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Nätverket sammanstrålade denna gång på Sambiblioteket i Härnösand och länsbibliotekarie Per-Erik
Wik höll i ordförandeklubban. 20 personer var anmälda från olika delar av länet, se bifogad
deltagarlista.
Per-Erik inledde med att hälsa alla välkomna till förmiddagens sittning och meddelade att Märta
Molin, kulturchef på landstinget (och därmed chef för länsbiblioteket), inte skulle delta i mötet på
grund av personliga själ. Därpå följde en presentationsrunda av alla närvarande.
Per-Erik fortsatte sedan med att berätta om arbetet med ABM frågor i länet. Det har varit lite svajigt
med nätverksträffar och dylikt bland annat på grund av att ABM-samordnar tjänsten inte varit tillsatt
under en tid. Det är därför glädjande att så många kommit till denna träff.
Susanne Frost, ny kulturarvskonsulent på Landstinget, presenterade sedan sig och sitt uppdrag. Hon
tillträdde i september och har inledningsvis som huvuduppdrag att revidera länets
kulturarvsprogram. Nu befinner hon sig i en insamlingsfas där hon bland annat har pratat och
kommer att prata med många deltagare i nätverket. Susanne kommer även att arbeta med ABMfrågor och överenskommelsen som finns mellan Landstinget, Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet. I nuläget är tjänsten en projektanställning i ett år med förhoppning att kunna
förlängas.
En fråga ställdes om vad som hände med ABM-samordnaren som tidigare finansierades av
Landstinget. Per-Erik och Susanne förklarade att de pengarna nu går till konsulenttjänsten som har
fått fler uppdrag än att bara samordna ABM-frågor.
En diskussion följde om vad överenskommelsen med Riksantikvarieämbetet innebär och om det
följer några pengar med den. Inga pengar finns i överenskommelsen. Landstinget och Länsstyrelsen

har planerat ett möte med Riksantikvarieämbetet under hösten för att diskutera vad som sker i
samarbetet. Om ni har åsikter kring det går de att lämna in dem till Susanne.
Jenny Samuelsson, ny länsmuseichef hade sedan tid att presentera sig för nätverket. Hon berättade
att hon har en bakgrund som bibliotekarie och kommer senast från Luleå tekniska
universitetsbibliotek. Hon kände att det var dags att gå vidare och hoppas kunna föra med sig nya
kunskaper och tankesätt till museet. Länsmuseet har haft det ganska rörigt ett tag, med stor rörlighet
i chefsleden. Jenny hoppas kunna bringa stabilitet och har inlett en organisationsöversyn. Hon har nu
inledningsvis fokus på organisations och ledningsfrågor och kommer även se över målbilder och
visioner för att sedan kunna gå mer in på verksamhetsfrågor, däribland ABM-arbetet.
Per-Erik fick sedan ordet igen för att berätta lite mer om ABM. ABM Kulturarv är ett nätverk som
träffas några gånger per år för att bland annat utbyta erfarenheter och nätverka. De som haft till
uppdrag att hålla samman nätverket är Landsarkivet, Länsbiblioteket och Länsmuseet och de har
också delat på ordförandeskapet. Nätverket är utgångspunkten i ABM-samverkan i länet och de som
sätter agendan för vad arbetsgruppen ABM Resurs arbetar med. Det har under åren framförallt rört
sig kring gemensamma studiedagar, kompetenshöjning, nätverksträffar och gemensamma
forskningsfrågor. Dessutom har de senaste åren en hel del tid och kraft gått åt till att utveckla länets
kulturarvsportal. Märta Molin hade skickat med Per-Erik att hon vill att ABM-samverkan tar fart igen
med ett stärkt samarbete inom länet. Hon vill att kulturarvsdagar med föreläsningar och plats för
samkväm återinförs och att det nationella portalnätverket återupptar sina träffar och sitt samarbete.
För att arbetsgruppen ska kunna arbeta effektivt och åt rätt håll är det viktigt att styrgruppen
definierar mål med verksamheten och vad som ska prioriteras.
Lina Marklund, Landsarkivet, och Christian Bajomi, Länsmuseet, fick sedan plats på scenen för att
presentera det senaste med kulturarvsportalen. Portalen har under de senaste åren omarbetats och
förbättrats på många punkter, tex med en ny sökfunktion och bättre tillgänglighet. Den nya
versionen kommer att släppas under hösten (inget datum är ännu satt) när de sista detaljerna är
ordnade. ABM Resurs, som är de som arbetar med portalen, vill gärna ha in synpunkter från
nätverket. En länk till den nya sidan kommer att skickas till nätverket inom kort.
Ånge kulturarvsprojekt, som representerades av Peter Gunnarsson, Karl-Ingvar Ångström och Tina
Orsén, presenterade sin verksamhet som pågått sedan 2010. Det är ett samarbete mellan Ånge
kommun, Medelpads hembygdsförbund och Riksarkivet MKC som varit mycket lyckosamt. Projektet
har skapat ett 30-tal skivor med digitaliserat kulturarvsmaterial och är på väg att även kunna
distribuera detta via usb-minnen. Man inledde sin verksamhet med att digitalisera gårdsarkiv och har
sedan arbetat vidare med bland annat fotografier från Ånge som skannats och indexering har inletts,
länskungörelser, passjournaler och arkivmaterial från Ånge kommun. Viktiga frågor för projektet är
tillgängliggörande. Man har hittills arbetat med cd-skivor men vill flytta över mer mot att finnas på
webb, till exempel kulturarvsportalen och hembygdsrörelsens webbsida Bygdeband. Man har också
för avsikt att utöka samarbetet med besöksnäringen. Projektet har finansierats med
arbetsmarknadssatsningar bland annat fas 3. Nu avvecklas den satsningen och finanserna för att
fortsätta arbetet är osäkra. Man söker i nuläget pengar från Leader-projekt. Tips kom från nätverket
att Riksantikvarieämbetet har pengar för föreningar att söka.
Träffen avslutades med det sedvanliga länet runt:
Landsarkivet och Kenneth Hänström var först ut och berättade om programverksamheten för hösten
med bland annat föreläsning om 1734-års lag och bokbinderipyssel. Programmet kommer att finnas å
landsarkivets webbsida. Han tipsade också om att den 12 november är det Arkivens dag. Lina fyllde

på med att man kommer att genomföra ett projekt under hösten med att göra en forskningshjälp till
var man kan hitta uppgifter om samisk historia i Riksarkivets arkiv.
Anders Udd från MKC berättad att man fortsätter digitalisera i stor skala åt framförallt Riksarkivet
och KB. Under året har Riksarkivet haft i uppdrag från regeringen att se över om MKC kan bli en
gemensam digitaliseringsresurs för de statliga kulturarvsinstitutionerna. Ett betänkande kom från
Riksarkivet den 1 september och förhoppningen är att det kommer att framgå i budgetpropositionen
i november vad regeringen anser i frågan.
Lena Nygren berättade om vad som är på gång på Sundsvalls museum. Sundsvallsminnen är på väg
att uppdateras och en nyrelease kommer under hösten. Sundsvalls kommun har inrättat ett
stipendium för publicering av lokalhistoria om 50.000 kronor som går att ansöka från nu. Det är
första gången som ett sådant stipendium har tagits fram i kommunen. Under en längre tid har man
arbetet med olika forskargrupper kring stadsdelar i Sundsvall och deras historia. Nu senast har det
varit Västermalm och en skrift från det arbetet kommer ut i höst. Hon tipsade vidare om att man på
Arkivens dag den 12 november som vanligt kommer att ha ”Vidöppet på Kulturmagasinet” med
utställningar, workshops, föredrag (bland annat om bouppteckningar av Louise Nyberg från
Landsarkivet och om Svenska hem av Eva Kaiser) med mera.
Från Länsmuseet inledde Jenny med att berätta att man nu avslutat en lyckad sommarsäsong med
utökade öppettider och ökade besökssiffror både på Murberget och på Textilarkivet. Utställningen
om vikingasilvret har precis avslutats och även där har man bra besökssiffror. Marie Svedin tog vid
och berättade om att man har ett stort integrationsarbete på olika plan med bland annat ett
samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen om att öka förståelsen för och viljan av att vistas i
skogen. Ett stort arbete har under de senaste åren genomförts med att föra över museets register till
en ny databas, nu börjar man närma sig slutet på det arbetet. Hon tipsade också om ett
tillgänglighetsseminarium som kommer att hållas på Murberget den 27 oktober i samarbete med
Riksutställningar och Fastighetsverket. En inbjudan kommer att skickas på ABM-listan.
Lena Hermansson berättade om vad som är på gång inom Kramfors kommun. Man är på väg att byta
till en ny webbsida och det kommer att bli mycket arbete med att överföra information till den under
hösten. Lena fortsätter samarbetet med hembygdsföreningarna och arbetar med hur man ska
tillgängliggöra riksintressena i kommunen. Man har också arbetat med att samla in ortsnamn genom
att arbeta med historiska kartor. Det har varit lyckosamt och kommer att fortsätta. Arbetet med att
forska kring den möjliga liljestenen fortsätter också.
Bengt Wittgren berättade att Murberget har två ansökningar om forskningsprojekt tillsammans med
Mittuniversitetet. Det ena rör en fortsättning på tidigare projekt om kulturarvsportaler och det andra
är en ansökan om en förstudie där man vill titta på vad som skulle hända om man utgick ifrån vad
brukarna behöver och vill ha vid digitalisering av kulturarvet.
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