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Torsdagen den 12 november höll FSL ett semina-
rium om vad man bör tänka på om man vill bedri-
va forskning med hjälp av föreningsarkivhandling-
ar. Seminariet leddes av professor Lars Nilsson
från Stads- och kommunhistoriska Institutet.
Forskningsuppgifterna kan variera; det kan röra
sig om allt från författandet av en jubileumsskrift
till forskning om en viss förenings samhällsnytta i
ett längre tidsperspektiv.Till den senare kategorin
kan räknas forskning om exempelvis nykterhets-
föreningar och föreningar inom området för barn
och vuxna med funktionshinder.

Lars gav många bra tips om vad man måste tänka på
när man arbetar med föreningsforskning. I princip
gäller det att arbeta med samma verktyg som forskaren
av facket gör, dvs att tillämpa dokumentation och käll-
kritik.

Det är mycket viktigt att dokumentera varifrån man
tar sina uppgifter. I annat fall kan dessa inte kon-

trolleras och historiken förlorar starkt i värde för andra
som skulle vilja använda uppgifterna i egen forskning.
I källkritiken ingår att värdera olika källmaterial, något
som historikern Lauritz Weibull (1873-1960) starkt be-
tonade i sitt historiska författarskap under de två förs-
ta decennierna av 1900-talet. Hans historiemetodik har
fått starkt inflytande över senare tiders historiker.

Tre kriterier är särskilt viktiga att beakta vid all his-
torieforskning: källornas närhet till det faktiska hän-
delseförloppet, tendens i källmaterialet (exempelvis
genomgående negativ eller positiv) samt slutligen olika
källors beroende av varandra. Sålunda är ju inte tre
olika källor som är beroende av varandra, mer tillför-
litliga än en enda av dessa källor.

Tråkigt nog deltog inte fler än 9 personer i detta
mycket intressanta seminarium, som gav deltagarna
många aspekter att tänka på inför sitt eget förfat-
tarskap.

En mer utförlig rapport planeras under våren.

Urban Johansson
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Seminarium om föreningsforskning

Urban Johansson FSL och Lars Nilsson, föredragshållare.
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Vår roll-ups var uppställd hos "Information Danderyd" i
Mörby Centrum, där fanns också Jenny Pedersen som arbetar
för kommunen.

Detta vackra standard tillhörande Danderyds Föreningsarkiv
fanns också på plats i Mörby Centrum.

Eva Wetterborg, Sven Elf och Anita Andersson.

Danderyds Föreningsarkivs lite speciella arkivlokal,
Djursholms vattentorn.

Anita Andersson och Elisabeth Falck arbetar med lite nya
inlämnade föreningsarkiv.

Arkivens Dag 14 november 2009 ...
Låt mig inleda med att citera några rader ur inbjudan
som Nynäshamns Bild och Folkrörelsearkiv har tagit
fram inför Arkivens Dag, som jag tycker sammanfattar
precis vad det här dagen handlar om.

”Arkivens dag är ett sätt att väcka nyfikenhet för
vad som kan finnas i olika arkiven i Sverige, hur de kan
användas och för att lyfta fram arbetet med att bevara
information för framtiden”.

Vi är glada för det våra medlemmar ordnat men vår
önskan är att ännu fler skulle ta chansen att visa upp
sig. Själv var jag i år ute och hälsade på Danderyds
Föreningsarkiv i deras ganska lilla med välordnade
arkiv som ligger i  något speciell lokal, nämligen
Djursholms gamla vattentorn..

Eva Wetterborg



IOGT

Märta Schilt, medlem i IOGTs arkivgrupp.
Trevlig fikastund i IOGTs arkiv, Åkeshov.

Urban Johansson, arkivarie, Lidingö Stadsarkiv med besökare.Lidingö Stadsarkiv, brandförsvar.

Vallentuna folkrörelsearkivs lilla
hörn på välbesökt bokfestival på
biblioteket i Vallentuna.

Vallentuna
... fler bilder från Arkivens Dag

Lidingö

Nynäshamn

Nynäshamns Bild och Folkrörelsearkiv passade på
att visa upp lokala bilder från 60-talet.
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Ordförande har ordet
Samla - vårda - visa lanserades i en utred-
ning inom museivärlden för många år
sedan och dessa tre ord har blivit ledord
för verksamheten bland museerna. De tre
orden kan mycket väl passa även
arkivvärlden. SSaammllaarr gör vi både aktivt
genom att inventera och ta hand om arkiv
som förvaras på olämpligt sätt, och pas-
sivt genom att ta emot arkivalier från
arkivbildare som inser att de inte har
lämpliga arkivlokaler. VVåårrddaa är väl så
självklart att vi gör så det kräver inga kom-
mentarer. Det tredje ordet vviissaa kan där-
emot vara värt att fundera lite över.

Det är ju ingen större vits med att samla in
material om det inte används och för att det
skall användas måste man tala om att det
finns. Arkivregister Stockholms län, ASL, är
ett medel att tala om vad som finns och var
det finns. Skicka in uppgifter om innehållet i
era arkiv till ASL! Arkivens dag är ett annat
sätt att nå allmänheten. Detta nummer av
Ordna och Vårda påminner oss om Arkivens
dag, en dag då man i och för sig skulle vilja se
fler arkiv visa upp sig men låt oss glädja oss åt
det som visas.

I förlängningen av ordet visa följer aannvväänn--
ddaa.. Det finns i arkiven mycket material av
intresse för forskning. Själv är jag släkt-
forskare och gläds över de informations-

mängder som finns och sprids genom sats-
ningar på nätet. Forskning kan alltså ligga när-
mare oss själva än vi tänker på och det gäller
också forskning om våra egna föreningar, t ex
inför jubileer. FSL försöker stimulera denna
forskning genom kursverksamhet, senast med
en kurs i föreningsforsk-ning med professor
Lars Nilsson. Vi har också haft kurser om hur
man skriver jubileumshistoriker.

Det är lätt att glömma bort att doku-
mentera, leta fram fakta om och skriva ner det
man har nära inpå sig d v s sin egen släkts his-
toria och sin förenings historia. Gör inte det!
Varför inte börja med att läsa en bok om
amatörforskning, där man kan få veta mer om
de källor som finns i arkiven och hur man kri-
tiskt använder dem? Och välkomna till FSLs
kurser under 2010!

Kjell Nilsson
Ordförande
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2010!

KALLELSE
Föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 24 mars 2010, klockan 15.00.

Plats och program meddelas senare.
Motioner skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 24 februari 2010.




