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Kicki
Lech
–
Ålder: 36 år
Yrke: Arkivarie och registrator
Utbildning: Litteraturvetenskap,
arkivarievetenskap
Kommun: Torsby
Anställningstid: 6 månader

Hon drog med fingret över registret i universitets kurs
katalog. Började på A, stannade på arkivarie tänkte att
det låter jättebra, det tar vi.
Kicki Lech blev klar med sin utbildning 2006 och har
jobbat som arkivarie på flera olika platser sedan dess.
Från början ville hon bli arkeolog, men kände att det
blev för otryggt eftersom det yrket är ganska säsongs
betonat i den här delen av världen. Det var då hon tog
till kurskatalogen, och valet hon gjorde istället blev bra.
– Det är väl inte alla som tycker att det är jättekul att
samla papper och lägga i lådor, men det är ju så roligt.
Det blir så fint.
I kommunens källare finns de stora arkiven. Hon drar
plåthyllorna tills hon kommer till den del där de älds
ta handlingarna förvaras. Där står inbundna protokoll
böcker med skinnrygg och vackra pärmar i papp. Inuti är
alla anteckningar nedskriva med bläck i sirlig handstil
på det nu gulnade papperet.
Arkivet är på många sätt som en liten skattgömma,
där handlingar från hundratals år bakåt till nutid finns.
Det vill hon att flera ska få ta del av, till exempel genom
att plocka fram handlingar och ordna utställningar, även
om tiden sällan räcker till för att göra det.
Hon säger att allt går mer mot IT i dag, vilket är något
som hon upplever som ett orosmoment med tanke på
lagringen av digitala handlingar. Själv tycker hon att det
är roligare med papper, att ha ett arkiv med dokument
i passar henne. Där hon kan leta efter uppgifter, hjälpa
folk och visa saker.
I kommunal verksamhet blir det ofta väldigt mycket
handlingar. Som arkivarie tar Kicki Lech fram planer för
hur kommunens nämnder ska hantera sin information,
vilken som ska gallras, vilken som ska bevaras och i vil
ken form.
– Det är viktigt att handlingarna är tillgängliga och det
är de om man vet var de finns. Det finns ett system i ar
kiven och ett sätt att hitta i dem.
Hon jobbar i en liten kommun, och ser en stor fördel
i det eftersom hon kan få grepp om, och lära sig mycket
om hela kommunen.
– På mitt förra arbete var det så stort att jag kände att
jag aldrig blev riktigt duktig på mitt jobb. Det var hela ti
den så mycket som jag inte visste. Här känner jag att jag
kan få vara duktig.
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