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Det blir inte alltid som man tänkt!
Coronan tog oss alla på sängen och alla tänkta aktiviteter fick skjutas upp. Men i vår lilla
grupp bestämde vi oss för att se vad som fanns i litteraturen och i olika projekt som kunde
användas i föreningarna när allt åter öppnades. Och här kommer ännu ett axplock.
Vi hoppas att ni delar med er till era kollegor i föreningen och ser nya möjligheter.
Under våren 2022 räknar vi med att kunna inbjuda till inspirationsmöte och då
förhoppningsvis fysiskt. Vi skulle dessutom gärna vilja få ytterligare deltagare i gruppen
UNG HEMBYGD. Vi har våra möten i Lerkrogen som ligger vid Älvsjö station. Hör av dig
om du är intresserad!

Ungkulturdag i miljonprogramområde
Det är viktigt att hembygdsföreningar syns och är relevanta i sin närmiljö. Ett exempel
kommer här från Järfälla Hembygdsförening som lördagen den 18 september 2021 deltog i
kommunens Ungkulturdag i kultur-och aktivitetshuset Huset på höjden, beläget i
miljonprogramområdet Söderhöjden/Tallbohov. Dagen var fylld av aktiviteter för unga 13 18 år. Det var scenprogram med artister men även utställningar, prova på med Kulturskolan
och föreningsinformation. Järfälla Hembygdsförening visade gamla föremål som telefoner,
besman, lådkamera och leksaksångmaskin. En liten tipstävling med Järfällahistoria drog
också till sig intresse. Det blev ett fint tillfälle att nå barn och unga samt deras föräldrar, de
flesta med utländsk bakgrund.

Boktips
Historiska källor om barn, författare Anna Götlind; Natur och Kultur förlag, 2016, 48 sid.
Det har tidigare varit ovanligt att forska om barns liv. Det beror på att man inte hittar så
många spår av barn i de källor som forskare tidigare arbetat med.
Denna bok behandlar på ett lättläst sätt olika slags källor som man kan använda sig av om
man vill ta reda på hur barn levt och kanske tänkt under olika tider i Sverige.
Hur kan man då hitta sådana källor? I boken ges en mängd förslag och exempel på hur man
löser detta. Allt från arkeologiska fynd till senare tiders fotografier.
Med andra ord en mycket instruktiv bok som också ger exempel på hur man kan forska
vidare.

HÄSSELBY HEMBYGDSFÖRENING FÖRST MED BOK FÖR BARN OM EN STADSDELS HISTORIA
Blir gåva till Hässelbyelever. Prinsessan Estelle tar emot första tryckta exemplaret.

Nu lanserar Hässelby Hembygdsförening ”Tidsresan till Trädgårdslandet”. En renodlad
stadsdelshistoriebok för barn. Stadsdelen är Hässelby och innehållet domineras av
handelsträdgårdsepoken. Då hade Hässelby Villastad fler än 100 handelsträdgårdar och
försåg Stockholm och Mälardalen med närproducerade grönsaker, frukt och blommor.
Barnens roll i samhället lyfts särskilt fram i boken.
Här berättas om flickan som ägde och drev samhällets tobaks- och godisaffär, pojkarna som
startade Hässelby Sportklubb och pojken som växte upp på barnhemmet i Backlura.
Boken produceras av en redaktionsgrupp från Hässelby Hembygdsförening med Berndt
Sehlstedt som författare och Eva Löfman som redaktör. Många spännande och roliga
fotografier ur Hembygdsföreningens stora bildarkiv förhöjer läsupplevelsen. Tack vare
ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet har det blivit möjligt att dela ut boken som en
gåva till de skolbarn som med sin klass besöker Hässelby Museum.
- Den historiska berättelsen bygger på att den nioåriga ”trädgårdsflickan” Viola lotsar läsarna
genom varje kapitel. Violas berättelse kompletteras med hennes funderingar som vi hoppas
ska ge inspirerande uppslag till samtal mellan barn och vuxna, säger Berndt Sehlstedt.
- Länge har vi velat ge ut en historiebok för barn som dessutom med behållning kan läsas av
alla åldrar. Med boken ”Tidsresan till Trädgårdslandet” ligger vi också helt rätt när intresset
för historia nu växer bland dagens unga. Dessutom blir den ett gott stöd till lärarna som
enligt läroplanen ska undervisa om ortens historia, säger Lars Hannéll, Hässelby
Hembygdsförenings ordförande.

Inspirationstips
Vandringsleder i länet
I Ledungen nr 2/3 2021 finns en bilaga med förslag på vandringsleder i länet. Där finns
många bra tips om leder som passar utmärkt även för barn. Till de flesta vandringarna finns
guider så att det blir lätt att hitta sevärdheterna utefter leden. Passa på att med dina barn
utforska omgivningarna runt där du bor.

Kulturarvstrappan i Tierp
Kulturarvstrappan är ett program för grundskolan där alla elever en gång om året besöker en
speciell plats för varje årskurs. Det är alltså tio olika historiska platser som besöks. År 2020
gick detta inte att genomföra på grund av covid-19. Då gjorde man i stället så att de olika
besöksmålen fick göra en film var.

Dessa 10 filmer kan man hitta på tierp.se/kulturarvstrappan. De är på cirka tio minuter
vardera. Kulturarvstrappan i sig är ett stort projekt, men i filmerna kan man finna idéer och
tankar om sådant som går att genomföra på våra hembygdsgårdar. Ta er tid att titta!

lekolarbanken@heimbygda.se
Lek och Lärbanken är ett hjälpmedel och inspirationskälla för utveckling av barn och
ungdomsverksamhet för i första hand hembygdsrörelsen. Den är framtagen av Heimbygda
under ett projektarbete, ”Så blir vi yngre.” Här samlas beskrivningar och erfarenheter av
olika projekt och arbeten från olika hembygdsgårdar. Materialet är uppdelat på aktiviteter
och kreativa miljöer med åldersrekommendationer. Alla är välkomna att söka tips och
inspiration men tanken är även att man kan lägga in egna projekt.
Några användbara länkar rörande Lek och Lärbanken
https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2020/04/03/Manual%20lekola%CC%88rbanken.pdf
http://lekolarbanken.se/

Så blir vi yngre – Hösten 2021
På Sveriges Hembygdsförbunds hemsida finns anmälan till intressanta seminarier på temat ”Så blir vi
yngre”. Seminarierna passar personer som vill jobba med att utveckla sin förening och/eller
verksamhet, med föryngringsarbete, kommunikation, dela erfarenheter med andra eller få
inspiration. Organisationer och personer som jobbar stöttande mot hembygdsföreningar är också
välkomna.
Gå in här och läs om seminarierna https://www.hembygd.se/shf/ny-sida-133

Vill du vara med i arbetsgruppen Ung Hembygd?
Vi behöver förstärka vår arbetsgrupp med ett par personer intresserade av att arbeta med barn och
unga inom hembygdsrörelsen.
Om du är intresserad, ta kontakt med någon av oss så berättar vi mera om vad vi gör.
Birgitta Biesheuvel (Hägerstens Hembygdsförening) biesheuvel@hecabi.se
Brita Frostell (Värmdö Skeppslags fornminnesförening) brita.frostell@telia.com
Monica Boye-Möller (Järfälla Hembygdsförening) monica@boye-moller.com
Brittmarie Urve (Järna Hembygdsförening) urve@telia.com

För att vi skall kunna förmedla föreningarnas idéer och initiativ måste vi också ha material från er.

Vi vill också att ni utser en kontaktperson från eller utanför styrelsen och skickar e-postadress till
någon i arbetsgruppen.

