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Vi satsar ännu mer på arkiv
pedagogik under våren 2011
Under året kommer nya läroplaner för både grundskola
och gymnasium att antas, bland annat kommer historia
på nytt att bli ett kärnämne i gymnasieskolan. Detta
ger också arkiven nya möjligheter att vara en resurs för
skolan inom frågor som rör bland annat historiebruk,
källkritik och metod. För att fördjupa samarbetet med
skolan kommer Föreningsarkivet under våren att satsa
extra resurser genom att köpa tjänster från arkivpedagogen, Eva Tegnhed, som idag är anställd av Landsarkivet i
Östersund. Hon kommer således att arbeta tillsammans
med vår ordinarie arkivpedagog, Jim Hedlund.

Föreningsarkivets årsmöte
Onsdag den 27 april kl.19.00 har Föreningsarkivet
sitt årsmöte på Folkets Hus i Östersund. Årets värd är
Socialdemokraterna i Jämtlands län. Se separat kallelse
i detta utskick. Varmt välkomna!

Teater- och bioaffischer
Vår praktikant, Sylwia Dubinska, har under vintern
hjälpt oss med att ordna upp och registrera vår stora
samling av teater- och bioaffischer. Hon har också
arbetat med att registrera de brev som ingår i samlingen
Fjällgård. Se annan plats i detta brev.

Axplock ur vårens program
Även denna vår kan vi erbjuda en mängd intressanta
programpunkter under både dag och kvällstid:

40 år av de 100
Socialdemokraterna i Jämtlands län fyller hundra år i år.
Med anledning av det så kommer Margareta Winberg till
Föreningsarkivet och ger sina reflektioner över politikens
innehåll och utveckling, från det att hon själv engagerade
sig politiskt under 1970-talets början fram till idag. Med
andra ord fyrtio av de hundra år socialdemokraterna
varit verksamma i länet.
Landsarkivet tisdag 26 april kl. 18.30.

Twiggy, Bardotrutigt, brylcréme
och Farah-Dibafrisyr
Hur har vi klätt oss genom åren? När har kort, långt
eller Elvislock varit högsta hårmode? Utifrån våra
arkiv berättar vi vad som varit inne och ute genom
åren när det gäller mode och frisyrer, men också om
hur det yttre påverkar oss på olika sätt. Vi bjuder även
på modevisning där mannekänger från arkiven visar
moderna klassiker.
Torsdag 24 mars kl. 13. Samling i Jamtlis entré.

Frisyrkavalkad och reklam för ny
permanentvätska, från arkivet
till Svenska frisörföreningen
avd. 47.

Se hela vårens program på vår
hemsida: www.faj.se
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Under året kommer vi att förbättra
Föreningsarkivets hemsida. Vi vill att den
ska bli mer levande och aktuell. Vi vill
också bli bättre på våra kontakter med
er föreningar. Ni kan hjälpa oss med det
genom att ge oss er aktuella e-postadress.
Skicka den till foreningsarkivet@faj.se

Presentation av arkivbildare i Föreningsarkivet: Fjällgård
På Fjällgårds tak. Folke Hoving sitter längst upp till
höger på bilden. Det är hans brevsamling, samt övrig
korrespondens, som nu registrerats och ordnats upp
så att det är lättare att söka i den.

Fjällgård i Undersåker var ett ålderdomshem för samer. Det byggdes 1908 och
drevs av KMA, Kvinnliga Missionsarbetare, som hade sitt säte i Stockholm. De bedrev både yttre och inre mission. Med den
senare vände man sig främst till samer,
som om de inte var kristna, betraktades
som hedningar. Samerna levde under
svåra förhållanden. Dåligt renbete, rovdjur
och processer förmörkade livssituationen.
I en del välsituerade kretsar, fanns ett
intresse för det ursprungliga och det
exotiska. Kombinationen av det vackra
fjällandskapet och ren frisk luft förstärkte deras önskan att vistas i fjällen och
bedriva hjälparbete. En del av dessa var
engagerade i KMA.

Handlingar från Fjällgårds verksamhet,
som upphörde 1981, bevaras i Föreningsarkivet i Jämtlands län. Utöver protokoll,
räkenskaper och tidningsurklipp, finns
även ca 1 300 fotografier och omkring
2 500 brev.
Arkitekt för byggnader och inredning
var Folke Hoving, konstnär och missionär
från Stockholm, med ett starkt intresse
för samisk kultur. Prins Oskar Bernadotte, som också bedrev inre mission, avlönade Folke Hoving, som även ägnade sig
åt forskning i samernas släktförhållanden.
Resultatet av det finns bl.a. i en inbunden
bok med släkttabeller och fotografier.
Folke Hoving samlade också tidningsurklipp som rör samernas liv och kultur.

Handlingarna har ordnats upp tidigare,
men de 2 500 breven har först nu blivit
registrerade på ett sätt, som ger möjlighet
att hitta både mottagare och avsändare på
ett smidigt sätt.
Materialet är en riktig guldgruva,
med information om förhållanden kring
samernas livssituation från början av
1900-talet och fram till 1981. Det är en
lång tidsperiod, där man kan få insyn i
hur samhället har betraktat samer och
hur deras levnadsförhållanden och inte
minst åldringsvården har utvecklats.
Det innehåller ett viktigt tidsdokument,
som det är fritt att ta del av. Fjällgård,
KMA: s ålderdomshem för samer, arkiv
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Projekt om invandrarföreningar

Statistik från 2010

Kom till oss…

Föreningsarkivets uppgift är att bland
annat dokumentera företeelser i sam
tiden, i det ingår också att våra arkiv
ska spegla den tid vi lever i här och nu.
Om vi vill vara en aktiv part i ett
mångkulturellt samhälle kan Föreningsarkivet som arkivinstitution inte
nöja sig med att våra samlingar inte
avspeglar den värld och tid vi befinner
oss i idag. Därför har vi sökt medel från
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv
för att inventera invandrarföreningar i
Jämtlands län.
Besked kom nu i dagarna om att vår
ansökan har beviljats.

Även under 2010 hade Föreningsarkivet
och Landsarkivet drygt 6 000 besökare.
Antalet deltagare i program- och skolverksamhet fortsätter att öka medan
antalet besökare i forskarsalen minskar.
Vår satsning ”after work” tillsammans med Landsarkivet, Birka och
Jamtli som riktar sig till seniorer och
daglediga i länet, drog under förra året
rekordmånga deltagare, 655 personer.
Vår utlåning av arkivhandlingar ökade under 2010. 787 volymer lånades ut.
Vi har nu material bevarat från drygt
4 200 arkivbildare och vår föremålssamling är nu uppe i 5 770 föremål.

Passa på att göra ett studiebesök med er
förening på Föreningsarkivet. Varför inte
kombinera ett ordinarie möte med ett
besök på arkivet då ni samtidigt kan få
veta mer om det som intresserar er eller
som rör just er förening? Våra arkiv är en
skattgömma om man vill få nya, intressanta infallsvinklar på länets historia.
Eller så kommer vi gärna till er
förening och berättar mer om något
ämne som ni är speciellt intresserade
av. Kontakta oss på telefon 063-77 64 20
eller e-post foreningsarkivet@faj.se för
att boka tid.

