nyhetsbrev november 2020
Klicka här för att avregistrera din adress
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Uppdaterad information om Covid19
Vårt riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund, följer utvecklingen för pandemin och
står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer. De hjälper till
med att sprida information om hur smittspridningen kan begränsas och på deras
hemsida hittar ni som medlemmar information om hur verksamheten i föreningarna
kan påverkas. Hitta riksförbundets information här.

Extra förenings/ordförandeträff 7 december
Eftersom den första av tre träffar fick ställas in på grund av sjukdom vill vi ge er alla
ytterligare en möjlighet att delta i en förenings/ordförandeträff. Träffen är digital och
sker via mötesplattformen Zoom den 7 december kl. 15.0016.30.
Inbjudan och program har skickats med epost till föreningarnas kontaktpersoner men
går även att läsa på vår webb här, sista dag att anmäla sig är 4 december.

Behöver föreningen ett värdeskåp?
Nu finns det tillfälle att köpa ett begagnat men prima värdeskåp från förbundet.
Det är ett skåp från Värdeskydd Gävle, Brandklass A60.
Bredd 59 cm, djup 57cm, höjd 87cm och det kostar 1 000 kr. Transport står köparen
för.
Om din förening är intresserad, kontakta kansliet på info@stockholmshembygd.se

10 filmer om arkivering
Sveriges Hembygdsförbund har publicerat filmserien Ta hand om arkiven. Det är en
serie av filmer om hur medlemsföreningarna ska ta hand om de 25 000 hyllmeter
arkiv som finns runt om i landet. Bakom filmerna står Föreningsarkivet i Jämtlands län
som menar att djupdykning i arkiv kan vara både lärorikt och spännande. Satsningen
är en del av SHF:s arkivprojekt som finansieras av Riksarkivet. Poppa popcorn, sätt
dig bekvänt (eller så bekvämt det går...) vid din skärn och titta på filmerna som du
hittar HÄR

Årets Hembygdsbok
Det vinnande bidraget heter Dräkternas Hälsingland och är utgiven av Gästrike
Hälsinge hembygdsförbund. Bokens författare är etnologen och folkdräktexperten
Håkan Liby.
Så här lyder juryns motivering: Den hälsingska dräktkulturen genom tiderna beskrivs
plagg för plagg och socken för socken i detta färgsprakande och enastående vackra
praktverk, totalt en imponerande forskningsinsats. Med sin pedagogiska
framställning och sitt lättillgängliga språk blir boken med all säkerhet ett standardverk
för all framtid både för lekmän och för specialister.
Stockholms läns hembygdsförbund hade nominerat Grödinge Hembygdsförenings
bok Elins tonårsdagbok, Grödinge 18741880. Tyvärr blev det ingen vinst men väl ett
hedersomnämnande.

Kartor över lokala naturvärden
Nu finns ett nytt kartverktyg där s.k. värdetrakter i Sverige finns samlade. Här kan
man utforska närområdet och se vilka särskilda naturvärden som finns. Kartverktyget
innehåller också flera inspirerande exempel på hur värdetrakter kan bli

utgångspunkten för utvecklingsprojekt där civilsamhället och det offentliga samverkar
i landskapet.
Länsstyrelserna i Sverige arbetar regionalt med grön infrastruktur, dvs. att se
helheten i landskapet och tillsammans med olika aktörer arbeta för ett långsiktigt
hållbart landskap. En del av det arbetet sker med hjälp av värdetrakter. Det är större
områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. Det
kartverktyg som länsstyrelserna nu gemensamt gör offentligt ger alla tillgång till ett
helhelsperspektiv på landskapet. Här hittar du kartverktyget.

Vikingatida silverskatt funnen i Täby
En silverskatt har hittats i samband med en arkeologisk undersökning av en gård från
vikingatiden i Viggbyholm i norra Stockholm. Skatten består bland annat av hals och
armringar i silver men även av flera silvermynt – ett av dem helt unikt. I Täby
Hembygdsförenings tidning Fornminnesnytt nr 11/2020 kan man läsa allt om den
spännande skatten.
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Julkalender från Skånes Hbf
Varje dag 1  24 december kommer
Skånes hembygdsförbund att öppna en
ny dörr eller lucka på sin gård
Ballingstorp. Där bakom gömmer sig
berättelser om hur det var att fira jul förr
i tiden, när de flesta bodde på gårdar så
som Ballingstorp. Kanske ser vi gårdens
tomte, goenissen, också? Du hittar
julkalendern 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
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