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INA-MARIA JANSSON1, ISTO HUVILA2 

Förord 

Tidskrift för ABM är nu ute med sin andra volym. Tankarna går till 
talesättet; en gång ingen gång, två gånger en vana. Med denna andra volym 
har därmed Tidskrift för ABM inte bara i planering utan även i praktiken 
gått från en engångsföreteelse till en återkommande publikation.  
Denna övergång sker med hjälp av flertalet skribenter. Redaktionen har med 
stor glädje mottagit bidrag från studenter på masterprogrammet i ABM vid 
Uppsala universitet, men också från alumner och en av institutionens 
gästforskare.  

Till skillnad från det första numret av Tidskrift för ABM har 
föreliggande nummer inget särskilt tema utan har låtit inkommande bidrag 
bestämma innehållet. Som av en händelse kom ändå de texter som skickades 
in att ha något gemensamt. Ett globalt tema utkristalliserades av sig själv 
och det nummer som nu kommer ut skildrar perspektiv på kulturarv och 
ABM från olika delar av världen. Tre reseberättelser och en notis ger oss 
glimtar av kulturarvsarbete från Amerika, Australien och Sarajevo men 
erbjuder också en skildring av uppländskt kulturarv i ett utifrån-perspektiv.  
 
Innan vi drar iväg på detta världsomspännande läsäventyr tar tidskriften 
avstamp i en digital kontext. Hur kan digitalt konst- och kulturarvsmaterial 
förmedlas på webben? Detta är frågan som Björn Ekström ställer sig i sin 
artikel Publiceringsvariationer: en jämförelse mellan DigitaltMuseum och 
UbuWeb. En bearbetning av ett PM från masterutbildningen i ABM låg till 
grund för denna undersökning av två webbplatser och hur de skiljer sig åt 
med avseende på digitaliseringsmetoder, tillgängliggörande och juridiska 
aspekter. Genom att diskutera kring begreppen massdigitalisering och 
kritiskt digitalisering belyser Ekström den svåra frågan om hur urval för 
digitalisering ska göras. Han skriver också om dikotomin molnkultur och 
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lagringskultur och hur detta kan relateras till två olika perspektiv på 
tillgängliggörande.  
 
Ekströms artikel om digital förmedling av kulturarv följs av reseberättelser 
från Sarajevo, USA och det svenska Uppland, samt en notis om 
biblioteksverksamhet i Australien. I Arkiv och kulturarv i Sarajevo – 
rapport från en praktik- och forskningsresa får vi som läsare ta del av vad 
som händer med kulturarvet i ett land som efter många år av politisk oro 
erhållit en viss grad av stabilitet. Maja Dahlqvist åskådliggör i sin text hur 
konflikter kan påverka kulturarvssamlingar även lång tid efter att själva 
konflikten är avslutad och vilka effekter det kan få med en stat som inte tar 
ansvar för sitt lands arkivhandlingar.  

Inger Lundberg delger erfarenheter från studiebesök på över 30 museer 
i och runt Missouri i American museums – an experience. Hon berättar 
också hur detta har påverkat hennes tankar kring vad ett museum egentligen 
är och reflekterar över skillnaderna mellan amerikanska museer och 
svenska. Kan svenska museer lära från USA? 

Nadzeya Charapan skriver i sin reseberättelse, When in Sweden, do as 
Swedes do: deconstructing the cultural metaphor of ”the Swedish stuga”, 
during a trip to Ramhäll om en utflykt till en typiskt svensk sommarstuga 
och dess omgivningar. Hon jämför sina upplevelser med kulturen i sitt 
hemland Belarus. Reseberättelsen kan få även den som är van vid svenskt 
kultur och kanske tar den för givet att stanna upp och uppmärksamma hur 
intressant och exotisk den kan uppfattas.  

Notisen Exploring creative spaces in Australian libraries är skriven av 
Elisabet Edin. I denna omarbetning av sin masteruppsats framlagd vid 
Institutionen för ABM 2016, berättar hon hur så kallade makerspace på 
bibliotek i Australien uppmuntrar bibliotekets besökare att skapa eget 
innehåll istället för att bara konsumera det biblioteket har i sina samlingar. 
Vi får också veta hur ett maker-space fungerar som plats för kollektivt 
lärande och erbjuder tillgång till ny teknik.  
 
Redaktionen för Tidskrift för ABM är djupt tacksam för alla bidrag som 
sänts in och vill uppmuntra till att fler av de erfarenheter som görs av 
studenter, alumner, lärare och forskare inom informationsvetenskap och 
arkiv, bibliotek och museer kan publiceras och spridas. Kontakta oss om du 
har idéer kring ett ämne du vill skriva om, eller kanske sitter på ett nästan 
färdigt manuskript. Genom att publicera din text får du en möjlighet att dela 
dina insikter och kunskaper. Dessutom genom den reviewprocess ditt 
insända bidrag genomgår lär du dig dessutom mycket och utvecklar ditt 
skrivande.  

Redaktionen hoppas särskilt att i kommande nummer kunna publicera 
ännu flera vetenskapliga artiklar som kan föra forskningen inom ABM-
området vidare.”Call for papers” för kommande nummer publiceras inom 
kort. 

Inför nästa nummer välkomnar vi också en ny redaktionsgrupp med ny 
redaktör, ny redaktionssekreterare och nya representanter för lärare och 
studenter. Med anledning av detta vill vi rikta ett varmt tack till avgående 
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redaktör Lisa Börjesson. Hon har outtröttligt lett redaktionen i arbetet med 
tidskriften men kommer nu övergå till att slutföra sin avhandling om 
dokumentation av arkeologisk forskning. Även universitetslektor Inga-Lill 
Aronsson lämnar redaktionsgruppen. Genom henne föddes den ursprungliga 
idén till att starta upp tidningen och vi har henne att tacka för mycket. Sist 
men inte minst tackar vi också av vår studentrepresentant Karin Bäckersten 
för troget arbete och ser fram mot att kunna få med oss nya 
studentrepresentanter i arbetet med nästa nummer.  
 
Ina-Maria Jansson och Isto Huvila 
Uppsala i mars 2017  
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