
Inte lätt att spara
fotografier

Det finns många sätt att
förstöra fotografier men
ganska få sätt att bevara dem
för framtiden. Detta var
budskapet då Torsten Johans-
son, bildkonservator vid
Stockholms Stadsmuseum,
höll föredrag vid föreningens
årsmöte.

Han visade en hel rad av
skräckexempel: bilder som
var förstörda av fel klister,
tape, gem, fingrar, fuktighet,
värme mm.
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Torsten Johansson

Det är i realiteten svårt att förvara bilder på rätt sätt. Det ar
inte heller billigt. En fuktmätare var närmast obligatorisk.
Fotografierna borde förvaras var för sig i pappersomslag. Ett
godkänt omslag var dock ganska dyrt. Den enda sort som nu
fanns kostade 15 kr per styck, vilket överfört till ett förenings-
arkiv med små medel är nästan otänkbart, i varje fall för en
större mängd fotografier.

Det är en god idé att scanna in bilderna för en digital
förvaring. Det är inte utan problem men skulle i alla fall minska
slitaget. Positivt var att färgfotografierna, som förr ganska
snabbt bleknade, numera var av avsevärt bättre kvalitet.

Den bekymrade kunde få hjälp på Stockholms Stadsmuseum.

Samma styrelse som förra året

Årsmötet 2002 hölls på
Medborgarhuset den 21 mars.
Uno Sköld hälsade välkom-
men. Förhandlingarna leddes
av Ingvar Öm som med van
hand lotsade åhörare och
ombud genom förhandlingarna.

Styrelse 2002:

Ordf. Uno Sköld, V. ordf. Harald
Haapala, Kassör Hans Österberg.
Övr. ledamöter Kristina Gabrielsson
och Arnold Härmark. Suppl. Urban
Johansson, Britt Lindmark och
Märta Schilt



För att en organisation
skall utvecklas måste det
finnas en dialog i hela organi-
sationen. Det går inte att
styrelsen eller tjänstemännen
styr verksamheten. Vi måste
lyssna på rörelsen. I våra
stadgar anges målen for vår
verksamhet men på vilket sätt
förverkligar vi målen? Hur
får vi igång dialogen med
våra medlemmar?

Vi i styrelsen har en
förankring på olika sätt i
rörelsen. Vi kommer från
lokala föreningsarkiv, kom-
munala arkiv och ideella
organisationer. Denna anknyt-
ning är viktig men inte till-
räcklig. Vi behöver fler

tillfällen till dialog. Årsmötet
var välbesökt men jag hade
gärna önskat frågor och
synpunkter på ex vår
verksamhetsplan. Deltagarna
är i mitt tycke för snälla. Men
det finns andra tillfällen att
komma till tals med oss. Bra
tillfällen är vid våra kurser
och andra träffar. Varför inte
ta en dialog med oss enskilda
i styrelsen. Flera av oss har
adressen på vår hemsida.

Vi har även börjat med
ett något annorlunda arbets-
sätt. Vår ambition är att vara
en arbetande styrelse. Vi har
startat arbetsgrupper. Den
första ut är vår Informations-
grupp som Arnold Härmark
håller i. Gruppen håller i hela
vår informationsverksamhet
bl a hemsidan och detta
nyhetsbrev. Grupp nummer
två som kommit i gång är en
Kvalitetsgrupp. Denna grupp
håller Urban Johansson i. Vad
är god kvalité med utgångs-
punkt från målen enligt våra
stadgar? Harald Haapala har
fått i uppdrag att ta fram
riktlinjer för en arbetsgrupp

Ordföranden har ordet

som skall syssla med samver-
kan med andra organisationer.
Detta är en mycket viktig del
av vår verksamhet.

Utöver att arbetsgrup-
perna utför ett viktigt arbete
är arbetsgrupperna ett värde-
fullt stöd till vår tjänsteman.
Just nu är det mycket viktigt
då vår arkivarie Kerstin
Söderman går på tjänstledig-
het halvtid från och med den l
april och heltid från och med
den l maj. Tjänstledigheten
sträcker sig fram till den 31
mars 2003. Som vikarie för
Kerstin har vi anställt Inger
Gustafsson Seife. Inger arbe-
tar nu för oss med inventering
av Hembygdsrörelsens arkiv i
länet.

Om du har synpunkter på
de ämnesområden som våra
grupper arbetar med eller till
och med känner för att gå med
i en grupp - hör av dig till
gruppledaren. Adressen har
du på vår hemsida.

Med vänlig hälsning

Uno Sköld

Uno Sköld

Inger Gustafsson Seife
Ny arkivkonsulent

Inger har varit anställd hos föreningsarkiven sedan
årsskiftet för att gå igenom hembygdsarkiven i länet. Hon
fortsätter ännu ett år i vår förening, nu som vikarie för
Kerstin Söderman. Kerstin är tjänstledig för nya arbetsupp-
gifter i Huddinge kommun.

Inger har en lång och meriterande bakgrund. Hon har
arbetat hos Föreningsarkiven i Östergötland ett par år. Hon
har varit journalist och bl.a. skrivit om konst. F.n. utbildar
hon sig till arkivarie vid Högskolan i Östersund vid sidan av
sitt arbete i vår förening

Uno Sköld hälsar föreningens nya
medarbetare Inger Gustafsson Seife
välkommen



50 hyllmeter föreningsarkiv i Lidingö
stadshus
Föreningens styrelse gjorde ett studiebesök i stadsarkivet

Stadsarkivet innehåller ett kulturarkiv, ett bildarkiv, ett
föreningsarkiv, ett kommunarkiv och ett bolagsarkiv.

Föreningsarkivet imponerade med sina 60 arkivbildare.
Det kom till efter ett utskicka som riktades till stadens fören-
ingar på 80-talet. Utskicket gav ett gott resultat och huvuddelen
av föreningsarkivet härrör från den tiden. Samlingarna beskri-
ver mycket av föreningslivet i äldre såväl som i nyare tider.
Många intresserade hör givetvis av sig for att ta del av sina
föreningars historia.

Stadsarkivarie Göran Johansson tog emot» visade loka-
lerna och berättade om arkivets historia. Det kom till under sent
60-tal. Den förste arkivarien anställdes på arvodesbas 1971. År
1981 öppnades det for föreningar och andra enskilda.

Uno Sköld talade om visioner

Stockholms Idrottshistoriska
förening

Det är viktigt att också
idrottsföreningarna arkiverar
sina handlingar. Stockholms
Idrottshistoriska förening
arbetar därför tillsammans
med föreningsarkiven att
aktivera dem. Alla föreningar
har tex. fått brev med uppma-
ning att söka kontakt med
lokala arkiv.

Det gäller för förening-
sarkiven att ta vara på detta
tillfälle att få föreningarna
arkivaktiva, att följa upp och
snappa förfrågningar.

Vision och verklighet

"Det är viktigt att ha en
vision att arbeta mot," konsta-
terade föreningens ordförande
Uno Sköld vid årsmötet, "Vår
vision innebär att samtliga
föreningars arkiv handlingar i
Stockholms län skall vara
tryggt förvarade, registrerade
och tillgängliga för forsk-
ning."

Föreningen går vidare
och är nu aktiv på tre fronter,

Den första syftar till att
få kunskap om vilka
föreningars arkiv, som finns i
Stockholms län. Det gäller att
få information om kategorier
av arkiv, geografisk täckning
och tidsperiod. Som ett led i
detta har länets 111
hembygdsföreningar besökts.
Detta blev möjligt tack vare
ett samarbete med Stock-
holms läns Hembygds
-förbund. Avsikten är att
systematiskt gå vidare i
samarbete med andra läns-
organisationer.

Det sistnämnda har
anknytning till den andra
fronten, samarbete med andra
organisationer. Stockholms
idrottshistoriska förening och
SISU anordnar träffar -
idrottskaféer, där idrottsledare
möts för att dryfta gemen-
samma minnen. Där skall vår
förening vara med och föreslå
och hjälpa till med åtgärder
för att rädda arkivhandlingar.

Alla elva studieförbun-
den skall besökas för att
erbjudas information och
kurser i arkivkunskap.

Den tredje fronten är just
information. Där spelar kurser
och konferenser en viktig roll.
De riktar sig till föreningar,
kommunarkivarier, fritids-
forskare m.fl. Kurserna/
konferenserna har hittills
samlat många intresserade
deltagare.

Internet spelar en allt
viktigare roll. Föreningens
hemsida kan utvecklas ytterli-
gare och länkas till kommu-
nernas hemsidor. Nyhets-
brevet skall också utvecklas
och spridas i en större upplaga
för att informera om arkiv och
ge arkivkunskap.

Till slut kanske den allra
viktigaste informations-
kanalen: föreningens arkiv-
konsulent. Hon finns alltid för
att ge råd och vägledning.

Hans Österberg



Föreningsbrev B

Inventeringen går å ena
sidan går ut på att få en över-
blick över vilken mängd
arkivmaterial som finns ute
hos hembygdsföreningarna,
vilka ämnesområden de täcker
in, om andra arkivbildare
finns, samt hur materialet
förvaras. Den andra sidan
innefattar enklare rådgivning,
som hur man kommer igång
med att ordna sitt arkiv, vart
man kan vända sig for att få
ytterligare hjälp eller om man
vill lämna sitt arkiv till en
professionell arkivinstitution i
närheten.

Stora variationer mellan
arkiv

Nu ungefär i mitten av
av projektet kan konstateras,
att hembygdsföreningarnas
arkiv till omfånget är mycket
varierande och att de förvaras
på de mest skiftande sätt.

Alltifrån några få
hembygsföreningar med
mycket förnämliga arkiv-
lokaler till lokaler som lämnar
mycket övrigt att önska vad
gäller exempelvis luftfuktig-
het, brand och stöldrisk.
Hittills har, på grund av väder
och årstid, inventerings-
besöken nästan uteslutande
gjorts hos föreningar med
uppvärmda lokaler.

Stort intresse och mycket
välkommen

Intresset från
hembygdsföreningarnas sida
har varit mycket stort och man
har med några få undantag
välkomnat inventeringen. De
allra flesta har sagt att man vill
ta itu med sin arkivsituation,
men att man inte kommit till
skott och inte riktigt vet hur
man skall börja arbetet.

Samtliga föreningar som
har besökts, har fått en enkel
broschyr som tagits fram
speciellt inför inventeringen
och som just handlar om hur
man kommer igång med att
ordna sitt arkiv. Samtidigt har
den mera övergripande pärm,
som tidigare tagits fram
genom Föreningsarkiven i
Stockholms län presenterats,
vilket lett till en del beställ-
ningar.

Sammanlagt finns 111
hembygsföreningar i Stock-
holms län, de allra flesta med
någon form av arkiv. Alla
skall få ett besök under pro-
jektets gång.

Inventeringsprojektet har
initierats av Föreningsarkiven
i Stockholms län och genom-
förs i samarbete med
Hembygsförbundet i Stock-
holms län samt ALS, Arkiv-
register i Stockholms län.

Inger Gustafsson Seife

Länets hembygdsgårdar och hembygdsmuseer tacksamma
för hjälp

I Januari 2002 startade ett projekt i syfte att göra en beståndsinventering av
hembygsföreningarnas arkivmaterial inom Stockholms län.

Stockholms Stadsarkiv bygger om och lokalerna på Kungsklippan evakueras i maj 2002
till hösten 2003. Forskarexpeditionen kommer att finnas på Riksarkivet i Marieberg

Föreningsarkiven i Stockholms län, som har sitt kansli på Kungsklippan flyttar till
Landstingsarkivet i Flemingsberg under ombyggnadstiden. Redan den 11 april gick flyttlasset.
Ny adress gäller från detta datum. (Se första sidan)


