Gamla bilder ur Lindesbergs kulturhistoriska arkiv på väg att hängas upp på utställning.
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"Svart på vitt" på Arkivens dag - som får
firas digitalt i år
På lördag (14 november) firas Arkivens dag över hela landet - i år med temat
"svart på vitt". Men i år sätter pandemin stopp för de fysiska besöken på
landets arkiv - däribland Lindesbergs kulturhistoriska arkiv som planerat för
en utställning med gamla bilder på biblioteket som öppnar senare.
Örebro läns museum hade tänkt uppmärksamma dagen genom att visa bilder
och material från museets samlingar och arkiv på Arbetarmuseet Gråbo.
Tanken var också att visa hur man söker bland museets bilder och föremål
digitalt på Digitalt museum >>

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv rymmer mängder av historiska dokument, i
form av fotografier, brev, räkenskaper, protokoll, kartor och ritningar som
utgör viktiga delar av kommunens lokalhistoria. Med hjälp av äldre dokument
blir det möjligt att titta tillbaka in i det förflutna, till händelserna och
omständigheterna som har skapat vår egen samtid.

•
•

Lindesbergs kulturhistoriska bildarkiv >>
Läs mer om digitala arkiv som är tillgängliga för alla >>

Arkivens dag 14 november 2020: Svart på vitt

I arkiven finns det nedtecknat; berättelser från de som var där, som såg vad
som hände, som deltog i skeendet eller fattade besluten. Arkiven är en länk
mellan dåtid, nutid och framtid. Vill man veta vad som verkligen hände och

hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns
den levande historien – i original! Arkiven är garant för att man ska kunna få
med så många nyanser som möjligt på historiska, eller nutida, skeenden. Där
man själv kan väga olika källor mot varandra och bedöma sanningshalten i
dem – källkritik och arkiv hör ihop!
Fotografier berättar också om sin samtid. Det finns en fantastisk bildskatt från
1860-talet och framåt med bilder på både våra omgivningar och de som
befolkade dem. De första, av nödvändighet, ganska uppsträckta och statiska
fotografierna berodde på att man var tvungen att sitta alldeles stilla en
längre tid för att plåten skulle hinna reagera på ljuset. Man kanske var klädd i
fotoateljéns kläder, sydda för att passa alla storlekar. Idag tar vi istället
ögonblicksbilder i mobilen med en selfiestick. Om en bild säger mer än tusen
ord – vad säger då kombinationen av text och bild?
Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar
alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens
dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom
att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra
spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att
säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att
kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och
för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska
arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också
öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill
betona under Arkivens dag.
Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som
består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom
landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och
informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Riksarkivet och
Svenska Arkivförbundet.
•

Läs mer om Arkivens dag >>
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