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Brevet talar om att FSL är
en ideell förening, vars uppgift ären ideell förening, vars uppgift är
att värna om det kulturarvatt värna om det kulturarv, somatt värna om det kulturarv, somatt värna om det kulturarv
finns i alla föreningars ochfinns i alla föreningars och
organisationers förråd av hand-organisationers förråd av hand-
lingarlingar. Det finns en oro för att delingar. Det finns en oro för att delingar
förvaras i en sådan miljö att deförvaras i en sådan miljö att de
riskerar att gå fölorade på grundriskerar att gå fölorade på grund

FSL ber om hjälp
FSL:s uppgift är att hjälpa föreningarna i länet med deras

handlingar och arkivhandlingar och arkivhandlingar . Hjälpen innefattar och arkiv. Hjälpen innefattar och arkiv   kurser. Hjälpen innefattar  kurser. Hjälpen innefattar , konfer  kurser, konfer  kurser enser,enser,enser

rådgivning mm. Detta görs utan kostnader för föreningarna.

Vi trVi trV or att föror att föror eningarna är positiva och intreningarna är positiva och intreningarna är esserade, om de

bara får veta att möjligheterna finns. FSL skickar därför ut

ett brev  till  länets kommunerett brev  till  länets kommunerett br . Brev  till  länets kommuner. Brev  till  länets kommuner evet innehåller en vädjanevet innehåller en vädjanevet innehåller

till dessa att skicka ut ett speciellt nummer av Ordna och

Vårda till ”sina” föreningar. Detta nummereningar. Detta nummereningar  är. Detta nummer är. Detta nummer  tr är tr är yckt i en

större upplaga och innehåller information om FSL:s

verksamhet med betoning på glädjen av ett välordnat arkivverksamhet med betoning på glädjen av ett välordnat arkiv.verksamhet med betoning på glädjen av ett välordnat arkiv.verksamhet med betoning på glädjen av ett välordnat arkiv
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av fukt , brand eller okunnighet.
I varje kommun finns ett

stort antal föreningar. Det gäller
att informera dem om all den
hjälp, som FSL kan ge.

Brevet avslutas med
följande vädjan:

”I Er kommun finns ett stort antal föreningar somt antal föreningar somt antal för

vi  skulle vilja nå med ett exemplar av detta special-

nummer för att på så sätt väcka föreningarnas intrnummer för att på så sätt väcka föreningarnas intrnummer för att på så sätt väcka för esseeningarnas intresseeningarnas intr

för att förvara sitt  (och därmed Er kommuns) kultur-

arv på ett riktigt och säkert sätt. Vårt specialnummer

bifogas.

Vi undrar om Ni vill hjälpa oss att nå alla förVi undrar om Ni vill hjälpa oss att nå alla förV en-i undrar om Ni vill hjälpa oss att nå alla fören-i undrar om Ni vill hjälpa oss att nå alla för

ingar och organisationer i Er kommun genom attingar och organisationer i Er kommun genom attingar och or

distribuera detta specialnummer till dem? Många

kommuner har utskick till sina föreningarkommuner har utskick till sina föreningarkommuner har utskick till sina för . Vår fråga äreningar. Vår fråga äreningar

om vi kan överlämna ett antal exemplar (motsvarandeom vi kan överlämna ett antal exemplar (motsvarande

det antal föreningar som finns i kommunen) till Er ochdet antal föreningar som finns i kommunen) till Er ochdet antal för

vi skulle se det som mycket värdefullt om Ni kundevi skulle se det som mycket värdefullt om Ni kundevi skulle se det som mycket vär

samdistribuera vårt specialnummer med ett sådant

utskick. Det skulle vara ett angeläget bidrag till att

bevara Er kommuns kulturhistoria åt framtiden.”

Brevet vänderBrevet vänderBr  sig till kommunstyrevet vänder sig till kommunstyrevet vänder elser, andra styrelser, andra styrelser elser,elser,elser

fritidsnämnder m fl. Om Du är verksam i en kommun eller

distriktsorganisation, hjälp till med distributionen av vårt

specialnummer.specialnummer.specialnummer
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Esperanto, nyval, tack och

hyllningar vid FSL:s årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 20/3  i Arbetarrörelsens arkiv. Lars Gogman visadeelsens arkiv. Lars Gogman visadeelsens arkiv

lokalerna och berättade om arkivet. Han berättade också om esperanto, en rörelse mest

förr i tiden men fortfarande intressant. Föreningen valde en ny ordförande och två nya

styrelsemedlemmar.elsemedlemmar.elsemedlemmar

Hans Österberg valdes till ny
ordförande  På bilden tillsam-
mans med Sturemans med Sturemans med S Wärlinder,Wärlinder,Wärlinder
medlem av valberedningen.

Uno Sköld, som valt att lämna
posten som ordförande efter tolv
framgångsrika år avtackades  för
sina insatser och hyllades för  sin
person: alltid entusiastisk, alltid
beredd att ställa upp - på halvtid när
så behövdes-  för sin idealism och
arbetsmoral. Årsmötet beslöt att
införa en ny uppgift och titel som
hedersledamot. Som ett bevis på
detta överlämnade den nye ordföran-
den ett diplom.

Slutet gott
allting gott .
Den nye
ordföranden
tackar den
förre.

Eva får en avskedskram
av Uno

Kjell Nilsson är hembygdskonsulent vid Stockholms läns hembygdsförbund
sedan 30 år. Han är född i Sörmland för drygt 60 år sedan och har en fil kand i
historia, arkeologi och etnologi. Innan han kom till Stockholm tjänstgjorde han som
arkeolog och museiman, framför allt i de södra norrlandslänen. Nu bor han med
hustru i Tyresö och har tre utflugna flickor och lika många barnbarn. Tyresö och har tre utflugna flickor och lika många barnbarn. T Arkivfrågor
sysslar han med i yrket både på riksplanet i Sveriges Hembygdsförbunds arkiv-
grupp och i länet där föreningarna behöver konsulenthjälp även i arkivfrågor

Kjell Nilsson valdes till ny medlem av styrelsen och till vice ordförande.
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En enkät skickades till
kommunarkiven och de lokala
arkivföreningarna. Den var för
FSL ett sätt att mäta temperatu-
ren på kommunernas vilja och

Vi fick bra respons. 32 avVi fick bra respons. 32 avV
34 svarade. Vi kommer attVi kommer attV

presentera resultatet lite mer i
nästa medlemsblad och under
hösten kommer vi följa upp
resultatet i de kommuner där det
fungerar lite sämre.

möjligheter att hjälpa förening-
arna med att arkivera sitt
material.

Enkäten till kommunarkiven och arkivföreningarna

Konferens för folkrörelsearkivens chefer 21-22 februari i Uddevalla

Det är ju nästan svårt att
tänka sig nu när de är varmt och
skönt men tidigare i år så var
det några riktigt ordentliga
snöoväder, när tågen inte gicksnöoväder, när tågen inte gicksnöoväder
och varken bilar och människor
kunde ta sig fram särskilt bra.
Vid ett av dom tillfällena pas-Vid ett av dom tillfällena pas-V
sade Riksarkivet på att i samar-
bete med Älvsborgs Läns
Föreningsarkiv bjuda in till
konferens på Bohusläns Mu-
seum i Uddevalla. Väl på plats
så informerades vi om:

Västra Götaland i Vänersborg.
·Kulturarvspedagogiskt

möte som varit i Östersund och
lite om vad som är på gång
inom ramen för det nationella
uppdraget i arkivpedagogik,
bla ett seminarium där
Stockholmskällan kommer att
presenteras.

Vi fick också tillfälle attVi fick också tillfälle attV
göra ett besök på Sjömanshus-
museet och åt en god middag
på Everts Brasserie
                           Eva Wetterbor                           Eva Wetterbor                           Eva W getterborgetterbor

·Regler och riktlinjer kring
de medel som Enskilda Nämn-
den delar ut och lite andra
nyheter från Riksarkivet.

·SOTA- projektet, ettSOTA- projektet, ettSOT
lokalt dataregister utvecklat av
HallandsArkivförbund. Lik-
nandeASL men med en direktASL men med en direktASL
sökväg in från Internet, någon-
ting för oss att fundera på.

·Lite grann om utbildnings-
verksamheten inom FA.verksamheten inom FA.verksamheten inom F

·Processen att bygga ett
nytt arkivcentrum för region

Stockholms Källan tema på givande och trevlig konferens
Vi hade bjudit in Olle Månsson, arkivpedagog på SVi hade bjudit in Olle Månsson, arkivpedagog på SV tadsarkivet, för att berätta om ”Stockholms

Källan”, som är ett sådant projekt som redan finns och används. ”Stockholms Källan” är ett samar-
bete mellan Stadsarkivet, Stadsmuseet och Stockholms Stadsbibliotek. Tanken är att den ska använ-Tanken är att den ska använ-T
das av skolorna i länet, i första hand från årskurs 6 och uppåt  för att forska på olika saker i sin
närmiljö och förhoppningsvis fastna för allt intressant som gömmer sig i arkiven. En Inspirations Källa
för FSL.

Årets konferens samlade ett femtontal
personer från 10 av länets lokala arkiv.personer från 10 av länets lokala arkiv.personer från 10 av länets lokala arkiv Vi
träffades på stadsarkivet för att informeras
och diskutera lite om FSLs verksamhet och
vad vi har på gång.

En av FSLs uppgifter är ju att verka
som en samordnare för länets lokala arkiv
och då är det ju viktigt för oss att få respons
från ”våra” arkiv på att vi gör rätt saker.från ”våra” arkiv på att vi gör rätt saker.från ”våra” arkiv på att vi gör rätt saker

Eva berättade om den enkät som vi skickade till kommunstyrelser och lokala arkiv i höstas,
och om hur FSL kommer jobba vidare med den genom att fokusera på de kommuner där det i dag
inte finns någon möjlighet för föreningar att få sina arkiv förvarade på ett bra sätt.

Urban berättade om vad som är på gång med ASL. Vi kommer troligtvis att bygga om basen ochVi kommer troligtvis att bygga om basen ochV
i samband med det modernisera nätversionen. Han poängterade också att ASL KAN och SKAASL KAN och SKAASL  bli ett KAN och SKA bli ett KAN och SKA
verkligt bra sökverktyg för arkiv i Stockholms Län MEN att hur bra det blir hänger på att de lokala
arkiven ser till att de arkiv de får in blir registrerade.

Vi pratade också om vikten av att informera enskilda föreningar om FSLVi pratade också om vikten av att informera enskilda föreningar om FSLV  och vår verksamhet, föri pratade också om vikten av att informera enskilda föreningar om FSL och vår verksamhet, föri pratade också om vikten av att informera enskilda föreningar om FSL
att förhoppningsvis få dom intresserade av att förvara sina arkiv på ett bra vis.

Ett viktig fråga som kom upp är: Hur når vi de föreningar som inte finns i kommunernas förenings-
register? Något som vi gärna vill ha svar på. Eva WetterborEva WetterborEva W getterborgetterbor
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Föreningsbrev B

Grudes Atelje och Stentryckeri

Museet drivs av Litografklubbens Arkiv i samarbete med Huddinge kommun. Rent praktiskt så
drivs museet av ett antal eldsjälar med rötterna i litografi- och tryckerikonsten.

Ett stort Tack till allaTack till allaT

Ett jättefint litet museum och en ateljé, där man verkligen får chansen att se och förstå hur

det gick till när man använde den litografiska tryckmetoden, som förresten är grunden för

många av de modernare tryckmetoderna.

Om man är en grupp så är
det nog bra om man ringer och
bokar men under sommartid
och vissa dagar så är museet
öppet även för spontanbesök
och det finns alltid någon där
som gärna berättar och visar
runt. Museet har också lokaler
där man har utställningar med
anknytning till verksamheten.
Just nu visar dom ett antal äldre
affischeraffischeraf , jättefina, åkt dit ochfischer, jättefina, åkt dit ochfischer
titta.

Maskinerna är i ordning och används

Maskinerna av alla de slag
är iordninggjorda och används.
Skolklasser, grupper ochSkolklasser, grupper ochSkolklasser
konstnärer har möjlighet att
komma dit och prova på hur det
fungerar att trycka på det här
viset, från det att man ritar sitt
motiv med fet krita på den
nyslipade stenen till dess att man
har sitt färdiga tryck i handen.. Gunnar Olausson i arbete med en

litografi

Jan Alvani visar ett resultat Ett arkiv av sten

Museet som också kan
kallas Litografiska museet

ligger väldigt vackert vid sjön
Orlången  i ett rekreationsom-
råde i Huddinge kommun som
heter Sundby gård. Museet är
öpppet för besök.

som berättade för oss om verksamhetenFSL förlade sitt styrelsemöte tilll museet
och till Heléne Arebert, som fixade.                    Eva Wetterbor                   Eva Wetterbor                   Eva W g fotograferade och rapporetterborg fotograferade och rapporetterbor terade

Den 23 april så var det
första kurstillfället för den nya
FSL kursen, Så hanterar du
personarkiv. Konceptet har
utvecklats av våra arkivarier,utvecklats av våra arkivarier,utvecklats av våra arkivarier

Så hanterar Du personarkiv

Göran Johansson och Urban
Johansson. 15 personer deltog
på premiären och de var både
intresserade och engagerade i
frågeställningarna som togs

upp, kursen avslutades med en
praktisk uppgift där man skulle
tillämpa sina nyvunna kunskaper
om personarkiv och lämpliga
förteckningsmallar.förteckningsmallar.förteckningsmallar
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