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I Svenska arkivföreningen r.f. 

 

Svenska arkivföreningen r.f. (grundad 1976) upprätthåller Svenska centralarkivet. 

Centralarkivet verkar som slutarkiv för Svenska folkpartiet och många andra finlandssvenska 

organisationer och föreningar.  

 

Medlemsorganisationer 

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Svenska Kvinnoförbundet r.f., Svensk Ungdom - Svenska 

folkpartiets ungdomsorganisation r.f., Svensk Presstjänst r.f., Svenskt Stöd r.f., Svenska 

folkpartiet i Helsingfors r.f., Svenska Bildningsförbundet r.f. och Svensk Utveckling r.f. är 

medlemmar i Svenska arkivföreningen. Personmedlemmar är Håkan Mattlin, Christoffer 

Taxell och Henry Wiklund. 

 

Styrelsen och revisorerna 

Efter årsmötet 16.9 har styrelsen haft följande sammansättning: ordförande Carl-Magnus Roos, 

viceordförande Eva Stockmann, medlemmar; Tonya Aurto, Fredrik Guseff, Carl-Johan 

Hindsberg, Frida Sigfrids, Anna Wilhelmsson och Magnus Öster. Styrelsen har haft två möten, 

16.3 och 23.10. Lena Karhu har varit sekreterare utom styrelsen.  Medlemmar i arbetsutskottet 

har varit Carl-Magnus Roos och Eva Stockmann. Sekreterare för arbetsutskottet var Lena 

Karhu. Revisorer var Bengt Nyholm och Anders Svennas och revisorssuppleanter Ernst & 

Young.  

 

Svenska arkivföreningens årsmöte ska enligt stadgarna hållas före utgången av april. På grund 

av den rådande coronaviruspandemin stiftade riksdagen en lag om att föreningar fick rätt att 

skjuta upp sina årsmöten. Svenska arkivföreningens årsmöte sköts därför upp till hösten. 

Höstens styrelsemöte och årsmötet hölls som hybridmöten med deltagare både fysiskt 

närvarande och på distans.  

 

Medlemskap och representation 

Arkivföreningen är medlem i Svenska Bildningsförbundet r.f. och Yksityiset keskusarkistot-De 

privata centralarkiven r.y. Svenska centralarkivet är medlem i International Council on 

Archives.(ICA). Arkivchefen är medlem i ICA:s sektion för parlaments- och partiarkiv. De 

anställda är medlemmar i Arkistoyhdistys - Arkivföreningen r.y.  

 

 

II Svenska centralarkivet 

A Administrationen 

Personal, utrymmen och anskaffningar 

Personalen har under året varit arkivchef, FM Lena Karhu och byråsekreterare Helena 

Kajander. FM Viktor Rantala var timanställd för forskarservice och för att ordna och förteckna 

arkiv. Rantala arbetade halvtid 1.8–31.12. Studerande Emma Kajander var timanställd för att 

hjälpa vid arkivets flytt april-juli och i augusti-december för digitalisering, för att ansvara för 

sociala medier och synlighet på internet och för att ordna och förteckna arkiv. Christina 

Snellman var timanställd januari-mars för att förbereda digitalisering av affischer samt ordna 

och förteckna fotografier och i oktober-november för att göra intervjuer. 

 

Under maj och juni flyttade arkivet från fastigheten vid Simonsgatan 8, där arkivet verkat 

sedan år 1998, till nya utrymmen på Snellmansgatan 13 A i Kronohagen. 
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De nya utrymmena, som hyrs av Svenska litteratursällskapet, omfattar nyrenoverade 

kontorsutrymmen på 104m², ett nybyggt arkivmagasin på 124m² med plats för 1133hm 

handlingar på glidhyllor och ett lagerutrymme på 17m². 

 

Hyresavtalet ingicks mellan Svenska arkivföreningen r.f. och Svenska litteratursällskapet r.f. 

den 4 november 2019. Avtalet är tidsbundet och gäller 1.5.2020-31.5.2025. Arkivet har rätt till 

en option på fem år på gällande villkor. Om avtalet inte sägs upp eller optionen inte används 

fortsätter avtalet tills vidare. Den ömsesidiga uppsägningstiden är sex månader. 

 

Arkivet hyrde av Folkets Arkiv utrymme i en depå i Hertonäs. Där förvarades under året 36 

hm handlingar samt affischsamlingen. 

 

Nya bokhyllor köptes till forskarrummet eftersom lagerhyllorna som tidigare använts inte 

rymdes in i de nya utrymmena. Fasta metallhyllor köptes till magasinet för att utnyttja 

utrymmet effektivt och få plats för inkommande och ouppordnat material 

 

Eftersom kontorsutrymmena är mindre än de tidigare utrymmena vid Simonsgatan och saknar 

förvaringsutrymmen, måste ett lagerutrymme hyras för förvaring av bland annat mappar och 

annat arkiveringsmaterial. 

 

Arkivets IT infrastruktur och IT stöd sköttes tidigare av IT avdelningen på Svenska 

kulturfonden. I och med flytten ingicks avtal med företaget NuData. För första gången måste 

arkivet skaffa egen server, QNAP TS-453B 8G filserver och Aruba IAP-205 WLAN station. 

Internet-förbindelsen Fiber internet 100/100M + IP beställdes av S1 Networks. 

En ny kopieringsmaskin/printer/skanner, Xerox Versalink C7020V/DN, köptes.  

 

Städavtal ingicks med företaget UusPalvelu.  

 

Ekonomi 

Riksarkivet beviljade Svenska arkivföreningen 158 977€ i statsbidrag för ordinarie 

verksamheten och 30 000€ extra bidrag för flyttkostnader. Delegationen för Svenska 

kulturfonden beviljade 110 294,40€ för verksamheten, av vilket 5000€ beviljades som 

engångsbidrag för flyttkostnader. Svenska kulturfonden beviljade ett extra bidrag på 3358€ för 

digitalisering av arkivets affischsamling. Ekonomiförvaltningen sköttes av Accountor. 

Bokslutet visar ett underskott på 1849,07 €. Arkivet har ett positivt kapital på 46 581,72 €.  

 

Hälsovård 

Personalens företagshälsovård sköts av Mehiläinen. Arkivet har ett gemensamt avtal med 

Svenska Bildningsförbundet. Personalen erbjöds möjlighet att få influensavaccin. För att 

minska risken för smittspridning på grund av coronapandemin skaffades handsprít och 

munskydd för personalen. Hälsovårdare Tuire Husu besökte arkivet och gjorde en 

arbetsplatsutredning över ergonomin i de nya utrymmena. 

B Verksamheten 

 

Undantagsår 

År 2020 präglades av den coronaviruspandemi som började vid årsskiftet och nådde Finland under 

vårvintern. Finlands regering införde undantagstillstånd den 16 mars. Arkivet stängde för fysiska 

besök och personalen övergick till distansarbete.  

 

Arkivet höll stängt för besök över våren och sommaren på grund av pandemin, flytten och 

semestrar. Under sommaren lugnade sig coronaläget och arkivet kunde öppna för fysiska besök i 

den nya utrymmena den 10 augusti.  
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Nya rutiner infördes för att minska risken för smittspridning. En forskare åt gången togs emot via 

förhandsbokning av plats i forskarrummet så att risken för smittspridning kunde minimeras. I alla 

rum användes effektiva luftrenare som filtrerar luften genom kolfilter. 

 

Arkivets personal utarbetade noggranna instruktioner för att förhindra smittspridning bland personal 

och besökare. Personalen arbetade dels på distans, dels i skift. Personalen höll kontakt med 

varandra per telefon och distansmöten.  Munskydd och handsprit fanns tillhanda för personal och 

besökare. Städningen och desinficeringen av ytor effektiverades. 

 

Arkivet följde noggrant med rekommendationer och anvisningar från regeringen, Institutet för hälsa 

och välfärd och arbetshälsoinstitutet och reagerade snabbt på förändrade omständigheter gällande 

smittspridningen.  

 

Arkivet hann hålla öppet knappt fyra månader innan coronavirusspridningen igen ökade och arkivet 

stängde för fysiska besök från och med den 30 november.  

 

 

Flytten 

Flyttplaneringen av arkivets kontor och magasin påbörjades redan 

2019 och fortsatte under våren 2020. Kontorsutrymmena på 

Snellmansgatan 13 renoverades och planerades för att motsvara 

arkivets behov.     

För att under våren förbereda flytten så tryggt som möjligt under 

den rådande viruspandemin, arbetade personalen i skift så att 

närkontakt och därmed risk för smittspridning kunde undvikas. 

Material i arkivmagasinet gicks igenom och dubbletter och 

material som inte hörde till arkivet gallrades. 

 

Under flytten använde arkivets och flyttfirmans personal 

munskydd och handsprit fanns tillgängligt. 

 

Kontorsutrymmena flyttades 18–20 maj och magasinet 2–12 juni. Efter inbegäran av offerter 

från flyttföretagen Muuttohaukat, Victor EK och Niemi, valdes Muuttohaukat att sköta flytten. 

 

 

Utbildning och information 

Åtgärderna för att hindra spridningen av coronaviruset i samhället gjorde att mycket verksamhet 

ställdes in, senarelades eller genomfördes på distans via internet. 

 

Personalen utarbetade nya sätt att nå forskare och arkivbildare och få synlighet för arkivet medan 

arkivet var stängt för fysiska besök. Under våren startades ett bloggprojekt. Bloggen initierades av 

Helena Kajander som fungerade som redaktör under året. Forskare, arkivkolleger och 

samarbetspartners kontaktades och erbjöds möjlighet att skriva bloggtexter som publicerades på 

arkivets webbplats, också arkivets personal skrev blogginlägg. 

 

På sociala medier publicerades regelbundet exempel på dokument ur samlingar och gavs råd och 

tips om arkivering. För att öka synligheten skapade arkivet ett Instagramkonto. Inläggen på kontot 

gjorde att arkivet nådde en ny publik och vid slutet av året hade arkivet 166 följare på Instagram. 

Emma Kajander var under året ansvarig för sociala medier. 

 

Helsingfors svenska arbetarinstitut (Arbis) kontaktade arkivet och bad om en grundkurs i 

arkivering. Lena Karhu höll under början av hösten, medan coronaläget ännu tillät kurser med 

fysisk närvaro, en tre gångers kurs ”Lär dig arkivera”. På kursen behandlads principerna för 

arkivering och hur man ordnar, förtecknar och förvarar analogt och digitalt material. Kursdeltagarna 

fick besöka Svenska centralarkivet och Brages Pressarkiv.  
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I början av året hölls en arkivutbildning för tjänstemän vid Svensk Ungdom. 

 

En av Svenska centralarkivets målsättningar är att öka kännedomen om arkivering överlag och 

framförallt öka intresset för att bevara värdefulla dokument som tillhör det finlandssvenska 

kulturarvet. Den här målsättningen kunde arkivet befrämja trots att besök hos arkivbildare och 

fysisk närvaro vid olika evenemang inte kunde genomföras under en stor del av året. Arkivet 

publicerade tips och råd om arkivering på webbplatsen, Facebook och Instagram. 

 

Arkivet höll ett infotillfälle om arkivering för Brunakärrs koloniträdgårdsförening på distans. En 

presentationsvideo om arkivets utrymmen och Brunakärrs arkiv filmades och visades för att 

deltagarna inte kunde besöka arkivet fysiskt. 

 

På webbplatsen publicerades information om arkivering av fotografier.  

 

 

Insamling och intervjuer 

Christina Snellman intervjuade tidigare riksdagsledamoten Ulla-Maj Wideroos. 

Arkivet kontaktade Elisabeth Rehn vilket resulterade i att hon överlät 2,5 hyllmeter handlingar 

gällande sin politiska verksamhet och internationella uppdrag bland annat för FN. 

Arkivchefen besökte Svenska folkpartiets och Svenska kulturfondens kanslier och gav råd om 

arkivering i samband med att organisationerna flyttade från Simonsgatan 8. Svenska folkpartiet, 

Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svenska Kulturfonden, Svenska Studiefonden, Svenska 

Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Ungdom, Liberala Studentklubben 

och Svenska folkpartiets Garanter överlät handlingar, totalt över 13 hyllmeter, till arkivet.  

Diskussioner fördes med Svensk Förening i Åggelby och föreningen beslöt överlåta sitt arkiv till 

Svenska centralarkivet. Samtidigt överlåts arkiven för Svenska samskolan i Åggelby och Frivilliga 

brandkåren i Åggelby. 

Arkivet uppmanade arkivbildarna att dokumentera och att bevara handlingar som på olika sätt 

belyser hur coronpandemin påverkade verksamheten.  

 

Arkivet kontaktade Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS) för att få kompletterat luckor i 

förbundets arkiv. 

 

Digitalisering 

Arkivets samling med affischer digitaliserades som köptjänst av Analogia Finland. Digitaliseringen 

genomfördes i enligt med rekommendationerna för långtidsförvaring av digitala filer. Av 

affischerna gjordes arkivfiler och brukskopior och samtidigt mikrofilmades affischerna för 

långtidsförvaring. Affischskåpen som inte rymdes i de nya utrymmena vid Snellmansgatan flyttades 

till depån i Hertonäs.  

Under året digitaliserades handlingar enligt efterfrågan av arkivets kunder, särskilt på grund av att 

största delen av forskarservicen sköttes på distans. 

Dokument som tangerade aktuella frågor digitaliserades och publicerades på sociala medier och 

webbplatsen för att ge synlighet åt arkivets samlingar. Samlingen Ålandsfrågan, som bland annat 

innehåller Edward Westermarcks brevväxling 1920–1921 digitaliserades infor firandet av 100 år av 

Ålands självstyre som inleds i juni 2021. 
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Dokument och fotografier, totalt 705 enheter, digitaliserades ur Helsingfors svenska 

Marthaförenings, Svenska Oratoriekören i Helsingfors, Tekniska Föreningen i Finland och Vasa 

Svenska Kvinnoklubbs arkiv. 

I samband med digitaliseringen av byttes gamla, sura aktomslag och mappar ut mot nya för att 

skydda handlingarna. 

 

Forskare 2010–2020 

 

ÅR FORSKARE 
FRAMTAGNA 

HANDLINGAR 

BESÖK I 

FORSKARRUMMET 
DISTANS 

2010 146 556     

2011 168 676     

2012 171 512     

2013 204 1534 varav 101 i forskarrummet   

2014 110 278     

2015 137 863 varav 60 i forskarrummet   

2016 206 1030 varav 122 i forskarrummet   

2017 253 1089 varav 167 i forskarrummet   

2018 165 984 varav 99 i forskarrummet   

2019 174 1445 varav 103 i forskarrummet   

2020 177 2017 varav 53 i forskarrummet 124 

 

Samlingar som användes av forskare under året var bland annat Finlands Svenska 

Skolungdomsförbund, Teknologföreningen, Svenska folkpartiet i Helsingfors och Svenska 

folkpartiets valaffischer, Helsingfors svenska Marthaförening, Vasa svenska Kvinnoklubb, Svenska 

folkskolans vänner, Oratoriekören och Tidskriften Astras arkiv. 

 

 
 

Forskare från Finlands Svenska Skolungdomsförbund forskar i tidskrifterna Svensk Ungdom och 

Elevbladet inför förbundets 100-års jubileum 2021. Från vänster: Ellinor Juth, Emma Huldén och 

Alexandra Wegelius. Foto Helena Kajander 
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Personalutbildning 

Eftersom möten, seminarier och utbildning till stor del ordandes via internet deltog arkivets 

personal i utbildning i att hålla möten och annan verksamhet på distans. 

 

25.3. Helena Kajander och Viktor Rantala deltog i Förbundsarenans webbinarium ”Digitalisering 

och idéburet arbete - hur positionerar vi oss i en digital värld?” 

 

26.3 Helena Kajander, Viktor Rantala och Lena Karhu deltog i webbinariet ”Kom igång med 

digitala möten” arrangerat av Svenska folkskolans vänner (SFV). 

 

1.4 Helena Kajander deltog i FINNA presentation av avancerad sökning, och tjänster för föreläsare 

och forskare. 

 

3.4. Helena Kajander och Lena Karhu deltog i SFV:s webbkurs ”Föreningsliv och kurser online – 

hur då?” 

 

6.4 Helena Kajander och Lena Karhu deltog i SFV/Bildningsalliansens webbutbildning i att 

använda Zoom för möten och webbinarier. 

 

16.4 Helena Kajander deltog i del 3 av SFV:s webbkurs; ”Hur åstadkommer man interaktivitet 

online?” 

 

27.4 Helena och Emma Kajander deltog i Kom igång med Google Hangout/ Meeting 

 

28.4 Helena och Emma Kajander deltog i möte med arkivsektorn inom Finna samarbetet. 

 

27.8 Lena Karhu, Helena och Emma Kajander deltog i UNESCO webbinarium om hur arkiv, 

bibliotek, museer kan bidra till att bekämpa desinformation om codiv-19 och 

minnesorganisationernas roll i att föra fram ”fakta och sanning” i samhället. 

 

13.10 Helena och Emma Kajander och Lena Karhu deltog i SFV Förbundsarenans webbutbildning 

”Hur hybridmötas utan hysteri” 

 

 

Utställningar, blogg och sociala medier  

Under året publicerades fyra nätutställningar, ”Oratorieföreningen i Helsingfors 100 år”,” 

Helsingfors svenska Marthaförenings minnesbilder 1899–2020”, ”Vårt nya historiska kvarter” om 

Kronohagen, ”Vasa Svenska Kvinnoklubbs minnesbilder”. Utställningarna byggdes av Helena och 

Emma Kajander.  

 

Arkivet deltog med dokument ur Elisabeth Rehns arkiv i Riksarkivets utställning om finländska 

kvinnors insatser i FN. På bilden Helena Kajander och Pertti Hakala. Foto Emma Kajander 
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15 texter publicerades på den under våren inledda serien med bloggtexter (bilaga). 

 

På Instagram publicerades 81 inlägg och arkivet hade vid slutet av året 166 följare. På Facebook 

publicerades 127 inlägg och arkivets hade 329 följare. Arkivets presentationsvideo hade vid årets 

slut 186 visningar. 

 

Arkivets inlägg delades bl.a. i grupperna Arkivportalen.nu., Helsinki vanhoissa kuvissa, 

Kruunuhaka-ryhmä, Kyrkslätts hembygdsförening, Marthamöte Online, Helsingfors svenska 

Marthaförening och Svenska folkskolans vänner. 

 

AHAA samarbetet 

Under året fördes uppgifter om 58 arkiv och arkivbildare in i AHAA. 

Hela personalen deltog i informationstillfällen och utbildning om AHAA systemet.  

 

Lena Karhu var medlem i stöd- och utvecklingsgruppen (palveluryhmä) och i styrgruppen. AHAA 

tjänsten möjliggör att metadata om arkivets samlingar görs sökbara via Finna. Svenska 

centralarkivet samarbetar med Finska litteratursällskapets arkiv, Folkets Arkiv och Musikarkivet 

med att planera ett system som kompletterar AHAA för att också kunna ta emot och erbjuda 

digitala handlingar åt forskarna. 

 

Övrigt samarbete 

Tillsammans med de övriga privata centralarkiven presenterade arkivet sin verksamhet under 

Vetenskapernas natt på Riksarkivet den 16 januari. 

 

Lena Karhu var styrelsemedlem och kassör i Yksityiset keskusarkistot -de privata centralarkiven 

r.y. 

 

Svenska centralarkivet var med i samarbetet kring en nationell insamlingspolicy för privat 

arkivmaterial. Samarbetet som började mellan Riksarkivet, de privata statsunderstödda arkiven och 

musikarkivet, breddades under året med arkiv från bl.a. högskolor och museer. Under 2020 inledes 

det andra skedet då tolv nya organisationer kom med i samarbetet som nu omfattar 25 arkiv. 

 

Arkivet är med i samarbetsnätverket för arkiv. I februari möttes nätverket på Nationalbiblioteket för 

att diskutera säkerhetsarrangemang på arkiv och AHAA metadatasystemet. 

På grund av coronapandemin möttes nätverket inte fysiskt på hösten utan ordnade ett distanstillfälle 

om aktuella frågor och om hur arkiven anpassat verksamheten under undantagsförhållandena.  

Lena Karhu representerade Yksityiset keskusarkistot -de privata centralarkiven r.y. i den nationella 

kommittén för UNESCO:s världsminnesprogram (MoW). Kommittén höll ett distansmöte för att 

utlysa en ny ansökningsomgång för objekt till den nationella listan över världsminnen. 

Helena Kajander, Christina Snellman och Lena Karhu deltog i Arkistoyhdistys höstseminarium som 

hölls på temat ”Kriisinajan tiedonhallinta”. 

 

Helena Kajander och Lena Karhu deltog i nordiska webbinariet” Connet to Collect. Approaches to 

Collecting Social Digital Photography in Museums and Archives” 

 

Helena Kajander och Lena Karhu deltog i Digime.fi webbinarium med temat ”Kestävästi 

digitaaliseen tulevaisuuteen”. 
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Helena Kajander och Lena Karhu deltog i UNESCO:s webbinarium ”Documentary Heritage at 

Risk:Policy Gaps in Digital Preservation”. 

 

Representation 

 

18.9. Lena Karhu deltog i Centerns och 

Landsbygdens Arkivs 50-års seminarium.  

 

28.9 Lena Karhu deltog i Svenska 

Bildningsförbundets årsmöte på distans. 

 

6.10. Helena och Emma Kajander, Christina 

Snellman och Lena Karhu deltog i Folkets Arkivs 75-

års seminarium på distans. 

 

 

Synlighet 

27.5 Helsingfors svenska Marthaförening publicerade på Karantänsbloggen: Helena Kajander från 

Svenska centralarkivet:” Funderingar medan jag gjorde webbutställningen Helsingfors svenska 

Marthaförenings minnesbilder 1899–2020” 

27.5 Helsingfors svenska Marthaförenings Facebooksida: I veckans karantänblogg skriver Helena 

Kajander från Svenska centralarkivet om sina tankar kring skapandet av en webbutställning om 

Helsingforsmarthas långa historia. Tack Helena för ditt gedigna arbete!      

14.10 Helsingfors svenska Marthaförening nämner Svenska centralarkivet på webbplatsen i samband 

med presentation av 120-års historiken. Flera sidor om arkivet ingick i historiken 

Helsingforsmarthorna 1900–2020 av Aapo Roselius och Mona Rautelin,(se bilaga). 

14.11 På Vasa svenska kvinnoklubbs 100 år för lika värde webbinarium på Svenska 

Kvinnoförbundets Facebooksida nämndes Svenska centralarkivet och konstaterades att det är bra att 

arkivet finns.  

6.12 Torbjörn Kevins förord i ”Stabilt flexibelt pragmatiskt Från Kekkonen till EU Svenska 

folkpartiet 1970–1995”: "Jag tackar Svenska centralarkivet och dess hjälpsamma personal Helena 

Kajander och Lena Karhu. Centralarkivet är en guldgruva som Svenskfinland förhoppningsvis slår 

vakt om - liksom Brages Pressarkiv där jag fått snabb och kunnig hjälp av Viveca Högnäs-Mellner 

och Gun Grönroos." 

I december skickade Helsingfors 

svenska Marthaförening julkort till alla 

sina 970 medlemmar med foto från deras 

arkivsamling – som källa stod Svenska 

centralarkivet.  

I Medborgarbladet nr 4 2020 

publicerades ¾ sidas inforuta om att 

arkivet flyttat.  
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Synlighet på webben  

 

På www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/lahden-museoiden-kokoelmat/#JUL 

finns informationen: SVENSKA CENTRALARKIVETIN KOKOELMA, jossa on Svenska 

folkpartietin vaalimainoksia 1910-luvulta lähtien.” 

Lokalarkivet Arresten nämnde Sca på sin Facebooksida 24.1.2020:  

”Arkivjobbet är sällan tråkigt och ibland blir det lite julaftonskänsla över det hela, som här när 

Svenska Kamratförbundet vid SJ:s äldsta protokollsböcker lämnades in. Det är inte ofta så gamla 

protokoll hittas i folks gömmor. I det här fallet överförs böckerna till Svenska centralarkivet eftersom 

Kamratföreningens övriga arkiv finns där. Kamratförbundets tidskrift Signalen finns däremot i 

Arresten. Välkommen att bläddra i den! 

Harvoin löytyy yli sata vuotta vanhoja yhdistysten pöytäkirjoja kuten näitä Svenska Kamratförbundet 

vid SJ:n 1909–1920 pöytäkirjat. Jos käyt kuolinpesän irtaimistoa läpi muista silloin arkistoja, älä 

heitä pois kulttuurihistoriallisesti arvokkaita papereita, kuten yhdistysten pöytäkirjoja, vaan lahjoita 

ne arkistoon!”. Länkade till Sca:s webbplats. 

Brunakärr koloniträdgård länkade från sin webbplats till arkivets webbutställning om 

koloniträdgården.  

 

Under fliken Arkiv skriver Svenska folkskolans Vänner på sin webbplats 

SFV:s dokumentarkiv upprätthålls av Svenska centralarkivet. Svenska centralarkivet uppbevarar 

även de små arkiv SFV mottagit efter att föreningar och skolor upphört med sin verksamhet (se lista 

nedan). Länkade till Svenska centralarkivets webbplats.  

Svenska Hembygdsförbundet rekommenderar experter i Arkiveringsfrågor bl.a. Lena Karhu SCA 

Helsingfors. Förbundet länkande till centralarkivets webbplats. 

Hem och Skola informerade på sin webbplats om arkivering: 

Alla Hem och Skola-föreningar kan anlita Svenska Centralarkivet som slutarkiv. Information om 

arkivering för Hem och Skola-föreningar. Svenska Centralarkivet video på Youtube “Hur man 

arkiverar lätt”. 

Helsingfors svenska Marthaförening länkade från webbplats till Arkivråttan Martha bloggen. 

 

             
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=103r6Yb-s0g
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BESÖK på svenskacentralarkivet.fi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSTÄLLNINGAR 

 

På www.svenskacentralarkivet.fi; 

 

Helsingfors svenska Marthaföreningens minnesbilder 1899–2020 

Oratoriekören i Helsingfors firar 100 år 2020 

Vårt nya historiska kvarter 

Vasa svenska Kvinnoklubbs minnesbilder 

 

Inlägg på webbplatsen 

Nu är arkivflytten klar! 

Nu finns affischerna digitaliserade! 

Bevara dokument från undantagstiden! 

Samlingen Ålandsfrågan digitaliserad 

 

Fotografier -råd om hur arkivera fotografier, negativ, dia och digitala foton 

 

Protokollsbok på posten 

Sista arkivleveransen på Simonsgatan 17.3.2020 och första arkivleveransen på Snellmansgatan 

16.6.2020 

Ny arkivbildare Helsingfors Svenska Krigsveteraner 

Ny arkivbildare HSB-Aktia seniorer 

Den 23 oktober kom en ny historisk arkivbildare …. 

 

BLOGG på www.svenskacentralarkivet.fi  

Tarja Laine: Forskningens livscykel 

Helena Kajander Arkivens Dag 2020 

Egil Mattsson; En djupdykning i arkiven: Hundra år av valaffischer – Finlands politiska partiers 

budskapsaffischer i riksdagsvalen 1919–2019 

Hedvig Stenman; Oratoriekör i 100 år 

Sigbritt Backman; Att skriva om en koloniträdgård 

Janne Ridanpää Lille, Erkko och Mechelins minne 

Emma Kajander Att flytta ett arkiv under en pandemi 

Henrik Ekberg Minnen från politikforskningens fält  

Barbro Enckell-Grimm: Gamla ord, eviga fenomen och debatter  

Januari 7411 

Februari 6010 

Mars 7755 

April 7789 

Maj 7621 

Juni 5800 

Juli 6835 

Augusti 7861 

September 6623 

Oktober 9512 

November 12 145 

December 7653 

Totalt 93 015 

http://www.svenskacentralarkivet.fi/
http://www.svenskacentralarkivet.fi/


 12 

Helena Kajander: Att jobba på arkiv på distans i kristid och flytt av arkivet 

Christina Snellman: Svenska Folkskolans Vänners (SFV) intressanta och värdefulla arkiv 

Camilla Berggren: Efter ett år av bild och dokumentspårning: Kasta inte gamla brev och foton! 

Nina Nyman: Att spara eller inte spara och varför 

Lena Karhu: Arkivarie – världens coolaste jobb? 

Helena Kajander: 39 år på arkiv – hur står man ut??? 

Se bilaga med alla bloggtexter. 

 

ARKIVRÅTTAN 2020 (Blogspot) 

28.1.2020 Martha klipp 1999-2005     2 visningar 

7.4.2020 Arkivera fotografier    39 visningar 

20.3.2020 Tid för arkivering    4 visningar 

30.3.2020 En liten arkivinfoblänkare    15 visningar 

31.3.2020 Släktforskare kan forska i Svenska centralarkivet   7 visningar 

8.9.2020 Nu är den här Helsingfors svenska Marthaförenings historik 9 visningar 

8.12.2020 God Jul och Gott Nytt År 2021   2 visningar 

SUMMA uppladdningar     78 visningar  

 

 

INSTAGRAM 

4.5 startade Emma Kajander centralarkivets Instagramkonto. Kontot 

är kopplat till Facebook så att inläggen också syns på arkivets 

Facebooksida. 

81 inlägg  

166 följare per 31.12.2020 

 

FACEBOOK 

127  Inlägg och statusuppdateringar nådde 35 667, interaktioner: 

4 295  

329 följare per 31.12.2020 

 

VIDEO 

Instagram  

19.5 Inblick i nya kontorets utrymmen  60 visningar 

25.5 Kontorets flytt   36 visningar  

7.9 En inblick i hur vi digitaliserar  90 visningar 

SUMMA   186 visningar 

 

Youtubevideo ”Hur man arkiverar lätt”  542 visningar / 31.12.2020  

(publ.4.3.2018) filmad och redigerad av Emma Kajander 

 

Youtubevideo ”Miten arkistoida helposti” 323 visningar / 

31.12.2020  

(publ.9.10.2019) filmad och redigerad av Emma Kajander 

     

18.5 Video dag 1 av flytten på Instagram, Facebook story  

(video som var synlig i 24 timmar) 

 

19.5 Video dag 2 av flytten på Instagram, Facebook story  

(video som var synlig i 24 timmar) 
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Nya arkivbildare:  

Svenska folkpartiet i Västra Vanda  

Helsingfors svenska krigsveteraner r.f. 

Hsb-Aktia seniorer r.f. 

Vasa Kvinnoklubb       

Peter Heinström 

Sture Gadd 

 

 

ACCESIONSKATALOG 2020                                   

 

 

Berit Öhman överlåter Vasa svenska 

kvinnoklubbs handlingar. 

 
ÖVERLÅTARE HANDLING HM 

HsM/Lisbeth Ahjopalo Klåvus Marthakrets gästböcker 1969–1996, 1984–2013, historik i brevform 

1969–1994, Majkretsen  0,10 

SFP i Nyland/Minna 

Österholm 

Sfp i Nyland protokoll, val mm 2008–2015 

0,17 

SFP i Nyland/Minna 

Österholm 

Sfp i Nyland protokoll, val mm 2007–2018 

0,16 

SFP/Viktor Grandell SFP valaffischer från riksdagsvalen 2015 och 2019, kommunalvalet 2014 och 

EU-valet 2019  

4 pdf filer   

totalt 25 

affischer 

SFP i Helsinge, SFP i 

Vanda/ Birgitte Boström 

Protokollsbok 1919–1924, cirkulär och valreklam, Vandaposten 1976–2007 (ej 

komplett), 3st. "Mellannyland" 1988 0,06 

SFP i Nyland/Minna 

Österholm  

Verksamhet protokoll mm 2010–2011, 2014–2015, Kretsstyrelsen 2011–2012, 

Kretsmöten 2018,2019, Riksdagsval 2015, EU-val 2014 0,14 

SFP i Nyland/Minna 

Österholm 

Handlingar rörande SFP i Nylands verksamhet, DVD 

0,12 

SFP/Corinna Floman SFP grå vinterrock med text i gult och rött (Mia Wadén) Riksdagsval 2012 0,10 

Svensk Ungdom Förbundsstyrelsen protokoll 2010–2014, kongressfullmakter 2010–2015, 

pressklipp 2001–2014, R-val 2007, LSK 2008–2017 0,87 

Svenska 

Kvinnoförbundet i 

Helsingfors 

Protokoll mm 2005–2014 verksamhet 2002, 2005–2012, praktikundersökning 

1971 

0,08 

Peter Heinström  Peter Heinströms handlingar rörande SFP m.m. 

1,10 

Pia Ingström / Linus 

Lång 

Sture Gadds handlingar gällande FSS, Publicistförbundet, SFP m.m. 

0,37 

Holger Thors  Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors protokoll mm 1970–1980 0,08 

SFP Riksdagsvalet 2011 valmaterial 0,01 

FSS / Ellinor Juth  FSS ekonomi, bokföring m.m. 1994-1995 0,08 

Helsingfors Svenska 

Krigsveteraner /Erik 

Werner, Johan Berghem 

Helsingfors Svenska Krigsveteraner protokoll, korrespondens, cirkulär, 

gästböcker 1968–2014 

1,10 

HSb-Aktia Seniorer r.f. Protokoll med bilagor, stadgar, medlemsförteckningar, korrespondens, 

fotografier 1986–2016 0,30 

Elisabeth Rehn Björn Teir levererade Elisabeth Rehns handlingar rörande verksamhet inom 

SFP, som försvarsminister, presidentvalskampanjer, FN 

människorättsrapportör, EU m.m.  

2,54 

FSS Elevbladet 2011–2020 0,12 

Elisabeth Rantschukoff Nils Torvalds handlingar; pressklipp  

42,5MB 
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Vasa svenska 

Kvinnoklubb / Berit 

Öhman 

Vasa Kvinnoklubb 1905–1915, Vasa Svenska Kvinnoklubb 1920-, protokoll 

korrespondens, Meteoren 1905- 

0,60 

SFP / Malin Karlsson SFP bokslut och revisionsberättelse 2019  0,01 

Elisabeth Rantschukoff Nils Torvalds handlingar; fotografier, annonser, artiklar, tal, handlingar rörande 

byrån i Bryssel.  123 filer, 

203,8MB 

Elisabeth Rantschukoff Nils Torvalds tidningsartiklar 2016–2020 45 filer, 

9,78MB 

Elisabeth Rantschukoff Nils Torvalds annonser och besöksprogram, pdf, jpg, docx 2014–2020 24 filer, 

24,9MB 

Elisabeth Rantschukoff Nils Torvalds partidagar, video med tal m.m. 2017–2020 40 filer, 

2GB 

Elisabeth Rantschukoff Nils Torvalds partidagar, teamet, tal, pressmeddelande 2017–2019 53 filer, 

2GB 

Sfp, SU, Svenska 

Kvinnoförbundet, 

Svenska Kulturfonden 

Svenska folkpartiet, Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svensk Ungdom, 

Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Kulturfonden, 4 st roll-up pappfigurer av 

Niklas Mannström, Anna-Maja Henriksson, Nils Torvalds, böcker, skjortor, 

mugg, affischer, handlingar,  
13,12 

Brunakärr 

koloniträdgårdsförening 

/ Lena Weckström 

Kartor, protokoll, historiker, 18 filer 70,5 MB digitaliserade kartor, ritningar 

1,32 

      

SUMMA hm   22,55 
 

 

Björn Teir levererar Elisabeth Rehns arkiv. Helsingfors Svenska Krigsveteraners arkiv överlåts av Erik Werner och 

Johan Berghem. Foto Helena Kajander. 

            

 

Nya böcker och skrifter: 

Kevin Torbjörn: ”Min oryggeliga vilja, om C.G. Eschner och en stiftelse” 2019. 

Tandefelt Dahlberg, Roselius, Silvennoinen (red.); ”Köpa salt i Cadiz och andra berättelser”. Festskrift till 

professor Henrik Meinander den 19 maj 2020. Svenska centralarkivet deltog i Tabula gratulatoria. 

Mattson Egil: ”Hundra år av valaffischer -Finlands politiska partiers budskapsaffischer i riksdagsvalen 1919–

2019” (tvåspråkig sammanställning) 

Laine Tarja; ”Över hundra år för barnens bästa”. Svenska kulturfonden i Björneborg 2019  

Hindsberg Carl-Johan: ”Populismens intåg på den finländska politiska arenan. En jämförande studie av 

Finlands landsbygdspartis och Sannfinländarnas genombrott i riksdagsvalen åren 1970, 1983 och 2011” 

Magisteravhandling 2020. 

Kevin Torbjörn; Stabilt flexibelt pragmatiskt Från Kekkonen till EU Svenska folkpartiet 1970–1995 799s. 

2020 

Rautelin Mona, Roselius Aapo; Helsingforsmarthorna 1900–2020 

Berggren Camilla; Vasa svenska Kvinnoklubb 100+ 
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Böcker från Svenska Kulturfonden 

Vem och Vad 2010 

Meinander Henrik; Finlands historia 

Ekberg Henrik; I samhällets tjänst 100 år med Svenska folkpartiet i Karis, 2014 

Nyberg Stig-Björn; Bokhuset Människor, möten och minnen 2017 

Holmström Maria; ett trappsteg mot Tibet Anna Kempe, 40 år i Himalaya 2009 

Edgren Johan; Finska Läkarsällskapet 175 år 1835–2010, Finska läkarsällskapet och författarna 2010 

Rask Henry, Stubbe Marianne, Det unga Esbo, Esbobygdens ungdomsförbund 100 år, Författarna och 

Esbobygdens ungdomsförbund 2006 

Pellinen Sulevi; Flytande 125 år Helsingfors simsällskap 1887–2012, Pinnalla 125 vuotta 1887–2012.  

Meinander Henrik; Finlands historia Linjer strukturer, vändpunkter. Söderströms 2010 

Roselius Aapo; Mellan tradition och förnyelse- Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från 

krigsåren in i 2000-talet, Ungdomsföreningsrörelsens Stöd r.f. 2013 

Hagman Björn; Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B) r.f. 125 år Historik 1892–2017, Sällskapet 

Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B) r.f. 2016 

Korppi-Tommola Aura; Tahdolla ja tunteella tasa-arvoa Naisjärjestöjen keskusliitto 1911–2001, Aura 

Korppi-Tommola ja naisjärjestöjen keskusliitto 2001 

Henriksdotter Puranen Clara; Om Unionen litet jag tala vill...  kvinnosaksförbundet Åbo-unionen r.f 100 år, 

Gilliot Oy 2005 

Tallgren C.O, von Bonsdorff Bengt, Koivu Lasse, Zilliacus Benedict; Ett arv som bär frukt Föreningen 

konstsamfundet 60 år  

Ekberg Henrik; Frisinne & kvalitet ett sekel med Schildts. Schildts & Söderströms 2013 

Viljo Eeva Maija, Nyman Lena, Zilliacus Clas; Åbo Teaterhus 150 år. Paino Kaarina Oy 2014 

von Kramer Nicolas, Eldsjälar. Krematoriestiftelsen 1889–2017, Tulisieluja. Krematoriosäätiö 1889–2017, 

Krematoriestiftelsen sr 2017 

Sällskapet för släkt-och hembygdsforskning i Hangö r.f.; I en ärad allmänhets höga åtanke handel i Hangö 

framtill första världskrigets utbrott, 2016 

Warjus Kari; Salt, trä och järn Utrikessjöfart på Degerby-Lovisa 1745–1807. Stiftelsen för Lovisa 

Sjöfartshistoria 2004 

Larsdotter Ylva; Delad glädje Helsingfors Arbis 1914–2014. Schildts & Söderströms 2014 

S:t Petersburgsstiftelsen i Finland, Helsingfors 2005, Mannerheim Officer i det kejserliga Rysslands armé 

Marskalk av det självständiga Finland  

Malmberg Thure; Krigsveteranerna berättar Borgånejden i krig och kris - en bok om Borgånejdens män, 

kvinnor och barn inför, under och efter andra världskriget, Borgånejdens krigsveteraner rf. 2005 

Stenvall Jan-Peter; För nästans liv och egendom Karis frivilliga brandkår r.f. 1907–2007, Karis frivilliga 

brandkår r.f. 2007 

Lindberg Camilla & Söderman Tom; Röster från Rosala, Schildts 2007 

Sällskapet för Släkt- och Hembygdsforskning i Hangö r.f. Karlsson Tomy; Vi minns Hangö del 1, 1988 

Närpes medborgarinstituts hembygdsinventerare i Bobacka; Bobacka- vår hembygd vid Hinjärv, 2007 

Sädergård Margareta, Nordman Marianne, Lillas Alice och Nordman Anna-Maria; Och dansen den går 

Minnen från den Österbottniska Ungdomsdansen på 1950-, 1960- och 1970-talen. Scriptum 2011 

Ichrcke-Åberg Ingalill; Runhälla en ungdomskälla Kyrkslätt skärgårds Ungdomsförening 100-år, Kyrkslätt 

Skärgårds Ungdomsförening Runhälla r.f. Edita Prima Oy 2007 

Kruskopf Erik; Den osynliga Damen Stina Krooks Stiftelse 1976–2013, Stina Krooks stiftelse 2013 Nord 

Print 

Rönnholm Monica, Rosenius Maria och Vikström-Jokela; Föreningen för Nytta och Nöje i Noux 100 år 

Historik 1906–2006, Föreningen för Nytta och Nöje i Noux 2006 

Hembygdsinventeringsgruppen i Pjelax, Byn vid Pjelaxfjärden, 2000 

Sjöberg Erik; Tro Hopp kärlek Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad 1958–1995, Arbetsgruppen för 

historieprojektet och center för barnpedagogisk forskning vid Åbo Akademi 2007 Forsberg Rahkola A 2007 

Bränn Michaela; Malm Svenska Ungdomsförening 100år ett gemensamt hem för dem som på orten tala 

samma språk. Malm svenska ungdomsförening r.f 2007  

Hämelin Helena; Borgå hantverks-och konstindustriskola 1888–2008 120 år av hantverksutbildning i Borgå, 

Författaren och Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 2010  

Enbom Sten; Att segla är skönt 100 år med Esbo Segelförening, Esbo Segelförening r.f 2006 

Johansson Ulf; Glöm oss inte Esbo-Grankulla krigsveteraner berättar, Esbo-Grankulla Krigsveteraner r.f 

2007 

Byaforskningsgruppen i Värnum, Värnum byn i vårt esse, 1998 

Ahlnäs Bo;Ab Skärgårdsvägen 60 år, Saaristotie Oy 60 vuotta 1951–2011 En dokumentation om 

busstrafiken i Väståboland, Ab Skärgårdsvägen 2011 
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Enroth Johanna; Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten, Kultur Österbotten, Svenska Österbottens 

förbund för utbildning och kultur i samarbete med Österbottens förbund, Pohjanmaan liitto och Förlags Ab 

Scriptum 2009 

Panelius Samuel; Bron över Pickala å Pikkalanjoen silta, Brobyggarna sillanrakentajat rf. 2009 

Ulfvens Birger; Historien om en församling Bakgrunden till prästgårdsmuseet i Korsnäs II, Föreningen 

Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f 1994 

Lönnroth Harry; Svenskt i Tammerfors, Tampere University 2009 

Barman Helmer; Tvärminne kalkindustri 1908–1957, 2001 

Bruun Patrick, Eriksson Jerker A., Lungell Harald; Sjöstedt Hans-Jörgen, Stormbom Nils-Börje, Tallqvist 

J.O,; Efter 1809 En krönika i ord och bild om finlandssvenskarna. Bernces förlag 1970 

Björklund Magnus, Svenska Gården i Borgå 75 år i kulturens tjänst, Fastighetens Ab Svenska gården i Borgå 

2010 

Bränn Michaela; Vår ungdom Stiftelsen Pro Juventute Nostra 1948–2008, Pro Juventute Nostra 2009 

Finne Bo; 160 år och stad i förvandling Handelsgillet i Helsingfors 1857–2017, Handelsgillet i Helsingfors 

2017 
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