
Till medlemmarna i Föreningen Norrbacka & Eugeniahemmets vänner 
 
Arbetet fortsätter 
Föreningen Norrbacka - Eugeniahemmets vänner bildades som en förening för forskning, 
dokumentation och presentation om verksamheten och vardagen för elever, lärare och övrig 
personal vid dåvarande Norrbackainstitutet, Eugeniahemmet och Lidingöhemmet. 
Vid årsskiftet 2010/2011 kontaktades föreningen av tidigare elever vid vanföreanstalternas 
skolhem i Helsingborg och Härnösand med önskemål om att vara med i arbetet och dessa två 
institutioner ingår nu i föreningens verksamhet. 
Hemsidan på Internet 
Föreningen driver en hemsida på Internet, som sedan starten 2007 haft nära 40 000 besökare, 
varav de nytillkomna sidorna om Helsingborg och Härnösand tillsammans haft 6 500 besök 
under det snart gångna första året. Hemsidan är ett viktigt hjälpmedel för insamling av 
material och för en dialog mellan föreningen och förutvarande elever på de berörda 
institutionerna. 
I samband med byte av server för vår hemsida uppstod tekniska problem, som medförde att 
medlemmar inte kunde logga in och lämna kommentarer samt fick svårigheter med sina 
lösenord för inloggning och med byte av lösenord. 
Dessa problem är nu lösta och en utförlig vägledning för medlemskap, inloggning och 
lämning av bidrag som bilder, minnen och andra dokument kommer snart att finnas på 
hemsidan under rubriken ”Föreningen” och därefter ”Bli medlem”.  
Sprid gärna information om hemsidan och tala om att det går att bli medlem i föreningen. Det 
kostar inget och medlemslistan är inte offentlig utan att det är bara webmaster och utsedda 
funktionärer i styrelsen, som har tillgång till den. 
Digitalisering av film, videoband, ljudband och kassetter 
Mycket återstår att göra med insamling, genomgång, katalogisering och arkivering inför det 
primära syftet med föreningens verksamhet: att dokumentera vardagen för handikappade 
elever på institutioner. 
Den mest angelägna arbetsuppgiften på kort sikt är att överföra gamla dokument från analoga 
media som fotografier, filmer, rullband, kassettband och videoband till digitala media för att 
de skall kunna bli tillgängliga för medlemmarna, allmänheten och forskare samt bättre kunna 
bevaras för framtiden. 
En annan angelägen uppgift är att skanna och överföra till digitalt medium tusentals sidor av 
maskinskriven text i form av elevminnen, uppsatser, protokoll, promemorior, anteckningar 
och andra dokument på papper. 
Föreningen tar även fortsättningsvis gärna emot filmer, ljudband och andra minnen från 
medlemmar och andra. Skriv till oss på kontaktformuläret på hemsidan under rubriken 
”Föreningen” och berätta om minnen, som du vill dela med dig av, så kan vi komma överens 
om lämpligt sätt för hantering och sändning. Under samma rubrik på hemsidan finns även 
uppgifter om styrelsen. 
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