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detektivarbete
konvertera
magnetband
Text: Roger Löfgren

Att informotionshonteringen blond
myndigheter och företog i ollt högre
utsträckning digitoliseros är ingen
nyhet. lnte heller de problem, eller
utmaningor, som detto ger mängo
ov oss som jobbor med dokumenthontering och orkivering. I en
strävon ott bättre kunno möto

Gamla register
96 I installeras Riksförsälringsverkets
1

ftirsta dator, en IBM 1401, som används
ftir debitering och uppbord av arbetsgivaravgifter.l 963 förvawar verket en
IBM 1460, som stöd i utbetalningen av
folkpensionen . 1967 päbörjar Statskontoret och RFV i samråd med de allmän-

dogens och morgondogens situotion, har under senore tid flera
betänkanden sett dogens ljus. På

ett flertol myndigheter pågär ocksä
projekt kring desso frågor,eller
ätminstone någon form ov mer
eller mindre orolig omvärldsbe-

I

§

v

till år

1961.

:''

:::ejningen in-

förs 1973-19-i nr a ,r,-D3-,r-sre m för
bland annat pension rr;iL .i:ietsgi'aravgifter. I samband n.rei icr:: ,:.r11-s de
gamla registren, bland annai :'. q--.huvudregisrrer och pen.ior.l ... ..*registret, av till 7- kanals 1,'l run.i.
magnetband. Verksamheten behö. e r
inte längre dessa register.

Börjar utreda

na forsäkringskassorna en utredning
som sftar till att se över möjligheterna
att med ADB-teknik rationalisera den

Banden blir, tillsammans med över
6 000 andra magnetband från 1960och 1970-talen, liggandes i R.FV:s lokaIer på Engelbrektsgatan 5-7 i Stockholm. 1984 sägs dessa lokaler upp då de
bedöms vara olämpliga som "bandarkiv'. RFV:s arkivarie börjar utreda
vad man ska göra med banden. Det
stora flertalet kan gallras med stöd av

allmänna försäkringens administration.

befintligt regelverk. Andra måste flor-

skrotades
bandstationen

okni ng. D igitolisero d i nform atio n

och digitolo hondlingor är emellertid inget nytt. Låt mig berätto en
historia från min orbetsplots, Riksförsökringsverket (RFV). Yi bockor

Som en konsek. en.

I

Klenod. En IBM I 4o l , var den
första datorn på RFY. Bilden
har vi fått låna av IBM Svenska
AB, Biblioteket i Kista.

4

störas på grund av mögelskador. Några
register ska emellertid bevaras enligt

I mitten av 1990-talet framsrdller
RFV till fuksarkivet att ft gallra ban-

belopp). RFV överväger ändå att gå
med på dema för att få problemet ur

giillande ftireskrifter/regelverk. Bland
dessa avgiftshuvudregistret och pensionshuvudregistret.
Leverans dll fuksarkivet diskuteras.
Men först krdvs att registren konverteras
till 9-kanals teckenrepresentation och
godkand teckentäthet. RFV har emellertid gjort sig av med den gamla
utrustningen som behövs för konverteringen. Ett annat problem är den
bristande systemdokumentationen.
Postbeskrivningar och kodnycklar är

den, med hänvisning till konverteringsproblematiken. Riksarkivet anser emellertid inte att detta är ett giltigt skil for
att medge gallring.

vdrlden.

endast delvis bevarade.

Delvis mögelskadade
Det visar sig emellertid att Postgirot har
utrustning som ska kunna klara av konverteringen. En provkörning med goda
resultat görs 1984. Girot stdller sig dock
ovilliga till att utftira mer konverteringsarbete på grund av risken atr å maskinerna ftirstörda då ett antal band är
sköra och delvis mögelskadade. När

RFV åter hör av sig till Girot

ges beske-

det att de gjort sig av med urustningen.

Ett antal band
är sköra och

Detektivarbete
Nya tag tas av RFV. 1998 får RFV:s
arkivarier kontakt med en eldsj?il boendes i norra Stockholm som samlar på
gammal datorutrustning. Någon utrusrning för RFVs band visar sig emellertid
inte finnas i hans ägo. Daremot ltiljer
denne upp ett tips, via RFV från
Svenskt arkiv AB. Backupcentralen som
ägnat sig åt backups ftir itordatorhallar
och katastrofs§dd ft;r storlbretagens
datasystem sägs, nere i en lokal i Vdrtahamnen, ha kvar en bandstation som
skulle kunna ldsa RFVs band. Derra
visar sig delvis sant, eftersom en vital
komponent saknas på maskinen. Under
sökandet efter komponenren skroras
bandstationenl
Men skam den som ger sig. Veder-

börlig utrustning ska, enligt ett nytt
spår, flnnas i England. Dock visar sig
dven denna vid närmare undersökning
sakna delar. Eldsj:ilen i nora Srockholm
erbjuder sig att ftirsöka ä den engelska
utrustningen i funktionsdugligt skick.
RFV anser dock atr riskerna dr vd.l stora
i ftirhållande till kostnaden.

Tips från släktforskare
Konverteringsarbetet Lggs på is, då
ingen annan utrustning går att finna.
De band som ska bevaras blir kvar på

RFV

Sökandet fortsätter
Från 1984 och framåt fortsdtter RFV:s
arkivarier sökandet efter någon som kan
konvertera och flira över bandinformationen till mer moderna databärare.
Men situationen ter sig tämligen hopplos. Och även om någon har rätt urrustning, behövs också den systemdokumentadon som endasr till del är bevarad. Dessutom hade inte banden spolats

om en enda gång sedan de stdlldes av i
mitten av 1970-talet, så frågan var
också om det överhur,rrdtaget gick att ft.
ut någon information ur dem.

Vid det har laget har också

Amerikanskt erbjudande
Samtidigt som RFV frr offerten fran det
engelska {tiretaget kontrolleras ett annar
tips upp, om ett företag i New York,
som också säger sig kunna utftira konverteringsarbetet. En offert tas in som
visar sig slå det engelska företagets med
god marginal. RFV beslutar sig för att
godta det amerikanska erbjudandet och
sända över några provband. Befintliga
postbeskrivningar och kodnycklar över-

till engelska. Juridiska ftirutsättningar utreds. Avtal upprättas. Våren
2003 sänds en provleverans om tio
band med flyg till New York. Utöver
provband från avgiftshuvudregistret och
pensionshul,udregistret, sänds dven
band från det tredje kvarvarande registret från 1 960-talet; yrkesskadestatistiksätts

registret.

lnte be§mmersfritt
Enligt RFVs awal med amerikanarna
sker konvertering i enlighet med Riksarkivets föreskrifter vad gdller dara-

representation och dataorganisation.
Som nya lagringsmedia v:iljs DLI 80
samt CD-skiva. Men allt går inte be§mmersfritt. Bland annat srämmer inte
teckentätheten med vad som angivits på
banden. Mailväxlingen går het med

NewYork.

Sveriges

sldktforskarftirbund fätt kdnnedom om
att RFV har kvar det gamla pensionshuvudregistret. I sitt arbete med den så
kallade dödskivan, som innehåller uppgifter om avlidna personer i Sverige,
skulle uppgifter från det gamla pensionsregistret ge oerhört våirdefull
kompletterande information till skivan.
Sveriges släktforskarftirbund tipsar
RFV om Svenska IBM. IBM kdnner
emellertid inte till någon sådan urrusrning i Sverige, men tipsar i sin tur om
ett engelskt ftiretag med filial i Norge.
Kontakt tas med Norge. Erforderlig
utrustning ska finnas i Oxfordshire i
England. En mailvdxling tar vid och
en offert kommer dll RFY som dock
anser att priset är v:il högr (sexsiffriga

'..'

sker
med Riksarkivets

föreskrifter

I början aY sommaren 2003 kommer
provresultatet till RIV Vi arkivarier på
verket stdmmer möte på Riksarkivet.
19 juni sdtts CD-skivan in i läsaren på fuksarkivets IT:byrå. Vi slår oss

Den

ned framftir skdrmen. Och fram kommer registerposterna på pensionshuvudregistret från 1960-talet. Fantastisk! A.r
problemet verkligen löst, som tidigare
kollegor l«ämpat med i flera decennier?
Forts. nästo sido
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Forts.från sidon 5

hård- och mjukvara försvinner, dels for
att erforderlig systemdokumentation
kommer bort. Visserligen ftirefaller det
till slut kunna gå att läsa de band som
skrivits om i denna artikel, men till
vilken kostnad och till vilket arbete!

Posterna i provleveransen :ir fullt läsbara, åtminstone för wå av de tre

registren. För det tredje, avgiftshunrdregistret, verkar inte postbeskrivningen
vara den rätta. För det största, pensionshuvudregistret, går det inte i en första
vända att tolka alla koder. Dock framträder alla namn, adresser med mera
information. Ett annat litet problem är

emellertid av sammanhanget vad de fel
översatta tecknen representerar.
I augusti 2003 sänds resterande band
iväg med containerfarryg till New York.
Inalles 613 band om en total vikt På
1,2 ton. Efter att ha fastnat ett tag i den
amerikanska tullen, hittar banden fram
till det amerikanska furetaget. Resterande konverteringsarbetet pågår i skri
vande stund i New York. Faller resten av
arbetet lyckligt ut kommer informationen sannolikt att rymmas på ett enda
eller högts två DLI 80!

Att lära av historien
Det har onekligen hänt saker på lagringsfronten under de senaste decennierna. Samtidigt dr många problem de
sarnma som de alltid har varit under det
snart halvsekel som information digitaliserats. När verksamheten inte ldngre

i

Hade registren ställts av och levererats
till Riksarkivet när verksamheten inte
behövde dem längre, skulle aldrig de
problem som nu exemplifierats uPPstått. Detta fbrutsätter förstås att
Riksarkivet har en långsiktig bevarandestrategi ftir digitala arkivhandlingar.
Och i fallet med banden, som innehåller enkla dataposter, finns ju en utarbetad bevarandestrategi på Riksarkivet
som i fiirsta hand bygger på migrering.
Men då man inte tog i tu med regisuen
i fråga när de avstdlldes blev de istdllet
beroende av en annan bevarandemetod,
nämligen att någon, någonstans, ska
återskapa eller bevara den utrustning
som de skapades i. Och några av Problemen med detta tror jag att läsaren aY
den hdr artikeln nu ått en inblick i.

Foto: Ove Haldn

någon som kan kon-
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CD skivor.

böriar RFV:s arkivarier sökandet efter

läsbar.
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lleskog överförde samtliga
intervjuer från kassettband till

aY

vertera och föra över
bandinformationen till
mer moderna databärare. lnte ftirrän
sommaren 2003 blir
informationen åter

-o

I

Digital
inget
mitten
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Brusreducering enda
redigeringen. Krister

att svenska specialtecken, såsom å, ä, ö,
inte fått rätt översdttning. Det framgår

behöver den, riskerar den att ligga kvar
systemen och {tirsvinna när de läggs
ned, alternatiw bli avstlilld, liggandes
och snart oLtlig. Detta dels för att

:o

::.

'

angå arkivir-rsritr-r-

rioner f-önarar Iiudband i sina bestånd.
både rullband och
kassettband. Dessas
hållbarhet är begränsad ocli riskerna för
infbrmationsförluster är påtagliga. Dessutom krdvs det en närmast museal
maskinpark for att kunna spela upP
banden. På Folkrörelsearkivet i Uppsala
län har man löst problemet genom
ör.erföring av intervjuer på kassettband
till CD ROM skivor med hjalp av digi-

tal teknik.
Arbetarrörelsens historieförening i
Uppsala bildades 1979 wder namnet
Uppsala arbetarekommuns historieforening och bedriver sedan dess bland
annat intervjuverksamhet. Aldre medlemmar i arbetarrörelsen i Uppsala
interviuas om sina liv och intervjuerna
spelas in på kassettband. De intervjuade
är personer som har en framträdande
plats inom arbetarrörelsen.

Gemensamt proiekt
- Folkrörelsearkivet i Uppsala Iän tog

över materialet 1984, berättar arkivchefen Kim Söderström.
Det bestod av cirka 300 kassettband

omfattande cirka 200 intervjuer. I dagsläget är 348 personer interuiuade och
ungefär en trediedel är kvinnor. Arligen
intervjuas cirka 15-20 personer. Arkivet
har i och för sig inte kunnat märka

ffi

ofekt

o

I
o

Text: Kerstin Söderman

någon påtaglig lorsämring av ljudet
sedan 1984. Kim Söderström pekar
dock på svårigheten att bedöma ljudkvaliteten då man inte visste hur det lät
från början. De bedömde ändå att det
fanns risk ftir att kassettbanden skulle
ftirstöras så småningom. Bland annat på
grund av att det var lågbudget kassettband som hade använts vid inspelningarna. Ett gemensamt projekt skapades
av Folkrörelsearkivet i Uppsala län och

Arbetarrörelsens historieftjrening och de
beviljades bidrag från Kulturfonden och
Sparbanken

i

Uppsala.

Genomftirande
Projektet startade under hösten 1999.
Den datorutrustning som köptes in till
projektet var en CD brännare, dator,
externt ljudkort, redigeringsprogrammet
\fA\aE Lab och ett kassettdäck.
Krister Ileskog anställdes av Folkrörelsearkivet under sex månader och
fick utbildning av ftiretaget Ljudverket.
Även arkivets ordinarie personal lärde
sig att sköta utrustningen.
Krister Ileskog hann med att överföra
samtliga intervjuer från kassettband till
CD skivor. Originalkassettbanden har
inte gallrats. Den enda redigering av
banden som gjordes var brusreducering
vilket gör att ljudkvaliteten är mycket
bättre på CD skivorna än på kassettbanden. I övrigt beholls alla pauser,
hummanden och harklingar orörda.

Ett register till CD skivorna som
utgör sökingång till materialet lades
upp i File Maker Pro. Posterna innehåller uppgifter både om den intervjuade och tekniska uppgifter rörande
inspelningen. Informationen om personerna är ganska detaljerad. Där finns
uppgifter om den egna verksamheten
såsom politiska uppdrag, fritidsintressen, arbetsliv och utbildning, men dven
om föräldrarnas loreningsaktiviteter och
yrken.

Populär present
Ljudet har lagrats i \74\T, format på
CD skivorna. Det är ett så pass utrymmeskrdvande lagringsformat att det
blev lika många CD skivor som kassettband. Någon större utrymmesvinst har
alltså inte gjorts. Man har inte blandat
flera intervjuer på samma CD för att
$rlla den utan börjat på en ny skiva
med ndsta intervju. En master CD har
bränts som arkivet sedan gör kopior
ifrån. Skivorna förvaras stående i plåtskåp i arkivlokalerna.
Materialet har använts av några
forskare men dven blivit populärt att ge
bort i present. Föreningarnå sjalva och
inte minst släktingar till de intervjuade
har visat stort intresse. Det är kul att
höra morfar på CD!
- Intervjuerna skulle dock kunna
användas mycket mer, säger Kim

Framtiden
Arbetet med migrationen från kassettband till CD har gått som på rdls och
inga egentliga problem har uppstått.
Det som fortfarande är ett problem
är förstås det långsiktiga bevarandet.
Kim Söderström räknar kallt med att
en konvertering kommer att bli nödvändig, både vad gdller filformat och
medium.
- CD spelare kommer inte att finnas
i all oändlighet. Därftir är diskussionen
om CD skivornas hållbarhet egentligen
inte så intressant, menar han.
Ett litet be§mmer har uppdateringen
av operativsystemet på arkivet varit.
Ljudredigeringsprogrammet kunde {äs
att fungera i Windows XP miljö, men
nästa gång får man ftirmodligen köpa
ett nytt ljudprogram.
rsprungligen startade projek-

tet lor att enbart överföra
Arbetarrörelsens historielörenings inrervjuer men
senare har flera organisationer fått
hjalp med sina intervjuer, till exempel
Upplands Idrottshistoriska förening
och ABF. Folkrörelsearkivet har börjat
överlora dven rullband till CD skivor.
För ändamålet har några extra rullbandspelare köpts in, bland annat
{br att säkra tillgången på reservdelarl

Söderström.
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Digitalt bevarande
i företagssektorn
Text Lars Lundqvist

formen. Såvida inte foretagsledningen
kan överrygas om att informationen har

Vad som händer med digitalisering
inom ftiretagsvärlden ligger ofta utanför
dagordningen i arkivsammanhang, men
dr inte desto mindre viktigt. Om inget
görs kommer situationen att vara kritisk
inom en snar framtid. Nedan tänkte iag
se på vad som kan göras för att förhindra denna uweckling.

Vackra räkenskaPsböcker
Först bör det klargöras att det dr omöjligt att ha samma ambitionsnivå i privata sektorn som i den offentliga. Det
är ett orimligt antagande att företag
skulle slänga ner miljoner på ett digitalt
bevarande i en värld där det historiska
arkivet ofta begränsats till protokoll,
direktörskorrespondens och några gamla
vackra räkenskapsböcker. I deta ä1 kan
därför situationen sägas forändras fortare i den offentliga sektorn.
Problemet i ftiretagssektorn är att mer
detaljerade bevarandeplaner ofta saknas.
Därftir sker inget planmässigt bevarande
i dag av handlingar som digitaliserats.
Förvånansvärt ofta skrivs också mycket
av den berydelsefulla informationen ut
på papper. Utan offentlighetsprincipens
krav kan det också vara svårt att motivera ett digitalt bevarande kontra pappers-
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ett värde.
Detta underlättas inte av att dagens
lagstiftning stipulerar att digitala handlingar med personuppgifter skall gallras
vid inaktualitet, där bevarandet har
gjorts till ett undantag. Företaget måste
alltså motivera sig om de digitala handlingarna skall bevaras ltjr framtiden.
Ärren om vi kan se ett stort intresse från
Itiretagens sida, dr det svårt att tänka sig
att man i detta ä1 lägger ner mödan för

att få till ett bevarande.

Ett tag till kan dock situationen
bedömas som kontrollerad inom sektorn, då mycket av den centrala informationsmdngden finns i pappersform.
Framtiden gör sig dock Påmind och
nedan pekar jag darfor på några saker
som måste göras for att säkra bevarandet framöver.

Decentraliserad
organisation
Många ftiretag har en decentraliserad
organisationsmodell. Detta innebär att
möjligheterna ifrån centralt håll att
sryra hur de olika divisionerna/avdelningarna sköter dokumenthanteringen
är små. Detta hindrar inte att det ofta
finns en väl utarbetad poliry för arkivfrågor, men det blir upp till varje verksamhetsgren att själv uppfrlla de stipulerade kraven. Detta begränsar också
möjligheterna att införa rudner som

ting. De olika divisionerna kan också
vara en konsekvens av företagsfusioner
där det inom de olika verksamhetsgrenarna kan finnas disparata ftiretagskul-

turer. Erfarenheten säger att det kan ta
lång tid att fiirena dessa till en ny enhet.
Det finns företag där det åtskilliga år
efter fusionerna är vattentäta skott mellan personalen ifrån de sammanslagna
bolagen.
Nu är det inte alla bolag som är
decentraliserade, wärtom. Däremot
finns ett problem i den svängning över
tid som sker i nästan alla organisationer.
En for stor grad av decentralisering
leder till krav på centralisering som i sin

tur

till decentralisering. En
som lorstås också sker i

sedan leder

pendelrörelse

offentlig förvaltning, men där lagens
krav ändå till viss del kan undvika ett
kaos. En viktig aspekt är också att
medan en huvuduppgift f<ir offentliga
sektorn är förvaltandet, dr företagens att
göra vinst. Stor berydelse kan endast
arkiven ffi i näringslivet om de kan
kopplas till ett mervärde hos ftiretaget.
Ett mervärde som däremot inte behöver
översättas i direkt ekonomisk avkastning.

Arkivariefunktionen
Det andra vdlkända dilemmat är att det
i dagsläget, med några ä undantag, inte
finns arkivarier inom näringslivet. Innebörden därav dr inte att kompetens om
dokumenthantering saknas. Ofta är det

reglerar denna verksamhetsdel. I en
sådan organisationsstruktur är arkivet
langt ifrån det enda samordnings-

ekonomer som utför dessa uPPgifter,
eller systemvetare ndr det gäller digitala
medier. Deras kompetens är emellertid

problemet. Ofta finns det olika rutiner
och vanor rörande praktiskt taget all-

sällan inriktad på bevarandeproblematiken. Problemet dr alltså snarare

avsaknaden av arkivariekompetensens

vara mycket morigr att bygga upp en
acceptans i organisationen for det här

långsiktiga bevarandeperspektiv. Det
saknas någon som kan framföra dessa
synpunkter vid exempelvis planering av
nya digitala sysrem.

Våra vänner
Om det skall bli möjligt att öka bevarandet av digirala handlingar handlar
det alltså om atr finna vd.nnerna inom
organisationen. Här kan det röra sig om
att skapa ovanliga allianser mellan
säkerhetsfolk, j urister, datamänniskor,
systemyetare, ekonomer och informatörer. Även kvalitetspersoner kan vara ett
gott stöd. Det arbete som måste bedrivas inom ftiretagsvärlden handlar egentligen om art finnas på rätt plats vid rätt
tillftille. Att exempelvis ha möjlighet att
ä vara med i arbetsgruppen när ert nltr
datasystem skall installeras. Kostnaden
Itir att tänka på arkivaspekten efter att
systemet har implementerats är ofta
orimliga ur ett Itiretagsekonomiskt
perspektiv.

Problemet är som nämnt att det
saknas någon i organisationen som kan
ta den roll som krävs. Iå11 arkivet har
en låg profil i verksamheten kan det

perspektivet. När det g?iller digitala
handlingar är det dock inre möjligt att
vänta tills systemer tas ur drift. Mdjligheterna art då få gehör ft;r bevarandefrägor ar små, eftersom bevarandet blir
för dyrt. Dessutom är informationen i
regel mindre intressant {tir ftiretaget när
ett system ska.ll avvecklas, än när det
inftirs.

den skull är möjligt att nå resultat, men
instdllningen att ingenting är omöjligt,
kan göra det omöjliga möjligt.

1.

Skapa ett kontaktnät inom organisa-

2.

tionen.
Sök stöd hos olika professioner

inom ftiretaget.

3.

4.

Tio räd
Utifrån vad som nämnts ovan, tänkre
jag ge tio råd ftjr art lyckas med ett digitalt bevarande inom ftiretagsvdrlden.
AIla råden är ftirstås inte tillämpbara i
varje situation, men kan ändå tjäna som
inspiration. Därmed inte sagt att det ltir

5.
6.
7.
8.

ingenting är omöiligt,

Försök ftirankra idderna så högt upp
i organisationen som möjligt.
Intressera dataavdelningen ftir frågan - arbetar du emot dem är slaget

ndstan ftirlorat.
Hänvisa till utfästelser som ltiretaget
gjort rörande kvalitd etcetera.
Yä\ dina strider. Föreslå inga Iösningar som dr ekonomiskt orealistiska.
Yisa gärna på möjligheter till ratio-

nalisering genom digitalisering.
Utarbeta detaljerade fiirslag på hur
man kan göra, i stdllet för att enbart
klaga.

9. Håll dig informerad om vad som
händer i {tiretaget och kräv att få

det omöjliga möjligt

vara med ndr nya system planeras.
10. Tä gärna hj?ilp av extern kompetens,
iåll du känner dig os?iker på din
egen.

-skiva

om ICA:s histor

a

Text: Annelie Johansson

Stockholms Föreragsminnen har

till-

sarnmans med ICA Förbundet producerat DVD-skivan lCA-historien i porti
och detalj. Skivan skildrar ICA:s historia

-

frän l9l7 och framåt genom 200 korta
arrildar, 2 000 bilder, över rre rimmars
film samt bildspel och ljudspel. Utgivningen av DVD-skivan är en del i ett
större projekt Itir att rädda och presentera ICA:s historia.

I projektet har arkivmaterial, bilder,
ftiremål och tavlor från Itiretaget inventerats, ordnats och ftirtecknats.
För att komplettera de skriftliga
kdllorna genomfordes ett muntligt
historieprojekt, där ICA-medarbetare
intervjuades. Skivan kan bestdllas via
Stockholms Företagsminnens hemsida
www. foretagsminnen. se.
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Hontering ov
o

Text: PatrikWallin,

universitetslektor i
Arkiv- och informationsvetenskap
nder vintern 200212003
genomförde jag en undersökning beträffande e-posthantering vid 21 svenska statliga myndigheter. Undersökningen baserade sig i
huvudsak på en enkät bestående av 26
frågor. Huvudsyftet var att se hur e-post
i form av allmänna handlingar hanterades ur ett dokument- och arkivhanteringsperspektiv på de uwalda myndigheterna. Dessutom att ta reda på hur
e-posthanteringen kommer att ske inom
en överskådlig framtid.

I der följande kommer jag art

presen-

tera och analysera svaren a\. ett urval av
de frågor som ingick i undersökningen.

Används e+ost so/n ett
nikati o nsmedel fö

ko m mu

r

inkomno och uPprättade
hondlingar?
Samtliga myndigheter angav att e-post
används som ett kommunikationsmedel
ftir allmänna handlingar. Det visade sig
att en del myndigheter har nyttjat detta
kommunikationssdtt så länge som tiotolv år, medan andra bara använt möjligheten ett ätal år. Merparten av myndigheterna har emellertid använt e-post
ftir allmänna handlingar i omkring sju
år. Man bör dock här beakta att en del
myndigheter inte har existerat längre än
den tid som de anvdnt e-post.

Ser ni en generell ökning från
år till år av antolet e-Postmeddelonden sorn utgör

allmönno handlingof?
Två

av myndigheterna svarade "Ja,

mycket stor". Den övervägande delen av
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vid Mitthögskolan i Härnösand

myndigheterna (14 srycken) angav
emellertid svarsalternativet "Ja, stor".
Övriga myndigheter (fem stycken)
svarade med alternativet: "Ja, liten."
Ingen av myndigheterna ser således att
e-postanvändandet på något sätt har
avstannat. Man skulle kunna påstå att
e-postens ökande användning och därmed också myndigheternas ökande
service mot allmänheten, är ett f?irsta
steg mot en elektronisk ftirvaltning. Det
vill säga att man med hjiilp av e-post
kan skicka sina förfrågningar och dokument direkt från hemmet oavsett tid-

punkt på dygnet.

Finns det inom myndigheten
någon skriftlig policy eller
instruktion för hontering ov
e+ost?
19 av de 21 myndigheterna angav att
man har en e-postpoliry/instruktion.
De som svarade nej angav emellertid att
en skriftlig e-postpolicy är på gång. En
myndighet kommenterade detta med:
"Detta har tagits upp i ledningen, d:irefter har information gått ut om att
behandla e-post lika som vanlig inkommande post."
Det framgick av de följdfrågor som
ställdes att både myndighetsadresser

(myndighet@myndighet.se) och personadresserade e-postadresser

(förnamn. eft ernamn@myndighet. se)

används ltir att kommunicera allmänna
handlingar. Den uppenbara risken med
ett sådant förfarande är att många av de
handlingar som kommer direkt till de
personadresserade e-postadresserna inte
blir registrerade eller kanske rent ut av
raderas av misstag eller okunskap.

Yilka typer ov bildgor tilläts
när e+ost tos emot respektiye skickos från myndigheten?
HeIa 14 av myndigheterna angav att
alla ryper av filformat tillåts. På de

övriga sju myndigheterna har man
infört begränsningar av antalet filformat
som är användas. Exempelvis kommenterar en myndighet detta med: "Valet av

filformat ftirutom Office-filer tillåts
beroende av vilken/vilka mottagarna är."

Vid en annan myndighet godkänner

man alla utom icke tVindows-baserade
filformat. En annan myndighet kommentar frågan med "lättare är att svara
vilka som inte tillåts, vilket innefattar
exekverbara filea skriptfiler och andra
potentiella bärare av virus". Av det sista
exemplet framgår att det inte är ldsbarheten som man i första hand har tänkt
på, utan snarare virusproblematiken.

Kompatibel mjukvara
e-posten har i
dag blivit den kanske vanligaste meto-

Att bifoga bilagor med

den att skicka filer över Internet. För att
kunna läsa de mottagna filerna krdvs
emellertid aft man har tillgång till kompatibel mjukvara. Många privatpersoner
och svenska myndigheter använder sig
av Microsofts produkter och därmed tar
många ftir givet att en medsänd bilaga i

§§

något Office-format kan öppnas och
problem. Detta motsvarar
troligen oclaå i storr sett vad som sker
ute på myndigheterna. Det finns emel-

läsas utan

lertid en rad filformat som inte dr lika
vanligt ftirekommande, men ändå
skickas

till myndigheren. Dessurom

fiirekommer der på marknaden en rad
olika operativsystem, vars filer inte är
kompatibla med andra operarivsysrem.
Att tillåta alla typer av filformat kan
därfiir med{bra allvarliga konsekvenser
{tjr dokumenthanteringen. Em enkelt
sätt att lösa dera problem skulle kunna
vara att man

i anslutning till

e-post-

adressen på webbplatsen anger

vilka

filformat som myndigheten kan ta emot
respektive skicka.

Hur hanteros den e+ost
(både inkommen och
upprättdd) som utgör
ollmönna hondlingar?
Enligt de svar som lämnades på denna
fråga kan man urskilja wå kategorier.

menterat svaret med: "Upprättad e-post
kopplas i elektronisk form till diariet +
slutarkiveras i pappersform".

Innehållsförlust

e-postsystem som finns på marknaden
inte på något särt är konstruerade ftir

dokument- och arkivhantering, är det

viktigt att e-posr som skall bevaras elek-

Att skriva ut

troniskt under längre tidsperioder hanteras på annat särt. Frirsök att modifiera

handling som helst, och därmed han-

grupp forskare i Belgien har exempelvis
ut{tirt {tirsök med am modifiera programmet Outlook, med en mycket
strikt mappstruktur och tillägg av meta-

e-posren på papper har
naturligwis sina ftirdelar. Handlingen
kan med denna princip betraktas som
vilken upprätrat respektive inkommen
teras precis som vanlig papperspost.
Dessutom kan den läggas till eventuella

övriga pappershandlingar i ett ärende.
Det finns emellertid dven en rad nackdelar med denna ryp av hantering. För
att den elektroniska handlingen skall
kunna överftiras till papper krävs att
dess innehåll, kontext och struktur
behålls. Om inte detta
sker räknas detta som
innehållsft;rlust och kan
i så fall eventuellt
betraktas som gallring.
Dessutom finns det en
rad elektroniska filfor-

Antalet e-postmeddelanden ökar.

e-postsystem har emellerdd gjorm. En

dataät.

Att integrera e-posren i ett elektroniskr
dokument- eller ärendehanteringssystem
är

i

många å11 den bästa lösningen. För

att detta skall vara effektivt krdvs naturligwis även atr övriga handlingar på
myndigheten också hanteras helt elek-

Anatysföretaget

IDC publicerade i september 2002 en rapport där man förutspår att antalet e-postmeddelanden i världen kommer
att fördubblas frän 2002 till 2006, från 30 miljarder till 60
miljarder.

Dels finns det de myndigheter som
enbart skriver ut e-posren och hanterar
den i pappersform, och dels de som
hanterar e-posten både i pappersform
och i elektronisk form via e-postsystemet (tolv stycken). Av de kommentarer
som den senare kategorin myndigheter
angivit framkommer emellertid atr den
e-post som hanteras i elektronisk form
har kort gallringsfrist, vilker troligen gör
att man inte har några större problem
med hantering av denna.
Tlots att tolv av myndigheterna
angav att de använder sig av någon
form av elektroniskt drende- eller

dokumenthanteringssystem var det
endast en myndighet som har integrerat eller kopplat e-posren till detta
system. Myndigheten i fråga har kom-

mat som inte lämpar sig fiir pappersutskrift, exempelvis ljudfiler, videofiler

troniskt. Många tillverkare av dokument- och ärendehanteringssysrem

och vissa typer av bilder.

erbjuder i dag lösningar där e-posten
kan integreras i både registrering och
ärende- och dokumenthantering. Av de
svar som inkommit visar det sig att de
flesta myndigheter har planer på att
integrera e-posren i ett sådant sysrem
inom ett-fem år. Em sådant {tirårande
krdver emellertid att man dven har tänkt
över hur handlingarna ska bevaras
intakta över tid. Den snabba teknikutvecklingen medltir att der kan vara problematiskt att bevara innehåll, struktur
och kontext hos en elektronisk handling
bara under en fem-årsperiod.

Modifiering
Hantering av e-posr i ett traditionellt epostsystem har ur ett dokumenthanteringsperspektiv en rad nackdelar.
Om delar av e-posren inom myndigheten hanteras via e-postsystemet riskerar den av misstag att raderas eller på
något sätt ändras. Dessutom kan man
lätt ftirlora kopplingar till andra ärenden som inte hanteras i systemet.
Ytterligare kan tillgängligheten av handlingar ftirsvåras om e-posren ligger på de
personliga e-postkonrona. Eftersom de

Fort. nästo sido
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Elektronisk arkivering
Ingen av myndigheterna har angivit att
de arkiverar e-post i elektronisk form.
Planerna för en elektronisk arkivering
av e-posten ligger enligt de svar som
inkommit i allmänhet wå år längre fram
i tiden än den planerade kopplingen till
elektroniska ärende- eller dokumenthanteringssystem. Exempelvis kommenterar en myndighet elektronisk arkivering med ftiljande: "Det är ett önskemål
från vår sida, men innan vi når dit finns
en hel del frågetecken som måste rätas

postsystem. Man kommer med andra
ord i många å11 inte att behöva använda sig av e-post när man kontaktar
en myndighet elektroniskt. Det är där-

E-postens stora utbredning har de
senaste åren fätt konsekvenser ftir

ut."

doku menr- och arkivhanteringen

Statskontoret har nyligen presenterat
en ftirundersökning som beskriver problemområden och strategier ft;r digital
arkivering, och e-posten tas där upp
som ett exempel. Det framkommer av
rapporten att det behövs omåttande
forskning och uwecklingsarbete för att
man på ett tillftirlitligt sätt skall kunna
bevara de digitala handlingarna över tid.
I detta sammanhang kommer av allt att
döma XMl-tekniken och modeller som
OAIS (Open Archival Information
System) att spela en sror roll i fram-

vid svenska myndigheter. Jamfört
med bara för några år sedan utgör

i dag en berydande del av
de alimänna handlingarna. Med
e-posten

24-timmarsmyndighetens uweckling och inftirande kommer det att
ställas högre krav på myndigheter-

för troligt att e-post i form av allmänna handlingar kommer att minska
något i framtiden, men absolut inte forsvinna.

nas hantering av elektroniska hand-

lingar. En grundförutsättning för
att 24- rimmarsmyndigheten skall

kunna genomföras fullt ut är att de
handlingar som inkommer och
upprättas i elektronisk form vid
myndigheterna också hanteras och
arkiveras i elektronisk form, vilket

loljaktligen dven kommer att gälla
e-posten.

tiden, dven för e-posten.

Slutsatser

Ett e-postmeddelande brukar

Undersökningen har visat att de brister
och problem som e-posthanteringen
kan medltjra vid de undersökta myndigheterna beror mer på den teknologiska
uwecklingsnivån hos myndigheterna än
på eventuella brister i de regler som
myndigheterna praktiserar. Den nuvarande hanteringen av e-post kan som
synes emellertid medföra problem med
dokument- och arkivhanteringen på
myndigheterna, till exempel olika ryper
av informationsförlust och ldsbarhetsproblem. Ytterligare har det framkommit att den övervägande delen av
myndigheterna har en tidplan för en
total elektronisk hantering av e-post,
men att man under de närmaste
fem-sju åren kommer aft leva i en vdrld
med både pappershandlingar och digitala handlingar.

som: Ett dokument som är skapat eller
mottaget via ett elektroniskt postsystem
eller Internet som inkluderar enkla
anteckningaq mer formella eller berättande dokument. Dessutom innefattas

vslutningsvis bör emellertid
påpekas att många kontakter

med den framtida e-myndigheten kommer att ske via webbgränssnitt
och e-blanketter som är oberoende av e-

t2

defi nieras

En elektronisk handling består i huvudsak av Srra delar:
f . innehåll

2. struktur
3. kontext och
4. presentation, vilka till skillnad från
en pappershandling är oberoende av
medium och kan i princip hanteras var
och en för sig. För att ett elektroniskt
dokument skall kunna betraktas som
bevis {lir en viss process måste de tre
lorsta parametrarna ovillkoriigen be-

alla olika ryper av digitala bilagor som
har bifogats meddelandet. Utöver detta

inrdkras i definitionen dven associerad
metadata, det vill säga avsändare, mottagare, datum,

tid och ärendemening

etcetera,

I ett e-postmeddelande representeras innehållet av själva texten med
evenruella bilagor. Strukturen i err
e-postmeddelande är de instruktioner

varas.

som finns ltir layout och lankar till
utseende. Delar av kontexten hittar man
i den associerade metadata som åtfoljer
meddelandet. Beroende på vilken ryp av
process som meddelandet ingår kan
emellertid ytterligare metadata behöva
tillforas.

ockholms stadsark
fick stadens kvalitetspris
o

Text: Biörn Jordell, stadsarkivarie
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tockholms srodsorkiy har erhållit
Stockholms stads kvolitetsutmörke/se i klossen bösto ftrvoltning

2003. Under en oscorsgola-

liknonde ceremoni i Stodshuset och Blå

Hallen med spröttonde ov kuvert, domormotiveringo r, blomstero rra n gem o ng och
trumpetfonforer, stegode en sto/t och upp-

rymd stodsorkivorie from till podiet ftr
otl to emot diplom och en prissummo om
200000 kronor å Stodsorkiyets vögnor.

För Stadsarkivets del kom det strukturerade kvalitetsarbetet tidigt att bli
en prioriterad verksamhet. Arbetet har
samordnats av Elisabeth Klett. Hon har
haft ansvar för inriktning och svarat ltir
det övergripande arbeter. Cheferna vid
våra enheter har i sin rur ansvarat ftir
det praktiska genom{tirandet. Inom
den så kallade KRUT-gruppen har
representanrer från alla enheter ftirr en
fordöpande diskussion där arbetet
uwärderats.

Kvalitetssäkring
Utdelandet av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse har blivit en viktig händelse i stadens inre liv. Utmärkelsen
knl"ter an till det strukturerade kvalitersarbete som på bred front har bedrivirs
sedan 2001. Utvecklandet av ett för
staden gemensamr system Itir att kvalitetssäkra de kommunala verksamheterna, är i sin tur en viktig kompo-

nent i stadens politiska sryrsystem. Med
andra ord ett av flera verktyg som syfrar
till att ge kommunfullmäktiges mål och
prioriteringar genomslag i den faktiska
verksamheten.

Ett erkännande
Stockholms stad är en mycket sror organisation. Tiors neddragningar under de
senaste åren dr vi cirka 50 000 medarbetare inom kommunen. Vi på Stockholms stadsarkiv dr naturligwis stoha
men också en smula omtumlade att i
denna konkurrens blivit utsedd till bästa
ftrvaltning 2003.
Priset är naturligwis i fiirsta hand en
bekräftelse på att vi arbetar bra efter
rydliga mål. har bra arbetssärt, urnytrjar
våra resurser vdl samr ftiljer upp och
uwdrderar vår verksamhet. Min det har

t
tr

a

:

:

En viktig resurs
ltir att l)fta fram enheter som genom sin yerksamhetsuweckling och goda kvalitet kunde
fungera som {tiredömen och därmed
inspirera och stimulera övriga verksamheter i staden. Tyngdpunkten har av
naturliga skil alltid legat på de kommunala basverksamheterna inom skola,
vård och omsorg. \Grl<samheter där kontakrytorna mellan medborgare och myndigheter är som störsr och där frågor om
Priset inrättades

det mervärde som skapas i verksamheten
engagerar varje Stockholmare. I ljuset av

detta dr domarkommittdns beslut en
markering atr man ser Stadsarkivet och
de tjänster vi erbjuder som en viktig
resurs {tir staden och stockholmarna.

Juryns motivering till priset: Med lag-

stiftningen som grund beskriver furvaltningen på ett fiiredömligt sätt hur man
arbetar med kommunfullmäktiges inriktningsmåi och prioriterade inriktVerlaamheten kännetecknas av service,

c
q

j

kiwerksamhetens samhdlleliga relevans.

nlngar.

c

--

c
,E

ocl«å en annan dimension som handlar

om synlighet och ett erkdnnande ay ar-

'd
Delar av stadsarkivets personal,
i samband med att förvaltningen
fi ck stadens kvalitetsutmärkelse.

tillgänglighet och snabba leveranser.
Medarbetarna har på ett ft;redr;mligt
sätt deltagit i uweckling av arbetet och
utformning av den $.siska miljön. Med
hj:ilp av modern informationsteknik
utnyttjar forvaltningen sina resurser på
ett effektivt sätt.
Genom sitt sätt att organisera arbetet
utgör ltirvaltningen ett gott exempel.
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firades
P a Arkivcentrum
o

Text:AIain Droguet

samband med ottVörmlondsorkiv
fi ck

I

ond

s

o rkiv sfu n kti o n by ggd es

det gomlo folkskoleseminoriet i
Korlstod om till ett vockert och
funktionellt Arkivcentrum. Dör ör
nu fyro orkivinstitutioner samlode under
sommo tok: Folkrörelsernos orkiv,
Emi gro ntregistret,V

ö

rml

o n

dso

rkiv och

Londstingsorkivet. Först ott kommo in i
de nyinredda lokolerno, i maj I 998, vor
de fem hyllkilometer hondlingor som
under årens lopp hode levererots från
stot/rio myndigheter iVörmlands lön till
Londsorkivet i Göteborg. Under sommaren flyttade personolen in i sino nya
orbetsrum och forska rsolen möblerades
och gordes i ordning ftr ott öppnas ftr
ollmönheten den september.

naturligt att uppmärksamma fem årsjubileet, som

ä
o

egentligen sammanftill med

.E.

ett annat jubileum: ltir åttio

ro

år sedan b<;rjade seminarisrerna sitt försra lasår på
det då nybyggda folkskoleseminariet.

Fängslade åhörare

Tillsammans med
Värmlands s1äktforskarförening satFängslade åhörare. Peter Olaussons tog med
tes ett program ihop
åhörarna på ett strövtåg genom det rättsliga arkivmed olika aktiviteter
materialets landskap.
mellan klockan
16.00 och 20.00.
arkivhandlingar och Hiiljebols tingshus,
Men redan på morgonen möttes besöI
bolatavligen "fängslade" fiörarna som
karna vid ingången till såviil byggnaden
hade
som forskarsalen av frrggranna ballong$rllt upp vår fbreldsningssal. Under
Behagl ig samlingspu n kt
dagen
hade besökarna dessutom möjliger och bjöds på fika.
Fem år har redan gått, i en rasande fart,
het
att
vid ett bokbord inhandla arkivPå programmet stod tre visningar av
men så är det när man trivs på ett stdlle.
litteratur
av olika slag.
arkivlokalen och magasinen. Många
Arkivcentrum Värmland är en behaglig
i
akt,
i
besökare
tog
tillf:illet
då
dessa
samlingspunkt, lor såväl personalen som
I sjunde himlen
vanliga fall är stängda ftir dem.
forskarna. Inte minst ser man det på
Nar de cirka 100 personer som hade
Med hjiilp av släktforskarföreningen
antal besökare, som under tiden varit
sökt sig till Arkivcentrum Värmland
erbjods "prova på att forska aktiviteter",
drygt 6 000 per år. Därför kändes det
under denna kvall hade lämnat festligvilket var ett lyckat arrangemang.
A
heterna,
samlades personal och repre1:e arkivarie Peter Olausson holl ett
o
sentanter från släktforskarföreningen i
föredrag om "Den breda vägen. Ströv"sjunde himlen' (det vill säga samlingståg genom det rättsliga arkivmaterialets
lokalen som finns hrigst upp i det cenlandskap". Detta ftiredrag med bilder av
ö
c
trala tornet pä7:e väningen) ftir ytterr
ligare firande. Ett samkväm som uppskattades av alla, inte minst av Berith
Sande, som uppvaktades på grund av
ett eget jubileum: det var nämligen ftir
Jubilerande arkivarie. Lena Flinckexakt 25 år sedan hon anställdes av
Machel, arkivarie på Värmlandsarkiv, och
Folkrörelsernas arkiv ftir Vdrmland,
Alain Droguet,Värmlandsarkivs chef, överefter att ha borjat sin arkivbana på
räcker blommor till Berith Sande, chef på
Värmlandsarkiv.
Folkrörelsearkivet i Värmland.
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förvo ro r N i fotoq rofier.
negotiv och glosplåiär? '
Hur

Anvönd FOTOTEK, påsor i syrofritt
po pper och flero storleko r för korrekt
förvo ring ov Ert fotog rofisko moterio I.
!ö1 gelgnqskin I ig förvo ring - upptöck
Printfilq@
.l35-film,hön§moppsysieml iar t ZO och
monteiodådio, m.m.
Moteriolen i både FOTOTEKoch
Print File@ ö r kvol itetstestode en I iot
PAT, Photog ro ph ic Activity test.
Kontokto oss för mer informotion !

LUI{DEBY

& CO.as
Tel. 019-16 90 50
Fax. 019-16 90 51
STIPE1TDIUM
UR MADLI KURDVES MINI§ESFONI)
Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt arkiv_
sämarbete insti{Iades 1gg5 titl minne av för:ra ordföranden

för Folkrörelsernas arkivfrirbund som omkom i Estonia-

katasrofen.

.{ondeq syftar till utcikade och fördjupade kontakter på
arkivområdet mellan ]rlordens och BridLrms alla Iändei.
Stipendier ur fonden kan enligt stadgarna sökas av
--.
' institutioner, föreningar, organiÅ-ationei, företag
och en_
skilda personer med anknltning riU arkir,sektoÅ ioonr
någon av Nordens och BaitikuÅs nationer.i
Stipendium ur fonden utlyses härmed ledigt flor ansökan.
Ansökan sker på särskild blänkett, som rekviäras från
nedanstående adress. Hela eller delar av stipendiesumman
kan sökas. Ånsökan skall vara inne till fondäns stvrelse
senasr lörsre mars 2004.
Beslut om stipendium fattas senasr under mai månad oeh
stipendiet utdelas i samband med Folkrörekedas arkivför_

bunds årsstärnma under f<irsommaren,
Sti-pendiesumman för är 2A04 uppgår tiII 10 000 kr.
Blanketter rekvireras från ftiljande äd'.".., dit också
_,

ansökningar stdJls:

Nladli Kurdves Minnesfond

C/o ArkivCentrum örebro län

Nikolaigatan Z, zAz

Tfn: 019-61I 29

l0 örebro

OA

e-post: goran.henrikson@arkivcentrum.se
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Förpackningar
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Utstöllning: Ynglingogoton l.d

8ox23234, 104 35 Stockholm
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Box 402 601 05 NorrköPing
Tel 01 1-440 90 00, Fax 0'11'1A 68 64
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Dokumenthantering från A till Ö

Document Management §ervices

Arkivering av dokument tår' både tid
och plats från,företaget. Särskilt närr det
gäller t ex bokföringsmateriåI, §om enligt
lag måste arkiveras fysiekt under minst
10 år.

I

Becalls klimatkontrollerade ach säkra
arkivdepåer är,dina dokument i säkra
händer. I Vi.' sköter arkiveringsproc€sssr]

och ha.nteringen från början till slut Det
innefattar hela kedjan av tjänster med allt
från säker insamling, indexering, lagring,
upphåmtniilg tilt utredningstjänster.
Tillsanrmans börjar vi .med att göra upp
en.'dokumenthanteringsplan utifrån ditt
företags b,ehov och nuvarahde rutiner,
Därefter kommer vår personat och struktilrerar dokumenten, paekar'dem i arkivlådor, fortecknar oeh transporterår slutligen lådorna tilt våra''anläggningan När
du snabbt vill komm.a åt ett dokument
vänder du dig titl oes. Vi:tar fram det
redan sammr dag - eller inom en timme
vid brådskande ärenden,
'

Hecalls, hantering sparar pengar cch

möda såmtidigt som tillförlitligheten
ökar. Kontakta ogs, så bel'ättar vi mer orn
hur vi tar hand,on'r ditt dokumentflödes

tivstängd.FrånAtit[Ö. .,

|',',

fiecall som år vårldsledande inorn
lnformation Mariagement hänterär
såväl fysiska som digitala dckument.
Vi finns i 27 länder och på fem kontinenter. Vårt globala *ätverk av informatiqnsanlåggningar har till uppgift att
skydda våra kunders data och åka dess
vårde genom {örbättrad tillgånglighet

Dokumenthuset fiecall AB
Box 30245, fi4 25 §tockholm
Telefon 08.657 43 00

urww'rscall.com
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TOTAL INFORMATION MANAGEMENT
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Välj vilken scanner du vill.
För det jobb du vill fa gjort.
Canon har ett av världens största produktsortiment när det
gäller dokument- och microfllmscanners. Det gör att vi alltid
kan erbjuda dig en smar-t lösning för din bild- och doku-

menthantering. Från ritningar och tidningar till visitkott och
microfllm: det finns en Canon scanner för varje storlek och
format. I svartvitt, gråskala ellertill och med 24-bitars färg!
Självklart är de fullt anslutningsbara till ditt näwerk med
allt vad det innebär av effektivitetsvinster. Och lika självklat
fär du en enorm valfrihet och kontroll när det gäller upplös-

ning och scanningmetod, sä att du kan skräddarsy din
scanner efter din verksamhet.
Det är kanske inte så konstigt att allt fler foretag och
organisationer gär övertill Canon - det intelligenta valet i en

digital tid.

you ca n

Canon
www.canon.Se

rc
Stadsarkiv

Ny redaktionsmedlem
Undertecknad har ldst
Kulturvetarlinjen med
museiinriktning i Umeå
och sedan flera betyg
arkeologi. Efter examen
jobbade jag som museiman på flera olika museer; Skellefteå
museum, Västerbottens museum och
Vdsternorrlands museum. Dessa
tjänster hade alla en tydlig teknik-

historisk inriktning, till exempel
elteknikhistoria, sågteknikhistoria
och transportteknikhistoria. Men,

. Till
Återigen har en kulturinstitution
drabbats av en mögelskandal.

lnnan Moderna museet hunnit
flytta tillbaka till Skeppsholmen,
har det visat sig att Stadsarkivet
i Stockholm har drabbats. Det är
nybyggnadsdelen som blivit
angripen av mögel. Lokalerna
skulle ha invigts den 3 november.
För närvarande genomförs en utredning

lor att fastställa orsaken och omått-

då jag var mycket intresserad av

arkeologin i norra Sverige - inte
minst den spännande samiska ftirhistorien - jobbade jag också som
arkeolog på somrarna. Mest med
fornminnesinventeringen men också
på olika utgrävningar. Med tiden
återgick jag dock till museibanan och
innan jag bcirjade ldsa Arkiwetenskap i Stockholm, jobbade jag på
Gkniska museet. Där fick jag forska
ganska mycket i IT-samhällets historia, inte minst studier i datorernas
uweclding.
Efter examen i Arkirwetenskap juni
2003 blev det arbete på Riksftirsiikringsverket. Jag jobbar bland annat
med en utredning om digital hantering av digitala handlingar i diariet.

Under arkir.utbildningen intresserade
jag mig särskilt ft;r digital långtidsarkivering, varför jag nu kan konstatera att jag är insikt i hela den digitala dokumentkedjan. I övrigt gillar
jag att resa, idrotta och äta god mat i
goda vdnners sällskap.

Personalskvaller

ningen. Därefter ska byggnaden saneras.
pressläggningen var det fortfarande
oklart hur lång tid detta skulle ta. Från
Stadsarkivet vill man inte lämna någon
tidsuppgift för saneringen, men förhoppningsvis bör invigningen kunna
äga rum under våren. Stadsarkivet kommer därmed att fortsätta ha sin forskarexpedition på fuksarkivet.

Vid

Lors Lundqvist.

Arkiwecka i Stockholm
Det planeras nu ltir en arkilrrecka i
Stockholm mellan den 2l april och
23 aprll2004. Konferensen är tänkt
att äga rum på Norra Latin vid Norra
Bantorget. Idden med en arkivvecka
forvecklades i Lund 2002 och blev
ett uppskattat arrangemang. Behovet
av en samlingspunkt för dem som

jobbar inom arkiwärden tycks vara
stort. Inte minst möjligheten att rräffa
dem som jobbar inom andra sektorer
har varit uppskattat. Bakom projektet
står Svenska Arkiv i Samverkan {tir
Synlighet.

Ove Hol6n

Lors Lundqvist

1:e arkivarie och ställ{lireträdande
landsarkivarie vid Landsarkivet i Visby
har utsett fil. kand. Jan Östergren,'
nu 1:e arkivarie vid Malmö Stadsarkiv.
Till arkivarie med ansvar ftir foikbokfbringsfunktionen vid Landsarkivet
har utsett fil. kand. Maria Larsson,
nu arkivchef vid Skånes Arkivlorbund
i Lund. De tillträder sina nya tjänster
den 1 februari 2004. Båda är inom
branschen välkända arkivmänniskor.
Jan är bland annat ordförande i FALK
och Maria har bland annat varit
nationell projektledare lor Arkivens
Dag 1997-2002.

. KatarinaThurell är sedan 1 september i år arkivarie på Svenska
Missionskyrkans arkiv, Stockholm.
Hon är sedan 2001 även Kungliga
Musikaliska akademiens arkivarie.

. Till ny chef fur Arkivenheten i Örebro
läns landsting har utsetts Birgitta
Torg6n. Birgirra kommer

närmasr

från en tjänst som verksarkivarie på

NUTEK. Birgitta tillträder den 15
december.

. Niklas Ljungholm

är ny stadsarkivarie i Umeå. Han har tidigare arbetat
som arkivarie och 1:e arkivarie vid
Landsarkivet i Härnösand. Den
senaste tiden har han varit tjänstledig
från Landsarkivet lor att arbeta som
registraror vid Umeå Universiter.
Niklas borjade sin tjänst vid Umeå
kommun der. 27 oktober.

. Hanna Johansson började den
18 augusti en {änst hos BRA arkivkonsult som utredare/arkivarie med
inriktning mot IT och ärendehan-

tering.

. Britt-MarieVenditto

På

sång 2004...

l5/3 TemaArkiv nr
2l

... i arkiven

I

Deadline den 4 februari
-23 I 4

Arkiweckan, Stockholm

I-3/9 Nordic Conference on
lnformation and
Documentation, Aalborg

är sedan den
1 september anstd.lld som arkivarie,

med inriktning dokumenthantering,
på fuksgäldskontoret.

. Lena Fjellborg är ny arkivchef vid
kommunarkivet i Karistad. Hon tillträdde den 1 november och kommer
närmast från en tjänst som verksarkivarie vid Räddningsverket. Som arkivarie i kommunarkivet tiilträder vid
årsskiftet Henrik Landtmanson.
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Nye riksorkivorien Tomas Lidmon:
o
-

rklv är det

Tiänsten som riksarkivarie
tiiltraddes den I oktober av
Tomas Lidman. Mest känd må
han vara såsom före detta
riksbibliotekarie. Men innan
dess har hans karriär varit
kantad av chefstiänster inom
kultur.. och bibliotekssektorn'
lnnan tillvaron På Kungliga
Biblioteket var han chef för
U niversitetsbiblioteket i
Stockholm och har ett tidigare förflutet inom utbildiingsdePartementet, Nordiska
muleet'och andra sPecialbibtiotek. Till riksbibliotekarie
utnämndes Lidman 1995' Men
i grunden är han historiker'
i
- lag disputerade om partivdsendetsom
ett
Projekt
S*r"ig., Rik d"g inom
b.drel.s under namnet "Partier På
Riddarhuset", berättar Tomas Lidman'
Han beskriver situationen med de
fura stånden. Bönderna var en konserurtiv kraft som alltid sade nei rill nya
uceifter, emedan borgarna tillsammans
var på-äd d. liberala adelsmännen
Det är
samhällsuwecklingen'
drivande i
som brukare han själv rycker att

också
han bäst känner arkiwärlden'
finns' det
- Arkiv är det roligaste som berättar
arkiv'
är en passion, jag älskar
han.

20

som fid

Samlar På böcker

lntressant skillnad
iid*rn ser också områden där mojlig-

d., finrrr"plr.s för flera Passioner och
legat
intresset å. bo.k"t har inte bara

heter finns

Det framgår dock rydligt av samtalet att

oå der vrkesmdssiga Planer'
R,i samla på Uoitt"t är en hobby för
mis. Framför allt samlar iag med inrikrniå ,a svenskt 1800-tal och är myck-et

' -

i,r.r?rr..rd

av vackra band och

bibliofil-

upplagor. Böcker har en estetisk dimen.io" o-.n är en snYgg artefakt som
meddelar ett budskaP'
en
Intresset for böcker för oss in på
de
mellan
skillnaderna
om
diskussion
evenruelia
de
och
prof..rionerna
båd*
möilieheter till samarbete som kan
.Urorl. Att det finns olikheter mellan
,rkiu och bibliotek dr dock något han

vill

poängtera

har ofta uppfattars mer
arkiven har en starkare
emedan
lyx,
som
,ittt"i"g, inte minst inom statsftirvalt-

-'giblåt"k."

nineen,-Framhäver han och betonar

,.ki"u.n, rärt att utfärda förordningar
och deras starka inspektionsrätt'

större samarbete med
biblioteken. Som exempel nämner han

till

frågor kring digitala lösningar för fram-

ridln. DarItåÅåda

sektorerna in[ör

problem. En inrressant skilliit
"*d.
dem, PåPekar han' dr att
mellan
nad

det finns en annoilunda syn på frågan
ta betalt. Inom arkivvärlden har
orn
"*
man ofta giorr Produkter av arkivmaterial så* tålts till kunderna' emeden
Jan biblioteksvärlden inte har haft
tillgängliggöra
försökt
utan
traditionen,
utan att det kostat något för brukaren'

Öppenhet

är ett område som den nye
fukarkivarien gärna slår ett slag för'
han att Arninge inte är

Öpp.nh.,.n

D:irfor rycker
nåeon iiealisk Plats om man vill

-r'rkordrfor,

fuk"ki"t

till

publik.

' - Ar.ting.

är en jättefin filial' tillägger
kulhan, men !.ka. på att de centrala

r'-,. .'t maS Lidman,'äf'

en bokälskande historiker och
inbiten Hammarbyare
.

en bredare

roli gaste
rurarvsinstirutionerna bör ligga förhålllandevis lätt tillgängliga ftir besökare i
huvudstaden. Att flytta hela fuksarkivets verlaamhet till Arninge skulle
medftira att kontakterna med övriga

Iangsiktiga problemet att medborgarna måste kunna se att de år
något för dem 350 miljoner
kronor som arkiwerket kostar

kulturarvsinstitutioner ftirsvårades,
möjligheterna aft besöka arkivet begränsades och ser man det utifrån marknadsftiringssynpunkt vore det direkt

varje är.
Medborgarna

oftimpligt.
- Det som kunde tala ftir en utflyttning d.r marknadskrafterna på hyressidan. Men kan Kungliga Biblioteket
disponera lokaler på Stureplan vore det

viil miirkligt om inre Ritr<sarkivet också
fortsätrningsvis kunde beredas plats i
Marieberg.
Aven Arkivens dag är bra, men det är
en dag. Målet bör yara arr alltid kunna
er§uda utstdllningar och aktiviteter.
Samtidigt pekar han på att arkiven
inte på samma sätt kan öppna sig.
- Niir jag var chef {tir universitetsbiblioteket hade vi 10 000 besökare per
dag, på Kungliga Biblioteket 800. På
Rilaarkivet skulle samma besökarantal
innebära en katastrof. Det skulle inte
vara möjligt atr klara av en sådan
anstormning, menar han.
Möjligheterna till digitalisering är i
detta sammanhang ett viktigt redskap.
Därigenom kan man nå ut till nya
grupper. En viktig uppgift ligger i att
möjliggöra ett större nlttjande i skoIorna, exempelvis vid uppsatsskrivande.
I öppenhetsaspekten ligger också det

skattebetalarna

måste å veta
vad vi gör.

Digitalisering

idealisk plats om man

§%

handlar dock inte
bara om tillgängliggörande, utan vi står dven inltjr ett
paradigmskifte när det giiller digitala
leveranser, som vi måste klara av.
Samddigt pekar han på teknikuwecklingen inom området och ger en optimistisk bild av möjligheterna art kunna
ta emot dessa framöver.

Framtiden
Nfura srörre förandringsmål ftir
Rilaarkivet har inte Lidman i sitt chefskap, utan tycker att Riksarkivet i dagsläget fungerar bra och har en kompetent organisation. Snarare dr det viktigt
att ta tillvara den kunskap som finns,
menar han.
Ett annat område vi kommer in på är
framtiden ftir arkivarier och den utbildning som finns. Riksarkivarien tecknar
en i hurudsak positiv bild, men ser ett
problem med att ä disputerade vdljer
yrket. För att locka dessa måste arkivvärlden hålla sig framme och framstå
som en attraktiv arbetsgivare.

Arkir,rrtbildningen rycker han är bra,
däremot tycker Lidman det är tråkigt
att det inte helt har blivit ett eget dmne
ännu.

Inbiten Hammarbyare
Tomas Lidman ger inte intrycket av att
sitta still på fritiden heller. En stor

åmilj med tre barn och barnbarn gör
sitt till ftir att hålla honom sysselsatt.
Om detta inte vore nog, så är han både
musikintresserad och gillar sport. Som
uppfodd på Söder, är han inbiten
Hammarbyare, dven om bostaden i dag
ligger på Östermalm. Hur han nu får
tiden att räcka till, gillar han också att
skriva, både mer vetenskapliga ardklar,
och i mer ldttsam form. Att Lidman
gillar att uppträda och representera gör
honom inte sämre passande ftir jobbet
som riksarkivarie.
Text: Lars Lundqvist
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fter önskemål från våra lösore

om ott få löso mer om hur
vordogen ser ut

ftr

orkivorier
i oliko sektorer,fortsötter vi hör med
vdr serie "en orkivories dogbok".
Den hör gången ör det Hannelie
Hillerto rp, ko mmu n orkivorie i
Honinge, som har skildrot en vonlig

Tisdag

Eftermiddagen tillbringade jag i fullstiindig tystnad nere i arkivlokalen.
Flyttade om bland sociala akter och blir
stark i armarna. Ett evighetsarbete jag
påbörjade förra sommaren. Ack om

2l oktober

Strax före det att jag skulle gå på förmiddagens enda kafferast kom wå
forskarassistenter och ville ha allt om
Ornö, en av våra öar här i Haninge

kommun. De forskar om strands§dd

man bara hade en arkivassistent!

orbetsvecko.
'fr-'ltrleP

lt.)

Måndag 20 oktober
Veckan börjar bra. Jag gör
ett besök i Tirngelsta skola
efter att ha ått ett telefonsamtal från en skolassistent.

Brandkårsutryckning kallar
jag det. Fast brandbilen var
en buss och mina kunskaPer
släckningsverkryg. Vi gick
igenom skolans arkivbestånd,
jag pekade och assistenten
N,[aria noterade med lättnad
att det mesta kunde både kastas
och gallras. Skolans personal är
ordningsamma och har dokumenterat allehanda inkommande post i fina pärmar' NY
dokumenthanteringsplan bör
de fä, inser jag snabbt. Den
gamla är frårl- 1999 och omöjlig
aft arbeta efter. Jag blev bjuden
på lunch i skolmatsalen. Högröstade ungdomar och jag åt varm
korv med mos. Beundrade i mitt
stilla sinne skolpersonalen som
leder våra skolbarn och orkar med

ljudvolymen.
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och kulturminnesvård. Jag hade fått ett
e-mail om deras önskemål och som den
framlorhållningens mästarinna jag är,
hade jag forskarplatsen ful1 med information. De bler.glada och nöjda och
jag slapp dålig kaffemage.
Jag blir lätt alln"ränbildad i detta yrke,
lorstår mycker om orsak och verkan i
min kor.nmuns hisroria. Fvllde på några
rader i en liten lirthund onr Haninges
hisrorik ias -skrir-er på. Från bobyggande
jagare rill \larinens jäeale beskrevjag
händelser al ben.delse. Fin lathund att
ge alla ur-rgdomar som kommer på studiebesök.

Efrerrridd:rgar är en tid av tystnad

för det mesra. Telefonkontakter tas på
förmiddasen. Då skräller det hela tiden

i

apparaten.

I st:illet

f-ör prat ägnade jag

eftermiddaqen åt att söka efter bestäI1da
bvggplaner. Den som letar hon söker...
Fann till mir.r fun.åning tre kartonger
r.årddokun.rer.rration från ett ålderdomshem från 19-0-talet. Beslutade mig for
en gallrir.rqsurredning.

Onsdag 22 oktober
I

dag :ir en dag av bestdllningsarbeten.
Hämtade fram, kopierade, levererade
och skickade med intern och extern
post adoptionshandlingar och berygskopior. Anna-Lena från personalavdel-

ningen kom ner och kopierade lönelistor. Jag flyttade några kartonger av
sociala akter i ftirbifarten. Många
bäckar små...blir ett omflyttat arkiv,
skaldade jag lor mig sjiilv.
Samtal från vårt fastighetsbolag.
De ville se arkivet och fä en introduktion om arkivläggning. Bokade dag
och började genast fundera på brandtilet jagska ha om arkivens berydelse
for framtida forskning. Srudiebesök
fran socialtj:insten kom oförhappandes
ner.
Jag:ir glad i dag. Inser återigen att
arkiYet har stor berydelse i många
kommunaltjänstemäns arbete. Jag har
efter tre år på tjänsten bc;rjat bli synlig
och det är hedrande att de ändock
lyssnar på mig och flirlitar sig på mina
ord. Bevarandeaspekten och proveniensens betydelse för framtiden är jag
upprepa oupphörligen. Pedagogik iir
en svår konst.

Torsdag 23 oktober
Besök av skolpersonal. Undervisade i
varför man inte kan bevara alla elevhdlsovårdsjournaler. Visade den hylla
där gymnasiets resterande arkiv ska stå.
Talade om att man kan komprimera
mer än man anar och att wå hyllor i
skolan är detsamma som en halv hyll-

meter i arkivet.
Tog en lang lunch, en timmes promenad som friskvård.
Efter friska fldktar ute, återkom jag
till arbetet med pigga tankx. Jag ar
systemansvarig for diarieforingssystemet
och problem hade uppstått. Jag ryckte
in och tog kontakt med vår support,
som finns i Finland. Informerades om
att en uppdatering var av nöden. Söker
i agendan en håltimme där man kan
stänga av systemet. Fick skdllning av en
medborgare ft;r att handlingar inte
kommit. Jag har skickat dem, bedyrade
jag, med snigelpost. Gjuter guld på
vågorna och skickar en ny omgång.
Fick en ftirfrågan i hissen ner vad jag
hade gjort {tir dumt, som hamnat i
arkivet. Suckade högt. Varftir tror folk
fortfarande att vi hasar omkring i
arkivet i alltft;r stora tofflor som om-

som
berör alla
Per Clemensson, tidigare förste arkivarie

vid Landsarkivet i Göteborg och Krigsarkivet, har tillsammans med historikern och journalisten Kjell Andersson,
givit ut ett antal böcker om släktforskning. Nu kommer de med Sliiktforska
vidare, utgiven på Natur och Kultur/LTs
forlag. Dar ger de förslag om vart man
vänder sig när huvudkällorna inte
räcker

tili.

Livets olika skeden
Främst handlar boken om 1700-, 1800och det tidigare 190O-talets källor som
har att göra med livets olika skeden,
från livets borjan til1 livets slut. Sådant
som berör oss alla: skola och utbildning,

värnplikt, sjukdom och försäkring,
beskattning. Därefter behandlas en rad
olika samhällsgrupper och det källmaterial som finns

kring

dessa,

adel, prdster,
borgare, bönder, ämbetsmän, arbetare

placeringsfall? Funderade ett tag på
varför jag gillar mitt arbete så hjärtligt.
Kom på tusen och en anledning.

vid gruvor
och bruk,

Fredag 24 oktober

soldater och

Åh, att det alltid är fredag så snabbt.
Vad har jag hunnit göra av allt jag har
{tiresatt mig? Har listan på ärenden
minskat? Mitt dilemma är som många
andras. Jag hinner inte med i samma
takt som ärendena droppar in. Köbildning och prioriteringar diskuterade jag
med medarbetare. Och när jag vdl
hunnit ordna ett arkirr finner )agirte
plats flir dem. Tog ändå upp 16 kartonger från 7}-talet och fortätade dem
till nio srycken. Satt på min plats i
kontorslandskapet. Jag har den på 10:de
våningsplanet. Njöt av solig höst ry och
kände mig ändå nöjd med veckan som
gårt. Arbetstidsftjrkortar fredagen,
gömmer arkivnyckeln och går hem
redan klockan 15.00.

Hannelie Hillertorp

.,:.L,-.,

sjömän.

Industrisamhdllets

folk med
foretagare, tjänstemän och arbetare tas
också upp.
Boken avslutas med råd kring ett fler-

tal minoriteter.

Äkthet och pregnans
Boken som är pä 145 sidor, har en
vacker och trevlig layout och är generöst

utformad med olika dokument tryckta i
Det ger rydlighet och autenticitet.
Man rikdgt känner de handskrivna
Pårg.

dokumentens äkthet och pregnans:
korrigeringar med rödpenna, fettfläckar
och stämplar. De historiska sammanhangen får liv.
Slaktforska vidare, är en fristående
fonsättning på Släktforska steg for steg.

LJ

Ropport från Bocholt:

o

vi m aste oI a vara
fbr att höras!
ros
oo o

o

Text: Karin Siöberg, arkivpedagog vid Skånes arkivförbund i Lund
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F.r.nr., någonsin. The
Conference

,i#'

-

EuroPeon

on Educotionol

rcoinirg in Archives arrangerades i

den tyska staden Bocholt. Initiativtagare
var ndwerket Arbeitskreis Archivpödogogtk und Hrstorische Bildungsorbeit im
Verbond deutscher Archivorinnen und
Archivore.

Konferensen, som pågick i tre dagar,
lockade ett 50-tal arkivpedagoger, arkivarier, lärare och historiker frän 15
europeiska lander, haribland Frankrike,
Lettland, Norge, Polen, Ryssland,
Schweiz, Storbritannien och Sverige.
Syftet med konferensen var bland annat
att ge en inblick i de olika ländernas
arkivpedagogiska verksamheter samt att

försöka skapa ett europeiskt näwerk
som ska kunna vara en resurs i framtiden.

Den egna historien

Det tidiga intresset ftir arkivpedagogik i
Tyskland kan bland annat härledas till
en {tirändrad historiesyn. Under 1970talet blev det mer eller mindre självklart
att fokusera på den lilla historien, på
enskilda individers vardagshistoria. Vid
universitet och skolor skulle studenter
inte längre wingas memorera allt om
kungar och drottningar, slag och årtal,
utan i stdllet lzira sig att söka och skapa
sin egen historia. Även i samhdllet i
stort vdxte intresset ftir den egna hembygden. Denna process kan jämftiras
med framvdxten av Gräv-där-du-stårrörelsen i Sverige. I Tyskland ledde
emellertid den nya historiesynen fram
till ett ökat nyttjande av arkiven, men
också till ett behov av arkivpedagoger'

skolor och allmänhet. Ett intresse som
med stor sannolikhet är relaterad till en
ny våg av historieintresse. Det var om
detta konferensen kom att handla.

Växande intresse
Tyskland var alltså i flera avseenden ett
ftiregangsland avseende arkivpedagogisk

Lång tradition
Att initiativet kom från
Tyskland är inte ftirvånande med tanke på den långa
tradition av arkivpedagogiskt arbete som finns vid
de ryska arkiven. De första
arkivpedago gerna tillsattes
redan på 1970-talet, drygt
20 år innan vi i Sverige fick de ftirsa
projektanstdllda arkivpedagogerna. Det
ryska näwerket för arkivpedagogik bildades redan 1987 och anordnar regelbundet konferenser. Och på deras hemsida utbyter arkivarier och arkivpedagoger ständigt erfarenheter och informa-

tion.
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Kringresande arkivbuss
De presentationer eller föredrag som
hölls under konferensen var alla mycket
olika i både form och innehåll. En del
av föredragshållarna gav en allmän översikt över det egna landets arkivpedagogiska verksamhet medan andra talade
utifrån det egna arkivets pedagogiska
verksamhet.

Det var särskilt intressant att höra
om de stora satsningar som gjorts vid

i Storbritannien,
Frankrike och Nederländerna. Både på
de nationella arkiven

Centre Historigue des Archives

Notionoles de Fronce och Ihe Notiono/
Archives i London finns heltidsanstdllda
arkivpedagoger, särskilda undervisningsrum och ett varierat utbud av program
och visningar for skolelever i

olika åldrar.

kland
g tradi
agogiskt

ete

verksamhet. Men även i andra euroPeiska länder vdxte successivt intresset för
arkivpedagogik under 1 9O0-talets avslutande decennier. Vid ett flertal arkiv i
Europa pågår nu antingen förnyelse,
uppbyggnad eller uwecklande av arkivpedagogisk verksamhet ltjr att möta det
återigen vdxande intresset ftir arkiv från

De pedagogiska program
som erbjuds skolorna är
vdl lorankrade i de
rådande läroplanerna, vilket innebär att studier av
arkivhandlingar blir en
naturlig del i eller ett sjdlvklart komplement till den ordinarie skolundervisningen. De skolor
som inte har möjlighet att besöka dessa
arkiv kan i stdllet ä besök av Centre
Historique des Archives Notionoles de
Fronce kringresande arkivbuss eller delta
i de videokonferenser som anordnas av

The National Archives. De senare har

Den historia som
skrevs knntrollerädr
och godkändes av

även producerat ett Internetbaserat
undervisningsmaterial, The Learning
Curve, som har väckt stort intresse i hela

Storbritannien. Aven Notion oolorchief
Den Hoog har satsat på ett nätbaserat
undervisningsmateriai som vänder sig
direkt till ldrare och elever.

Accepterade berättelser
Vilken historia :a det då som dessa
arkiv vdljer att ftirmedla? Gemensamt
för arkiven är att de skildrar ftireteelser
och personer av betydelse ftir respektive
nations historia såsom till exempel
Holl:indska Osti ndiska kompaniet,
Franska revolutionen och Henrik den
XVII. Men de återger även vanliga livsöden, exempelvis barns olika villkor i
sekelskiftets London.

Den historia som l)fis fram dr varken

Den historia som skrevs kontrollerades
och godkiindes av Sovjetmakten. Efter
Sovjetunionens åll har det blivit viktigt
för länderna i det forna östblocket att
revidera gammal och skriva ny historia
som ett led i deras nyvunna sjdlvständighet. De vill återerövra sin historia
men dven skapa ett öppet demokratiskt
samhdlle. Arkiven blir sjiilvfallet viktiga
arenor i detta arbete, vilket blev rydligt
ndr representanter från arkiv i Polen,
Lettland och Ryssland presenterade sina
verksamheter.

politiskt kontroversiell eller problematisk att ftirmedla, det är etablerade och
accepterade berämelser om det ftirflutna
som förmedlas.

I detta avseende skiljer

de sig på avgörande punkter från hur
arkiven i de östeuropeiska länderna
arbetar.

Censurerad historia
Under Sovjetunionens tid blev underhållet av många arkiv svårt eftersatt och
massor av material blev förstört. Arkiven
var dessutom inte tillgängliga for alla.

Fånglägren i Gulag
I

Polen finns Ihe Korto Center, ett arkiv
som arbetar med att dokumentera
Polens nutidshistoria. Arkiver samlar
bland annat in personliga minnen, dagböcker, brev och fotografier som handlar om motståndet mot statsmakten
under Sovjettiden. Kartas utåtriktade
verksamhet består främst i att anordna
utstdllningar och publicera böcker.
Denna typ av dokumentations- och
insamlingsarbete av människors upp-

levelser, minnen och tankar pågår även
vid det ryska arkivet Memoriol. Arkivet
samlar in minnen och personliga dokument från familjer som på ett eller

annat sdtt berörts av fånglägren i
Gulagsystemet. Dessa minnesberättelser
är mycket klinsliga och många ryska
åmiljer väljer att hålla sina erfarenheter
ftir sig sj?ilva. Under presentationen
visades emellertid exempel på meddelanden och brev som ff.ngar lyckats
smuggla ut dll anhöriga och som dessa
sedan lyckades gömma undan för myn-

digheterna. Meddelanden som beskriver
de fruktansvärda villkor som rådde i
Gulag. En av arkivets viktigaste verksamhet är att förmedla denna länge
dolda och mörka sida av historien till
skolelever och lärare.
Vikten av arkivpedagogiskt arbete betonades dven av Stootsarchive Lettlond.
Intresset Itir Letdands historia och ftir
arkiyen är stort både bland ldrare och
studenter vid Universiteten och vid de
allmänna skolorna.

Liknande problem
Förutom de olika framftiranden som
gjordes fanns det tillftille för diskussioner och informella samtal. Med igenkännande glädje kunde jag konstatera
art der på flera plarser i Europa görs
mycket bra saker, men dven att vi står

Svarar på frågor.
Cathrine Hammond
som ansYarar för skolverksamheten vid

Nationalarkivet i
Storbritannien, berättar
bland annat om det
lnternetbaserade
undervisnings-

materialet som har
Yäckt stort intresse i
hela Storbritannien.
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Urpremiär.
I juni träffades

deltagare från
I 5 europeiska
länder för den
första europiska
arkivpedagogiska
konferensen
någonsin.

infttr liknande problem. En återkommande fråga under konferensen Yar hur
ska få fler lärare och elever att flyri)a
arkiven och hur arkiven ska användas
för att passa både arkiven och skolan.
Ett svar som gavs var att man, som i
exempelvis Storbritannien, medvetet
utformar program och material som
anknyter till rådande läroplan och som
dessutom kan anpassas efter lärares
behov och elevers olika åldrar. Ett
annat svar var att arkivundervisning

vi

måste integreras i lärarnas grundutbildning, en process som faktiskt har på-

arkivutbildningen, vilket inte förefaller
vara fallet överallt. Man var också överens om att så länge inte förmedlingsarbete lyfts fram i arkivutbildningen

ningen.

lntresset för den
växer ständigt

börjats så smått i Sverige.

Utbildning och status
En annan fråga som väckte livliga diskussioner handlade om arkirpedagogens

utbildning och status i ft;rhållande till
traditionella arkivarier. I Tyskland och
även i Storbritannien är de flesta arkivpedagoger utbildade lärare. Riksarkivet i
Storbritannien anstd.ller endast utbildade lärare till avdelningen ftir formedlingsarbete och arkivpedagogik. Man
lräver att arkivpedagogerna ska ha
pedagogiska kunskaper och insikter om
skolornas behov och inuessen.
Att arkivpedagoger behöver en viss
pedagogisk kunskap ftjr att vara arkivpedagog var alla ense om, men inte att
man nödvändigwis beh<ivde ha en lärar-

utbildning i bagaget.
Men varifrån skulle man då å denna
kunskap? De flesta menade att kunskap
om {tirmedlingsarbete måste loras in i
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redan yrkesverksamma arkivarier' Det
krävs också att den arkivpedagogiska
verksamheten blir ännu mer synlig ftir
de redan verkamma lärarna. men även
att man hittar vägar in i lärarutbild-

kommer inte heller arkivpedagogerna
och det arbete de uträttar att få samma
erkännande och status som övriga arkivarier.

Förändrad utbildning

Vi måste höras
Det var pä l97}-aletTyskland fick sina
första arkivpedagoger, men det var
också på 1970-talet som kvinnor runt
om i Europa gick samman for att bättre
kunna genom{tira sina önskemål och
krav. Det måste dven alla vi som arbetar
med arkivpedagogik göra: "Vi måste
höjo våra röster

ftr

ott höros!"

Fotnofi I

nösto nummer ovTemo Arkiv,
som kommer ut den 15 mars 2004,
kon ni löso mero om orkivpedogogik.

De diskussioner som fördes angående
arkivpedagogers utbildning och status är
viktiga att föra även hdr i Sverige. Inte
minst eftersom intresset för den arkivpedagogiska verksamheten ständigt
,rd*er och nya arkivpedagoger tillsätts.
Det blir än viktigare med tanke på de
ftirslag man finner i den statliga utred-

ningen Arkiv

o- ,tt *r.t

ollo - nu och i framtiden
bör anställa en arkivpeda-

ftr

gog i varje landsarkivdistrikt. Ska vi ft
goäa arkivpedagoger och en bra arkivpedagogisk verksamhet, krdvs det en
förändring av arkivutbildningen i
Sverige. Men dven en omvärdering av
arkivpedagogiskt arbete hos många

Rätt ska vara rätt
Marjo Rita Valtonen är verksam som
lektor vid Tammerfors universitet, och
ingenting annat \om upPgavs i rexren
om Arkivarieutbildning lor framtiden i

förra numret av Tema Arkiv.

Undvik stressiga situationer.
Spara tid och resurser genom
att Iåta oss ta hand om ditt
För en fast månadskostnad
får du tillgång till prof'essionella
bildhanterare, klaftfu lla servrar,
programraror och
Bilderaa blir sökbara, tillgiingliga på minuten

och det biista av allt
- rätt bild är atltid på rätt stiille!
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tsok* r*e*n fiu nästå drs *t*;'a
Arkivksr:ferens,

Arbetsmiljö iArkiv!
den

29januari 2004.

På picgrammet iiiånci ånn*l:
- *rgcn*i-lii

- §tres$ **h utbrändlret
- fysisk arbetsmiijc
'viik* ar risk*rria m*r: arkivarhete?

hova vårt demoarkiv på www.bildhotellet.biz
eller läs vad rri kan göra för dig på
www.bildarkivet.biz.

i Smdsvall AB

ifn: C8-698 lC ij1
frx: 0E-638 C6 12

M/rktqSlRSs
§ox;:C339

Bultgatan 8, 853 50 Sundsvall, 060-665730
infb@bildarkivet.biz
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Micro Datas specialitet i.r
digitalisering av film- och
pappersarkiv med olika

format och kvalitet.

a

Hitta dokumenten med en knapp
Med hjälp av den senaste digitala tekniken erbjuder Micro Data
säkra och lätthanterliga system för arkivering och återsökning av
alla slags dokument.
säken förvarade på Micro Datas servrar tillgängliga dygnet runt. Om kunden önskar
kan dokumenten även läggas på mikrofilm
som extra säkerhetsåtgärd, Kunden slipper
också tänka på uppdateringar och kompetensutveckling. Även den delen tar Micro

- Det kan handla om till exempel

datorn oberoende av plats.
Micro Data tar hand om kundens hela data-

Data ansvar för-

Micro Datagruppen.

bas, och garanterar såväl tillgänglighet

Helhetslösningar
Micro Data finns i dag i Örebro, Kista och
Helsingfors och erbjuder effektiva helhets-

- Vi är idag det enda bolaget som i stort sett

I

över 30 år har Micro Data specialiserat sig

på lagring och återsökning av affärsdokument- Alltid i takt med marknadens utveckling- I dag satsar bolaget särskilt på webbaserad återsökning via lnternet - en lösning

som ger snabb och enkel åtkomst via

som sekretess.

-

Företag och organisationer ska kunna

koncentrera sig på sin kärnverksamhet och
inte behöva bekymra sig över hur deras
affärsdokument ska lagras och återsökas.
Den biten tar vi hand om, säger Gunnar
Josephson, grundare och styrelseordförande i N4icro Data AB.
Tar ansvaret
Med Micro Datas lösningar slipper kunden
tänka på investeringar och underhåll av

egen hårdvara. Dokumenten finns istället

lösningar inom dataarkivering. Det kan
gälla till exempel fakturor och lönelistor,
leverantörsfakturor eller följesedlar, e-brev,
worddokument eller avtal - kort sagt allting
som ska sparas och kunna återfinnas.
Micro Datas tjänster omfattar också inskanning och digitalisering av kartor,

ritningar, bildkort, filmer med mera för
placering i sökbara databaser, med samtidig
mikrofilmning
fall mikrofilmen ska
användas som arkivmedia.

ide

en

kommuns bygglovsarkiv, en arkitektbyrås

ritningsarkiv, ett verkstadsföretags konstruk
tionsritningar, ett fastighetsbolags eller
museums dokumentarkiv med blandade

format, förklarar Mats Rynefelt. vd för

Ve*samhet Lösningar för arkivering
och hantering av fakturoi
följesedlar, bokförings-

Långvariga relåtioner
kan ta hand om alla typer av arkivmaterial,
säger Mats Rynefelt vidare,

Micro Data har hunnit bygga upp många
Iångvariga relationer med företag och
organisationer som har högt ställda krav på

hur deras dokumentation hanteras

micro data ab
Grundades 1972

och

arkiveras. Kundlistan inkluderar i dag bland
andra Posten, H&M/Rowel ls, Tele2/Comviq,
Postgirot, Pfeizer, Expert och Statoil samt
flera av Iandets kommuner.

information, ritningar
med mera,

Anställda 20
Omsäftning 21 miljoner kr
(inklusive Finland)

Kontor Box 4:1, 164 93 Kista,
Box 466, 701 49 Örebro

VD Mats Rynefell
H.msidå \r\/W.microdatä.nu
E-post kista@microdata.nu
Telefon 08-594 633 60 (Kista),
019-10

O1

55 (Örebro)

Varbergs gamla badhus.
Tid för sommarkonferens?

I SagenomsP unnen fästning

O

ao

Text och foto: Mikael Andersson, vik.arkivchef FAJ, Östersund

FA, Folkrörelsernas arkivförbund

bjöd in till
na två med ett omfattande program på menyn. Platsen var
Varberg, närmare bestämt dess
sägenomspunna fästning - i Riks-

höstkonferens i dagar-

salen.
Första dagen innehöll, {iirutom registrering i Folkrörelsearkivets fint belägna
lokaler, ABM-samarbete i Örebro län
med fokus på ett proiekr i Karlskoga.

Dagen avslutades med en rundvandring
på fåstningen och i museet på temat
skrönor och hisrorier som lörde delra-

till såväl hdxor, Christian IY
bockstensmannen och Carl XII:s kulkr,rpp.
Den gemensamma middagen som
foljde omedeibart därpå var i form av
ett medeltida gästabud - något som synbart gladde konferensdelt agar na.
garna

Film och besök

sitet - hur ftirbereder man framtida
arkivarier på att möta och locka forskare

Onsdagens ämnen till behandling var
film och hur denna del av vårt kulturarv
tas om hand i Grängesberg samt som
avslutning besök vid det nybyggda
"Campus Varberg" i hamnen, en utbildningsplatdorm för många utbildande

tiil

institutioner. Det eventuellt blivande

Dokumentationsverksamhet i beqydelsen insamling av berättelser och

minnen inom olika falt, Utbildning i
arkirwetenskap vid Göteborgs univer-
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arkiven?

världsarvet Grimetons långradiostation
frän 1925 och arbetet kring denna fick
här sin belysning. Synd att tiden inte
medgav ett besök. Konferensen avslutades med en gemensam lunch på
Societetsrestaurangen.

Väl upplagt
Själv var jag fi;r första gången med på
en dylik konferens och det är dags för
lite reflektioner kring dess temata med
mera som var uppe till behandling.

Först och främst uppievde jag att det
var intressant och givande att träfå
kollegor. Det är alltid många saker som
dryftas så att säga på sidan om vid
sådana tillfallen, och de är också viktiga
dven om de inte kom att ingå i själva
programmet. Programmet var annars

väl upplagt och jag kande mig nöjd när
jag sent omsider äntrade nattåget från
Göteborg ti1l Östersund på onsdagskvallen. Det enda smolket i bdgaren var
måhanda att lokalen, rikssalen i Iästningen, lämnade en del övrigt att önska
vad ar.ser 1jud.

Dokumentationsarbete
1B\1-projekter i Karlskoga var intressant och det var givande att ä ta del av
erårenheterna av projektet, både positiva - entusiasm och pionjäranda, och
negativa, daribland bristande intresse
från en del parter och missar i arbetsgången. Samarbetet ledde fram till en
hemsida som i dag ligger under Karlskoga kommun, vilken i sju delar gör det
möjligt att få en inbiick i kommunens
historia. Synd att uppföljningen inte
riktigt har blivit vad den var tänkt.
Vad gäller dokumentationsarbetet i
form av insamlingar är det ett viktigt
sätt att dels komplettera befintliga
handlingar, vilka sällan ger annat än
"skelettet" av ett skeende, dels nå nya
grupper och därmed ff.nga upp rörelser
i tiden som annars kan hota att gå förIorade for framtiden. Det finns många
aspekter på insamlingar av minnen som
man måste vara uppmärksam på. Men
det är klart mycket bättre och framåtriktat att genomftira sådana än att sitta
still och låta bli.

väckande och inte minst lormodligen
bra för de dari behandlade arkivinstitu-

tionerna. Det gäller att tänka kreativt
och hitta vägar framåt.
Filmarkivet i Grängesberg var lor mig
ett mycket givande inslag. Speciellt blev
det när vi fick se inlämnade filmer från
privata personer. Bland annat en bilresa
lrån Göteborg till Gallivare genom inlandet och åter längs kusten från 1932
och ett bröllop i Tyskland på 1930talet. Filmarkivet är i begynnelsen och
det arbete som återstår är omfattande,
samtidigt är det av största vikt lor att
rädda den filmskatt som finns och som
jag tolkar det kan samarbetet mellan
dem och övriga institutioner bli ay stor
betydelse och omfattning till allas glädje. Det är ju bra att inte behöva bygga
en "nitratfilmskasematt" i varje län. Att
gratis få lämna in filmer och att dessutom ä en behandig kopia är en helt

rf.
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NÄRINGsLIvETs ARKVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 lO ÖREBRO
Tfn:019-1201 95.Fax019-6ll 81 20

Hemsida:w.nla.nu . E-postnla@nla.nu
Ordförande:
Sivem Gusafsson
Saab Bofors Support AB

Tfn;0586-815 5l
E-post sivert.gustafsson@boforssupport.saab.s

ARKIVRÅDETAAS
Box 390. l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pettersson
Tfnlfax:08-41 I 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen
RiksförsäkringsYerket
Tfn: 08-786 90 00

rikrig sråndpunkt i dagsläget.

Hembygdsrörelsen
Konferensen fick också information om
arkivarbetet inom Sveriges hembygds-

förbund, som tagit fram en arkivpolicy

ftir hembygdsrörelsen. Ett mycket

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUNI

Arkivarieutbildningen i Göteborg verkar

intressant arbete och något som jag själv
framåtriktat och bra. Det gäller
att vara med där det börjar och hjaipa
till från vår sidal Det skall bli mycket
intressant att se vad som kommer ut av
de kurser som nu skall dra igång efter
nyår. Det kändes inte heit fel att få ti1lf;ille att senare fä informera länets

ha en god bredd i sin ansats och beskrivningen av upplägget tilltalade mig,
q.dlig och klar. Studenternas arbete, om

"Heimbygda" vid styrelsemöte i Brunflo
om detta.
Sammanättningsvis var det lyckat att

lngvar Söderström
PI 380 B. 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-posr: ingvarsoderstrom@mailbox-swipner.s€

fi,ra poäng, med tiligängliggörandet av
material från arkiven var klart intresse-

fara till Varberg och delta i konferensen
på många sätt.

Tilltalande upplägg

ser som

a*ivforUuna
Box 3501,103 69 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström
Tfn: 08-4 I 2 39 00 . Fax08-4 I 2 39 90

Ordföande:

.{

I t
\
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FALK
c/o Erik Lindblad

Mikael Andersson, Östersund, som har

skrivit om FAs höstkonferens iVarberg.

Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA
E-pose erik.lindblad@uppsala.se
ftn:018-727 I I 75. Fax018-727 I I M

Foto: Göran Andersson,

Ordförande:

Teaterfö reningen Arnljotspelen, TA

lan Östergren

www.arnljot.nu

Malmö stadsarkiv
Tfn:040-10 53 12
E-posc jan.ostergren@malmo.se

blickade mot
Text: Lars-Erik Hansen

en 22-23 oktober 2003
arrangerade arkivrådet
AAS sin årliga konferens
för registratorer. Temat var

dokumentstyrning i allmänhet
och elektronisk hantering i
synnerhet.
Olle Ebbinghaus från \[M-data och
Lars-Erik Hansen fran RFV talade om
den elektroniska dokumenthanteringen
och dess effekter på bland annat registratorsfunktionen. Den tekniska uwecklingen inom olika myndigheter är
omåttande och får genomgripande
konsekvenser för gallring och bevarande. lirendehanteringsprojekt bygger
handläggarstöd ftir en pappersfri hantering. Ett sådant system är i dag i drift
hos samdiga allmänna fbrsäkringskassor.
Det ldassas som ett socialftirsdkringsregister. De drendeslag som nu kan
handläggas är tillftillig ftirdldrapenning,
sjukpenning och samordnad rehabilitering. Från och med juni 2003 finns
även ftirmånerna {tirdldrapenning, SGI
och rehab ersättning i den elektroniska
ärendehanteringsprocessen.

Olle Ebbinghaus och Lars-Erik
Hansen underströk behovet av verk-

samhetsförankring i alla IT:projekt och
att registratorskompetensen är viktig när

dokumentflöden ska digitaliseras.

Arkivering av proiekt
Susanne Strangert från Stadsarkivet i
Srockholm talade om hanteringen av

projektdokumentation. Hon framh<ill
att arkiveringen av projekt borde ske så
snart som möjligt efter avslutat projekt,
eftersom medarbetarna då har det ftrskt
i minnet och lättare kan ta stdllning till

vilka dokument som bör arkiveras. Om
man skjuter upp arkiveringen finns risken att medarbetare slutat inom organisationen eller ått andra uppdrag. Detta
gäller särskilt projekt där många konsulter är anlitade. Inftir arkiveringen ska

projektdokumentationen rensas och
packas i boxar. Stangert talade om ett
projekt inom stadens förvaltning som
gick ut på att styra projel«handlingar rätt.

Diarieföring
Handlingar som tillftir ärendet sakuppgift ska arkiveras. Det är bra om projektet har ett diarienummer, men det är
också möjligt am diarieftira det i efterhand genom kontakt med registrators-

kontoret.

Projektet kan delas upp på flera diarienummer, till exempel förstudie och
genomft;rande. Ett grupperat material
blir mer lättöverskådligt. När ärendet är
avslutat blir handlingarna allmdnna,
inga fler handlingar flar då tillföras ärendet. Om ltterligare dokumentation tillkommer i projektet ffr det göras i ett
n),tt drende. Sambanden mellan det
gamla och det nya ärendet redovisas i
diariet.

Rensning
kallad fysisk rensning innebär att
gem, gummiband och plastfickor
Så

plockas bort.
Logisk rensning innebdr att man kasserar dubbletter, kladdar, anteckningar
och utkast som inte tillftir ärendet sakuppgift. Rensning utftirs av handläggaren, eftersom ingen bärtre än den som
arbetat med dokumenten kan säga
vilken informarion som behöver bevaras
för att {tirstå hur projektet drivits.
Patrik \WaIIin som är lektor på
Mitthögskolan i arkirvetenskap talade
om en enkätundersökning om e-posthanteringen, ett ämne han behandlar
närmare i detta nummer av Tema Arkiv,
se sidan 10-12.

AAS vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
SaraTedebrand Frant, Ekerö
Bengt Hagberg, Eskilstuna
Hamad lssa, Uppsala
Gunnel Hellström,Västerås
Caroline.Swenson, Uppsala
Magnus Ahrgren, Uppsala
Minna Ridderstolpe,Johanneshov

Lena Hamilton, Stockholm
Åsa Eklund, Uppsala
Anette Andersson, Sundsvall
Chrisrina Jävert,Västerås
Petronella Lönnroth, Stockholm Teri Nor6n-Williams, Bandhagen

Uppsala
Sandra Jansson, Norrköping
Stockholm
Paul Epäilys, Göteborg
Stockholm Lars Engström, Stockholm
lngalill Berglund, Linköping
Margareta Bergqvist, Uppsala
Sara Svenning, Uppsala
Christina Dixner, Stockholm
Kerstin Johansson, Lycksele
Carin Saremyr Holm, Hägersten Annika Karlsson, Stockholm
Elisabeth Eriksson, Lycksele
Daniel Astrand, Södertälje
Mari-Louise Lundberg, Stockholm Birgitta Josefsson, Sundsvall
lna Rovasaari, Stockholm
Ulla-Britt Knutsson, Gnesta
Novka Savic,Västerås
Linda-Marie Georgiou, Göteborg Maj-Lie Taengh, Gnesta
Kristina Hellberg,Västerås
Karin Stigsson, Uppsala
Maria Hagberg, Uppsala
Marie Kindahl,Vingåker
Katrin Hellers, Stockholm
Britt-Marie Bohlin, Norrtälje
Britt-Marie Lindström,Vingåker
Magnus Axelsson, Bromma
Kerstin Löfberg, Norrtälje
Majken Åkesson, Karlskrona
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Liselotte Berggren,

Lena Jansson,
Susanne Hagemark,

lnger Olofsson, Linköping
Berit Aspanius, Linköping
Susann Holmgren, Umeå
Louise Cederwall Lindström, Stockholm
Eva Lundin, Stockholm
GunvorVretblad. Stockholm
Eva Hult, Stockholm
Sirpa Rundström,Tyresö
Gunilla Sharif, Huddinge
Emma Riu6n, Uppsala
Petter Rogstad, Stockholm
Annika Nolin, Uppsala
Monica Lind, Göteborg

Britt Rolfson, Göteborg
Kerstin Söderman, Huddinge
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Se görno och bestöll

Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

wwwodb- kontoret. goteborg. se
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.utngttja i nformati onen maxi malt

Utnfija

ALP Data använder den senaste tekniken för att få ett modernt och väl fungerande
syste m f ö r i nformati o n sf ö rsö ri n i n g

lnformationen

lVled intranätet når informationen många vitket effektiviserar arbetet, liksom de
möjligheter vi erbiuder som stöder återanvändning av registrerade uppgifter'

Maximalt

Vi tänjer på gränserna med vår nya produktfamili där bland annat allmänheten kan
ta det av uppgifter som inte belagts med sekretess via lnternet - ett steg
m

ot 24-ti m m a rs my n d i g h ete n.
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www.alp.se info@alP.se 013-35 85 00

