Det finns ett liv efter Samdok:
Nätverket för Samtidsdokumentation
Det finns ett liv efter Samdok! Ett liv, en lust och en möjlighet att arbeta vidare med
frågor rörande samtidsdokumentation. I följande dokument presenteras några
slutsatser rörande framtiden, sammanställda av nätverkets styrgrupp.
Mer information om framtiden kommer i samband med höstmötet i Malmö 15 – 16
november. Hoppas vi ses där!
Kort bakgrund
Nordiska museet beslutade år 2011 att lägga ned Samdoksekretariatet och den
tillhörande verksamheten så som den sett ut. På Samdoks höstmöte samma år och året
dessförinnan diskuterades frågan om arbetet skulle gå vidare och i vilken form. Alla
Samdoks medlemmar var överens om att nätverket måste fortsätta på något sätt.
Förslag på hur man ville arbeta vidare med Samdok, samt vilka delar i verksamheten
som man ansåg viktigast, diskuterades.
Samdoks medlemsmuseer blev, den 19 mars 2012, inbjudna till ett möte vid Stockholms
stadsmuseum för att diskutera hur nätverket skulle kunna leva vidare. Representanter
från museer i hela Sverige deltog i mötet, som resulterade i att en styrgrupp tillsattes
bestående av representanter för sex museer: Kristina Berg, Arkitekturmuseet; Inger
Pedersen, Malmö museer; Vesela Stridsberg, Postmuseum; Anna Ulfstrand, Stockholms
stadsmuseum; Åsa Stenström, Västerbottens museum samt Michael Eivergård, Örebro
läns museum.
Västerbottens museum valdes som ordförandemuseum och sammankallande i
nätverket.
Då Postmuseum under försommaren lade ned sin dokumentationsverksamhet valdes
Christine Fredriksen, Bohusläns museum, som ersättare.
Styrgruppen fick i uppdrag att driva nätverket vidare och skapa en form för ett framtida
nätverk. Gruppen har därefter haft givande arbetsmöten där vi bland annat utgått från
de slutsatser och önskemål som framkommit vid de två senaste höstmötena inom
Samdok.
Styrgruppens slutsatser
Nedan följer en kort sammanfattning av styrgruppens slutsatser och hittills tagna beslut:
• Styrgruppen har konstaterat att det finns ett stort intresse för ett fortsatt nätverk.
• Ett namnbyte på nätverket är genomfört efter att en namntävling utlysts under
försommaren. Detta för att markera att det har skett en nystart av nätverket. Det nya
namnet är ”Nätverket för samtidsdokumentation”.
• Nätverket är ett viktigt forum för fortbildning för bland annat yrkesverksamma
etnologer, samlingsansvariga och arkivarier. Höstmötena kommer därför att drivas
vidare med fokus på kompetensutveckling.
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• Avgifter för deltagande i höstmöten kommer att tas ut för att täcka arvoden för
föreläsare samt omkostnader för arrangerande museum. Deltagaravgiften beslutas vara
så låg som möjligt för att inkludera alla i nätverket och inte utesluta mindre
museer/institutioner med knappa resurser.
Ett eventuellt ekonomiskt överskott går till nätverket för att täcka omkostnader för
exempelvis nästa höstmöte.
• Poolerna byter namn till arbetsgrupper. Vissa pooler kommer att fortsätta sitt arbete
såsom: Hemliv och fritid, Naturbruk och Samiskt liv. Lokala och regionala rum lägger
ner. Flera avvaktar beslut.
• Nya arbetsgrupper kommer att kunna startas utifrån gemensamma dokumentations‐
/undersökningsintressen. På höstmötet i Malmö kommer stationer att finnas där vilken
institution som helst kan bjuda in till gemensam dokumentation kring ”sitt” ämne
(såsom det gick till vid t.ex. Varseluppropet).
• Arbetsgrupperna kan söka ekonomiskt stöd gemensamt för sina
dokumentationer/undersökningar.
• Nätverket är, såsom Samdok var, även fortsättningsvis nätverket för
kunskapsuppbyggnad, metodutveckling och erfarenhetsutbyte kring de kulturhistoriska
museernas undersökningar och insamling med utgångspunkt från samtiden. Frågor om
användning, tolkning och utveckling av samlingarna ingår också fortfarande.
• Frågan om arkivläggning av de olika arbetsgruppernas protokoll är ännu ej
färdigutredd. I väntan på beslut skickas mötesprotokoll till ordförandemuseet,
Västerbottens museum, för arkivläggning.
• En hashtag är skapad med namnet: ”Samtidsdokumentation”. Där är alla välkomna att
twittra om dokumentationer.
• På Riksförbundet Sveriges museers plats på nätet för dialog och utbyte av idéer,
”Mötesplats museer”, är Samdoks plats kvar, namnbyte planeras. Där är alla välkomna
att föra en dialog kring nätverket, dokumentationer och samtidsfrågor.
http://sverigesmuseer.ning.com/group/samdok
• Nätverket har kontakter med Norsam via Anna Ulfstrand, Stockholms stadsmuseum,
samt med ICOM/Comcol via Christine Fredriksen, Bohusläns museum, och Åsa
Stenström, Västerbottens museum.
• Vartannat år föreslås höstmötet om möjligt ha ett internationellt tema.
• Nätverkets första höstmöte går av stapeln i Malmö den 15 – 16 november. Höstmötena
förläggs vid olika medlemsmuseer varje år. Styrgruppen arrangerar. Förutom
kompetens‐ och metodutveckling ligger höstmötenas fokus också på att vara en
mötesplats för nya samarbeten.

2

• I styrgruppen ska representanter från olika delar av landet alltid ingå. Då styrgrupp
väljs bör också genusperspektivet beaktas liksom representation från olika institutioner
såsom statliga, regionala och kommunala. En valberedning skapas.
• En styrgrupp bestående av sex institutioner samordnar även fortsättningsvis arbetet,
arrangerar höstmöten samt skriver årsberättelse. Styrgruppen byts regelbundet ut så
att ansvaret för nätverket blir ambulerande. Hela styrgruppen byts dock inte ut
samtidigt, utan ett tvåårigt åtagande föreslås (se förslag nedan).
• Styrgruppen föreslår att befintlig grupp till största delen fortsätter ytterligare ett år,
därefter byts två – tre personer/institutioner ut per år. Detta med anledning av att
verksamheten bör ”sätta sig”. Vi tar gärna emot synpunkter på detta (och övriga förslag
och beslut)! Maila asa.stenstrom@vbm.se senast 1 november!
Vi ses i Malmö!
För styrgruppen,
Åsa Stenström, Västerbottens museum
Ordförande för Nätverket för samtidsdokumentation
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