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Arkivens Dag på genealogiska föreningen

Förra vintern köpte jag broddar och nu har jag börjat
fundera på att börja släktforska, ingen tvekan om vilken
ålder jag närmar mig. Så vad kunde då vara en mer lämplig aktivitet på Arkivens Dag än att besöka Genealogiska
föreningen i Solna.
Att detta är ett omtyckt fritidsintresse för 55+
framgår helt klart av den fantastiska tillströmningen av människor i trapphuset upp
till föreningens lokaler. Jag förutsätter att
Genealogiska föreningen är mer än nöjda med
sin Arkivets Dag aktivitet.
Föreningen bildades 1933 och redan då började arbetet med att börja samla material till
det som idag kallas ”Släktforskarnas Arkiv och
Bibliotek”. Ett helt fantastiskt arkiv med
många hyllmeter av personhistoria, lokalhistoria släktutredningar och tidningsklipp. Om
man är medlem i föreningen så har man också
tillgång till de databaser som finns inlagda på
föreningens datorer.
Just den 12 november så lockade man även
med några intressanta föredrag. Magnus
Bäckmark och Mårten Hougström berättade
lite om hur man börjar med släktforskning,
och då fick man en hel del goda råd. Det här

föredraget visade sig vara så populärt att man
fick köra det en gång till under dagen. Ett
annat föredrag hölls av Gustaf von Gertten
och handlade om Gottfried Hintze och Skånsk
släktforskning mm. Självklart så fanns det
också möjlighet att titta runt i arkiven och
ställa frågor till medlemmar som var på plats,
och minsann fanns det inte ett ”fyndhörn” där
man kunde köpa böcker och annat till bra
priser.
Att det finns mycket att titta på och söka i här
är lätt att förstå och som medlem, kostar 250
kronor per år, så har man tillgång till allt. Om
jag förstod rätt så kan man också göra ett
prova-på-besök för 50 kronor.
Steg ett för mig blir att ta reda på lite data om
mina mor- och farföräldrar, och sen bege mig
till Andertorpsvägen i Solna och ”hänga lite i
arkivet”.
Eva Wetterborg

Arkivens dag på Lidingö

I år hade vi turen att Arkivens dag sammanföll
med Kulturnatten på Lidingö. I konkurrens
med konserter, sticktävlingar, poesiläsning
och dans visade stadsarkivet upp exempel
från olika arkiv utanför kommunfullmäktigesalen i stadshuset.
En konsert pågick ungefär samtidigt och
stadsarkivet fick många besökare som förmodligen inte skulle ha besökt oss annars.
Vi anammade delvis det övergripande
temat Konst. Vi visade foton, dokument och

filmer med kulturyttringar i allmänhet som
ledord. Affischer från Sagateatern,
Fotoklubbens film från 1955, bibliotekets
beståndskatalog från 1930-talet, fotografier av
filmateljén och konstnärsföreningens ateljéhus var några handlingar som allmänheten
fick ta del av.
De 105 besökarna bjöds på julmust och
pepparkakor, vilka hade en strykande åtgång.
Maria Bring

Arkivens dag i Nynäshamn

Vi hade en jättetrevlig dag på Bild- och folkrörelsearkivet i Nynäshamn. Det kom ca 160 personer som tittade på en gammal kortfilm om Oljeraffinaderiet i Nynäshamn, ett bildspel, samt
bläddrade i fotoalbum mm.
Emma Palmér

Arkivens dag i Vallentuna

Arkivens dag sammanfaller som alltid med
Bokfestivalen här i Vallentuna och går av stapeln i Biblioteket. I år uppmärksammade vi
Arkivens Dag genom en utställning som vi
kallade "Tre arkiv berättar". Det är
Kommunarkivet, Bildarkivet och vi,
Vallentuna Folkrörelsearkiv som visar pärlor
ur våra arkiv. I år uppmärksammade vi vår
IOGT-NTO-förening som firar 120 år i år
och fortfarande verksam, bl a genom att driva
vår biograf. Vi hämtade material till utställningen från Kommunarkivet, ett kommunalfullmäktigeprotokoll från 1912 där kommunen hade tagit ett beslut gällande föreningen, i Bildarkivet hämtade vi bilder från både
nutid och dåtid från föreningens verksamhet

och från vårt arkiv visade vi en bl a protokollsbok från 1908 i original. Bokfestivalen besöktes av över 1 000 personer, alla kom dock inte
till vårt hörn och vår utställning men kanske
ett hundratal. Vi fick en möjlighet att föra
fram vårt budskap vilket redan har resulterat i
att det lämnats in en kassabok från 1932 - 34
från Kusta gård här i Vallentuna.
Nils-Bertil Nilsson

KALLELSE
Föreningsarkiven i Stockholms Läns årsmöte
kommer att äga rum 22 mars 2012, klockan 15.00
på Regionbiblioteket, Stockholm.
Dagordning och program kommer senare.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari 2012.

Ordförande har ordet
någon tidigare förtroendevald, kanske på väg
att kastas bort eller eldas upp? Då förlorar vi
viktiga lokalhistoriska källor som kan beskriva
hur samhället har utvecklats och det måste vi
förhindra.

När kommer snön?
Arkiven är till för medborgarna

Det kunde man läsa i en kvällstidning dagen
före Arkivens dag. Det är DIK-förbundets
ordförande Karin Linder som vill öppna våra
arkiv och visa det arkivmaterial som ligger till
grund för vår historiebeskrivning. I våra
allmänna arkiv finns mycket som ger oss en
bild av den verklighet som den såg ut när
dokumenten skrevs. Kommande generationer
kan ta del av den tack vare att det finns förvarat i våra arkiv. Det finns där tack vare vår
lagstiftning. Men det bara en del av vår historiebeskrivning. Det svenska föreningslivet har
i mycket hög grad påverkat samhällsutvecklingen men vem ser till att deras handlingar
bevaras åt eftervärlden? Alla enskilda arkivhandlingar är svårare att komma åt och hamnar
inte automatiskt i några arkiv.

Hjälp oss att rädda detta kulturarv. Vi har
ingen lagstiftning som stöd för oss i insamlandet av dessa arkiv. Vi behöver samhällets
stöd, både statens, landstingets och kommunernas stöd för att rädda de lokalhistoriska
kulturarven. Och en massa eldsjälar som
stöder oss! Karin Linder skrev att ”Arkiv skall
vara öppna för alla medborgare”. Vi delar helt
den uppfattningen. Men för att få en rättvis
bild av samhällets utveckling gäller att få in
enskilda handlingarna i arkiven. Då först kan
våra arkiv ge en komplett historiebeskrivning.
Hjälp oss i vårt arbete med att rädda enskilda
arkiv!
Avslutningsvis: Till alla medlemmar, förtroendevalda och alla läsare av Ordna och Vårda:
Ett stort tack för ett mycket bra 2011. Jag vill
önska er alla

En God Jul &
Ett Gott Nytt År 2012

Det är här som Föreningsarkiven kommer
in i bilden, i vårt fall Föreningsarkiven i
Stockholms Län. Vi vill värna om den kulturskatt som finns i våra föreningars arkiv liksom
i alla gårds- och personarkiv. Deras arkiv rymmer mycket historia från tider som gått. Men
var finns dessa handligar i dag? Hemma hos
Ordna och Vårda
föreningsarkiven
ges ut av
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