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Hösten är installerad
Oavsett om man gillar det eller ej, hösten är här och det känns som en nystart. Det är
många föreningar som håller höstmarknad och jag kanske inbillar mig, men är det inte
väldigt många besökare? Det känns som att många av oss längtat efter detta.
Förutom marknader så är det också många träffar på gång, både regionala
förenings och ordförandeträffar och digitala evenemang i Sveriges
Hembygdsförbunds regi. För att förenkla livet så kommer här en lista (men anmäla er
måste ni göra själva!):
4 oktober Informationsträff om digitalisering, databaser, långtidslagring och
webbpublicering
12 oktober Förenings  och ordförandeträff i Stockholm
18 oktober Förenings och ordförandeträff i Norrtälje (scrolla ner en bit på sidan så
kommer du till rätt datum)
Sveriges hembygdsförbunds digitala träffar
Våra samarbetspartnerserbjuder också kurser

Tillökning i sociala medierfamiljen, vi har blivit med Youtubekanal!
För fyra år sedan fick Stockholms läns hembygdsförbund ekonomiskt stöd från
Riksantikvarieämbetet för att genomföra projektet Kulturarvsstigar i skärgården.
Hembygdsföreningar på Ornö, Runmarö, Ingarö och Södra Ljusterö har arbetat med att
tillgänggliggöra det lokala kulturarvet genom att bland annat anlägga kulturstigar och ta
fram skyltar. För att marknadsföra dessa intressanta platser har vi gjort korta filmer
som ska locka besökare och du hittar tre av filmerna (den fjärde är på väg) HÄR

Dokumentera dina levande traditioner!
Årets tema på Riksantikvarieämbetets årliga evenemang Kulturarvsdagen hade temat
Hållbart kulturarv. Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig
påverkan och kultur. Till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter eller
traditioner. Immateriella kulturarv eller levande traditioner är seder, bruk, uttryck,
kunskaper och traditioner som vi känner är del av vårt kulturarv.
Exemplen över immateriella kulturarv i Sverige är – fika, allemansrätten, klapp och
sånglekar, trasmattsvävning, lajv, fäbodkultur, kärlekslås, purim, luciatåg, studentspex,
nyckelharpa, surströmming, polkagrisbakning och sång och dans runt midsommar
stången.
Det kan också vara traditioner som du och dina vänner har skapat bara för er, något
du gör med kollegorna eller din familj. Hur vi nyttjar naturen, vad vi odlar i trädgården
och hur vi tillagar mat är vidare exempel, likaså kläder vi bär vid vissa tillfällen, hur vi
putsar silvret vid jul eller hur vi nattar våra barn.
Ibland förknippas kulturarv med något som inte förändras, något som är gammalt och
som är vad det alltid har varit. Men så är det inte. Det som kännetecknar traditioner är
dels att de upprepas, dels att de hela tiden förändras. Så Stockholms läns museum
efterfrågar nu dina bilder på det du tycker är del av dina levande traditioner. De kan
vara gamla som gatan, helt nya eller nåt som visar på förändring. Alla har vi olika
tankar om vad som är vårt kulturarv eller våra traditioner och vi vill fånga hela
mångfalden av vår kulturs uttryck.
Genom hashtaggen #levandetraditioner2022 och insamlingen skapar vi tillsammans en
samling som dokumenterar vårt immateriella kulturarv som tryggar, bevarar, för det
vidare och förändrar det. Så var med och skapa och bevara våra levande traditioner.
Gör så här: Tagga dina bilder på sociala medier som du tycker visar dina levande
traditioner eller ta nya bilder och lägg upp med hashtaggen #levandetraditioner2022
Kontakt: Karolina Hedström, Fotoantikvarie
08123 379 43 / 076526 94 24
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Du är väl inte en dörrvaktare?
Det här nyhetsbrevet skickas till alla medlemsföreningars kontaktpersoner och till de
som anmält att de vill få brevet direkt in till sin mejlbox. Vi vet hur svårt det kan vara att
sprida information och därför hoppas vi  ja vi rent av ber dig!  att du uppmuntrar
dina föreningskollegor att anmäla sig till att få nyhetsbrevet. Det får de genom att
skicka ett mejl till info@stockholmshembygd.se
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