
nyhetsbrev september 2020
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hösten har rivstartat

Under våren och sommaren hände det inte så mycket i hembygden, vi var väl alla lite

paralyserade och visste inte riktigt på vilket sätt vi skulle bedriva vårt

hembygdsarbete. Under våren skickade förbundet ut en enkät till alla

medlemsförenigar för att få ett underlag över hur coronapandemin påverkade

ekonomin. Baserat på era svar ansökte förbundet om drygt fyra miljoner kronor från

det coronastöd som regionens kulturförvaltning utlyst. Tyvärr fick vi inte några extra

pengar. Några föreningar sökte och fick stöd av Kulturrådet för förlorade intäkter vid

inställda evenemang vilket var en välkommen hjälp. En del kommuner har stöttat

föreningarna och ni som har sökt stöd och fått eller fått avslag får gärna höra av er till

förbundet och berätta.

Med anledning av coronapandemin har vissa föreningar stängt sin ordinarie

verksamhet och istället satsat på att ta hand om hus och föremål, andra har hittat nya

vägar och erbjuer utomhusaktiviteter som vandringar och gemensamt utefika. Vi gör

alla så gott vi kan och eftersom vi inte vet när livet och verksamheten kan återgå till

det vi är vana vid så får vi göra det bästa av situtationen. I det här nyhetsbrevet

kommer det därför många tips på digitala kurser och föreläsningar om hur man kan

arbeta digitalt men även en massa kulturarvsrelaterade nyheter.

DIGITALA KURSER & WEBBSEMINARIER

Grundkurs i Zoom x 3

Tillsammans med Sensus erbjuder förbundet tre tillfällen att lära sig hur ett videomöte

i Zoom fungerar. De digitala mötesplatserna är en viktig pusselbit för att föreningar

ska kunna bibehålla sin verksamhet och demokratiska struktur. Men det finns

utmaningar, såväl pedagogiska som tekniska. De här kurserna är för dig som är

nybörjare och nyfiken på hur det fungerar. Inga förkunskaper krävs men du behöver

uppkoppling till internet, en dator eller en smartphone med kamera och mikrofon.

Datum

måndag 21/9 kl. 10.0011.00

tisdag 22/9 kl. 15.0016.00

tisdag 29/9 kl. 18.0019.00.

Du kan med fördel delta vid flera tillfällen för att känna dig säker i det digitala rummet,

träffarna kostar inget utan är en medlemsförmån. Läs mer om kurserna och hur du

anmäler dig här.

Ordförande/Föreningsträffar

I år kommer vi att hålla tre ordförande/föreningsträffar. Den första träffen är möjlig att

delta i på plats och kommer att spelas in, den kan man sedan titta på i efterhand. Det

två följande träffarna blir digitala via mötesverktyget Zoom.

Datum

15 oktober kl. 1516.30, i Medborgarhuset på Medborgarplatsen

28 oktober, kl. 1819, via Zoom

12 november, kl. 1516, via Zoom

Inbjudan och program kommer att mejlas till förenigarnas kontaktpersoner.

Kurser i hembygdsportalen

Sveriges hembygdsförbund har ett gediget kursprogram under hela hösten, både

grund och fortsättningskurser men även hur man arbetar med platskoppling och

dokumentation. Läs om höstens utbud och hur du anmäler dig här.

Uppdaterad handledning om Hembygdsportalen

Nu finns en uppdaterad version av handledningen Steg för steg för dig som arbetar

med Hembygdsportalen. Nytt är fram för allt delar som beskriver arbetet med att

platskoppla innehåll för att visa det på platssidor och karta, funktioner som tillkommit i

och med integreringen av Bygdeband i Hembygdsportalen. Läs och ladda ner här.

Föreningsarkiven i Stockholms län

Under hösten erbjuder de flera olika kurser i bland annat arkivering,

dokumenthantering och hur man bäst hanterar analoga och digitala bilder. Läs mer

om kursutbudet och hur du anmäler dig här.

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas samarbetsråd)

håller flera gratis webbinarier med föreläsningar live på nätet, bland annat

arkiveringskurs, grundläggande digital mötesteknik och söka pengar kurs. Söka

pengar kursen brukar bli fulltecknad i ett nafs men nu när den går digitalt finns fler

platser så passa på! Läs om kurserna och hur du anmäler dig här.

Centrum för Näringslivshistoria

24 september kl. 1213 håller de ett lunchwebbinarium om hur man kan göra för att

hantera och arkivera sin webbplats. Det är gratis och här kan du anmäla dig.

Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet

släppte biljetterna till höstens program den 15 september. Det blir vandringar,

föreläsnigar och visningar. Särskilt intressant är Martin Rörbys succéserie med

personliga föreläsningar om Stockholm och träffarna med byggnadsantikvarierna där

man kan få råd om hur man bevarar kulturhistoriska värden vid t ex renovering.

Gör något produktivt i höst!

Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur

och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligaste

skaderiskerna i föreningsgården, hur dessa förebyggs och hur er försäkring gäller.

Hur förebygger man brand, vatten och inbrottsskador? Vad är viktigt att tänka på

inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på oss? Anmäl dig här.

VET NI NÅGOT OM DETTA?

Gelbgjutare

Inför ett dokumentärt film och

bokprojekt letar Johan Robach efter

lämningar från mässingsgjuterier, han

söker efter:

• Gjutformar från sent 1600 tidigt 1700

tal för tillverkning av mässingsföremål

• Optimalt bevarade, specifika formar för

gjutning av värjfästen

• Smidesverktyg för vapensmide från

samma period

Målsättningen är att studera dessa för

att med tidstypisk metod återskapa

objekt som man gjorde förr och för en

bredare allmänhet dokumentera detta.

Om ni har tips så kontakta:

Johan Robach, producent

Quasar Film & TV

0733307500

johan@robach.se

Torpinventeringar

Känner någon av er kloka

hembygdsmänniskor till om det finns

någon förteckning eller register över

vilka socknar i Uppland, Stockholms län

som har genomfört torpinventeringar?

Det vanligaste är ju att hembygds

föreningarna genomfört inventeringar

men det förekommer även att enskilda

personer gjort stora insatser på

området. Kontakta kansliet på

info@stockholmshembygd.se om ni har

uppgifter att dela med er av.

Torp NV om Vreta, vid Kimstavägen. Foto: Alf Nordström,

Alf Nordströms samling Stockholms läns museum. CC BY

Missa inte bilderna från TuringeTaxinge!

Förbundets nyaste medlemsförening är TuringeTaxinge Hembygdsförening från

Nykvarn och de är även med i samarbetet med samlingsdatabasen Kollektivt kulturarv

(där hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs).

Deras bildsamling kan man förlora sig i länge! Många fantastiska bilder och inte minst

innehållsrika bildtexter. Norska polistrupper, torp, fabriker, herrgårdar och missa inte

de fina bilder tagna av Amadeus Bianchini som fotograferade i socknarna i början av

1900talet. Här hittar du deras drygt 900 bilder.

Norska polistrupper vid Nykvarns järnvägsstation

på väg till träningslägret vid Berga i Turinge 1944.

Okänd fotograf.

Gården Vreta i Turinge med familjen utanför

fotgraferad av Amadeus Bianchini i början av

1900talet.

Ladda ner och skriv ut informationsblad 

På Sveriges hembygdsförbunds hemsida kan du ladda ner och skriva ut en mängd

informationsblad som du kan placera i hembygdsgården eller hembygdsmuseet. Välj

mellan 98 områden sorterade i bokstavsordning. Liar, cdspelare, mopeder och

ångmaskiner och mycket mer. Bakom bladen står Anders Angervall, aktiv inom svensk

teknikhistoria, släkthistoria och digitalisering i olika former. Läs mer och ladda ner

informationsbladen här.

Ny ämnesguide inom området museologi 

Vitterhetsakademiens bibliotek och antikvarisktopografiska arkivet har skapat en

guide för dig som vill dyka ner i Riksantikvarieämbetets källor inom museiområdet. I

den nya digitala ämnesguiden finns bland annat information om hur du hittar böcker,

tidskrifter och andra publikationer. Du får också tips om hur du söker fram bilder och

arkivmaterial. Läs mer här.

Ny app från Stockholms läns museum  Upptäck historien

Stockholms län är fullt av historiska platser som bär på berättelser om människor och

händelser. Dessa vill Stockholms läns museum uppmärksamma i en ny app, Upptäck

historien, som lanserades den 11 september. Appen riktar sig till alla som är

intresserade av länets historia. Läs mer här.

Foto: Claudia Gründer samt bild från information om Sveriges kandidatur.

Sverige invalt i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Sverige har som första nordiska land valts in i kommittén för Unescos konvention om

tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner,

sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk,

högtider, musik och berättelser. Sverige är invalt för perioden 2020–2024.

Som medlem av kommittén kommer Sverige arbeta för civilsamhällets förutsättningar

globalt att arbeta med dessa frågor, prioritera erfarenhetsutbyte mellan länder, värna

om expertkunskap och främja det immateriella kulturarvets mångfald. Arbetet med

konventionen i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen och bygger

på engagemang och delaktighet från ideella aktörer, organisationer och kulturarvs

och kunskapsinstitutioner runt om i hela landet.

Förteckningen i Sverige förs av Institutet för språk och folkminnen och fylls

kontinuerligt på med nya exempel efter förslag från utövare, allmänhet och

organisationer. Exempel på immateriella kulturarv i Sverige såsom högtider, mat,

musik och hantverk listas på institutets hemsida. Spana in listan här.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter

http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730019&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730020&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730031&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730042&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?MId=634573&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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• Smidesverktyg för vapensmide från

samma period

Målsättningen är att studera dessa för

att med tidstypisk metod återskapa

objekt som man gjorde förr och för en

bredare allmänhet dokumentera detta.

Om ni har tips så kontakta:

Johan Robach, producent

Quasar Film & TV

0733307500

johan@robach.se

Torpinventeringar

Känner någon av er kloka

hembygdsmänniskor till om det finns

någon förteckning eller register över

vilka socknar i Uppland, Stockholms län

som har genomfört torpinventeringar?

Det vanligaste är ju att hembygds

föreningarna genomfört inventeringar

men det förekommer även att enskilda

personer gjort stora insatser på

området. Kontakta kansliet på

info@stockholmshembygd.se om ni har

uppgifter att dela med er av.

Torp NV om Vreta, vid Kimstavägen. Foto: Alf Nordström,

Alf Nordströms samling Stockholms läns museum. CC BY

Missa inte bilderna från TuringeTaxinge!

Förbundets nyaste medlemsförening är TuringeTaxinge Hembygdsförening från

Nykvarn och de är även med i samarbetet med samlingsdatabasen Kollektivt kulturarv

(där hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs).

Deras bildsamling kan man förlora sig i länge! Många fantastiska bilder och inte minst

innehållsrika bildtexter. Norska polistrupper, torp, fabriker, herrgårdar och missa inte

de fina bilder tagna av Amadeus Bianchini som fotograferade i socknarna i början av

1900talet. Här hittar du deras drygt 900 bilder.

Norska polistrupper vid Nykvarns järnvägsstation

på väg till träningslägret vid Berga i Turinge 1944.

Okänd fotograf.

Gården Vreta i Turinge med familjen utanför

fotgraferad av Amadeus Bianchini i början av

1900talet.

Ladda ner och skriv ut informationsblad 

På Sveriges hembygdsförbunds hemsida kan du ladda ner och skriva ut en mängd

informationsblad som du kan placera i hembygdsgården eller hembygdsmuseet. Välj

mellan 98 områden sorterade i bokstavsordning. Liar, cdspelare, mopeder och

ångmaskiner och mycket mer. Bakom bladen står Anders Angervall, aktiv inom svensk

teknikhistoria, släkthistoria och digitalisering i olika former. Läs mer och ladda ner

informationsbladen här.

Ny ämnesguide inom området museologi 

Vitterhetsakademiens bibliotek och antikvarisktopografiska arkivet har skapat en

guide för dig som vill dyka ner i Riksantikvarieämbetets källor inom museiområdet. I

den nya digitala ämnesguiden finns bland annat information om hur du hittar böcker,

tidskrifter och andra publikationer. Du får också tips om hur du söker fram bilder och

arkivmaterial. Läs mer här.

Ny app från Stockholms läns museum  Upptäck historien

Stockholms län är fullt av historiska platser som bär på berättelser om människor och

händelser. Dessa vill Stockholms läns museum uppmärksamma i en ny app, Upptäck

historien, som lanserades den 11 september. Appen riktar sig till alla som är

intresserade av länets historia. Läs mer här.

Foto: Claudia Gründer samt bild från information om Sveriges kandidatur.

Sverige invalt i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Sverige har som första nordiska land valts in i kommittén för Unescos konvention om

tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner,

sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk,

högtider, musik och berättelser. Sverige är invalt för perioden 2020–2024.

Som medlem av kommittén kommer Sverige arbeta för civilsamhällets förutsättningar

globalt att arbeta med dessa frågor, prioritera erfarenhetsutbyte mellan länder, värna

om expertkunskap och främja det immateriella kulturarvets mångfald. Arbetet med

konventionen i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen och bygger

på engagemang och delaktighet från ideella aktörer, organisationer och kulturarvs

och kunskapsinstitutioner runt om i hela landet.

Förteckningen i Sverige förs av Institutet för språk och folkminnen och fylls

kontinuerligt på med nya exempel efter förslag från utövare, allmänhet och

organisationer. Exempel på immateriella kulturarv i Sverige såsom högtider, mat,

musik och hantverk listas på institutets hemsida. Spana in listan här.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter
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nyhetsbrev september 2020
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hösten har rivstartat

Under våren och sommaren hände det inte så mycket i hembygden, vi var väl alla lite

paralyserade och visste inte riktigt på vilket sätt vi skulle bedriva vårt

hembygdsarbete. Under våren skickade förbundet ut en enkät till alla

medlemsförenigar för att få ett underlag över hur coronapandemin påverkade

ekonomin. Baserat på era svar ansökte förbundet om drygt fyra miljoner kronor från

det coronastöd som regionens kulturförvaltning utlyst. Tyvärr fick vi inte några extra

pengar. Några föreningar sökte och fick stöd av Kulturrådet för förlorade intäkter vid

inställda evenemang vilket var en välkommen hjälp. En del kommuner har stöttat

föreningarna och ni som har sökt stöd och fått eller fått avslag får gärna höra av er till

förbundet och berätta.

Med anledning av coronapandemin har vissa föreningar stängt sin ordinarie

verksamhet och istället satsat på att ta hand om hus och föremål, andra har hittat nya

vägar och erbjuer utomhusaktiviteter som vandringar och gemensamt utefika. Vi gör

alla så gott vi kan och eftersom vi inte vet när livet och verksamheten kan återgå till

det vi är vana vid så får vi göra det bästa av situtationen. I det här nyhetsbrevet

kommer det därför många tips på digitala kurser och föreläsningar om hur man kan

arbeta digitalt men även en massa kulturarvsrelaterade nyheter.

DIGITALA KURSER & WEBBSEMINARIER

Grundkurs i Zoom x 3

Tillsammans med Sensus erbjuder förbundet tre tillfällen att lära sig hur ett videomöte

i Zoom fungerar. De digitala mötesplatserna är en viktig pusselbit för att föreningar

ska kunna bibehålla sin verksamhet och demokratiska struktur. Men det finns

utmaningar, såväl pedagogiska som tekniska. De här kurserna är för dig som är

nybörjare och nyfiken på hur det fungerar. Inga förkunskaper krävs men du behöver

uppkoppling till internet, en dator eller en smartphone med kamera och mikrofon.

Datum

måndag 21/9 kl. 10.0011.00

tisdag 22/9 kl. 15.0016.00

tisdag 29/9 kl. 18.0019.00.

Du kan med fördel delta vid flera tillfällen för att känna dig säker i det digitala rummet,

träffarna kostar inget utan är en medlemsförmån. Läs mer om kurserna och hur du

anmäler dig här.

Ordförande/Föreningsträffar

I år kommer vi att hålla tre ordförande/föreningsträffar. Den första träffen är möjlig att

delta i på plats och kommer att spelas in, den kan man sedan titta på i efterhand. Det

två följande träffarna blir digitala via mötesverktyget Zoom.

Datum

15 oktober kl. 1516.30, i Medborgarhuset på Medborgarplatsen

28 oktober, kl. 1819, via Zoom

12 november, kl. 1516, via Zoom

Inbjudan och program kommer att mejlas till förenigarnas kontaktpersoner.

Kurser i hembygdsportalen

Sveriges hembygdsförbund har ett gediget kursprogram under hela hösten, både

grund och fortsättningskurser men även hur man arbetar med platskoppling och

dokumentation. Läs om höstens utbud och hur du anmäler dig här.

Uppdaterad handledning om Hembygdsportalen

Nu finns en uppdaterad version av handledningen Steg för steg för dig som arbetar

med Hembygdsportalen. Nytt är fram för allt delar som beskriver arbetet med att

platskoppla innehåll för att visa det på platssidor och karta, funktioner som tillkommit i

och med integreringen av Bygdeband i Hembygdsportalen. Läs och ladda ner här.

Föreningsarkiven i Stockholms län

Under hösten erbjuder de flera olika kurser i bland annat arkivering,

dokumenthantering och hur man bäst hanterar analoga och digitala bilder. Läs mer

om kursutbudet och hur du anmäler dig här.

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas samarbetsråd)

håller flera gratis webbinarier med föreläsningar live på nätet, bland annat

arkiveringskurs, grundläggande digital mötesteknik och söka pengar kurs. Söka

pengar kursen brukar bli fulltecknad i ett nafs men nu när den går digitalt finns fler

platser så passa på! Läs om kurserna och hur du anmäler dig här.

Centrum för Näringslivshistoria

24 september kl. 1213 håller de ett lunchwebbinarium om hur man kan göra för att

hantera och arkivera sin webbplats. Det är gratis och här kan du anmäla dig.

Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet

släppte biljetterna till höstens program den 15 september. Det blir vandringar,

föreläsnigar och visningar. Särskilt intressant är Martin Rörbys succéserie med

personliga föreläsningar om Stockholm och träffarna med byggnadsantikvarierna där

man kan få råd om hur man bevarar kulturhistoriska värden vid t ex renovering.

Gör något produktivt i höst!

Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur

och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligaste

skaderiskerna i föreningsgården, hur dessa förebyggs och hur er försäkring gäller.

Hur förebygger man brand, vatten och inbrottsskador? Vad är viktigt att tänka på

inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på oss? Anmäl dig här.

VET NI NÅGOT OM DETTA?

Gelbgjutare

Inför ett dokumentärt film och

bokprojekt letar Johan Robach efter

lämningar från mässingsgjuterier, han

söker efter:

• Gjutformar från sent 1600 tidigt 1700

tal för tillverkning av mässingsföremål

• Optimalt bevarade, specifika formar för

gjutning av värjfästen

• Smidesverktyg för vapensmide från

samma period

Målsättningen är att studera dessa för

att med tidstypisk metod återskapa

objekt som man gjorde förr och för en

bredare allmänhet dokumentera detta.

Om ni har tips så kontakta:

Johan Robach, producent

Quasar Film & TV

0733307500

johan@robach.se

Torpinventeringar

Känner någon av er kloka

hembygdsmänniskor till om det finns

någon förteckning eller register över

vilka socknar i Uppland, Stockholms län

som har genomfört torpinventeringar?

Det vanligaste är ju att hembygds

föreningarna genomfört inventeringar

men det förekommer även att enskilda

personer gjort stora insatser på

området. Kontakta kansliet på

info@stockholmshembygd.se om ni har

uppgifter att dela med er av.

Torp NV om Vreta, vid Kimstavägen. Foto: Alf Nordström,

Alf Nordströms samling Stockholms läns museum. CC BY

Missa inte bilderna från TuringeTaxinge!

Förbundets nyaste medlemsförening är TuringeTaxinge Hembygdsförening från

Nykvarn och de är även med i samarbetet med samlingsdatabasen Kollektivt kulturarv

(där hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs).

Deras bildsamling kan man förlora sig i länge! Många fantastiska bilder och inte minst

innehållsrika bildtexter. Norska polistrupper, torp, fabriker, herrgårdar och missa inte

de fina bilder tagna av Amadeus Bianchini som fotograferade i socknarna i början av

1900talet. Här hittar du deras drygt 900 bilder.

Norska polistrupper vid Nykvarns järnvägsstation

på väg till träningslägret vid Berga i Turinge 1944.

Okänd fotograf.

Gården Vreta i Turinge med familjen utanför

fotgraferad av Amadeus Bianchini i början av

1900talet.

Ladda ner och skriv ut informationsblad 

På Sveriges hembygdsförbunds hemsida kan du ladda ner och skriva ut en mängd

informationsblad som du kan placera i hembygdsgården eller hembygdsmuseet. Välj

mellan 98 områden sorterade i bokstavsordning. Liar, cdspelare, mopeder och

ångmaskiner och mycket mer. Bakom bladen står Anders Angervall, aktiv inom svensk

teknikhistoria, släkthistoria och digitalisering i olika former. Läs mer och ladda ner

informationsbladen här.

Ny ämnesguide inom området museologi 

Vitterhetsakademiens bibliotek och antikvarisktopografiska arkivet har skapat en

guide för dig som vill dyka ner i Riksantikvarieämbetets källor inom museiområdet. I

den nya digitala ämnesguiden finns bland annat information om hur du hittar böcker,

tidskrifter och andra publikationer. Du får också tips om hur du söker fram bilder och

arkivmaterial. Läs mer här.

Ny app från Stockholms läns museum  Upptäck historien

Stockholms län är fullt av historiska platser som bär på berättelser om människor och

händelser. Dessa vill Stockholms läns museum uppmärksamma i en ny app, Upptäck

historien, som lanserades den 11 september. Appen riktar sig till alla som är

intresserade av länets historia. Läs mer här.

Foto: Claudia Gründer samt bild från information om Sveriges kandidatur.

Sverige invalt i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Sverige har som första nordiska land valts in i kommittén för Unescos konvention om

tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner,

sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk,

högtider, musik och berättelser. Sverige är invalt för perioden 2020–2024.

Som medlem av kommittén kommer Sverige arbeta för civilsamhällets förutsättningar

globalt att arbeta med dessa frågor, prioritera erfarenhetsutbyte mellan länder, värna

om expertkunskap och främja det immateriella kulturarvets mångfald. Arbetet med

konventionen i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen och bygger

på engagemang och delaktighet från ideella aktörer, organisationer och kulturarvs

och kunskapsinstitutioner runt om i hela landet.

Förteckningen i Sverige förs av Institutet för språk och folkminnen och fylls

kontinuerligt på med nya exempel efter förslag från utövare, allmänhet och

organisationer. Exempel på immateriella kulturarv i Sverige såsom högtider, mat,

musik och hantverk listas på institutets hemsida. Spana in listan här.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter
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nyhetsbrev september 2020
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hösten har rivstartat

Under våren och sommaren hände det inte så mycket i hembygden, vi var väl alla lite

paralyserade och visste inte riktigt på vilket sätt vi skulle bedriva vårt

hembygdsarbete. Under våren skickade förbundet ut en enkät till alla

medlemsförenigar för att få ett underlag över hur coronapandemin påverkade

ekonomin. Baserat på era svar ansökte förbundet om drygt fyra miljoner kronor från

det coronastöd som regionens kulturförvaltning utlyst. Tyvärr fick vi inte några extra

pengar. Några föreningar sökte och fick stöd av Kulturrådet för förlorade intäkter vid

inställda evenemang vilket var en välkommen hjälp. En del kommuner har stöttat

föreningarna och ni som har sökt stöd och fått eller fått avslag får gärna höra av er till

förbundet och berätta.

Med anledning av coronapandemin har vissa föreningar stängt sin ordinarie

verksamhet och istället satsat på att ta hand om hus och föremål, andra har hittat nya

vägar och erbjuer utomhusaktiviteter som vandringar och gemensamt utefika. Vi gör

alla så gott vi kan och eftersom vi inte vet när livet och verksamheten kan återgå till

det vi är vana vid så får vi göra det bästa av situtationen. I det här nyhetsbrevet

kommer det därför många tips på digitala kurser och föreläsningar om hur man kan

arbeta digitalt men även en massa kulturarvsrelaterade nyheter.

DIGITALA KURSER & WEBBSEMINARIER

Grundkurs i Zoom x 3

Tillsammans med Sensus erbjuder förbundet tre tillfällen att lära sig hur ett videomöte

i Zoom fungerar. De digitala mötesplatserna är en viktig pusselbit för att föreningar

ska kunna bibehålla sin verksamhet och demokratiska struktur. Men det finns

utmaningar, såväl pedagogiska som tekniska. De här kurserna är för dig som är

nybörjare och nyfiken på hur det fungerar. Inga förkunskaper krävs men du behöver

uppkoppling till internet, en dator eller en smartphone med kamera och mikrofon.

Datum

måndag 21/9 kl. 10.0011.00

tisdag 22/9 kl. 15.0016.00

tisdag 29/9 kl. 18.0019.00.

Du kan med fördel delta vid flera tillfällen för att känna dig säker i det digitala rummet,

träffarna kostar inget utan är en medlemsförmån. Läs mer om kurserna och hur du

anmäler dig här.

Ordförande/Föreningsträffar

I år kommer vi att hålla tre ordförande/föreningsträffar. Den första träffen är möjlig att

delta i på plats och kommer att spelas in, den kan man sedan titta på i efterhand. Det

två följande träffarna blir digitala via mötesverktyget Zoom.

Datum

15 oktober kl. 1516.30, i Medborgarhuset på Medborgarplatsen

28 oktober, kl. 1819, via Zoom

12 november, kl. 1516, via Zoom

Inbjudan och program kommer att mejlas till förenigarnas kontaktpersoner.

Kurser i hembygdsportalen

Sveriges hembygdsförbund har ett gediget kursprogram under hela hösten, både

grund och fortsättningskurser men även hur man arbetar med platskoppling och

dokumentation. Läs om höstens utbud och hur du anmäler dig här.

Uppdaterad handledning om Hembygdsportalen

Nu finns en uppdaterad version av handledningen Steg för steg för dig som arbetar

med Hembygdsportalen. Nytt är fram för allt delar som beskriver arbetet med att

platskoppla innehåll för att visa det på platssidor och karta, funktioner som tillkommit i

och med integreringen av Bygdeband i Hembygdsportalen. Läs och ladda ner här.

Föreningsarkiven i Stockholms län

Under hösten erbjuder de flera olika kurser i bland annat arkivering,

dokumenthantering och hur man bäst hanterar analoga och digitala bilder. Läs mer

om kursutbudet och hur du anmäler dig här.

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas samarbetsråd)

håller flera gratis webbinarier med föreläsningar live på nätet, bland annat

arkiveringskurs, grundläggande digital mötesteknik och söka pengar kurs. Söka

pengar kursen brukar bli fulltecknad i ett nafs men nu när den går digitalt finns fler

platser så passa på! Läs om kurserna och hur du anmäler dig här.

Centrum för Näringslivshistoria

24 september kl. 1213 håller de ett lunchwebbinarium om hur man kan göra för att

hantera och arkivera sin webbplats. Det är gratis och här kan du anmäla dig.

Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet

släppte biljetterna till höstens program den 15 september. Det blir vandringar,

föreläsnigar och visningar. Särskilt intressant är Martin Rörbys succéserie med

personliga föreläsningar om Stockholm och träffarna med byggnadsantikvarierna där

man kan få råd om hur man bevarar kulturhistoriska värden vid t ex renovering.

Gör något produktivt i höst!

Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur

och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligaste

skaderiskerna i föreningsgården, hur dessa förebyggs och hur er försäkring gäller.

Hur förebygger man brand, vatten och inbrottsskador? Vad är viktigt att tänka på

inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på oss? Anmäl dig här.

VET NI NÅGOT OM DETTA?

Gelbgjutare

Inför ett dokumentärt film och

bokprojekt letar Johan Robach efter

lämningar från mässingsgjuterier, han

söker efter:

• Gjutformar från sent 1600 tidigt 1700

tal för tillverkning av mässingsföremål

• Optimalt bevarade, specifika formar för

gjutning av värjfästen

• Smidesverktyg för vapensmide från

samma period

Målsättningen är att studera dessa för

att med tidstypisk metod återskapa

objekt som man gjorde förr och för en

bredare allmänhet dokumentera detta.

Om ni har tips så kontakta:

Johan Robach, producent

Quasar Film & TV

0733307500

johan@robach.se

Torpinventeringar

Känner någon av er kloka

hembygdsmänniskor till om det finns

någon förteckning eller register över

vilka socknar i Uppland, Stockholms län

som har genomfört torpinventeringar?

Det vanligaste är ju att hembygds

föreningarna genomfört inventeringar

men det förekommer även att enskilda

personer gjort stora insatser på

området. Kontakta kansliet på

info@stockholmshembygd.se om ni har

uppgifter att dela med er av.

Torp NV om Vreta, vid Kimstavägen. Foto: Alf Nordström,

Alf Nordströms samling Stockholms läns museum. CC BY

Missa inte bilderna från TuringeTaxinge!

Förbundets nyaste medlemsförening är TuringeTaxinge Hembygdsförening från

Nykvarn och de är även med i samarbetet med samlingsdatabasen Kollektivt kulturarv

(där hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs).

Deras bildsamling kan man förlora sig i länge! Många fantastiska bilder och inte minst

innehållsrika bildtexter. Norska polistrupper, torp, fabriker, herrgårdar och missa inte

de fina bilder tagna av Amadeus Bianchini som fotograferade i socknarna i början av

1900talet. Här hittar du deras drygt 900 bilder.

Norska polistrupper vid Nykvarns järnvägsstation

på väg till träningslägret vid Berga i Turinge 1944.

Okänd fotograf.

Gården Vreta i Turinge med familjen utanför

fotgraferad av Amadeus Bianchini i början av

1900talet.

Ladda ner och skriv ut informationsblad 

På Sveriges hembygdsförbunds hemsida kan du ladda ner och skriva ut en mängd

informationsblad som du kan placera i hembygdsgården eller hembygdsmuseet. Välj

mellan 98 områden sorterade i bokstavsordning. Liar, cdspelare, mopeder och

ångmaskiner och mycket mer. Bakom bladen står Anders Angervall, aktiv inom svensk

teknikhistoria, släkthistoria och digitalisering i olika former. Läs mer och ladda ner

informationsbladen här.

Ny ämnesguide inom området museologi 

Vitterhetsakademiens bibliotek och antikvarisktopografiska arkivet har skapat en

guide för dig som vill dyka ner i Riksantikvarieämbetets källor inom museiområdet. I

den nya digitala ämnesguiden finns bland annat information om hur du hittar böcker,

tidskrifter och andra publikationer. Du får också tips om hur du söker fram bilder och

arkivmaterial. Läs mer här.

Ny app från Stockholms läns museum  Upptäck historien

Stockholms län är fullt av historiska platser som bär på berättelser om människor och

händelser. Dessa vill Stockholms läns museum uppmärksamma i en ny app, Upptäck

historien, som lanserades den 11 september. Appen riktar sig till alla som är

intresserade av länets historia. Läs mer här.

Foto: Claudia Gründer samt bild från information om Sveriges kandidatur.

Sverige invalt i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Sverige har som första nordiska land valts in i kommittén för Unescos konvention om

tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner,

sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk,

högtider, musik och berättelser. Sverige är invalt för perioden 2020–2024.

Som medlem av kommittén kommer Sverige arbeta för civilsamhällets förutsättningar

globalt att arbeta med dessa frågor, prioritera erfarenhetsutbyte mellan länder, värna

om expertkunskap och främja det immateriella kulturarvets mångfald. Arbetet med

konventionen i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen och bygger

på engagemang och delaktighet från ideella aktörer, organisationer och kulturarvs

och kunskapsinstitutioner runt om i hela landet.

Förteckningen i Sverige förs av Institutet för språk och folkminnen och fylls

kontinuerligt på med nya exempel efter förslag från utövare, allmänhet och

organisationer. Exempel på immateriella kulturarv i Sverige såsom högtider, mat,

musik och hantverk listas på institutets hemsida. Spana in listan här.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter

http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730165&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730176&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730187&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730198&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=006345730200&TId=1

