
 

 
 
Planering för  
”Dokumentera beredskapstiden” 
 

Inledning 
Andra världskriget och beredskapstiden påverkade Jämtland-Härjedalen, även om kriget aldrig kom 

hit. 2020 var det 75 år sedan det blev fred. I arkiven finns det dokument från hela länet som berättar 

om spioner, censur, arbetsläger, flyktingar, ransonering med mera. Har du hört andra berätta om hur 

det var? Eller minns du själv? Vill du ta vidare på mer? Börja dokumentera! Jobba själv eller 

tillsammans med andra. Kanske är det dags att via telefon intervjua gamla moster? Det finns en 

inspelningsapp i smarta telefoner som möjliggör distansintervjuer. 

Vad behöver gruppen ordna med? 
• Dator och projektor och duk/skärm 

• mobiltelefon 

• Fika 

Föreningsarkivet kan hjälpa till med  
• En inspelad föreläsning om beredskapstiden i Jämtland-Härjedalen, så du kommer i gång.  

• Handledning till hur man kan arbeta med uppteckningar och intervjuer 

https://www.faj.se/wp-content/uploads/2020/05/Handledning-dokumentation.pdf 

• Utlån av temaväskor med kopior av lokalt arkivmaterial. 

• Skannade dokument, on demand. 

Träff 1 (presentation, inledning) 
Presentation av varandra 

Presentation av idén, att dokumentera minnen och erfarenheter från beredskapstiden, innan de 

försvinner 

Inventera vilka källor gruppen tänkt att de vill arbeta med. Kanske är det personer man vill intervjua, 

sina egna minnen man vill sätta på pränt eller tematiska områden man vill undersöka, till exempel 

med hjälp av arkivhandlingar 

Visa på olika tekniker som kan användas för att jobba vidare 

Summering av träffen (med fika?!) 

Läxa: Vad behöver jag veta för att komma vidare? 



 

Träff 2 (introduktion) 
Frågor från förra gången 

Film:  Introduktion till beredskapstiden i Jämtland och Härjedalen 

Diskussion utifrån filmen 

Summering av träffen (med fika?!) 

Läxa: Vad vill jag dokumentera och hur vill jag presentera mina resultat?  

Träff 3 (planering) 
Rundtur: Vad kommer individerna i gruppen att jobba vidare med?  

Presentation av beredskapsväskorna och / eller temat ”Andra världskriget” på arkivochlarande.se 

Summering av träffen (med fika?!) 

Läxa: Hur ska jag göra praktiskt för att komma vidare? Vad är mitt nästa steg? 

Träff 4 (metodval) 
Rundtur: Vad planerar de olika deltagarna att göra? Vad har man redan gjort? 

Presentation av arkivet och hur man kan hitta. Visa NAD-filmen 

Om man ska göra intervjuer och dokumentationer – vad behöver man tänka på i förväg? Presentera 

handledningen. 

Summering av träffen (med fika?!) 

Läxa: Formulera frågor att ställa/besvara 

Träff 5 (genomförande) 
Rundtur: Presentation av tänkta upplägg med respons och tips från övriga gruppen 

Summering av träffen (med fika?!) 

Läxa: Jobba vidare hemma 

 

Därefter uppmanas gruppen att fortsätta träffas och antingen arbeta med 

dokumentationen tillsammans, alternativt arbeta individuellt hemma och komma 

på träffar med fika och prata och delge varandra tankar kring det man fått fram, 

berätta anekdoter, fråga varandra om svårigheter osv.  

Kursbevis efter 5 ggr  

 

  


