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MEDLEMSTIDNING FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN

FSL:s studiebesök till
Kungliga Vetenskaps akademien
Den 12 november så var det dags för det efterlängtade studiebesöket till KVA.
Arkivarie Maria Asp tog emot oss och började sin visning med sessionssalen där
vi alla fick sitta ned och höra henne föreläsa om KVA:s historia och de berömda
herrarna och den enda kvinnan vars porträtt hänger på väggarna.

Berzelius personliga
labbutrustning.
Kungliga Vetenskaps Akademien, Lilla Frescati

Publicerade rön.

Sessionssalen, KVA.

Vetenskapsakademien bildades
år 1739, det hade blivit populärt
med lärda sällskap och dess syfte
var att sprida kunskaper i naturvetenskapliga ämnen med även i
sådant som kunde anses matnyttigt. Vetenskapsakademien publicerade olika rön skrivna på ett
lättfattligt sätt vilket gjorde akademien känd. Carl von Linné, Anders
Celsius och Anders Johan von
Höpken var alla bland de första

Arkivarie Anne Miche de Malleray som svarar
på deltagarnas frågor.

ledamöterna. Kemisten Jöns Jacob
Berzelius var akademiens ständige
sekreterare mellan 1818-1848
och lade grunden till Vetenskapsakademiens nuvarande struktur.
Efter visning av sessionssalen
delade vi upp oss i två grupper
som turades om. Den ena gruppen började med att fika medan
den andra fick en visning och
presentation av utvalda skatter
från Vetenskapsarkivet som Marias

Arkivarierna Maria Asp och
Jonas Häggblom, KVA.

kollegor Anne Miche de Malleray och Jonas Häggblom hade
plockat fram och presenterade
för oss. Guldkornen som de hade
tagit fram var fantastiska, t ex
Akademiens första protokoll och
Einsteins tackbrev när han hade
blivit tilldelad Nobelpriset. Historien förtäljer att på frågan ”varför
har du inte fått priset tidigare”, ska
Einstein ha svarat, ”därför att det
inte är jag som delar ut det”.

PROGRAM
FOLKBILDNINGENS
FORSKNINGSDAG 2015

Folkbildningens

09:30

forskningsdag

Sedan några år tillbaka arrangerar olika folkbildningsorganisationer som Folkbildningsförbundet, Föreningen för folkbildningsforskning m.fl. gemensamt en årlig forskningsdag. Ett syfte är givetvis
att ventilera aktuell forskning om folkbildningens mål, verksamhet
och former. Men väl så angeläget är det att bygga broar mellan
forskning, erfarenhet och praktik. De måste kunna kommunicera
med varandra på ett sätt som gör att ny kunskap förs ut och nyttiggörs så brett som möjligt.

10:00

VILKEN VIKT HAR FOLKE

11:15

PARAL LELLA SEMIN ARIER

1A: Med läsning som
mål
– om metoder och forskni
ng
på det läsfrämjande
området
Jonas Andersson, forskare
och
handläggare, Kulturrå
det
Lokal: Koppar slagare
n

12:00
13:00

LUNCH
MAKT UTAN MANDAT

SCORE – Stockholms

Folkbildningen och svensk

Birgitta Englin, senior

rådgivare, Global utmanin
g och

PARAL LELLA SEMIN ARIER

14:45

KUNSK APSTORG MED

15:30

PÅ SPANING EFTER FOLKB

Gemensam dialog om

om offentlig sektor

Göran Hellmalm, omvärld
sanalytiker, Folkbildningsför
bundet

2B. Folkhög skolan,
författarna och förlagen – om
värdet
av skrivarkurser och
litterär
produk tion
Henrik Fürst, doktoran
d, sociologi,
Uppsala universitet och
Stefan
Estby, föreningen Liv
i Sverige
Lokal: Silkaret

KAFFE

Träffa en rad organisa
tioner och initiativ inom

AVSLUTANDE ORD OCH

centrum för forskning

ars ideella engage

or, avdelningen för forsknin mang
g om det civila samhäll

1B: Open access
– en resurs för folkbild
ningen?
Karin Grönvall, överbibl
iotekarie,
SLU och Beate Eellend,
hand
läggare OpenAccess.se
, Kungl.
biblioteket
Lokal: Bryggmästaren

16:45

4A. Hur skapas och
mäts
kvalitet i folkbildningen?
Lena Lindgren, docent,
stats
vetenskap, Göteborgs
universitet
och Cecilia Bjursell, förestån
dare,
Encell, Högskolan i Jönköpin
g
Lokal: Bryggarsalen

et, Ersta Sköndals högskol
a

Kommentarer

14:00

3A: Digital delaktighet
– vad
vet vi och hur går vi
vidare?
Angela Zetterlund, universi
tets
lektor, institutionen för
kultur
vetenskaper, Linnéun
iversitetet
Lokal: Bryggmästaren

i politik och samhälle

Christina Garsten, profess
or,
Lars Svedberg, profess

2A: På spaning efter
folkhög
skollärarens dolda pedago gik
Sam Paldanius, universi
tets
lektor, Örebro universi
tet och
Gerhard Holmgren, organisa

tionschef RIO.
Lokal: Silkaret

– MANDAT UTAN MAKT?

Policyprofessionella

Bengt Kristensson Uggla,

föreläsningar och seminarier om folkbildningens roll och betydelse i vid
mening. Men också mer specifika inslag, särskilt med koppling till IT som
verktyg och kommunikationskanal.
”Digital delaktighet” som en rubrik
löd. Även den högaktuella frågan om
open access, alltså tillgängligheten på
nätet av publicerade texter, togs upp
i ett särskilt seminarium. Kungl. biblioteket har i dag en samordnande roll
på den punkten. Men som överallt
är det nödvändigt att behandla både
möjligheter och problem i ett stycke
och inte var för sig.
Under dagen presenterades många

TS BILDNI

NG? – ETT SAMTA L OM
Cissi Askwall, generals
VETENSKAP, FOLKBILDNIN
ekreterare, Vetenskap
G OCH ERFARENHET
& Allmänhet, Jonna Lappala
Södertörns högskola
och David Samuelsson,
inen, universitetslekt
or, praktisk kunskap och
generalsekreterare, Folkbild
högskolepedagogik,
ningsförbundet

Folk + bildning = folkbil

Vid forskningsdagen i Stockholm den
15 september 2015 deltog runt 130
personer representerande i första
hand studieförbund, folkhögskolor,
bibliotek och aktiv forskning men
också föreningar och andra aktörer
med anknytning till området. Även
arkiven i deras olika skepnader är
spelare på den här planen, i sin givna
roll att göra källor tillgängliga och
använda förstås men också för att
utveckla och förmedla metodik för
gamla och nya informationsbärare.
Och då särskilt på det enskilda området, som i huvudsak är oreglerat.
Programmet innehöll kvalificerade

Vetenskap & Allmänhet

KAFFE, REGIST RERING
VÄLKOMMEN

Tore Persson, ordföran
de, Föreningen för folkbildn
ingsforskning

3B. Databas över forskni
ngsoch grävcirklar – en
utmaning
för forskningen
Hans Wallengren, fil.dr,
historia, Lunds universi
tet,
och Alf Arvidsson, profess
or,
etnologi, Umeå universi
tet
Lokal: Koppar slagare
n

4B: Folkbildning och
validering – var står
vi i dag?
Göran Hellmalm, omvärld
s
analytiker, Folkbildnings
förbundet och Jonna
Lappalainen, Södertörns
högskola
Lokal: Bryggarsalen

folkbildning och forsknin
g

ILDNINGENS NYA BERÄT

dning? Reflek tioner

professor i filosofi, kultur

TELSE

om kunskaper i samhä

och företagsledning,

utmaningar och vägval

llet

Åbo Akademi

för forskning och praktik

MINGEL
Samtalsledare: Karin
Grönvall, överbibliotekar
ie, SLU & Kenneth Abraha
msson, adjungerad profess
or, Luleå

tekniska universitet

Folkbildningens forskardag program 2015.

stimulerande och tankeväckande
upplägg, som det inte finns plats att
redovisa här. Men en organisation
som FSL med sin praktiska inriktning
behöver följa vad som sker inom
relevant forskning och folkbildning
i stort. Även vår uppgift till stöd
för föreningslivet inom ett specifikt
område är en form av folkbildning,
både i det kortare och det längre
perspektivet.
Leif Gidlöf

20års jubileum:

Riksarkivet i Arninge
Riksarkivets depå i Arninge fyller 20 år i år och det firades
den 22 oktober 2015 med mingel, visningar och föredrag
bl.a. kring digital informationsförvaltning.

(Riksarkivet i Arninge): Björn Jordell
Foto: Maria Bring

Vi fick lyssna till ett föredrag av Karin
Bredenberg om förvaltningsgemensamma specifikationer (fgs:er), som
hon även är funktionsansvarig för. Att
använda fgs:er är ett sätt att standardisera metadata för att underlätta
överföring av information mellan t.ex.
verksamhetssystem och e-arkiv.
Avdelningschef Jan Dahlström informerade om planerna på utbyggnad
av depån i Arninge och juristen Benjamin Yousefi berättade om elektroniska underskrifter och internationella
samarbeten kring standarder för
bevarande som Riksarkivet deltar i.
Det bjöds på tilltugg och vi fick höra

flera tal: riksarkivarien Björn Jordell,
en representant för fastighetsförvaltaren Boetten och arkivchefen för
Frälsningsarméns arkiv Bo Albinsson,
som även överlämnade en bokgåva
och en hattask innehållande en hatt
med knytband för kvinnlig frälsningssoldat.
Maria Bring

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen för
FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN
kallar härmed till årsmöte den 17 mars 2016.
Tid och plats: Kl 15.00, Stockholms stadsarkiv,
sal Hyllan.

FSL:s
kultur- och
forskningsstipendium
Föreningsarkiven i Stockholms län utlyser ett stipendium om
högst 10 000 kr som ett led i sitt arbete med att främja vård,
synlighet och användning av enskilda arkiv med anknytning till länet. Det är i första hand tänkt som ett stöd till planerade kultureller forskningsprojekt främst med inriktning mot föreningarnas
verksamhet och roll. I undantagsfall kan uppmärksammas insatser
som pågår eller skett under närmast föregående år.
Stipendiet kan utgå som en helhet
eller uppdelas i två och är avsett att
vara årligen återkommande. Det kan
sökas av medlemsförening, enskild
medlem i sådan eller annan person
som verkar i linje med FSL:s syften.
Ansökan ska inges till styrelsen
senast den 20 februari 2016.
I underlaget ska syfte och uppläggning närmare beskrivas samt, i
förekommande fall, framgå hur ett
eventuellt stipendium ingår i en sam-

lad finansiering. Beslut om tilldelning
tillkännages vid årsmötet 2016.
Stockholm i oktober 2015
Styrelsen för Föreningsarkiven i
Stockholms län (FSL)
Ansökan skickas till:
Föreningsarkiven i Stockholms län
c/o Stockholms stadsarkiv
Box 22063
104 22 Stockholm

FAI:s höstkonferens
på IVA, FSL var där!

FSL har glädjen att välkomna

Mats Laurell

ny ledamot i styrelsen.
Mats Laurell presenterar sig själv:
Ingenjör med många år på
Ericsson där jag arbetat med
bl.a. kvalitetsfrågor i ca 30 år.
Föreningserfarenhet från
Vallentuna bordtennisklubb
där jag varit medlem i styrelsen
samt ordförande under många
år.
Mitt möte med arkivvärlden
började år 2011 då jag blev
invald i styrelsen för Vallentuna
Folkrörelsearkiv. En intressant
erfarenhet med arbetet i
Vallentuna Folkrörelsearkiv var
att under åren 2012 -2014
delta i arbetet att producera
en DVD-film om händelser i
Vallentuna under 1960- &
1970-talen.

FAI, föreningen för arkiv och informationsförvaltningen, FAI:s konferens. Text och foto: Jessica Andersson.

FSL deltog på årets FAI-konferens
som hölls på IVA Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien den
20-21 oktober 2015. Liksom vid
de flesta arkivkonferenser var det
stort fokus på arkivering av digitala handlingar men vi fick också
lära oss om hur man nätverkar,
arbetar med standarder och hur
dagens administration ser ut.

Från Näringsdepartementet fick vi
veta att det kommer att genomföra
en stor satsning på digital förnyelse av
det offentliga Sverige mellan 20152018. Interoperabilitet, förmågan hos
olika (IT-)system att samverka och
kommunicera, är ett ord i tiden och
något som Näringsdepartementet
arbetar med.
Lennart Ploom, stadsarkivarie i

Stockholms stad, var moderator och
summerade konferensen med att
vi faktiskt har kommit en bra bit på
väg när det gäller digital arkivering
och att de senaste fem åren har varit
produktiva. För FSL:s räkning bevakar
vi frågan om digital arkivering noga
och kommer under 2016 att ordna
aktiviteter med ”tema digital”.
Jessica Andersson

FSL inbjuder till seminarium
torsdagen den 28 januari 2016
Tid & Plats: kl 14-17, Stockholms stadsarkiv

LEVANDE ARKIV OCH PERSONHISTORIA
En professionell historiker - fil.dr Jenny Björkman, redaktör för
Personhistorisk Tidskrift och verksam vid Riksbankens jubileumsfond
- ger oss en ingång till personhistorisk forskning med dess källor,
problem och publiceringsformer. Vi diskuterar vad våra arkiv innehåller och hur de kan göras ännu bättre tillgängliga för denna och
andra typer av forskning.
Som exempel på detta presenterar arkivarie Urban Johansson
sina erfarenheter under temat ”personer som jag mött i arkiven”.
En diskussion kring olika användningsområden, söksystem och
arbetssätt avrundas med deltagarnas egna erfarenheter, synpunkter
och frågor, som var och en gärna bör tänka igenom och förbereda
inför seminariet.
Ett mer detaljerat program för seminariet kommer att presenteras i
samband med att deltagaranmälan görs.
Vänligen anmäl dig till info@foreningsarkiven.a.se senast den 25 januari.

Kommande kurser för våren 2016
FSL planerar att hålla följande kurser under våren:
•
•
•
•
•

Grundkurs
Påbyggnadskurs till grundkursen med praktisk förankring
Fotokurs
Dokumenthanteringskurs
Skriv er förenings historia: Jubileumsskrift (vid förfrågan)

Vårens kursdatum är ännu ej fastställda, planering sker i december
månad. För frågor och mer information vänligen hör av dig till FSL:s
kansli, e-post: info@foreningsarkiven.a.se.

Kalendarium
JANUARI
28 Seminarium kl. 14.00-17.00
på Stockholms Stadsarkiv

FEBRUARI
20 Sista ansökningsdag för
FSL:s stipendium

mars
17 FSL:s Årsmöte

på Stockholms Stadsarkiv

FSL hälsar följande
nya medlemmar välkomna!
Stockholms Läns Blåbandsdistrikt
SPF Gärdet - Oscars
Ljusterö hembygsförening
Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten
CinemAfrica
Esperantoklubben Stockholm
Kursanmälan görs till:
info@foreningsarkiven.a.se
För ytterligare aktuell information
besök vår hemsida
www.foreningsarkiven.a.se
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