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Föreningen Brage i Helsingfors r.f.
Verksamhetsberättelse 2009

INLEDNING

Tema för år 2009 var ”rytmer och lekar”.
Rytmer ingår som en naturlig del i en stor del av den fortlöpande
verksamheten och därför kanske det ibland var svårt att urskilja årets tema i den utövande verksamheten.
Juniorerna leker på sina övningar, och lekkursen har haft det som tema i 100 år. Styrelsen funderade på vad en rytm
egentligen kan vara, och tankarna resulterade i en liten broschyr som låg framme i tamburen under året och som
också kunde laddas ner på webbsidorna. På alla helgons afton ordnades det en Halloween fest i Bragehemmet för
alla sektioner, medlemmar och familjemedlemmar. I år skötte orkestern och folklivs-sektionen om programmet,
och vi fick höra kuslig musik och höra spännande historier. Över 50 personer lekte och hade roligt på en uppskattad
familjefest som dessutom bjöd på trollkarl, häxor, visskrivningstävling och förstås pumpsoppa och fluggodis.
Danslaget ordnade ett välbesökt samkväm på hösten i november under rubriken rytmer och lekar, där kvällens
program styrdes av temat. En annan glädjande sak som särskilt bör poängteras är att det har gjorts nästan 70 000
sökningar via sökformuläret på Brages Pressarkivs webbplats och besöken på databasens framsida har fördubblats
det senaste året till drygt 40 000. Detta visar tydligt att den service som Brages Pressarkiv erbjuder anlitas flitigt,
upplevs vara till nytta och är viktig att upprätthållas.
I fastigheten och i Bragehemmet har inga större projekt genomförts under året. Ovanför och under Brages lokal och
festsal har det renoverats i lägenheterna, vilket resulterade i mycket fint byggnadsdamm också inne på Brage.
Under juli månad anställdes en utomstående städerska som grundstädade hela lokalen. Också gardinerna togs ner
och tvättades i samband med detta. Fastighetsutskottet skötte om små underhåll, och planerade större
investeringar såsom förbättring av tamburen och scenbelysning. Ekonomin förblev under året stabil, trots dalande
aktiekurser och ekonomiskt sämre tider i samhället omkring. Föreningen bytte under året bokföringsbyrå till
Raseborgs bokföringscentral i Karis. I styrelsen diskuterade vi vid flera tillfällen en förbättring av informationen och
marknadsföringen av olika projekt och bl.a. utarbetades ett nytt infoblad till medlemmarna.
Ett annat återkommande diskussionsämne har varit hur vi skall få nya medlemmar och grupper till den utövande
verksamheten. Speciellt barn- och ungdomsgrupper borde startas och olika former har diskuterats flitigt.
Dräktkonsulten Eija Mendelin har varit mycket aktiv under året, och styrelsen har med glädje kunnat notera flera
intressanta projekt och kurser. Försäljningen i Brages Ab har också förlöpt bättre än tidigare, inte minst tack vare
konsultens aktiva arbete för att göra folkdräkterna kända och populära.
Styrelsen
Föreningens styrelse har sammanträtt 9 gånger, med följande sammansättning:
Annika Nyström, ordförande, Bo Söderholm, vice ordförande, Pia Lindholm, sekreterare, Volker Krambrich,
Sonja Londen, Johnny Sved, Eva Wahlström
Föreningsmöten
Föreningens vårmöte hölls den 31.3.2009 och höstmöte den 25.11.2009.
Personalen
Fast anställda:Karin Pedersen verksamhetsledare, Eija Mendelin dräktkonsult
Instruktörer:
Folkdanslagen: Eivor Wallinvirta, Heidi Palmu
Folkdansspelmän: Timo Hukkanen, Anders Backman, Marcus Blomberg
Spelmanslaget: Bengt-Östen Söderlund, Stråkorkestern: Gunnar Döragrip,
Kammarkören Idun: Karin Pedersen
Övriga:
Anneli Ruhanen (städning), Henry Forssell (grafiker).
Medlemmar
Föreningen hade 214 medlemmar år 2009 .
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Efter många ekonomiskt goda år gjorde Brages värdepappersportfölj pga det allmänna ekonomiska läget under
verksamhetsåret 2008 en djupdykning. Dock har läget betydligt förbättrats under verksamhetsåret 2009 och
ekonomiutskottet har i samråd med Aktias placeringsexperter omfördelat aktieinnehavet (enbart finska
värdepapper) och räntebärande papper till att balansera på ungefär 60%/40%.
Vid årsskiftet 09/10 var marknadsvärdet för aktierna 375k€ jämfört med 191k€ vid föregående årsskifte medan
räntepappren och depositionerna är på nivån 204k€ (319k€ 08/09). Nedskrivningar har i linje med bokföringslagen
skrivits upp med 68,7k€ för att motsvara bokförda inköpskostnader. De placerade medlen har genererat 23,5k€
under verksamhetsperioden jämfört med 34,9k€ under den föregående perioden.
Renoveringen av Bragehemmet som företogs 2004-05 avskrivs lineärt på fem år. Under verksamhetsperioden
har Bragehemmets renovering avskrivits med 40,8k€. År 2010 är renoveringen helt avskriven. Några större
investeringar i Bragehemmet har inte gjorts under verksamhetsperioden.
De långfristiga lån från penninginrättningar som tidigare tagits har betalats av enligt planen och kommer att
vara återbetalda i sin helhet under innevarande verksamhetsår.
Den ordinarie verksamheten har såväl intäktsmässigt som kostnadsmässigt följt föregående års nivåer. På
finansieringssidan kan konstateras att statsunderstödet för föreningen har ökat. Som helhet har den ordinarie
verksamheten gjort ett underskott om 36,1k€ jämfört med ett underskott om 35,8k€ föregående
verksamhetsperiod. Verksamhetens underskott har delvis finansierats med placerade medels överskott.
Det är värt att notera att då föreningen under en tid av ekonomisk uppgång flere år i rad gjort goda resultat,
har den ordinarie verksamhetens underskott inte i större utsträckning beaktats. Föreningens resultat för
verksamhetsåret 2009 ger skäl att fästa större uppmärksamhet vid balansen i den ordinarie verksamhetens
kassaflöden i kommande verksamhetsperioder.
Den löpande bokföringen har skötts av Raseborgs Disponent- Och Bokföringscentral Ab med Tina Grabber
som huvudansvarig medan lönebokföringen samt betalningstrafiken temporärt har handhafts av ekonomiutskottet
med Jarl Nyström som huvudansvarig. Ekonomiutskottet har bestått av Annika Nyström, Bo Söderholm,
Jarl Nyström, och Johnny Sved.

UTÖVANDE VERKSAMHET
Danslagen
Medlemmar och övningar
Folkdanssektionen hade 82 medlemmar, varav 77 seniorer (34 aktiva) och 7 juniorer (4 aktiva).
Seniorerna: 33 övningar , Menuettlaget: 14 övningar , Juniorer (äldre): 20 övningar
Kurs för yngre juniorer: 15 övningar
Uppträdanden
4.4
Uppvisning på Kanneltalo
23.4
Danslagets övning bandades för TV-programmet Boktid på FST5.
3.7
Uppvisning under NORDLEK 2009 i Lahtis på konserten SUOMI TANSSII JA SOI med
Hamboprogrammet.
17.9
Samkväm med dansare från andra Helsingforslag. Tema: Höstskörd
19.11
Samkväm med dansare från andra Helsingforslag. Tema: Rytm och lek
9–10.1
Juniorerna deltog i Folklandia-kryssningen och uppträdde på Moulin Rouge
samt deltog i Tikkuristi mästerskapet med god framgång.
31.1
Juniorerna uppträdde på Stengårds sjukhus.
25.5
Juniorlekvall på Tomtebo
5–7.7
Juniorerna deltog i stämman i Kimito.
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Arbetsutskott:
Niklas Gerkman (ordförande), Nina Sveholm (vice ordförande), Johnny Sved (skattmästare), Maria Lehtiö
(sekreterare), Mia Blomster (klubbmästare), Eivor Wallinvirta, Heidi Palmu
Huvudsatsningen under år 2009 var uppträdandet under NORDLEK 2009 i Lahtis på konserten SUOMI TANSSII JA
SOI. Konserten visade ett tvärsnitt av de finländska folkdanslagens kunnande. I övrigt har året bestått av ordinarie
verksamhet i hemlandet.
Menuettlaget har blivit en del av den ordinarie verksamheten med övningar varannan vecka.
Det goda samarbetet med olika organisationer och institutioner har fört med sig flera framträdanden under året.
Också mindre framträdanden har varit viktiga för att upprätthålla scenvanan.
Under hösten infördes temasamkvämskvällar, där folkdanslaget tillbringade kvällar i dansens tecken tillsammans
med andra inbjudna folkdanslag från Helsingfors. På hösten ordnades två dylika samkväm.
Dessutom har både junior- och seniorlagen uppträtt på privata festligheter och sammankomster.
Juniorverksamheten har även detta år varit livlig trots att antalet juniorer inte är så stort. Samarbetet med Haga uf
har fortsatt i form av folkdansgruppen HuBra och juniorerna har övat tillsammans vid olika tillfällen. På våren
arrangerades en folkdanskurs för yngre juniorer.

Brages stråkorkester
Medlemmar och övningar
Medlemsantal: 9+1
Antal övningar under året: 25 st.
Uppträdanden
21.3
Uppträdande på Föreningen Pohjola Nordens kongress i Tusby.
31.3
Orkestern spelade på föreningens vårmöte.
26.5
Orkestern spelade vid allsångsafton på Solbacken i Tusby tillsammans med Klemetskog
kyrkosångare.
6.6
Orkestern medverkade vid Allsångsafton på Roddstadion.
31.10
Orkestern medverkade med program i föreningens Halloweenfest.
7.11
Orkestern medverkade i 100-årskonsert till Rafael Ahlbecks minne i Nykarleby tillsammans
med Nykarleby-Pedersöre stråkorkester.
8.12
Deltagande i "De vackraste julsångerna" tillsammans med Klemetskog kyrkosångare i Tusby.
Dirigent: Gunnar Döragrip
Arbetsutskott: Åsa Forsman, ordf., Dag Svedstedt, vice ordf., Christine Beaurain-Heikinheimo, (sekr.)

Brages spelmanslag

Medlemmar och övningar
Medlemsantal: 8 st.
10 övningar
Uppträdanden:
2.6 & 3.8
Spelmanslaget medverkade i allsångskonserter på
Roddstadion i Helsingfors sång- och musikförbunds regi.
Laget spelade till allsången och uppträdde separat.
Arbetsutskott:
Sonja Londen
Bengt-Östen Söderlund

Ordförande och kontaktperson
kassör

Spelledare Bengt-Östen Söderlund
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Kammarkören Idun
Medlemmar och övningar
Antalet medlemmar 24
44 övningar och ett körläger (lö-sö)
Konserter och uppträdanden:
2.2
Uppträdande på Brummerska hemmet
23–27.4
Resa till Litauen
24.4
Konsert i Kernavé i ett konstgalleri
25.4
Uppträdande i Trakai slotts gård och festsal
25.4
Konsert i Vievis gymnasium tillsammans med kören Con Moto från Vievis.
26.4
Medverkan i mässan i Visų Šventujų bažnyčioje Vilniuje (Alla helghons kyrka) och efter mässan
konsert i kyrkan.
26.4
Medverkan i inspelningen av programmet Lietuvos Balsai (Litauen sjunger) i RTL på kvällen.
Programmet sändes i litauisk TV 2.5.2009.
13.8
Uppträdande vid avskedsreception för den danska ambassadören Niels Dyrlund
25.9
En dubbelkvartett sjöng på Fiskartorpet för deltagare i en EIASM-kongress.
12.10
Uppträdande i Tempelplatsens kyrka tillsammans med Århus Studiekor
12.12
Julkonsert i Olaus Petri kyrka tillsammans med Sibbo vokalensemble
13.12
Medverkan i dansk julgudstjänst i Olaus Petri kyrka
17.12
Uppträdande på Brummerska hemmet och på Bertahemmet
29.12
Julkonsert i Sibbo kyrka tillsammans med Sibbo vokalensemble
Körens arbetsutskott:
Guje Vuori (ordförande), Wilhelm Udd (vice ordförande), Eva Wahlström (kassör),
Helene Liljeström, Carl-Eric Schalin, Karin Pedersen (dirigent)
Sammanfattning
För att fira vår 20-åriga verksamhet gjorde vi en resa till Litauen i slutet av april. Vår första
tur gick till Kernave där vi uppträdde för en tacksam publik i ett konstgalleri. Vi besökte
också den gamla huvudstaden och medeltida borgen Trakai och i borggården stämde vi
upp med en medeltida vårsång. Vi gav också en improviserad konsert i slottssalen. I Vievis
hade vi en gemensam konsert med kören Con Moto i stadens gymnasium. På söndagen
medverkade vi i mässan i den imponerande barockkyrkan Visų Šventųjų bažnyčioje Vilniuje och gav också en
kyrkokonsert där efter mässan. Samma kväll medverkade vi i TV-inspelningen av ett avsnitt av den populära
körtävlingen Lietuvos Balsai i RTL. Efter en del förvirring kring vår roll klarnade det att vi skulle inleda avsnittet och
sjunga ”Istus’ kultani”, sannolikt vår käckaste sång. Litauenresan var en oförglömlig upplevelse. Vi blev hjärtligt
mottagna av våra värdar, som inte ville spara någon möda på att ge oss föda för kropp, själ och hjärta.
Mindre uppträdanden under året hade vi bl.a. vid en avskedsreception för den danska ambassadören Niels Dyrlund,
för deltagare i en EIASM-kongress och vid en konsert i Tempelplatsens kyrka med Århus Studiekor.
Körens traditionella julkonsert gjordes i år i samarbete med Sibbo vokalensemble, ledd av Dag-Ulrik Almqvist.
Programmet som gavs både i Olaus Petri kyrka och efter jul i Sibbo kyrka innehöll både egna avdelningar och
intressanta kördialoger i form av musik för dubbelkör från olika tider, också moderna verk av Bob Chilcott.
Konserten i Olaus Petri bandades och sändes 13.12 i Radio Vega. Till våra jultraditioner har också i snart tio år
hört att medverka i den danska julgudstjänsten i Olaus Petri kyrka tillsammans med organisten Michael Due
från Sankt Pauls kirke i Köpenhamn.
Körens jul-cd som vi spelade in 2008 har också sålts under året, och för varje såld skiva har en euro gått till
Marthaförbundets projekt ”Vatten till barnhemsbarn i Indien”.
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FORSKNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET
Folklivssektionen
Medlemmar och styrelse
Folklivssektionen har 71 medlemmar
Sektionens styrelse 2009, som även fungerat som redaktionsråd för Laboratorium för folk och kultur,
bestod av följande personer: Anne Bergman (folkloristik), Henry Forssell (grafisk formgivning),
Lars-Folke Landgrén (historia), Holger Lillqvist (litteraturvetenskap), Pia Lindholm (etnologi),
Yrsa Lindqvist sekr. (etnologi), Bo Lönnqvist (etnologi), Heidi Salminen (etnologi),
Anna-Maria Åström (etnologi), Tove Ørsted (etnologi) och Susanne Österlund-Pötzsch ordf. (folkloristik).
Aktiviteter
Den 9 december hölls sektionens Annadagsträff i form av en exkursion till
Oitbacka gård i Kyrkslätt. Oitbackas värdinna Isabella Salminen guidade i
karaktärsbyggnaden och Bo Lönnqvist berättade om
släkten Kiseleff som köpte gården i slutet av 1800-talet.
Sektionen gav under året ut fyra nummer av Laboratorium för folk och kultur
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009

Kulturarv (red. Johanna Björkholm)
Irland & Turism (red. Blanka Henriksson & Jacob Löfgren)
Folklig historia (red. Sofie Strandén)
Accessoarer (red. Bo Lönnqvist & Marianne Robertsson)
(utkom i januari 2010)

Dräktkonsulten/Dräktsektionen
Folkdräkts- och sömnadsrådgivning
Förfrågningar om folkdräkter, deras användning, material och sömnad, värdering och identifiering av folkdräkter,
uppgörande av sömnadsbeskrivningar främst till mansdräkter. Sökande av nya leverantörer t.ex. damskor med
spänne och kjolsäckskrok till damdräkten.
Brages webbsidor
Fotografering av dräkter och dräktdetaljer. Texter och annat arbete med hemsidor.
Modelldräkterna
År 2009 har dukar och förkläden rengjorts och konserverats i Metropolia ammatikorkeakoulu/konservointi.
Dräktarkiven och museet
• Bo Lönnqvist har tillsammans med dräktkonsulten kartlagt dräktpärmarna med bakgrundsmaterial till de
rekonstruerade dräkterna. Pärmarna för Nyland och en stor del av Österbotten har gjorts
• Planering av utställningen för Temaåret 2010, ”Reseminnen”. Dräktbyrån gör en helhet med Yngvar Heikels
forskningsresor i Svenskfinland som tema.
• Dräktbyrån har lånat ut originalritningar av Hanna Lodenius till utställninge ”I Schjerfbecks fotspår” som
hölls i Bromarv.
• Dräktbyrån har lånat spetsar till utställning i Renlunds museum i Karleby.
• Planering av utställning i samarbete med Österbottens och Nylands hantverk för våren 2010.
Dräktsektionen
Karin Grönlund ordf., Kari Appelgren, Gunilla Vuori, Bo Lönnqvist, Margareta Häggblom, Helena Jern,
Eija Mendelin, Seija Johnson, Maria Ekqvist, och Kristina Rothe.
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17.2
28.4

Behandlades bl.a. söljebälten, styckomössans rosettband och kjolsäckens broderi.
Behandlades bl.a. 1700-talets styckomössa, Nordiskt dräktseminarium i Sverige, artikel i
Hembygden i Sverige och Brages plats i Kansallispukuraati.
9.6
Utflykt till Kulla gård. Bo Lönnqvist fungerade som guide.
20.10 Behandlades bl.a. praktikant från Novia yrkeshögskola, gradering av originalmönster,
sömnadsbeskrivningar och sko med spänne.
Dräktsektionen har haft en specialgrupp bestående av Gunilla Vuori, Kaija Grönlund och dräktkonsulten samt
praktikanten Tina Nylund, som har gått igenom graderingen av historiska mönster.
Besök på dräktbyrån
20.1 Konstindustriella högskolan besökte dräktmuseet och dräktbyrån. 12 elever + lärare
21.3 Helsingin tekstiiliopettajat, årsmöte och presentation av dräktbyrån.
18.8 Textillärare Pia Nybom från Yrkeshögskolan Novia.
23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och 17.11 besök av dagis- och eftisgrupper.
Presentation av museet, påklädning av barnen med folkdräkter och sånglekar med dans. ca 45 min.
Seminarier/ föreläsningar/kurser
8.3
Lumo i Vanda. Fyrtio finska och finlandssvenska dräkter presenterades.
15.1
Lovisa medborgarinstitut, föreläsning
Dräktkonsulten höll sömnadskurser i Taito Loftet i Vasa (12 ggr).
Tidningar
Artikel i tidskriften Hembygden i Sverige. Insändare med rättelse till Östra Nylands artikel ”Pellinge nya folkdräkt”
Informationsevenemang
9–10.1 Folklandia kryssningen
6.2
Dräktinformation för folkdansinstruktörer i Orivesi
29.6 Nordlek i Lahtis. Dräktbyrån och Brages Ab hade information och försäljning.
3–7.8 Nordiskt dräktseminarium i Sverige. EIja Mendelin och Kristina Rothe från dräktbyrån deltog.
Ytterligare deltog Kari Appelgren, Seija Johnson och Helena Jern från dräktsektionen. Seija
Johnson och Inga Philhjärta var föreläsare från Finland. I seminariet deltog 60 folkdräktsexperter
från alla de nordiska länderna. Finland är värd vid följande seminarium år 2012.
15.7
Kaustby, Folkmusikfestival.. Dräktbyrå och Brages Ab hade information och försäljning.
12.9 Föreningsfestivalen i Vasa
13.10 Folkdräktens dag vid Käsityömuseo i Jyväskylä. EM , KR och praktikanten Tina Nylund var med i
modevisningen av folkdräkter: Maxmo, Helsinge och Tjöck. Brages Ab hade ett försäljningsbord.

Deltagarna i det nordiska dräktseminariet i Sverige
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KURS- OCH SEMINARIEVERKSAMHET
JUNIORDANSKURS
Under vårterminen ordnades en danskurs för barn mellan 8 och 11 år.
Kursen bestod av 15 övningar.
Kursen omfattade dans, sång, lek och rytmik. Kursledare var Heidi Palmu.

BESÖK AV DAGIS- OCH EFTISGRUPPER PÅ BRAGE

Under hösten inbjöds svenskspråkiga dagisar, eftisar och förskolor i innerstaden till dräktbyrån för att bekanta sig
med gamla dräkter och textilmaterial, leva sig in i hur man var klädd förr i tiden, dansa ringlekar och prova en
folkdräkt.
Varje besök avslutades med att barnen iklädda folkdräkter dansade några ringlekar.
Följande grupper besökte dräktbyrån:
24.8
7.10
12.10
19.10
26.10
17.11
18.11
24.11

Marias Asyl
Dagis Sesam
Drumsö eftis
Drumsö eftis
Drumsö eftis
Fylgia Solhem
Fylgia Solhem
Lekskolan Sockan (Esbo)

LEKKURS
28.12.2009–7.1.2010
Under mellandagarna hölls den traditionella lekkursen för barn i
Bragehemmet.
28 barn i åldern 4-8 år deltog.
Huvudledare var Nina Sveholm och Malena Ahlroos.
Mikaela Gerkman var hjälpledare och Anders Backman spelman.
På programmet fanns sånglekar som Vi äro musikanter, Kom Julia vi gå, Uppå källarbacken och Fru Söderström.
Avslutningssång var Man kan höra vad någon ser. För en del barn var ringlekarna bekanta och för andra var de nya.
Alla hade roligt.
Avslutningsfesten 7.1.2010 började med att vi hade besök av Finland Lucia. Därefter uppträdde lekkursdeltagarna
med Polonäs, Pekan polkka och Fru Söderström. Följande programpunkt var en grupp eftisbarn från Drumsö eftis
som uppträdde med Kom Julia vi gå, Små fåglarna i skogen och Uppå källarbacken. Gruppen hade lånat folkdräkter
från dräktbyrån. Så var det dags för danslagets pojkar som uppträdde med Oxdansen. Till slut hade Lucia, föräldrar,
släkt och vänner möjlighet att tillsammans med lekkursbarnen dansa ringlekar och polonäs. Årets kurs var mycket
lyckad och det var livat på Brage. Barnen sjöng och dansade väldigt duktigt. Många barn kommer gärna nästa år
igen.

ÖVRIGT

Halloweenfest
31.10 lystes Brage upp av gula pumpor och många levande ljus då drygt 50 medlemmar med familjer samlades till
Halloweenfest på Brage. Roliga hattar, stämningsfull musik, snälla häxor, god mat, visdiktning och en
underhållande trollkarl bidrog till den lyckade familjefesten. Programmet riktade sig både till de vuxna och till
barnen.
Webbsidor
Föreningen webbsidor www.brage.fi finns på Kulturhusets portal.
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BRAGES PRESSARKIV
Brages Pressarkiv, grundat 1910, är Nordens äldsta dokumentationsarkiv i sitt slag. Brages Pressarkiv har som
uppgift att samla och systematisera material ur hela den finlandssvenska tidningspressen samt ställa materialet
till forskares och andra intresserades förfogande.
Huvudman för Brages Pressarkiv är Föreningen Brage i Helsingfors r.f.
Verksamheten vid Pressarkivet har under år 2009 följt de riktlinjer som drogs upp i verksamhetsplanen för året.
Ett möte med mediehuset KSF Media, Jan-Erik Andelin och HSS Media, Lars Rosenblad om ett samarbete mellan
dem och Pressarkivet samt ett eventuellt byte av huvudman från Föreningen Brage till Svenska Arkivföreningen r.f.
hölls i februari. Även Svenska folkpartiets partisekreterare Ulla Achrén var närvarande. Frågan om huruvida båda
arkiven kan räkna med att få lika stora statsbidrag som för närvarande, även efter ett byte av huvudman för
Pressarkivet, väckte diskussion. Tjänstemän vid Undervisningsministeriet utredde saken och de konstaterade att
statsbidragen inte kommer att kunna hållas på samma nivå som idag. Detta avgjorde Svenska Arkivföreningens
ståndpunkt, och de meddelade att det inte finns förutsättningar för föreningen att överta huvudmannaskapet för
Brages Pressarkiv. Pressarkivets vision är fortsättningsvis att skapa ett modernt brukarvänligt pressarkiv som dels
ska tillhandahålla samlingarna såsom de ter sig idag, dels ge nya tjänster i samverkan i med mediehusen.
Projekt
Planeringen av Brages Pressarkivs 100 årsjubileum, som infaller 2010, har pågått.
Omarbetningen av Pressarkivets hemsida har påbörjats. Pressarkivet gav Kulturhuset.fi och konsult Steffen
Ørsted/Komma Media i uppdrag att utföra arbetet. Arkivets informationsbroschyr håller på att ta slut. Studerande
vid Svenska Produktionsskolan SVEPS har fått i uppdrag att skapa en ny broschyr och affisch. En tygkasse med
Pressarkivets namn har beställts.
Arkivredaktör Viveka Högnäs-Mellner har tillsammans med Jan Sundberg medverkat i planeringen av Svenska
Social- och Kommunalhögskolans Soc- och Kom-dag som hålls 4.11.2010 med temat "Journalister gör historia".
Pressarkivets jubileum uppmärksammas vid detta tillfälle. Svensk Presstjänst gjorde ett reportage om Pressarkivet.
Reportaget publicerades i december i de flesta dagstidningarna.
Pressarkivet har varit i kontakt med Nationalbibliotekets mikrofilmnings- och konserveringsenhet i S:t Michel för att
hålla sig informerat om nuläget gällande digitaliseringen av dagstidningar. Ett möte med representanter för
enheten har planerats.
Personal
Personalen består av fyra fast anställda arkivredaktörer/informatiker och ett timanställt arkivbiträde och en
timanställd städerska. En informatiker har arbetat på deltid.
Fem frivilliga oavlönade medarbetare har utfört ett stort arbete då det gäller klippning, insortering och upplimning
av arkivmaterial.
Arkivredaktör Eva Stockmann har handhaft arkivchefens uppgifter under hela året.
Brages Pressarkivs stödförening, Urklippsverkets vänner r.f., har fortsatt sin verksamhet på vedertaget sätt med
pol.mag. Anders G. Lindqvist som ordförande.
DIREKTION
Jan Sundberg ordförande, Pertti Hakala viceordförande, Eva Stockmann sekreterare,Jan-Erik Andelin, Robin
Fortelius, Heidi Salminen, Nils Torvalds, Barbro Wigell-Ryynänen
Direktionens medlem fil.mag. Robin Fortelius avled den 2.12.2009.
ARKIVETS ANVÄNDNING
Antalet forskarbesök vid Brages Pressarkiv hölls på samma nivå jämfört med föregående år och uppgick till 830.
Antalet kundkontakter per telefon eller e-post sjönk något. Antalet webbesök ökade däremot markant. Ökningen
ser ut att bero mest på länkningen till bibliotek.fi och via den också på en effektivare indexering på Google.
Databasen lades ut på internet i november 2002.

