lcstrltelliir

N,{an

TietoEnator

tr

@

Building the lnformation SocietY

mer air ett YäI[igt lT-stöd. Det lit'
ett helhetskoncept fÖr ärettrlc och cloktrmetlth:rrttcring solrl ge1'ökacl se'ri'ice sår'iil intertlt som
Lill merlborgarc. Kc»rceptet stiiiller' \\''indolr-s.
Linux. SQLScn et orfi Oraclc'.

N1.a Diabas 5 är

l-ör mer inlonttatiott. gti in på r'r'r'rrritictoeuatol
te dial,u: nll*t kr,lrtlkt; uss r.iu p 1'r':t pi
gor-crmr ieut@tir:toeniltor'.

c

ont.

o

o

oa

o

I

o
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Iönsamma?
Det handlar inte om snabba klipp. Inte om kost-

samma investeringar. Inte ens om värdepapper

i traditionell bemärkelse.
Det handlar om foretagets minnesbank.
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ARKIVSERVICE

SVENSKT
ARKIVAB
Spara mindre. Tjäna men
Box 2066. 194 02 Upplands Väsby
Tel: 08-594 117 30. Fax: 08-590841 81
Mejl : kundservice@svensktarkiv.se

www.svensktarkiv.se
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lnformation Management hanterar

såvål fysiska som digitala dokument.
Vi finns i 2"1 länder och på fem kontinenter. Vårt globala nätverk av informationsanläggningar har till uppgift att
skydda våra kunders data och öka dess
vårde genom förbättrad tiltgänglighet.

fl edan börian av 2006 finns TAM\ ,t.kiu i nva lokaler. Adressen är
\-) G.indr,.rgaran 48-50 i Ulvsunda.
I den före detta industrilokalen bor man
under samma tak som en annan stor
arkivinstitution; Centrum för näringslivshistoria, tidigare Stockholms företagsminnen. Lokaliseringen i samma
fastighet väntas ge positiva effekter ftir

TAM-Arkiv
0

a

båda institutionerna. Grindstugatan blir
nu en central plats i Sverige lor forskning om yrken, facklorbund och näI

ringsliv.

Tidigare fanns TAM-Arkiv på Västmannagatan i Stockholms centrum.
Jämfört med de gamla iokalerna innebär
lokaliseringen till Ulvsunda att arkivet
både har fått större och ljusare kontor
och mer plats i magasinen. Dessutom är
hyreskostnaderna lägre. Det nya hyreskontraktet sträcker sig över 20 år.
TAM-Arkiv, som hämtar arkivmaterial från nästan alla TCO-lorbund samt
sex SACO-förbund, har totalt cirka
5 000 hyllmeter handlingar och hundratusentals bilder. De äldsta handlingarna

g

ti

o

o,

är lärarminnen från omkring 1815.

lnvigningsfest
Fredager.r den 24 februari var det dags

fbr inr.igningsfest i de nya lokalerna.
Err 80-r.rl gJrrel tr.in arkir inrrirurion.r,
facirliga organisationer ocI'r forskarvärlden toq rrilpporna upp till de nr.a rymli:.r Llt \ nrnr(r1.r p.r CIind.ttträgett.
Grisre rn:r h,ilsacle s r.älkon-rna och visadr. riLLr,irt,r ar arkivets personal och av
Srrin eiq I-klund. ordförande i TAN4-

\rkir'. -\rkivarie Biörn Holmberg hade
s,rnrlrrt inrressant material i olika stationer ute i arkir.et. Bland anr-rat hade
har.r

plockat ihop dokument och foton

från tjänsternannarörelsens bildande p:i
1930-talet: "Från DACO tillTCO".

vice ordtörande i LärarSolweig Eklund och Solveig
Paulsson, flankerar Magnus Fock,
tidigare informationschef på Lärarförbundet. ldag är Solveig ordförande i
SAF, Sveriges Allmänna Folkskollärarförening och Magnus arhetar med
förskollä rarnas a rkiv.

Per Eriksson, styrelseledamot i TAM, visar
ett uppslag i " Barnmorskan och läkaren"
för riksarkivarie Tomas Lidman och TAM-

Arkivs Anna Kalisz.

Uppsatsstipendier
Inför verksamhetsåret 2006 har styrelsen pekat

TAM-Arkiv har investerat mycket
energi i att klara flytten och få lokalerna

ändamålsenliga. Efter invigningen av de
nya lokalerna är det åter normal verksamher i forskarsalen och accessioner
kan lämnas i full utsträckning igen.

Polisförbundets
var en av gästerna när

TAM-Arkiv invigde
sina nya lokaler den
24 februari. Hon ville
förstås gärna titta på
det egna förhundets

material.

ut tillgängliggörande av arkiv-

material som en av de viktigaste frågorna for TAM-Arkiv. Man satsar också på
ökad digitalisering f,or tillgängliggörande och långtidsbevarande.

I ambitionen är att göra TAM-Arkiv
mer känt och tillgängligt bland forskare
ligger också att försöka samla tjänstemanna- och akademikerorganisationernas yrkesvärldar. Av den anledningen
har styrelsen beslutat att inrätta tre uppsatsstipendier till dem som använder sig
av arkivet i sitt forskningsarbete.
- Det skulle säkert vara en tillgång fur
alla som är intresserade av yrke och yrkesliv, utanför arbetarrörelsen, om det
var mer samlat, säger Solweig Eklund.
Text: Lars llshammar

lars.ilshammar@arbarkiv.a.se
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Replik till Eva-Karin Schönheck angående
hennes inlägg "Bunt ihop dom!?"
Bunt ihop humanisterna .....
Naturligtvis råder det en diskriminerande attityd beträffande ålder i det
svenska samhället och det rör ju inte
bara arkivarier. I början av augusti 2006
stod en artikel om åldersdiskriminering
av en administratör med 40 års varierad yrkeserfarenhet, bland annat som
chef, Bemanningsföretagen förklarade
art kunderna inte lorväntar sig personer

aldrean35 är.

I Sverige brukar man ju säga att vi inte
klarar av att diskutera mer än en fråga i
taget och debatten nu handlar mest om
diskriminering av utlandsflidda.
Erfarenhet är bra, men den får inte
vara fijr lång. Ungdom är liktydigt med
framåtanda och flexibilitet. Personer
över femtio år, förväntas inte kunna
utvecklas och driva förändringsarbete. lndividualitet tycks inte omfatta
medelålders personer.
En paradox i sammanhanget är att i
detta läge höja pensionsåldern och låta
anställda arbeta kvar tlll 67 fu.
Projektanställningarna blir allt fer,
nu i år har accessjobben tillkommit.

Lönerna ligger mellan 18 000 - 20 000
i månaden och anställningarna är tidsbegränsade. Knappast, ett alternativ f?ir
äldre och erårna arkivarier.

Förändrade yrkeskrav
Men jag vill med mitt inlägg också passa på att vidga debatten genom att dven
se på själva yrket arkivarie. Oftast har
väl arkivarier i allmänhet en utbildning

inom humaniora. Riktigt långt tillbaka
var arkivarierna disputerade historiker.
Därefter arkivarier med historia som
huvudämne, men inte nödvändigtvis
disputerade. Numera är inte heller historia obligatoriskt, även om till exempel
Riksarkivet ofta nämner historia i sina
platsannonser som lämpligt ämne.

I dagens platsannonser efterfrågas allt
oftare systemvetenskap och övrig IT-utbildning.
Kommer framtidens arkivarier bara
rekryteras bland systemvetare och ITfolk? Hur ska humanisterna hdvda sig i
konkurrensen? Teknik har status, men
inte administration och kunskaper inom
humaniora.

Tekniker tar över?
Ska arkivarierna med humanistisk
utbildning stillatigande se på medan

lT-folket tar över? Strukturering av information är väl ändå inte bara en teknisk fråga, men det glöms ofta bort.
Ekonomer har på en del håll redan tagit över delar av kultursektorn, med förklaringen att det ändå är pengarna som
styr.
Skall nu även arkivarieyrket tas över
av tekniker?l

Vilka arbeten finns kvar för oss
med humanistisk utbildning?!
Arkivarieutbildningen ges vid allt fler
högskolor. Utbildas de nyutbildade arkivarierna till arbetslöshet? Dessa frågor anser jag fu varda att ta ställning till
och ha en beredskap {tir.
Alltså, håll debatten igång med nyainlagg och jobba fram lösningar som omåttar såväl äldre som yngre humanister.
Kate Gebele,
"mossig" arkivarie med tillfällig anställning.
kate.gebele @ adm.ministry,se

iligrationsdomstol lämnar ut
sekretesshelagda handlingar
T,r

;t H::::l l:,1';:'::;'.'

A;l:n*:iillt:ä,:l

liga uppgifter ut sorn kan leda till fc;rfi;ljelser gentemot livktingarnas släkt
och vänner i deras hemland. Krav på
ny iagstiftning har därför fiamlorts och
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lagstiftning ser han därför inte,

det har betonats att det är br:ådskande.
I sekretesslagen (7 kap, § 14) finns dock

av ny

bestämmelser som ftirbjuder utlämnade

göras i lagen. Då migrationsdomstolen

av den här

typen av kansliga uppgifter.

Peter Enander, chefsrådman på läns-

men önskar att ett förtydligande kunde
är nyinrättad finns få utelämnandebe-

slut att jämföra med. En anmälan ligger

rätten i Stockholm, påpekar att det varit

{tir närvarande hos JO för brott mot

något oklart om paragrafen är tillämp-

kretesslagen.

bar, men att den har fc;ljts. Något behov

se-

Text: Lars Lundqvist
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i nytt samuerkansproiekt
RKA-projektet är ett unikt
samarbete mellan Regeringskansliet och Riksarkivet i syfte
att ordna, förteckna och leverera omkring l5 000 hyllmeter
a rkivha nd I i ngar frå n Regeringskansliets lokaler till Riksarkivets magasin i Arninge.
RKA står för Regeringskansliets arkiv
i Arninge. Beslutet att genom{tira proiektet togs sommaren 2004 och verksamheten startade i november samma
år. Uppdraget foregicks av en grundlig
ftirsrudie som resulterade i err samverkansprojekt mellan Regeringskansliet
och Riksarkivet. Målet med projektet är
att ordna, ftirteckna och leverera cirka
15

000 hm arkivhandlingar från Reger-

ingskansliets arkivlokaler i Klarakvarteren til] ett av Riksarkivets stora magasin
i Arninge, Täby kommun.

Hyr personal och lokaler
Många av de arhivlokaler där handlingarna som omfattas av projektet for-

varas, är mindre ändamålsenliga än
de lokaler som finns hos Riksarkivet i
Arninge. Problemet löstes genom att
Regeringskansliet hyr in sig i Riksarkivets lokaler. Regeringskansliet hyr även

personal av Riksarkivet och bedriver
arbetet på plats.
Verksamheten bedrivs i en projektmodell som delar in uppdraget i etapper med målbeskrivningar, kvalitetssäkring och styrning via en ledningsgrupp.
Alla delar i projektet bemannas med representanter ftir Regeringskansliet och
Riksarkivet. Då stora delar av materialet
kommer från UD har projektet en övervikt i representationen från detta departement.

Virtuellt arhetsram
Informationshanteringen sköts genom
en webbplats med det passande nam-

net Projektplatsen, ett virtuellt arbetsrum där man kan ftilja projektets framsteg indelat i etapper. Personalen kan
rapportera arbetsinsatser, protokoll och
andra väsentliga dokument kan publice-

direkt, då de är justerade och blir på
sätt enkelt tillgängliga för alla. Administratörer kan skapa rapporter och ftilja
upp genom{tirda insatser mot planerade.
Det konkreta arbetet går till så att personal antingen från respektive delarkiv
eller från projektet på plats i Klarakvarteren, samordnar material från 28 olika
arkivlokaler för transport med flyttfirma. Samma firma ställer även upp
handlingarna i angiven ordning på hyllorna i ett magasin i Arninge.
ras

så

Udda föremål
Magasinet är utrustat med trådlöst
nätverk lor bärbara datorer och kompakthyllor. När materialet kommer till
Arninge görs ankomstkontroll och en
forsta placeringsnotering. Därefter går
personalen systematiskt igenom allt
material hylla for hylla och förtecknar
direkt i arkivdatabasen ArkisII via bärbara datorer. Vid behov packas handlingarna om till nya dammtäta arkivkartonger. Avslutn i ngsvis justeras
placeringsnoteringarna och etiketter
skrivs ut och klistras på volymerna,
detta sista moment är dven en kvalitetskontroll av att förteckning och volymer
stämmer överens.

Vid ompackning till

nya arkivkar-

tonger saneras handlingarna från smuts,
mögel, insekter och annat spännande.

Det mest fascinerande hittills är arkivet
från konsulatet ikajai, Brasilien - där
hittades handlingarna som visas på bilri .-..i

:

:1 i..j

I arkivet från konsulatet i ltajai, Brasilien,
hittades handlingar som insekter har ätit på.
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den. Insekter har ätit på handlingarna så
att det som återstår nästan är mindre än
vad som ätits, resultatet blev en vacker
bild eller hur?
De äldre arkiven från utlandsmyndigheterna har överhuvudtaget bjudit på en
hel del överraskningar och udda {tjremål; insekter, nycklar, låskolvar, ammunition, sybehor, sedlar i ovanliga valutoE
frimärken, glasplåtar, varuprover, plånböcker, pass och sjömansböcker.

Ambassadens kassabok
Magasinet rymmer totalt cirka 18 000 hm,
mängden variera något beroende på

formatet. Aktuella siffror i slutet av juli
2006 är knappt 300 hm superfolioformar (den störsra volymen mäter
61X48 cm och är Moskva ambassadens
kassabok från början av 1900-talet),
vidare finns där knappt 5 000 hm i
folioformat, där den största andelen
(3 000 hm) utgörs av arkiv efter svenska
utlandsmyndigheter och resterande
andel folioformat utgör arkiv från UD.
Till detta kommer 3 300 hm övriga
departement, dessa arkiv är med några
lå undanrag i A4-formar.

Beväpnad med respekt
Avslutningsvis kan jag kommentera att
detta är ett projekt som har vuxit fram
ur behovet att ordna och ftirteckna
stora mängder arkivhandlingar. Utgångspunkten har hela tiden varit att
på enklaste sätt lösa behovet och ändå
ftilja gällande regelverk. Att ge sig på ett
projekt som på detta vis grundar sig på
samverkan mellan olika myndigheter,
innebär att man måste beväpna sig med
en stor dos ödmjukhet och respekt fbr
varandra. Olika synsätt och olika kompetenser ska samsas och ftirhoppningsvis
uppstår ett resultat som alla kan vara
nöjda med, det säger sig självt att det
uppstår konflikter. Att lyckas i den här
typen av samverkansprojekt är möjligt
eftersom båda parter har ett starkt
intresse av att se uppdraget slutfört.

I

dig.itala., kultura,tv.,,
Den 30 maj invigdes LDB-centrum,
Centrum for Långsiktigt Digitalt Bevarande. i Boden. lVed på invigningen
fanns representanter från Riksarkivet,
Statens ljud- och bildarkiv, Kungliga
biblioteket och Luleå tekniska univer-

arkivarie och projektledare, Riksarkivet
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moderator och
verksamhetsledare

för LDB-centrum:
Tänk om detta är

sitet.

Invigningen hölls av Kari Marklund,
före detta landshovding i Norrbottens
län som 2001 fick i uppdrag att utreda
arkivverksamheten i Sverige. Utredningen 'Arkiv för alla" ftireslog bland
annat samarbete med ett universitet ftir
utveckiing av tekniska lösningar ftir
iångsiktigt bevarande av digital information. Tillsamn.rans med Riksarkivet tog
Kari Markluncl initiativ til1 en ansöhar.r
om regionalt stöd för upprättande av en
ny FoU-enhet mecl anknvtning till
Luleå rel<ni:kl un iversirer.

historiskt!
tonade att lår.rgsihtiga strategier måste

hittas fijr att pår.erka och bvgga ftamtidens infbrmationssvstem. l\4vcket ar.
inforrnation som skapats under de
senasre 25 årer-r har redan gåtr fijrlor;rcl
eftersom vi inte har Lrer.arat den pii etr
sätt som håller for framtid,r bruli.
Ann Hägerfors talade oni "rht ironr' ,ri
the moclern inforn'ration" ocl'r riske n .rrt
forskare om 200 ål komr-ner arr urlrli.i
vad männishosläktet ejortle 111.111rl lt)§tt
och 2005.
cler-r

Kompetenscentram
LDB-projektet som startade 2004 ör,ergår nu i centrumbildning. LDB-cen-

trum är ett kompetenscentrum som
arbetar med konkreta metoder för arkivering av digitalt material.
Ann Hägerfors, professor på Luieå
tekniska universitet, Lrerättade om arbetet som är inriktad på utveckling
av modeller, metoder och tekniker för

långsiktigt digitalt bevarande. Hon be-

Stora förhoppningar
Förhoppningarna om att LDB-centrum
skall hjalpa till att säkra Sveriges digitala
kulturarv är stora och Osten Jonsson,
verksamhetsiedare fiir LDB -centrum,
ställde sig frågan om ögonblicket inte
var historiskt.
Text: Anna Kusa]

anna.kusar@forsäkringskassan.se

Björn Lindh har avlidit
Björn Lindh har avlidit. Han blev bara
67 är gammal. Hans närmaste är makan
Agneta med barnen Anna, Ulrika och
Peder med familjer.
Bjorn borjade sin arkivbana vid landsarkivet i Lund på 1960-talet och flyttade sedan

Text: Kerstin Wahlfon,

;
östen Jonsson,

till landsarkivet i Uppsala. Till

Riksarkivet kom han 1984 och stannade
dar till pensionering. Björn arbetade

också mycket med internationella frågor,

främst då inom International Council
on Archives. Han var mycket uppskattad i alla väridsdelar vilket visar hans
formåga att knyta goda kontakter med
så gott som alla som han mötte och få
saker uträttade. Björn var en posiriv.
vänsäll och glad person som hade många
intressen, kanske framlor allt musiken.
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Text: Lena Bohlander

foreningsarkivet.sormland @telia.com

Den 3O-31 maj hölls Folkrörelsernas Arkivförhunds (FA) årsstämma och konferens, denna
gång vid Nordens folkhögskola
på Biskops-Arnö.
Vid stämman omvaldes {tiregående styrelse, med ordfbrande Ingvar Söderström i spetsen, med undantag för Per
Gustafsson, Studiefiirbundet Vuxenskolan, som ersätter avgående Barbro
Andersson, Hotell- och Restaurangfacket. Till nya ersättare efter bland
annat Ulla Tengling, Riksskådebanan,
valdes Lars Ilshammar, ARAB, SvenÅk. Pettersson, ABF samt Katarina

Thurell,

Svenska

representerade i Arbetslivsmuseernas
samarbetsråds (ArbetSam) styrelse samt
Sveriges Hembygdsforbunds

f

mittd.

Vid mötet meddelades också att Madli
Kurdves Minnesfonds årliga stipendium
har tilldelats Andra Abolina, Lettland.
Stämman avslutades med ett tack från
ordföranden Ingvar Söderström till styrelsen ftir gott samarbete under året som
gått, till medlemmarna som närvarade
vid stämman samt till avgående styrelseledamöter. Ett särskilt varmt tack gick
till Rigmor Holgersson, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, som avgick
efter att under lång tid ansvarat {tir det
administrativa arbetet vid förbundet.

Missionskyrkan.

Konferensprogram
Händelser under 2OO5
för FAs arbete
r-Lnder clct gånqna året, där en aktir. utbi1.1r.rii.rqsi erksirmhet l.rar stått i fokus.
\ndra h;inclel.ser under 2005 har
L.l,rnd annirt inncfattat en konferens på
ten-rar ÅBXI-samarbete samt ett ökat intresse fbr fblkrörelsehistoria, som medtbrt irtt fbrbundet nlrmera dven finns
C) rc1

fbr:rnc'ler.r redor.i sade

f.

arkivkom-

Efter årsstämman inleddes ett konferensprogram på temat "Mångfald" med en
workshop under ledning av Ulla Johansson och Margareta Tham (Inregia) och
med rubriken "Fördomar? Jag?". Där
fick deltagarna diskutera och utvärdera
egna fördomar respektive fördomsfrihet.
Därefter berättade Anna Ketola,
Skånes

Arkivftirbund, om två mång-

under årsstämman.

åldsprojekt som genomförts i Skåne
och slutligen fick deitagarna lyssna och
delta i ett öppet samtal kring mångkultur mellan Ulrich Hillebrand, chef vid
Angeredsteatern, och Ulla Tengling,
Riksskådebanan.
De två dagarna avslutades med en inbjudan och en uppmaning från Yvonne Bergman. Arkivcentrum Orebro. att
delta i Folkrörelsernas Arkivforbunds
höstkonferens med temat "Muntlig historia" i Örebro den25-25 oktober.

ffi,

:

q .#.

I

.E:
.,..?

;

E

:

Dialog mellan Ulrich

Thurell, Svenska
med FAs

Hillebrand, chef vid
Angeredsteatern, och
Ulla Tengling, Riksskådebanan.
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Ny redaktionsmedlem
Anders Perlinge är nv
redaktionsmedlem fbr

NLA. Här fuljer en pre-

1

:

sentation av honom;
Verksam sor-r-r företagsarkir.arie i Stockholm
sedan 1986; Föreninger.r Stockholms Företagsminnen -1991, Inr.estor
AB 1992-93, Stiftelsen
för Ekonornisk Histolisk

Forskning inom Bank
och Företagande (SEB:s
och Investors histoliska
arkiv) från och med 1994.
Projektet Bonden.rinnen vid Nordiska
museet 1991-95. Fil. dr i etnologi 2005
på avhandlingen Sockenbankilerna.
Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840-1900.
Förutvarande sekrererare i Näringslivets Arkivråd (NLA). Medlem av
Academic Advisory Council to the
European Association for Banking
and Financial History och Institr-rte for

NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 1O ÖREBRO
Tfn: 0]9-i2 01 95 . Fax 019-6] I 81 20

Corporare Culture Affairs
samt r1v Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens arkivoch biblioteksnämrrd.
Funderar lor nän arande
på frågor kring vilken be-

Hemsida:

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tin: 08-459 84 37

tydelse nya kur-rskapsteore-

risk.r insikrer har, eller biir
ha, på tekniken för arkivpresentationer: der r.ill säga hur
arkivarierna bör försvara bevarandet av arkiven i framtiden, när forskarna börjar
ställa frågor som inte omedelbart kan besvaras genom
der.r ir.rformation som finns i traditionella arkir'. Vad kan arl<ir.rrierna gör.r
ftjr att visa hur nya frågor kan ställas till
gammalt material? Är det, eller bör det
vara, en uppgift for arkivarier atr syssla
med aktivt källskapande? Bör arkir.institutior.rer ägna sig åt forskning, eller
är det en lämpligare uppgift fol forsknir-rgsinsritut och lärosäten ?

ww.nla.nu . E-post:nla@nla.nu

E-post: anastasia.pettersson@skb.se

.-.

k9 ARKIVRÅP TT AAS
ARKIVRÅDET AAS

Box 390, 101 27 STOCKHOLtul
Kansli: Annika Pettersson
Tfnlfax: 08-41 1 49 30

Ordfömnde:
Lars Erik Hansen
Riksförsäkrin gsverket
Tfn: 08-786 90 00

tt rl

sernas

Arkivfirbwrd
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBU

ND

Arkivcentrum Örebr,; ::,
Nikotai 3.

Vi vill önska fötjande välkomna som nya medlemmar:

ZOZ rO

ÖREBpo

c

Kansl.: \onrre Be
,
Tfn: 0i9-6]l 29 00. Fax:019-61 I 6l 20
E-post: yvonne.bergman.e ark vcentr! m.se

AAS:

Ordförande:

Jaan Pannel, Stockholm

lVonica Nyberg, Sundsvalls kommun

Ylva Eriksson, Stockholm

AIf Nordström, Sundsvalls kommun

Thomas Ek, Lund

Marlene Lundberg, Lidköpings kommun

l\4oniqa Svensson, Forshaga

Pierre Carlsson, Trosa kommun

Karolina Adell. Stockholm

Maria Hagberg, Sandviken

Anne-lVlarje Tawastenhielm, Göteborg

Maria Jonasson, Stockholm

Leif Pettersson, Nynäshamn

Harriet Siomi Forsblad, Nyköpings kommun

l\/lamush S. Jidenius, Enskededalen

Sofia Ängemark, Nacka kommun

Chatarina Svensson, Karlstad

Anneli Brattgård, Ekerö kommun

Cathrine Beroström, Stockholm

Tomas E:son Åkerluncl, Luleå kornmun

Kristina Rinnsjö, Stockholm

Catarina Norell, Landstin0sarkivel Stockholm

FALK:

Åse Ottosson, Kalmar

Catharina Klintenberg, Värnamo kommun

Karin Arvidsson, Solna

Marlene Jonsson. Vindelns kommun

Linda lvarsson, Halmstad

Kicki Ah16n, Lysekils kommun

lngrid Fallström, Ljusne

PI

lngvar Söderströn]
380 B, 3']O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23

E-post: ingvansoderstrom@mailbox.swipnet.se

Erika Larsson, Älvsjö

Lars-0lof Andreasson, Jönköpings kommun

Henrik Svensson, Karlskoga kommun

Annika Enarsson, Jämtlands läns landsting

Kerstin Johansson, Örebro läns landsting

l\4onica Fridolf, Landstingsarkrvet Halmstad

Karin Stigsson, Uppsala Stadsarkiv

Ulf Gustafsson, Pajala kommun

lVattias Lundin, Ale kommun

Sonja Söderqvist, Örnsköldsviks kommun

FALK

c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala sladsarkiv, 753 75 UPPSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se
ffn:018-727 I 1 75 . Fax 018-727 11 84

Ordfömnde:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 1 14
E-post: eva.karlsson o alingsas.se
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på höga hölder
o

rets FAI-K-konferens, Dokr-Lmentl.ranterir.rg med kvalitet: Teorioch praktik, den 16-18
maj, blev för de 130 deltagarna en hojdare på många sätt.
FAlK-styrelsen och representanter för
Sundsvalls kommun och kommunarkiv
stod for ett mycket bra arrangemang bestående av konferens, stadsvandring på
både gator och tak samt underhållning.
För den med is magen erbjöds vandring med guide uppe pä nägra av taken
till stenhusen i Sundsvall. För oss andra
blev det guidning av mera jordnära
karaktär.

Nya standarder
Steen. koncernarkivarie vid Luftiartsverket och n-red mår-rgårig erfaren-

Anki

n i rLreru:rt i onellt star-rd:r rdiseringsrrbcre. r:edogiorde fijr nva standarcler fur

l-ret ir'å

dokLL nrcntl-irt

ntcringen. Standarden

-. .r h.,rtt.-ittu .rr Jokunretttarion
!i-,.r. i.rr lor'm;1t eller media, skapad eller
i.erksamhet som bedrivs av
-r.,,tlcrrrlig.llcl pritar orgrnisation.
clier av en person r.ars uppgift är att
nrLrrr.rgcn

skapa oci-r fön.ara dokumet-rt.
Standardisering av riktlinjer och me-

toder för dokr-rmenthantering säkerställer att alla dokurnent hanteras och
skvddas på 1ämpligt sätt, och att den
infbrmation de innel'råller kan återsökas
på ett effektivare sätt med hjaip av standardiserade rutiner.
N4yndigheter och företag borde vara
intresserade av denna standard därför
att dokument och information är värde-

fulla tillgångar, fastställda rutiner

syste-

matiserar informationen och ser till att
dokumenthanteringen är reglerad och

28

att organisationen kan uppfylla de krav
på dokumenthantering och dokumentstyrning som finns.

Verksamheter och
processer
Verksamhetsutvecklaren Helene \Testerlund från Sundsvalls kommun och samordnare av ett ndtverk som arbetar med
metoder for processanalys, beskrev hur
arbetet med processer och processkartläggning kan stödja iednings- och huvudprocesser genom att tillhandahålia
interna tjänster och produkter.
Anneli Sundquist och Göran Samuelsson knutna till ämnet arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet
i Härnösand, visade på hur man arbetar
med en verksamhetsanalys ftir att åstadkomma en arkivredovisning med verklighetsbasering.

Process i n ri ktat a rb etssätt
TVå frågor ställdes av

Bertil Axelsson

ring och dokumentkontroll enligt ISO
15 4489. Arkivchefen i Sundsvall Tom
Sahldn presenterade hur modellen kan
användas lor såväl analoga som digitala
dokument. Modeilen beskriver till exempel processer, format och florvaring, bevarande eller gallring. leveranser sett i
ett helhetsperspektiv.

Årsmöte
I sedvanlig ordning höils

årsmöte under
konferensen. Som ledamöter i styrelsen
vaides Torgny Fransson (Helsingborgs

stadsarkiv), Krister Kalldn (Avesta kommunarkiv), Birgitta Torgdn (Örebro läns
-Vretemo (Gdvle
landsting) och Irene
som valberevisorer
stadsarkiv). Såväl

redning omvaldes.
Verksamhetsberättelsen for det gångna
året med ekonomisk redogörelse godkändes. Föreningens medlemsantal är
ftir närvarande 296 personer från Boden

i norr till

-

produktansvarig fbr programmet Visual
Arkiv vid Regionarkivet i Göteborg om att arbeta processinriktat: Kan ett
processinriktat arbetssätt öka den inre
effektiviteten? Och kan en processinriktad presentation göra det lättare
och meningsfullare att läsa dokumentplaner och arkivförteckningar?
På den fiirsta frågan svarar Bertil
Axelsson ett obetingat ja. På den andra
frågan blir svaret ocksåja, om den beskrivna organisationen har ett begränsat
antal urskiljbara processer, om man
arbetar någorlunda processinriktat och
om mottagarna tänker processinriktat.

I Sundsvalls kommun används en intressant modell för dokumentplane-

Ystad i söder.

Seminarium eller Fränsta
av konferensens {tirsta dag kunde
deltagarna välja melian att delta i ett antal marknadsseminarier eller ett besök

I slutet

på

MKC

Fränsta.

På marknadsseminariet 6ck ett antal
leverantörer av dokumenthanteringssystem en chans att ge sin syn på om-

rådet och hur de ser på sina kunder. Det
samlade intrycket man fick av leverantörerna är skiftande, om man tänker i
termerna trovärdighet och kunskap om
såväl kommunal organisation som lagstiftning. Ska man arbeta med kommunala frågor måste man ta till sig mer om
hur vi arbetar, är organiserade och
under vilka förutsättningar vi arbetar.

Nr3.2006
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Några av konferensdeltagarna på
en annorlunda stadsvandring på
Sundsvalls tak.

!
f,
ä

Som ett alternativ till marknadsseminarierna erbj<;ds ett besök på
Ä4KC, Media Konverterings Centrum,
i Fränsta i Ånge kommun. Där produceras cirka 90 000 digitala bilder per
dag av historiskt källmaterial i form av
kyrkobokfciringsmaterial ( 1 895 -199 1 )
och lantmäteriets {brrättningsarkiv inklusive kartmateriai. Båda uppdragen

sträcker sig över lång tid och täcker
handlingar från hela landet. På detta vis
skapas enorma historiska bilddatabaser
i Riksarkivet och Lantmäteriet, som
kommer att möjliggöra en effektiv myndighetsutövning.

Det digitala källmaterialet kommer
att göra det mr;jligt att skapa mängder
av förfinade databaser för forskning och
utbildning.

Arkivredovisning och
MoReq
Offentlighets- och sekretesskommittdn
ltireslår i delbetänkandet SOU 2002:97
arr allmänna arkivschemar ersätts av ert
nytt redovisningssätt som utgår från organisationens processer.
Hur ska detta gå till? Andreas Ljung
arkivchefvid PPM i Sundsvail, redogjorde förutom för de nya kraven på
arkivredovisning och dess innehåll också på hur man vid PPM tänker redovisa
arkivet.

Sven Bodin, konsult i firman NukaHiva med inriktning mot dokumenthantering, redogjorde för MoReq och
andra liknande vägledningar och visar
hur de kan användas.

Kostnadseffektivare
För att åstadkomma en kostnadseffektivare offentlig service är ett 60-tal
kommuner anslutna till Sambruk, en
gemensam plattform ftir kravspecifikationer och systemupphandling inom
den kommunala sektorn. Aktuellt 2006
är en andra gemensam upphandling av
verktyg ftir ärende- och dokumenthantering.
Projektledare ftir ärende- och dokumenthantering inom Sambruk for kommunala e-tjänster Oia Henriksson, svarade för presentationen.

landstingens framtida organisation och
arbetssätt. Kommer ti11 exempel primärvår'den att ö\.erföras till kornrnunerna?
Gunnar Sundberg, Riksarkivet och
sekrererare i Samrådsgruppen fiir kommunala arkivfrågor, ber:ittade att den
kommunala arkivhanclboken nll snart
kommer att finnas på rvebben. Samrådsgrlrppen ska få en ny henrsiclir. En clcl
n1 a erllringrrrd .ch rt,,t \ qr''ioncr ;r\
clessa är.rkttrcll.r [or prrhlic.-irr'
Östen Jonsson iriornre racle onr cllg:.

läget inom LDB-proiekret i Bc,.1cn.
Riksarkir.et h,rr secl,rn crr p,rr ar rillbaka tillsar.r.rmans r.ned I r-Lle i re knisk-i
Ur-riversitet i fon-n a. Lt)Il-cenrrLur ,ri[.r-

tat med nrerodcr fijr l:ingsikrigr .licirrLr
bevarancle. Nu erbjr-rder m;rn urbilclning
för arkivarier och l'Ilansr.ari,qa diir r-n,rr-r
ger de första konkreta stegen för: ett digi-

talt bevarande.

Nya vindar?
Rolf Hagstedt från Sveriges kommuner och landsting, informerade om de
tankegångar och tendenser som är aktuella när det gäller kommunernas och

Och så var det här: n'red friigan om var
nästa års konferens ska äga rum. Svarct
är:

Karlstad.
Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv-se

EU-projektet DLM, Document Lifecycle management, har sedan 1969 arbetat med gemensamma råd ftir upp-

handling och inftirande av verktyg lor
dokument och arkivhantering. Råden
utges under titeln Model Requirements
{tir the Management of Eiectronic
Records (MoReq).
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Styretsen efter årsmörct 2A06.
Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson,
Eva Karlsson, Birgitta
Trog6n, lrdne Wretemo,

:.F.

t

_ti;

Donald Johnson och
Krister Källön-
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glada amatörer, nu i sprakande farg med

Kanske skulle man kunna kalla den en
tonåring med allt vad det innebär. De
lorsta barndomsåren har passerat och
med förväntan vill man bli vuxen. Samtidigt vill man diskutera, argumentera
och ha livlig debatt med åsikter och
synpunkter. Man tror sig kunna allt
men börjar inse att utveckling tar tid,
det blir bakslag men om man ger sig till
tåls lyckas man kanske till slut. Man
måste lära sig lyssna på omvärlden, följa
utvecklingen med förändringar. Plötsligt känner man sig vilsen men vet ändå
att man har en trygghet bakom sig med
fyra föräldrar (- de fyra arkivföreningarna).

proffsig redaktion och tryckeri. En tidning måste hela tiden utvecklas och
vara lyhörd för medlemmarnas/läsarnas
önskemål.
Något som Itjrändrats är att det lor
fem år sedan var lätt att få arbete inom
yrkesområdet, nu är det däremot svårt,
åtminsrone att få Fasra tjänster.
Samarbetet mellan arkiv, bibliotek och
museer, ABM området, har ytterligare
stärkts. Kontakter internationellt har utvidgats och i slutet av augusti i år holls
de Nordiska Arkivdagarna i Uppsala.

Nu firar vi Tema Arkiv som fyller l5

Mycket har hänt
Ja, visst har det hänt mycket under de
15 åren. De färsta numren var i gråskala med positivt innehåll gjord av många

Personalskvaller
. Susanne Strangert

bc;rjade den
21 augusti som kommunarkivarie i

Jarfa1Ia. Hon kommer närmast från
Srockhol m. :tadrarkiv.

. Petra Broddn

har fått tjänsten som
arkir.arie på stadsarkivet i Eskilstuna
kommun. Hon kommer närmast
från Eskilstuna stadsmuseum där
hon har arbetat som arkivarie i cirka
två år. Innan dess arbetade hon på
Örebro stadsarkiv.

Trogna annonsörer

9

I
:,

Harriet Kvist,

Tema Arkiv
ackvisitör,
1991, då som ordförande i NLA.

I mitten

av 90-talet såg det mörkt ut för
Tema Arkivs fortsatta utgivning. men
redaktionen fortsatte arbetet på ideell
basis lika entusiastiskt som alltid. Det
viktigasre var ändå att annonsörerna
trodde på oss och den trenden har ökat
markant. Vi tackar speciellt de trognaste annonsörerna, ALP DATA, Mariebergs Arkivbyrån och Visual Arkiv och
naturligtvis alla andra, som bidragit under åren. Vi ser fram emot fortsatt gott
samarbetel

2006 ...

Vårt mål har inte fiirändrats sedan
jubileet, då vi citerade Tema
Arkivs {tirsta iedare i nr 1991:1 med
10 års

rubriken Med sikte på framtiden; förändring, förnyelse och förbättring.

Vi

hörs om fem år igen hoppas

Harriet Kvist
Kvist.4k@swipnet.se

11-12170 AAS Registratorskonferens, Västerås

25-26110 FA höstkonferens,
Örebro
1-2171

AAS Arkivariekonferens, Stockholm

11111

Arkivens dag. Tema
lVat och dryck

r6/1r

Arkivpedagogiskt möte
om demokrati, Gävle

12112

Tema Arkiv nr 4

nye chefär Lars-Erik

som tillträdde den 21
Han kommer närmast från

Har du hytt johb?
Berälta om det för dina kolleger.

Skriv några rader och mejla till
aspa@swipnet.se
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... i arkiven

lVlanusstopp 3
november.
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VISUAL ARKTV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Det enkla, professionella arkiwred.ovisningssystemet

Yisuol Arkiv:
Här kan du skapa fullständiga ar"kivredovisningar
och återsöka information
på ett effektivt sätt.

Visual Arkiv utvecklas för att administrera ditt arkiv på bästa
sätl och tillgodoser alla de krav du kan ställa på ett arkivredovisningssystem. Visual Arkiv är enkelt att hantera för den mer
ovane användaren men samtidigt ett fullgott verkqzg för den
som kräver lite mer. Visual-serien består av olika moduler som
kan kombineras eller fungera var for sig.

Visuol lnternet:
En modul för den som
vill föienkla åtkomst till
informationen iVisual
Arkiv och tillgängliggöra
den via intrandtet eller
via lnternet.

Så

här satsar vi för framtiden:
a

Yisuol Dol<plon:
Gör det möjligt för
förvaltningar, bolag m fl
att arbeta rationellt med
dokumentplaneringen.

Visual Arkiv och Visual Dokplan anpassas för att
samverka i en mer fullständig arkivredovisning, där
användarnas krav på alternativa förteckningsmodeller
tillgodoses.

' Vi startar en gemensam databas på Internet för wåra

kunder. Genom att publicera gemensamt uppnår wi
större effektivitet och en ökad uppmärksamhet på
vad arkiven har att erbjuda. I detta samarbetar wi med
NAD-proj ektet på Riksarkivet.

' Vi satsar vidare på användarutbildning i Visual Årkiv.

Våra kurser i februari och april blev fulltecknade.
Ytterligare ett kurstillfalle planeras den 2 - 5 oktober.
Anmäl er till Gunnel Andersson tfn 051-701 50 57 eller
till Regionarkivets reception tfr' 031-701 50 00.

@

Läs mer!
www.visual-serien.goteborg.se . www.varkiv.goteborg.se

RECIONARKIVET
Regionarkivet . Box 2154
403 I3 GÖTEBORG
besöl<sad ress:

Otterhällegatan

Beställ demoversion
5

telefon 03 l-701 50 00

fax03l-130995
e-Post
arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se
www. regionarl<i vet. se

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande utveckling som är på gång?
Kontakta: Bertil Axelsson, prod uktansvarig
E-post bertil.axelsson@arl<ivnamnden.goteborg.se
H åkon Gustovsson, enhetschef, Regionarkivet
E-post: hal<an.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se

.

Mobi l: 07 02-7 3 28 29
. Tel: 03

l-701 50 70,0705-69 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

a
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Höj servicegraden mot anställda och kunder med ALP Helpdesk
ALP Helpdesk hjälper dig att ta emot, åtgärda och följa up p supportärenden på ett effektivt

och enkelt sätt.

Supportuppdrag skapas av anmälare eller supportpersonal genom e-postmeddelande eller
inmatning i ett webbformulär. Allt informationsutbyte sker via e-post vilket innebär att både
anmälare, utförare och ansvarig hela tiden hålls informerad om ärendets status. Dokument
och e-post som hör till ärendef lagras i det medfoljande dokumentarkivet. Utförare och
ansvaiiga kan också skapa nya Office-dokument som innehåller information från ärendet.
Bevakningsfunktioner och automatiserad upptrappning av insatser om problemet inte blir
löst finns inbyggt. Givetvis levereras ALP Helpdesk med det antal rapporter som erfordras för
en effektiv uppfölj ning.
Alla avslutade ärenden finns kvar i databasen och utgör underlag för en kunskapsdatabas och

framtida statistikuttag.
Kontakta oss gärna för mer information på telefon 013-35 85 00.

Microsott'

ffiflTtu
ALP Data i Linköping

AB

of

lnformation Worker Solutions
ISV/Software Solutions

Porlners

lndustrigatan 5

582 77

LINKÖPING info@alp.se www.alp.se

