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Arkivens Dag, 13 november 2010, uppmärksammades av flera av våra medlemmar

Hägerstens Hembygdsförening

På servicehuset Kastanjen i Midsommarkransen visade Hägerstens Hembygdsförening
ett tusental bilder. Föreningens bildarkiv
omfattar idag mellan två- och tretusen bilder
från 1900-talets början fram till idag. En del
finns som original eller fotokopior men många
är skannade, lånade fotografier och alla finns i
ett digitalt bildarkiv som kompletteras vartefter inte minst med ny information om
befintliga motiv. Våra utställningar består av
bilder oftast utskrivna i A4-format på glossypapper och kan lätt ersättas om de blir skadade.

Vi ställer ut i olika lokaler i alla våra stadsdelar (Gröndal, Liljeholmen, Hägerstensåsen,
Aspudden, Midsommarkransen, Hägersten,
Västberga och Mälarhöjden) ibland i små
lokaler med ett fåtal skärmar som bara visar
den närmaste omgivningen, ibland på ett
stadsdelsbibliotek eller allmän samlingssal som
rymmer mer material. Det här har blivit vårt
främsta sätt att kommunicera med medlemmar och andra intresserade och också det
effektivaste sättet att rekrytera nya medlemmar och funktionärer och inte minst att få
flera fotografier och mer information.
Brännkyrka delades 1957 i Brännkyrka och
Hägerstens församlingar och året efter bildades hembygdsföreningen i Hägersten vilket
innebär att mycket av områdets övriga arkivmaterial finns hos Brännkyrka hembygdsförening som var moderföreningen men vi har
ett nära samarbete både med Brännkyrka-,
Enskede- Årsta- och Skärholmens hembygdsföreningar som alla helt eller delvis ingick i
Brännkyrka socken.
Birgitta Biesheuvel, Ordf. i Hägerstens
Hembygdsförening

IOGT-NTO Distriktsarkiv

Ett tiotal personer hade hörsammat IOGTNTO-distriktets inbjudan till besök i arkivlokalen i Åkeshov på Arkivens dag 2010.
Tillfälle gavs att botanisera bland arkivalierna
och särskilt programböcker från tidigare år
väckte stort intresse bland besökarna
Med tanke på årets tema klimatet hade vi
engagerat Karin Schilt, som visade bilder och
berättade om en rundresa med båt som hon
gjort, under rubriken ”Möte med Svalbard -

femton nyanser av is”. Med stort intresse
följde vi resan och fascinerades inte minst av
den isbjörn som kunde ses lufsa omkring på
isflaken på ganska nära håll.
Efter programmet drack vi kaffe gemensamt
och fick en givande pratstund kring klimatfrågorna, Svalbard och inte minst de arkivhandlingar som finns samlade i arkivet.
Ingrid Nilsson

Bokfestival och Arkivens Dag i Vallentuna
I Biblioteket i Vallentuna var det både
Bokfestival och Arkivens dag samtidigt.
Vallentunas tre arkiv - Bildarkivet, Kommunarkivet och Vallentuna Folkrörelsearkiv hade
liksom förra året en gemensam utställning:
Tre arkiv berättar. Denna gång visade vi dokument som handlade om Vallentuna Skytteförening. Föreningen bildades 1901 och upphörde 1973.

Folkrörelsearkivet visade gamla bl a protokoll, Kommunarkivet ett protokoll som visade
ett beslut om bidrag till en ny paviljong och
Bild-arkivet med bilder av skyttar och skyttefester. Hundratals besökare kom till biblioteket denna dag.
Nils-Bertil Nilsson

Norrtälje stadsarkiv

Norrtälje stadsarkiv valde temat sjöfart och
sjömanshus på Arkivens Dag. En utställning
visade det rika sjöfartsmaterial som arkivet
förfogar över i form av skeppsräkenskaper,
loggböcker och handlingar rörande sjöförklaringar vid olyckor som grundstötningar och
förlisningar i samband med hårt väder.
Arkivarie Urban Johansson höll ett föredrag
om sjömanshus i Sverige och hur man hittar
uppgifter om sjömän i dessa.

Dessutom kunde man delta i en tipsrunda,
se gamla Norrtäljefilmer och få hjälp i släktforskning av Norrtälje Släktforskarförening.
Kaffe med dopp och försäljning av hembygdslitteratur och antavlor erbjöds också det
80-talet besökande som bevistade evenemanget.
Ann-Marie Alfredsson,
arkivarie

Ordförande har ordet
Året börjar närma sig sitt slut och vi har jul- och
nyårshelgerna framför oss. December kan vara en
jäktig månad. Allt det som man har lovat att göra
men inte hunnit med tidigare måste göras nu. Vi
i FSL är inget undantag men vi har klarat oss ganska bra. Allt har gått enligt planerna. De utbildningar vi har lovat (eller rättare sagt givits i uppdrag av årsmötet att göra) har vi klarat av. Vi har
haft en konferens för lokala arkiv och bibliotek.
Våra medlemmar har gjort inbjudits till två studiebesök: ett på Statens ljud-och bildarkiv och ett på
Pressbyråns museum. Vi har moderniserat vårt
arkivregistreringssystem ASL, det pågår just nu
utbildning av arkivarierna / arkivföreståndarna Vi
kan känna oss ganska nöjda.

som står närmast våra ”kunder” - det lokala
föreningslivet i kommunerna.
Nu skall vi fira Jul och Nyår - mycket talar för
att det kan bli en vit jul i år. Har vi tur så kanske
tomten kommer och klappar på dörren på julaftonen. Jag vill önska alla läsare en God Jul och
Ett Gott Nytt År.

Tack alla ni som gör det
möjligt för oss att bevara vår
nutid och dåtid åt framtiden.
Jag vill passa på att tacka alla som under året
har medverkat till att vi klarat av vårt uppdrag på
ett bra sätt: alla förtroendevalda i FSL och så
naturligtvis Eva, vår kansliresurs. Tack också till
våra arkivföreningar och alla kommunarkivarier
som, bredvid sina ordinarie arbetsuppgifter, är de

Nils-Bertil Nilsson

KALLELSE
Föreningens årsmöte äger rum
tisdagen den 29 mars 2011, klockan 15.00
på Riksarkivet. Dagordning och program kommer senare.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 28 februari 2011.
Ordna och Vårda
föreningsarkiven
ges ut av

Postadress
Stockholms Stadsarkiv
Box 22063, 104 22 Stockholm
Besöksadress
Kungsklippan 6
Tel. 08-508 283 42
Hemsida www.foreningsarkiven.a.se
E-post info@foreningsarkiven.a.se

Ansvarig utgivare
Nils-Bertil Nilsson
Redaktion
Göran Johansson, Ingrid Nilsson,
Nils-Bertil Nilsson, Eva Wetterborg.
Foto Björn Vidalve, Nils-Bertil Nilsson
Layout Hoch Original & Design
Manusstopp 2 februari 2011

